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RESUMO 

 

PROPOSTA DE CRITÉRIOS ADICIONAIS PARA DEFINIÇÃO DE 

 ÁREA PRIORITÁRIA PARA CONSERVAÇÃO NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

 

 

As transformações ambientais e suas consequências em nível global têm desafiado os 

diferentes campos de estudo a se integrarem em prol de soluções efetivas para minimizar e/ou 

equacionar os impactos negativos causados por essas transformações nos diversos tipos de 

ambientes. Nesse contexto, a Percepção Ambiental tem sido um instrumento bastante 

utilizado e relevante em estudos que contemplam as relações entre meio ambiente e ações 

humanas, por possibilitar análises das percepções, atitudes e valores, principais formadores da 

topofilia, que repercute em ações de conservação. Aliada à Percepção Ambiental, a Análise 

Integrada da Paisagem é relevante por possibilitar analisar de forma sistêmica o espaço 

geográfico, onde todos os seus elementos estão interrelacionados de forma que dão suporte 

necessário para compreensão da complexidade do meio físico e antrópico de um determinado 

ambiente. Nessa perspectiva, foi estudado o Complexo Serrano João do Vale, situado no 

Semiárido do Estado do Rio Grande do Norte, que apresenta um conjunto de paisagens com 

diferentes fisionomias, as quais vêm sendo substituídas por diversas atividades econômicas e 

crescimento populacional desordenados, com consequente exploração das potencialidades dos 

recursos naturais. Esta tese teve como objetivo geral aliar a Percepção Ambiental de 

comunidades rurais à Análise da Paisagem do Complexo Serrano como critérios adicionais 

para definição de Áreas Prioritárias para Conservação. Os dados de percepção foram obtidos 

por meio de observação direta, questionamentos, entrevistas e aplicação de formulários a 240 

pessoas (100% dos domicílios ocupados na comunidade serrana), durante os meses de 

fevereiro a agosto de 2011, com base teórico-metodológica da Percepção Ambiental. A 

Análise Integrada da Paisagem foi efetuada através do método GTP (Geossistema- Território- 

Paisagem), por meio do Sistema de Informação Geográfica (SIG), utilizando a técnica de 

geoprocessamento para o mapeamento da paisagem. Os resultados obtidos evidenciaram que 

os entrevistados apresentam um sentimento de topofilia pelo local onde vivem, detêm um 

vasto conhecimento sobre os recursos naturais existentes nesse Complexo Serrano, e 

responderam positivamente quanto à escolha de uma área exclusiva para conservação. A 

Análise Integrada da Paisagem possibilitou identificar as diversas formas de usos e ocupações 

existentes no Complexo Serrano, que têm causado mudanças significativas no espaço, 

principalmente no platô onde a vegetação foi praticamente substituída pelas habitações 



 
 

humanas e plantações de cajueiros. Através dos mapas de declividade e vulnerabilidade 

ambiental foi possível identificar que as áreas com elevadas declividades (grotas) constituem 

fator limitante para a ocupação pelas comunidades e, portanto, relevantes e passíveis de 

conservação, inclusive por serem Áreas de Preservação Permanente. Esses resultados, em 

conjunto, possibilitaram definir um mapa de Áreas Prioritárias para Conservação nesse 

Complexo Serrano, com três categorias de prioridade: baixa, média e alta. Portanto, o uso 

desses critérios adicionais são relevantes para definição/designação de Áreas Prioritárias para 

Conservação. 

PALAVRAS-CHAVE: Complexo Serrano; Comunidades rurais; Conservação; Semiárido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

ADDITIONAL CRITERIA PROPOSED FOR DEFINITION PRIORITY AREA FOR 

CONSERVATION IN BRAZILIAN SEMIARID  

 

Environmental changes and their consequences on the global level have challenged the 

different fields of study to integrate towards effective solutions to minimize and /or equate the 

negative impacts of these changes in different types of environments. In this context, the 

Environmental Perception has been a widely used and relevant in studies that consider the 

relationship between the environment and human actions, by allowing analysis of perceptions, 

attitudes and values, key influencers of topophilia that resonates in conservation tool. Allied 

to Environmental Perception, Integrated Analysis of the Landscape is relevant because it 

allows to analyze in a systematic way the geographical space where all its elements are 

interrelated in a way that supports needed to understand the complex physical and human 

environment of a given environment. In this perspective, we have studied the João do Vale 

Serrano Complex, located in semiarid of Rio Grande do Norte state, which features a set of 

landscapes with different faces, which are being replaced by various economic activities and 

disordered population growth, with consequent exploitation the potential of natural resources. 

This thesis main goal was to combine the Environmental Perception of rural communities to 

the of Serrano Complex Landscape Analysis as additional criteria for the definition of Priority 

Areas for Conservation. The perception data were collected through direct observation, 

questioning, interviews and application forms to 240 people (100 % of occupied households 

in the mountain community) during the months of february and august 2011, with theoretical 

and methodological basis Environmental Perception. Integrated Landscape Analysis was 

performed by GTP (Geosystem - Territory - Landscape) method, using the Geographic 

Information System (GIS), using the technique of GIS for mapping the landscape. The results 

showed that respondents have a sense of topophilia by where they live, hold a vast knowledge 

of the natural resources in this Serrano Complex, and responded positively regarding the 

choice of an exclusive area for conservation. The Integrated Analysis of Landscape possible 

to identify the different forms of existing uses and occupations in Serrano Complex, have 

caused significant changes in space, especially on the plateau where vegetation was virtually 

replaced by human dwellings and cashew plantations. Through the maps of slope and 

environmental vulnerability was identified that areas with high slopes (gullies) are limiting 



 
 

factor for occupation by communities and therefore relevant and amenable to conservation, 

including by being Permanent Preservation Areas. These results, together, made possible to 

define a map of Priority Areas for Conservation in Serrano Complex, with three priority 

categories: low, medium and high. Therefore, the use of these additional criteria are relevant 

for the definition /designation of Priority Areas for Conservation. 

KEYWORDS: Serrano Complex; Rural Communities; Conservation; Semiarid.
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INTRODUÇÃO GERAL  

 

Ao longo do tempo, as relações estabelecidas entre a sociedade e o ambiente se 

intensificaram e tornaram-se degradantes devido à utilização inadequada dos recursos 

naturais, que são fontes esgotáveis se exploradas de forma insustentável pelo homem.  

O homem como elemento da natureza tem reconhecimento relativamente recente no 

pensamento ocidental, em parte como consequência do Darwinismo, que não o descrevia 

senão como outra forma de vida sobre a Terra. Mais recentemente, como consequência das 

alterações ambientais causadas por atividades humanas, surgiu a atual concepção “ecológica” 

de que o homem não passa de um mero componente do ecossistema geográfico (DREW, 

2011). 

A evolução do homem ao longo do tempo, portanto, tem se caracterizado pela 

desestruturação e pelas grandes transformações dos sistemas naturais, as quais foram 

marcadas pelo processo de urbanização intensificado com o advento da Revolução Industrial 

e, consequentemente, crescimento vertiginoso em função do modo de produção capitalista e o 

processo da globalização (SOARES e ALMEIDA, 2011). Atualmente, a relação do homem 

com o ambiente está chegando a uma situação crítica, na medida em que as mudanças por ele 

realizadas podem se tornar irreversíveis (DREW, 2011).  

Essas mudanças estão alterando o funcionamento e a manutenção de biodiversidade 

nos ecossistemas, ameaçando os serviços ambientais, como o sequestro e a retenção de 

carbono, o controle de enchentes e a produção de água potável (BRASIL, 2012). 

A crise ambiental aparece como um dos maiores desafios para o capitalismo avançado 

e demonstra a sua ilimitada capacidade de capitalização da natureza, com o objetivo de 

sustentar a produção de bens de consumo (BARCELLOS, 2008). Um exemplo disso é o 

Protoco de Quioto, que tem como principal objetivo o Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo (MDL). A partir deste, surgiu o Mercado de Créditos de Carbono, comércio que vem 

crescendo e acompanhando a tendência mundial de preservação do meio ambiente (SILVA e 

MACEDO, 2012). 

Os países do Sul aparecem no cenário mundial como responsáveis pela destruição 

ambiental do planeta por serem incapazes de controlar o seu crescimento populacional – 

tomados pelas teses neomalthusianas, como gerador da degradação ambiental – e inaptos para 

gerenciar os seus recursos naturais. Atualmente esta ideia é controversa, tendo em vista que os 

países do Norte são os principais responsáveis pelos insustentáveis níveis de degradação 

ambiental e que, ao longo da história contemporânea, se constituíram referência de modelo 

predatório de crescimento propagado em escala global (BARCELLOS, op cit.). 
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A partir da constatação dessa crise ambiental, surgiu a preocupação com o meio 

ambiente, principalmente no debate internacional acerca do desenvolvimento e, logo em 

seguida, sobre o Desenvolvimento Sustentável, que se tornou mundialmente conhecido por 

meio do Relatório Brundtland em 1987, e popularizado durante a Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano (Rio-92); desde então tem sido 

adotado por muitos organismos internacionais, nacionais, organizações não governamentais, 

entre inúmeras outras instituições (CALEGARE e JÚNIOR, 2011). O conceito de 

Desenvolvimento Sustentável foi definido no Relatório de Brundtland como aquele que 

atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

atenderem às suas necessidades (MARTINS, 2008).  

As reflexões sobre o Desenvolvimento Sustentável e sobre a crise ecológica em nível 

mundial levaram ao surgimento de novas alternativas de relacionamento da sociedade 

contemporânea com seu ambiente, procurando reduzir os impactos produzidos (BELLEN, 

2006). Isto porque a interferência humana ao longo do tempo vem provocando modificações 

na paisagem local e regional, principalmente com a prática de desmatamento no preparo da 

terra para atividades agrícolas, indústrias de cerâmicas, supressão da vegetação e pisoteio do 

solo devido à pecuária extensiva (DINIZ FILHO et al., 2009).  

Nesse contexto, encontra-se o Domínio das Caatingas, situado no Semiárido brasileiro, 

considerado rico em biodiversidade e espécies endêmicas (CASTELLETTI et al., 2003), mas 

é um dos mais ameaçados e menos estudado (SILVA et al., 2003; ALBUQUERQUE et al., 

2012). Além disso, continua submetido a um extenso processo de alteração e deterioração 

ambiental provocado pelo uso insustentável dos seus recursos naturais (LEAL et al., 2003; 

SAMPAIO, 2010). É também um dos Domínios menos protegido dentre as regiões naturais 

brasileiras, apenas 6,4% desse bioma estão nominalmente protegidos na região nordeste, sob 

categoria de proteção integral apenas 1,3% da área da Caatinga (MACIEL, 2010), e uma das 

regiões semiáridas mais populosas do mundo, estimando-se mais de 50 milhões de habitantes, 

sendo que a maioria possui condições de vida inadequadas e, portanto, utilizam os recursos 

naturais de forma equivocada (ABÍLIO et al., 2010). 

Diante da preocupação com as questões ambientais e a conservação dos recursos 

naturais, é que surgiu os estudos das etnociências e da educação ambiental como instrumentos 

importantes para conservação, tendo em vista os saberes, valores culturais e ambientais das 

comunidades para a solução, prevenção e gestão do uso dos recursos e serviços, assim como 

para a qualidades de vida e proteção ambiental (JÚNIOR e SATO, 2006; RODRIGUES e 

SILVA, 2009). 
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Aliado a esses saberes, a Percepção Ambiental tem sido um dos instrumentos 

relevantes para avaliar e compreender os problemas ambientais através das percepções das 

comunidades que moram no entorno de áreas naturais, identificando os significados dos 

espaços territoriais e as formas de usos, assim como a importância dessas áreas para suas 

vidas. Sendo assim, a inserção social no processo de conservação de áreas naturais deve ter 

como base os estudos de Percepção Ambiental (sensu WHYTE, 1978; TUAN, 1980; 

GUIMARÃES, 2011; OLIVEIRA e MACHADO, 2011; RAMOS e HOEFFEL, 2011), os 

quais têm se mostrado relevantes em áreas semelhantes do semiárido (SILVA e FREIRE, 

2009; SILVA et al., 2009; LUCENA e FREIRE, 2011; LUCENA e FREIRE, 2012). 

Aliado a esse conhecimento empírico das comunidades locais, a Análise Integrada da 

Paisagem pode desempenhar um papel relevante na conservação da natureza, tendo em vista 

que os ecossistemas são sensíveis aos diferentes meios de exploração, e se tornam suscetíveis 

aos desencadeamentos de novos processos ou à intensificação daqueles já existentes, 

implicando em transformações muitas vezes irreversíveis da paisagem (MEZZONO e 

NÓBREGA, 2008). A paisagem é, numa determinada porção do espaço, o resultado da 

combinação dinâmica, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo 

dialeticamente, fazem desta um conjunto único e indissociável, em contínua evolução 

(BERTRAND e BERTRAND, 2009). 

Assim, a partir dos estudos sobre a paisagem, foi resgatado por Bertrand o conceito de 

geossistema, criado pelo soviético V. B. Sotchava, em 1963, que se baseava na interconexão 

de fluxos de matéria e de energia entre os elementos bióticos e abióticos (BERTRAND e 

BERTRAND, op cit.), mas que não inseria as ações humanas como integrantes. Portanto, 

Bertrand (1972) foi mais além, inserindo a essa temática a dimensão antrópica. A partir deste 

conceito, Bertrand e Bertrand (2009) propôs um método de sistema conceitual tridimensional: 

Geossistema, Território e Paisagem (GTP), que permite a análise da mesma realidade a partir 

de três conceitos diferentes, denominados de “conjunto tripolar”; ou seja, no interior da 

complexidade, enxergar três grandes tipos de diversidade: uma que está mais ou menos ligada 

aos fenômenos naturais, outra associada aos fenômenos da economia e uma terceira, aos 

culturais. Deste modo, com esse sistema GTP, a análise integrada da paisagem dá o suporte 

necessário para apreensão da complexidade do meio físico e antrópico de uma determinada 

área, viabilizando o estabelecimento de estratégias de uso dos espaços, conforme sua 

capacidade de suporte (LIMA et al., 2010). 

Nessa perspectiva e aliado ao método da Percepção Ambiental, foi utilizada neste 

estudo a Análise da Paisagem como forma de complementar uma só análise ambiental, 
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consistindo assim em uma abordagem geossistêmica da área estudada, que detém acentuada 

pressão antrópica sobre a base dos recursos naturais.  

No caso do Complexo Serrano João do Vale, objeto de estudo desse trabalho, que 

constitui uma área privilegiada de enclave úmido em meio às Caatingas, apresenta um 

conjunto de paisagens que nos últimos anos vem sendo apropriado por diversas atividades 

econômicas, principalmente o turismo serrano, e consequente exploração das potencialidades 

dos recursos naturais.  

Considerando que a definição/ designação de Áreas Prioritárias para a Conservação 

dos principais ecossistemas/ biomas brasileiros se baseia principalmente em critérios 

puramente biológicos (MMA, 2007), esta tese teve como objetivo geral utilizar a Percepção 

Ambiental da comunidade local e a Análise Integrada da Paisagem como critérios adicionais à 

proposição de Áreas Prioritárias para Conservação. Especificamente, pretende-se analisar o 

perfil socioeconômico da comunidade que habita esse Complexo Serrano; avaliar a Percepção 

Ambiental da comunidade acerca da conservação da natureza e da definição de uma Área 

Prioritária para Conservação no referido Complexo; identificar as diferentes unidades 

paisagísticas através do método GTP; e definir as Áreas Prioritárias para Conservação no 

Complexo Serrano João do Vale. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O Semiárido brasileiro e os enclaves úmidos nas Caatingas 

 

A região semiárida do Nordeste brasileiro compreende uma área de 969.589 km² (SÁ 

et al., 2010), comportando 991 municípios e cerca de 18 milhões de habitantes (MOURA, 

2010). Apresenta uma grande diversidade de ambientes que inclui, parcialmente, nove 

Estados e pouco mais de 10% do território nacional: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e o norte de Minas Gerais (BRASILEIRO, 

2009). É caracterizada pelo sistema de chuvas extremamente irregulares durante todo o ano, 

com baixas pluviosidades em média de 750 mm/ano (variando de 250 a 800 mm/ano), altas 

temperaturas e baixa umidade (SILVA et al., 2003). O subsolo é formado em 70% por rochas 

cristalinas, rasas, o que dificulta a formação de mananciais perenes e a potabilidade da água, 

normalmente salinizada (MALVEZZI, 2007). Além disso, o desmatamento e as culturas 

irrigadas promovem a salinização dos solos, aumentando ainda mais a evaporação da água 

contida neles e acelerando o processo de desertificação (CASTELLETTI et al., 2003). 
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O Domínio das Caatingas está inserido na região semiárida, e compreende uma área de 

735.000 km², onde predomina uma vegetação arbustiva, ramificada e espinhosa, com muitas 

euforbiáceas, bromeliáceas e cactáceas (LEAL et al., 2005). É o único Domínio 

exclusivamente brasileiro, com rica biodiversidade, mas que apresenta graves problemas 

ambientais, sendo, provavelmente, o mais ameaçado e já transformado pela ação humana 

(SILVA  et al., 2003; ALBUQUERQUE et al., 2012). Ainda segundo estes autores, as 

Caatingas cobrem uma porção significativa do território nacional (11, 67%) e 55% do 

nordeste brasileiro.  

Segundo Sá et al. (2010) é uma região predominantemente voltada para atividades 

agropastoris e sob condições climáticas desfavoráveis, com ciclos de secas frequentes. Além 

disso, os processos negativos sobre a flora e a fauna silvestres, bem como sua estreita ligação 

com a atuação do homem sobre o meio, principalmente sobre os solos, intensificam os 

processos erosivos e constituem os indícios mais marcantes da desertificação (SÁ et al., 

2010). Estes autores ainda complementam que a ocorrência desses fatos é preocupante, uma 

vez que a estrutura fundiária existente impossibilita o acesso dos pequenos produtores à 

renda, fazendo-os buscar como alternativas a migração ou a sobrevivência, através da 

exploração excessiva sobre a base de recursos naturais em suas propriedades ou no entorno. 

Dessa forma, a exploração sobre os recursos naturais pode levar à degradação 

ambiental que, devido aos diversos tipos de impactos que ocorrem em virtude das atividades 

antrópicas pelo uso inadequado dos recursos naturais, tornam-se mais intensa. Como 

consequências dessas atividades antrópicas, conclui-se também que, segundo o quarto 

relatório do IPCC (IPCC-AR4), o Domínio da Caatinga está entre os mais vulneráveis num 

cenário de aumento das temperaturas globais, o que coloca a Região Nordeste do Brasil em 

estado especial de alerta, uma vez que a vulnerabilidade desse bioma aos efeitos das 

mudanças climáticas representa um forte fator de pressão para a desertificação na região 

(LIMA et al., 2011). Além disso, esse Bioma muito devastado, é considerado menos 

estudado, menos conhecido cientificamente e menos conservado (ALVES et al., 2008; 

ALBUQUERQUE et al., 2012). 

Apesar disso, apresenta diversos usos da sua biodiversidade, seja da flora e fauna, 

onde os diversos estudos etnobotânico e etnozoológico mostram a diversidades desses usos 

através do conhecimento das populações (GUERRA et al. 2012; LUCENA e FREIRE, 2012; 

NETO et al., 2012; LUCENA et al., 2013; 2014; ROQUE et al., 2010; ROQUE e LOILA, 

2013). Segundo esses autores as comunidades tradicionais e rurais utilizam os recursos 

naturais para diversos fins, seja para o consumo, forragem, venda, medicinal, místico, entre 

outros.  
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Estudos recentes advertem que a diversidade biológica e o nível de endemismo na 

Caatinga são superiores aos esperados para uma biota semiária, apresentando cerca de duas 

mil espécies de plantas vasculares e de vertebrados, com endemismo entre 10 e 30%, isso 

dependendo do grupo biológico (BRASIL, 2012). 

No Domínio das Caatingas, encontram-se os ambientes serranos ou brejos, que 

constituem enclaves úmidos e sub-úmidos distribuídos pelos sertões semiáridos e configuram-

se como verdadeiros sub-espaços de exceção (SOUZA e OLIVEIRA, 2006). São 

normalmente relevos com altitudes superiores a 600 m, recobertos por vegetação do tipo 

florestal, possivelmente remanescentes das matas Atlântica e Amazônica, com precipitação 

média anual variando entre 240- 900mm (BORGES-NOJOSA e CARAMASCHI, 2003). 

Quando comparados às regiões semiáridas, os brejos possuem condições privilegiadas quanto 

à umidade do solo e do ar, temperatura e cobertura vegetal (TABARELLI e SANTOS, 2004).  

Segundo Andrade-Lima (1982) apud Tabarelli e Santos (2004), a origem dos brejos 

está associada às variações climáticas ocorridas durante o Pleistoceno (últimos 2 milhões- 

10.000 anos), as quais permitiram que a floresta Atlântica penetrasse nos domínios da 

Caatinga. E, ao retornarem a sua distribuição original, após períodos interglaciais, ilhas de 

florestas Atlântica permaneceram em locais de microclima favorável. Dessa forma, este autor 

considerou os brejos como “refúgios atuais” para espécies de floresta Atlântica no Domínio 

da Caatinga. 

Devido às condições privilegiadas, os brejos de altitude têm atraído os agricultores e 

pecuaristas a converterem essas terras em lavouras e culturas, como milho (Zea. mays L.), 

feijão (Vigna unguiculata L. Walp.) e mandioca (Manihot esculenta Crantz). Tais atividades 

podem acarretar a perda de habitat, fragmentação, eliminação de espécies pela caça, coleta 

seletiva de plantas e animais e, consequentemente, extinção de espécies (TABARELLI e 

SANTOS, 2004). 

 AB’SABER (1999) reconheceu que os “brejos” são fundamentais para a produção de 

alimentos no Domínio dos sertões, conforme constatado em inventários sobre a origem dos 

produtos comercializados nas feiras locais. Assim sendo, têm importância científica e social, 

sendo os espaços mais típicos e representativos do ponto de vista físico e ecológico, do 

Domínio semiárido nordestino. Além disso, as áreas de brejos de altitude configuram áreas 

núcleo de importância para a preservação da biodiversidade, seja por sua singularidade e 

raridade, ou pelos muitos atributos naturais ali encontrados, em particular a diversidade 

natural de espécies (THEULEN, 2004). Esta autora reforça a necessidade de proteção desses 

ecossistemas, pelo fato de serem ambientes únicos e constituírem áreas relevantes para a 

definição de áreas prioritárias para conservação. Ainda salienta que esta questão precisa ser 
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priorizada imediatamente, caso contrário, as pressões levarão ao desaparecimento destes 

ambientes, fato defendido também por Tabarelli e Santos (2004).  

No caso específico do Complexo Serrano João do Vale, considerado um brejo de 

altitude, as atividades humanas são notórias no espaço, como a retirada da vegetação para a 

plantação de cajueiro (Anacardium occidentale L.), graviola (Annona muricata L.), mandioca 

(Manihot esculenta Crantz), feijão (vigna unguiculata L. Walp.) e milho (Zea. mays L.), além 

de atividades voltadas para o turismo serrano. É um ambiente privilegiado pelas condições 

climáticas, pois favorece o desenvolvimento dessas atividades, além de abrigar uma 

biodiversidade singular, daí a preocupação com sua conservação.  

 

Percepção Ambiental 

 

No século XX surgiu uma maior preocupação com o meio ambiente, quando se 

percebeu que os recursos naturais são esgotáveis e que o crescimento sem limites começava a 

se revelar insustentável (BERNARDES e FERREIRA, 2010). A partir daí, os movimentos 

sociais tornaram-se frequentes, promovendo significantes transformações no comportamento 

da sociedade e na organização política e econômica (BERNARDES e FERREIRA, op cit.). 

Nesse cenário, os estudos de Percepção Ambiental tornaram-se relevantes para 

minimizar os problemas ambientais no momento em que as necessidades dos diferentes atores 

sociais são de extrema importância para uma gestão ambiental (GONÇALVES e HOEFFEL, 

2012). Estes autores também defendem que muitos estudos ambientais restringem-se a uma 

visão de que através da adoção da legislação, fiscalização e de tecnologias, os problemas 

relacionados ao meio ambiente serão solucionados; no entanto, se estas medidas não forem 

associadas a uma compreensão das experiências, sentimentos e expectativas de todos os atores 

sociais envolvidos, as ações tornam-se incipientes, parciais e de curto prazo. 

A Percepção Ambiental teve origem na Área da Psicologia e tem se destacado nas 

diferentes áreas do conhecimento, dentre as quais a própria Psicologia, com a especialidade da 

Psicologia Ambiental, a Arquitetura e Urbanismo, a Geografia, mas precisamente a geografia 

humana e a filosofia (MARIM, 2008). 

Em nível internacional, o início da década 1970 pode ser considerado o momento da 

disseminação das pesquisas sobre Percepção, especialmente derivadas da constituição do 

grupo Man and Biosphere-13 (MAB) da UNESCO, que tinha como foco as questões de 

Percepção sobre Meio Ambiente, pela geógrafa Anne Whyte, em 1977, referência de grande 

importância no histórico do campo da Percepção Ambiental com a publicação Guidelines for 
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fields studies in environmental perception, que representou referência fundamental nos 

primeiros estudos desenvolvidos no Brasil, nas décadas de 1970 e 1980.  

Outro marco importante foi a sugestão, por Tuan, do termo Humanistic geography no 

encontro da Association of American Geographers, em 1976, cujo pensamento foi 

consolidado na publicação da obra Topofilia (1980). Nesta obra, Tuan busca um entendimento 

das relações humanas com a natureza, bem como os seus sentimentos e ideias a respeito do 

espaço e do lugar. Os estudos sobre percepção no Brasil foram motivados, em grande parte, 

pelos trabalhos de Lívia de Oliveira, que inseriu as reflexões desenvolvidas na década de 

1970, nas conferências sobre o tema e nas obras publicadas por autores como Ian Burton, 

diretor do grupo MAB, David Lowenthal, Anne Buttimer, Kevin Lynch e Edward Relph 

(MARIN, 2008).  

Na Geografia, os trabalhos de Percepção Ambiental teve raízes principalmente na 

fenomenologia, que surgiu com os filósofos Maurice Merleau-Ponty, Heidegger, Husserl, 

Sartre, e Bachelard, nas análises geográficas, estudando o espaço vivido e as experiências 

com o homem (SOUZA, 2013). A percepção na filosofia de Merleau-Pontyana é a primeira 

ordem, sendo a percepção a instância que nos coloca em contato com o mundo (SOUZA, op 

cit.). O mundo para o fenomenologista é o contexto dentro do qual a consciência é revelada, 

ancorado num passado e direcionado para um futuro, é um horizonte compartilhado, embora 

cada indivíduo possa construí-lo de um modo singularmente pessoal (SANTOS, 2011). Ainda 

complementa este autor que os indivíduos, uma vez conscientes de mundo vivido na 

experiência pessoal, devem apreender os horizontes compartilhados do mundo de outras 

pessoas e sociedade como um todo. 

A Geografia Fenomenológica está pautada na percepção, considerando o mundo 

vivido e a subjetividade, que é de suma importância para a compreensão do espaço 

(PEREIRA et al., 2010). Segundo esses autores, a fenomenologia avança no sentido de 

resgatar a experiência vivida no espaço e no tempo, aspectos que foram desconsiderados pelo 

racionalismo de base cartesiana. Dessa forma, a geografia da percepção está relacionada com 

espaço e tempo, pautada na subjetividade, nos sentimentos, na experiência, no simbolismo e 

na compreensão do mundo real (CORRÊA, 2001). Assim, propõe estudos que consideram o 

mundo percebido, o mundo vivido e imaginado pelos indivíduos, e dentre eles está a 

Percepção Ambiental que estuda as relações do homem com a natureza.  

Nesse sentido, os trabalhos sobre Percepção Ambiental surgiram buscando um novo 

entendimento de pesquisas voltadas para a compreensão de como o homem interage com o 

espaço e toda a dinâmica que envolve este processo (OLIVEIRA e MACHADO, 2011). No 

decorrer da década de 1970, as categorias espaço, lugar e paisagem passaram a ter uma 



25 
 

abordagem centrada na dimensão humana: o conceito de paisagem não se restringiria ao 

âmbito da natureza, mas envolveria o ser humano com consciência, afetividade e 

conhecimento crítico; espaço seria definido como espaço vivido e lugares, como dimensão 

existencial e perceptiva (OLIVEIRA, 2001). 

O conceito de Percepção Ambiental empregado neste estudo, segue Whyte (1978) e 

contempla a tomada de consciência e a compreensão pelo homem do ambiente no sentido 

mais amplo, envolvendo bem mais que uma percepção sensorial individual, como a visão ou 

audição; este mesmo conceito foi utilizado em trabalhos sobre Percepção Ambiental por 

Bezerra et al. (2008), Silva et al. (2009), Lucena e Freire (2011). Segundo Tuan (1980, p. 06) 

“[...] por mais diversas que sejam as nossas percepções do meio ambiente, como membros da 

mesma espécie, estamos limitados a ver as coisas de certa maneira”. Cada indivíduo percebe o 

ambiente a sua maneira, e esta percepção é de grande relevância para a conservação 

ambiental, pois é a partir dela que surgem as propostas para a realização de trabalhos desta 

natureza (MARQUES et al., 2010).  

Conforme já apontado por Whyte (1978), Tuan (1980), Del-Rio e Oliveira (1999), 

Santos  et al. (2000), Maroti  et al. (2000), Ramos e Hoeffel (2011), a análise da Percepção 

Ambiental é imprescindível para entender a relação homem/natureza especialmente em 

ambientes naturais, fato confirmado em estudos anteriores no Semiárido potiguar por Silva et 

al. (2009); Lucena e Freire (2011). 

Gonçalves e Hoeffel (2012), reforçam que muitos estudos ambientais restringem-se 

mais pela vertente da legislação, fiscalização e de tecnologias para solução dos problemas 

ambientais, entretanto, se estas medidas não forem associadas à compreensão das 

experiências, sentimentos e expectativas dos atores sociais envolvidos, as ações tornam-se 

incipientes, parciais e de curto prazo. 

Nesta pesquisa, a Percepção Ambiental teve como objetivo avaliar o conhecimento de 

comunidades rurais acerca da conservação da natureza e na definição de Área Prioritária para 

Conservação no Complexo Serrano João do Vale, Estado do Rio Grande do Norte. Esse 

estudo é muito relevante, tendo em vista que as percepções da comunidade podem subsidiar 

os trabalhos ou projetos com bases locais que venham a ser implantados nessa área. 

Principalmente, na investigação das percepções da comunidade acerca da proteção da 

natureza, e quanto ao conhecimento dos recursos naturais existentes.  
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Paisagem 

 

A categoria paisagem surgiu na ciência geográfica no século XIX, e foi uma das bases 

de fundamentação do conhecimento geográfico que permite refletir até hoje como projeto da 

modernidade, inserindo-se no debate sobre a complexidade da abordagem integrada entre a 

natureza e a cultura nas ciências sociais (VITTE, 2007). Ainda segundo este autor, o conceito 

de paisagem remete-se à discussão sobre o olhar geográfico e a formação das bases 

constitutivas da cognição, assim como a construção do/no imaginário coletivo da paisagem 

enquanto elemento de articulação do processo de pertencimento do ator social a um 

determinado lugar. 

O conceito de paisagem foi tratado fortemente na Geografia tradicional (1870-1950) 

como sendo objeto único. Durante a Geografia Crítica, as décadas de 1970 e 1980, com o 

surgimento da Geografia Humanista e Cultural foi revalorizado o conceito de paisagem. Após 

esse período a paisagem passou a ser estudada sob diversas ênfases pelos geógrafos, 

arquitetos e ecólogos, os quais passaram a analisá-la no decorrer dos anos sob um enfoque de 

natureza, paisagem natural, ecossistema, geossistema, ecologia das paisagens e geoecologia. 

Para Santos (1988) a paisagem é tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão 

alcança, e pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não é 

formada apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, e sons; é ainda um 

conjunto heterogêneo de formas naturais e artificiais. A paisagem é o conjunto de formas que 

exprimem as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e 

natureza (SANTOS, 2006). 

Na geografia, a paisagem adquiriu um caráter polissêmico, variável entre as múltiplas 

abordagens geográficas adotadas dependentes das influências culturais e discursivas entre os 

geógrafos (BRITTO e FERREIRA, 2011). Segundo essas autoras há uma complexidade de 

conceitos e os mesmos são tratados pelas várias correntes e cada qual em um contexto 

histórico e cultural.  

Atualmente a paisagem é abordada como um sistema em que está inserido todos os 

elementos da natureza e sua relação com o homem. Complementa Maciel e Lima (2011) que a 

perspectiva de análise integrada do sistema natural e a inter-relação entre os sistemas naturais, 

sociais e econômicos vêm produzindo um novo redimensionamento e nova interpretação ao 

conceito de paisagem. 

 

A evolução das diferentes abordagens filosóficas congrega o conceito de 

paisagem ora de forma estática, ora dinâmica, ora destacando seu caráter 
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abstrato, ora como produto territorial das ações entre o capital e o trabalho, 

ora de caráter mais holístico. Atualmente, a paisagem, como um conceito 

que sintetiza o objeto geográfico, deve abarcar as questões ambientais e 

estéticas, incluindo o homem e suas ações, diretas ou indiretas, no espaço 

(BRITTO e FERREIRA, 2011, p. 6). 

 

A paisagem quando analisada pela geografia humana tem como suporte a 

fenomenologia, que é avaliada a partir dos valores, das crenças, do gosto e das preferências, 

da visão de mundo, termos esses que são usados para denominar o conceito de cultura 

(NAME, 2010). Segundo esse autor, dentre os autores que se destacam em estudos da 

paisagem cultural está o Denis Gosgrove, que define a análise da paisagem como um método 

para entender o mundo e as sociedades que produzem, mantêm e compartilham as diversas 

paisagens e suas devidas valorações. Gosgrove, relacionando-se com autores como Michel de 

Certeau e Henri Lefebvre, deixa claro que não há distinção entre a paisagem real e a mera 

representação, pois parte do princípio de que a realidade e a representação são mundos que se 

complementam e interagem entre si. 

Nos dias atuais o conceito mais utilizado de paisagem pela geografia física é o 

utilizado pelo geógrafo Bertrand “a paisagem não é a simples adição de elementos 

geográficos disparatados, é uma determinada porção do espaço, resultado da combinação 

dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo 

dialeticamente, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua evolução” 

(BERTRAND e BERTRAND, 2009, p.33). 

Nessa pesquisa foi adotado o conceito utilizado pelos geógrafos Bertrand e Bertrand 

(2009), tendo em vista que a área analisada foi um Complexo Serrano com diferentes 

fisionomias de paisagens. 

 

Geossistema e o Sistema GTP (Geossistema/ Território/ Paisagem) 

O conceito de geossistema foi resgatado por Bertrand (1972) a partir daquele criado 

pelo soviético V. B. Sochava, em 1963, cuja definição se baseava na interconexão de fluxos 

de matéria e de energia entre os elementos bióticos e abióticos, mas que não inseria as ações 

humanas como componente. Bertrand foi mais além, propondo uma definição que incorpora 

ao conceito original do “complexo territorial natural” a dimensão da ação antrópica. O 

geossistema é para Bertrand, uma categoria espacial de componentes relativamente 

homogêneos, cuja estrutura e dinâmica resultam da interação entre o potencial ecológico, ou 

seja, processos geológicos, climatológicos, geomorfológicos e pedológicos, e a exploração 
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biológica, isto é, o potencial biótico (da flora e da fauna naturais), além da ação antrópica 

como sistemas de exploração socioeconômica (PISSINATI e ARCHELA, 2009). 

Assim, para entender a paisagem é imprescindível a leitura do geossistema, visto que 

essa teoria possui uma visão de conjunto indissociável dos elementos da paisagem. Porém, 

para Bertrand e Bertrand (2009) estudar somente numa visão geossistêmica consiste em 

utilizar um conceito que tem a pretensão de falar do todo e, portanto, era preciso pensar em 

algo que permitisse conceituar a “complexidade-diversidade”, como os elementos de ordem 

natural, de ordem social e de ordem cultural (BERTRAND e BERTRAND, op cit.), tendo 

criado assim um método de sistema conceitual tridimensional: Geossistema, Território e 

Paisagem- GTP (Figura 1). Por isso esses autores propuseram a análise da mesma realidade a 

partir de três conceitos diferentes, denominados de “conjunto tripolar”, ou seja, no interior da 

complexidade, enxergar três grandes tipos de diversidade: uma que está mais ou menos ligada 

aos fenômenos naturais, outra associada aos fenômenos da economia e uma terceira, aos 

culturais. Nesse sistema GTP, conforme a figura abaixo, o Geossistema é o tempo da Fonte 

(Source), isto é, aquele dos componentes e mecanismos biofísicos mais ou menos 

antropizados que acontecem a partir do Neolítico; o Território é o tempo dos Recursos 

(Resource), e corresponde à descoberta dos diferentes recursos e de sua exploração econômica 

pelas sociedades; a Paisagem é o tempo do Ressurgimento (Ressourcement) em sentido 

amplo.  

 

 

Figura 1: Sistema GTP (Geossistema/Território/Paisagem) criado por Georges Bertrand. 

Fonte: Passos (2011). 

 

Assim, Bertrand propõe uma forma de classificar as unidades de paisagem e de 

entrada na questão ambiental de acordo com os princípios da análise integrada com base no 

modelo teórico denominado GTP (Geossistema, Território e Paisagem). Essa visão da 

paisagem integrada prevê a compreensão da estrutura, da evolução e da dinâmica dos 

elementos que a constituem (MEZZONO e NÓBREGA, 2008). Está baseada também em 
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pesquisadores que a consideram de forma global, como o resultado das relações entre os 

elementos bióticos, abióticos e antrópicos (AMORIM e OLIVEIRA, 2008; BERTRAND C. e 

BERTRAND G., 2009; MANOSSO, 2009; SOUZA e PASSOS, 2009; MAGALHÃES et al., 

2010; RODRIGUEZ et al. 2010). 

Segundo Passos (2011), Bertrand chama a atenção para o fato de que “a 

conceitualização unívoca (ex.: ecossistema) que até hoje prevaleceu permitiu realizar 

progressos essenciais, porém ainda insuficientes. A ideia do sistema GTP consiste em prever 

várias “entradas” possíveis em um mesmo sistema especulando sobre finalizações possíveis e 

as hierarquias internas”. Assim, Passos (op cit.), propõe um sistema com três “entradas” 

teleológicas, a saber, 1. A fonte ou a “entrada” naturalista- o Geossistema; 2. O recurso ou a 

“entrada” socioeconômica- o Território; 3. O ressurgimento ou a “entrada” sociocultural- a 

Paisagem. De inspiração sistêmica, o geossistema se diferencia claramente do ecossistema 

pelo fato da sua territorialização e da sua antropização, ou seja, o geossistema é um conceito 

não somente espacializado, mas também territorializado, com toda uma carga de história 

humana (PASSOS, 2011). 

Na sua configuração atual, o geossistema é ainda um conceito pouco desenvolvido, 

longe da maturidade científica do ecossistema, mas ele deve evoluir e tornar-se uma das 

referências espaço-temporal para a pesquisa sobre o ambiente (PASSOS, 2011). 

Nesse contexto, tendo em vista os usos e ocupações dos ambientes serranos no 

Semiárido nordestino, necessário se faz entender a paisagem de forma integrada, onde seus 

componentes se interrelacionam. Segundo Costa et al. (2012), na geografia a pesquisa em 

dinâmica ambiental visa à compreensão das relações entre a Natureza e a Sociedade, as quais 

podem ser analisadas a partir do método geossistêmico, utilizando meios físicos, biológico e 

antrópico que compõem a paisagem geográfica e suas interrelações.  

Assim, estudar os geossistemas através da integração de seus elementos, oferecendo 

visão e ação holística, adquire importância fundamental para um planejamento correto da 

utilização e organização do espaço (TROPPMAIR e GALINA, 2006). 

 

Conservação e Áreas Prioritárias na Caatinga  

 

O Domínio das Caatingas, embora exclusivamente nacional e detentor de grande 

biodiversidade, é também um dos mais ameaçados e populosos. Neste cenário, 64% do bioma 

Caatinga estão nominalmente protegidos como Unidades de Conservação (UC), embora não 

regulamentados, e apenas 1,3% da área da Caatinga estão sob a categoria de Proteção Integral 

(MACIEL, 2010). A criação de UC é reconhecida como uma das estratégias mais importantes 
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para garantir a conservação da diversidade biológica de uma região (MARGULES; 

PRESSEY, 2000). De acordo com SILVA e SOUZA (2009), no mundo contemporâneo, as 

UCs vêm se constituindo em uma das principais formas de intervenção governamental, 

visando reduzir as perdas da biodiversidade face à degradação ambiental imposta pela 

sociedade. 

Aliada à criação e gestão de Unidades de Conservação, um dos critérios para 

reconhecimento e delimitação de áreas relevantes para a conservação tem sido a designação 

de Áreas Prioritárias, como um dos primeiros passos das políticas de proteção aos ambientes 

naturais (MARGULES; PRESSEY, 2000). Nessa perspectiva, em cumprimento às obrigações 

junto à Convenção sobre Diversidade Biológica, firmadas durante a Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento- CNUMAD (Rio-92), o Ministério do Meio 

Ambiente definiu ações e estratégias para a designação de Áreas Prioritárias em todos os 

grandes biomas brasileiros. A primeira “Avaliação e identificação das áreas e ações 

prioritárias para a conservação dos biomas brasileiros” foi realizada entre 1998 e 2000, e 

atualizada em 2007 (MMA, 2007). A definição dessas Áreas Prioritárias foi baseada no 

conjunto de informações disponíveis sobre biodiversidade e pressão antrópica, suplementada 

por Workshops que contaram com experiência de pesquisadores, os quais definiram graus de 

prioridade segundo critérios de riqueza biológica, áreas de endemismo e distribuição de 

espécies ameaçadas de extinção, além da importância para comunidades tradicionais e povos 

indígenas e sua vulnerabilidade (MMA, 2007). 

 As áreas definidas pelos grupos temáticos biológicos durante os Workshops foram 

classificados em quatro categorias, de acordo com a sua importância biológica, a saber: 

extrema importância, muito alta importância, alta importância, e de potencial importância, 

mas com conhecimento insuficiente (TABARELLI e SILVA, 2005). Nesse contexto, são 

reconhecidas 292 Áreas Prioritárias para a conservação da biodiversidade da Caatinga, sendo 

72 já protegidas e 220 novas áreas indicadas à proteção. Essas 292 Áreas Prioritárias ocupam 

cerca de 51% da área total do bioma Caatinga (MMA, 2007). 

A partir dos resultados das reuniões técnicas/workshops foram gerados mapas de 

insubstituibilidade, representando o grau de importância biológica de cada uma das áreas 

definidas (Figura 2), com metas estabelecidas para os alvos de conservação.  
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Figura 2- Mapa das atuais Áreas Prioritárias para a Conservação do Bioma Caatinga, com o grau de 

importância biológica dessas áreas. Fonte: Elaborado pela autora com adaptação de MMA (2007).     

 

Apesar da relevância da definição dessas Áreas Prioritárias para a conservação da 

Biodiversidade, seus critérios são questionáveis, uma vez que não existe participação social 

efetiva nesse processo de definição, pois, para designação dessas áreas foram utilizados 

essencialmente os conhecimentos sobre riqueza biológica, áreas de endemismo e distribuição 

de espécies ameaçadas de extinção. A inclusão e utilização dos conhecimentos das 

comunidades locais do entorno dessas áreas naturais seriam de extrema importância, tendo em 

vista que, segundo Albuquerque (2006), Diegues (2008), Gonçalves e Hoeffel (2012), apenas 

a criação de novas Unidades de Conservação não é suficiente para proteção da biodiversidade, 

pois a conservação da natureza é feita por pessoas; ou seja, a diversidade biológica e 

conhecimento local devem caminhar juntas. Nesse sentido, diante do panorama ambiental 

decorrente das ações da sociedade humana que segue o modelo econômico capitalista, e da 

ausência de alternativas eficazes para a proteção da natureza, a valorização dos 

conhecimentos tradicionais surge como uma alternativa capaz de auxiliar na conservação de 

áreas naturais (PEREIRA e DIEGUES 2010).  
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Nessa perspectiva, esta tese teve como um dos objetivos propor que, além dos 

aspectos biológicos utilizados como critérios para definição de Áreas Prioritárias para 

Conservação, seja inserida a Percepção Ambiental de comunidades locais. Um exemplo da 

fragilidade dos critérios utilizados até então e que justifica esta proposição, é que na Figura 3, 

elaborada a partir das Áreas Prioritárias do MMA (2007) para o Bioma Caatinga do Estado do 

Rio Grande do Norte, onde está localizada a área de estudo desta tese, o Complexo Serrano 

João do Vale, não está contemplado, possivelmente por desconhecimento. Isto porque, áreas 

circunvizinhas e com fisionomias semelhantes a deste Complexo Serrano, como as Serras de 

Martins e parte da de Santana, que estão inseridas na mesma formação sedimentar 

reconhecida como Série Serra do Martins (ANGELIM et al., 2006), são consideradas como 

área de Importância Extremamente Alta e Prioridade Extremamente Alta (Figura 3). 

 

 

Figura 3- Mapa de Áreas Prioritárias do Bioma Caatinga no Estado do Rio Grande do Norte. Fonte: 

Elaborado pela autora com adaptação de MMA (2007).   

 

Haja vista que as comunidades são desconsideradas no processo de definição de áreas 

prioritárias e criação de Unidades de Conservação, sendo assim, sempre sobressai o conflito 
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das populações humanas em áreas naturais protegidas integralmente, tornado-se tema central 

na questão das áreas protegidas no cenário nacional e internacional (BENATTI, 2008). 

Essas áreas naturais foram originadas para proteger a natureza voltada para o lazer, 

cujo exemplo mais conhecido é o do parque Yellowstone, sendo os parques nacionais 

implantados nos EUA e Europa, exportados para o resto do mundo como instrumentos 

excludentes entre meio ambiente e as populações tradicionais (SPINOLA, 2013). No caso do 

Brasil, segundo esta autora, tem se tornado excludente do ponto de vista social e incapaz de 

atingir os objetivos desejados. 

Esta autora ainda traz exemplos bem sucedidos de parques nacionais em países como 

Bolívia, Austrália, Nova Zelândia e França, onde há modelo mais inclusivo e flexível de 

gestão, que contribui principalmente através do ecoturismo para a conservação dos meios 

físicos e biótico, assim como a manutenção dos modos de vida tradicionais das comunidades 

que habitam esse espaço. Ainda complementa “quando uma unidade de conservação é criada 

sem o suporte das comunidades que habitam o seu interior e as áreas vizinhas, o objetivo da 

conservação está fadado ao fracasso” (SPINOLA, op cit.). 

Um exemplo local bem sucedido foi a criação da Unidade de Conservação Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável - RDS Ponta do Tubarão, localizada no litoral setentrional do 

estado do Rio Grande do Norte, criada pela iniciativa das comunidades locais com o objetivo 

de inibir os impactos ambientais com a grande especulação imobiliária e a carcinicultura 

(MATTOS et al., 2012). Ao mesmo tempo que essas comunidades exploram os recursos 

naturais estão conservando esse rico patrimônio biológico e cultural. 

Ao contrário disso, segundo Rodrigues et al. (2013) no norte de Minas Gerais a 

criação de Unidades de Conservação reflete em muitos conflitos com as populações 

tradicionais, pois estas não recebem o devido valor e, são realocadas para outras áreas que não 

oferecem condições dignas  de sobrevivência. Sendo essas populações também excluídas do 

processo de criação dessas áreas protegidas. 

Salienta-se que as populações tradicionais têm seu modo de vida, seus costumes, 

cultura e identidade própria, tendo as suas terras um sentido valioso, afetivo e garantia para a 

sua subsistência. Dessa forma, do ponto de vista conservacionista é relevante a presença 

dessas populações dentro dessas áreas naturais, acontecendo que muitas vezes o ambiente é 

mais protegido pelo fato de sua dependência e conhecimento profundo sobre a natureza, 

refletindo na criação de estratégias de uso e manejo dos recursos naturais. 

No caso específico, do Complexo Serrano João do Vale, não é diferente, pois as 

comunidades têm seus costumes e valores culturais, além de formas próprias de 

relacionamento com o lugar onde vivem. Por isso, surgiu a preocupação em conservar essa 
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área, pelo fato do mesmo ser alvo de especulação imobiliária, principalmente para o turismo 

serrano. Atividade essa que se não for bem planejada poderá gerar diversos impactos 

ambientais e sociais. 

Diante disso, é relevante integrar os conhecimentos ambientais e sociais quanto à 

definição ou criação de áreas prioritárias para conservação, objetivo principal desta tese. 
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CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O “Complexo Serrano João do Vale”, constituído por um conjunto de paisagens com 

diferentes fisionomias, distribui-se nas mesorregiões Oeste Potiguar e Sertão Paraibano, 

contemplando os municípios de Triunfo Potiguar, Campo Grande e Jucurutu, no Estado do 

Rio Grande do Norte, e Belém do Brejo do Cruz no Estado da Paraíba (UTM 690822W – 

9348788S e 716460W – 9324737S; Figura 4). Todo o complexo ocupa uma área de 370 km², 

com altitude variando de 100 a 747 metros. A principal via de acesso ao Complexo Serrano é 

a BR-226 que liga a cidade de Jucurutu a Triunfo Potiguar, seguida pelas estradas carroçáveis 

que dão acesso ao topo da Serra João do Vale.   

 

 

Figura 4- Delimitação do Complexo Serrano João do Vale e sua localização nos municípios de 

Jucurutu, Triunfo Potiguar, Campo Grande, no Estado do Rio Grande do Norte, e Belém do Brejo do 
Cruz no Estado da Paraíba. Fonte: Elaborado pela autora, utilizando uma imagem de satélite LandSat-

TM 05, composição R7G4B2, do ano de 2010, na escala de  1: 250.000,  e os limites municipais do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE. 

 

Essa área encontra-se parcialmente coberta por vegetação arbórea característica das 

serras úmidas, ou brejos de altitude, porém contornadas por caatinga arbustiva (Figura 5). A 

altitude e o relevo são os fatores principais que determinam os limites dessa região, que é 

circundada pela Depressão Sertaneja Setentrional (VELLOSO et al., 2002).  

 



36 
 

 

Figura 5: Paisagem com diferentes fisionomias do Complexo Serrano João do Vale, Estado do Rio 

Grande do Norte. Foto: Acervo da autora, registro no ano de julho de 2011. 

 

A estrutura geológica dessa área é composta por uma suíte ígnea de natureza 

granitóide de idade Pré-Cambriana, compreendendo migmatitos, gnaisses migmatizados, 

granitóides, anfibolitos, quartzitos, metarcóseos, pela Faixa Seridó que é constituída por um 

embasamento gnáissico-migmatítico arqueano a paleoproterozóico, sobreposto por um pacote 

de rochas metassupracrustais composta por metassedimentos e metavulcânicas que são 

intrudidas por diversos plútons (JARDIM de SÁ, 1994). Essa área está localizada em uma 

Ecorregião de clima semiárido seco e quente, com precipitação pluviométrica média anual 

variando entre 400 a 800mm, com temperaturas médias anuais de 36,0ºC (BELTRÃO et al., 

2005), porém, devido ao microclima local e altitude da serra ela se apresenta úmida 

praticamente o ano todo, com temperaturas chegando a uma mínima de 16ºC (Obs. pess).  

Apresentam associações de solos Latossolos Amarelos, Argissolos, Neossolos 

Litólicos, Luvissolos Crômicos e Afloramentos Rochosos. A drenagem desse Complexo 

Serrano está inserida na Bacia hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu pelo principal rio Piranhas-

Açu. 
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No platô do Complexo Serrano residem 1800 habitantes, sendo 971 homens e 829 

mulheres (IBGE, 2010). A área do platô está dividida em cinco “Chãs”, que são 

denominações locais criadas pelos antigos proprietários das terras na Serra, e são localmente 

conhecidas como: Chã Félix, Chã das Cacimbas, Chã dos Cajueiros e Chã da Caponga 

(pertencentes ao município de Jucurutu) e Chã Velha (município de Triunfo Potiguar; Figura 

6). 

 

Figura 6: Localização das Chãs: Félix, Cacimba, Cajueiro, Caponga (pertencentes ao 

município de Jucurutu) e Chã Velha (município de Triunfo Potiguar) no Complexo Serrano 

João do Vale. Fonte: Elaborado pela autora, utilizando uma imagem de satélite LandSat-TM 

05, composição R7G4B2, do ano de 2010, na escala de  1:150.000, os limites municipais do 

IBGE, e pontos de localização das Chãs coletados em campo com GPS (Global Positioning 

System). 

 

Apesar desse espaço habitado possuir certa infraestrutura, como posto de saúde, igreja, 

escolas, cemitério, clube de festas, entre outras, as relações se dão conforme as políticas de 

cada município a qual a Chã pertence, porém são consideradas comunidades rurais pelo modo 

de vida das pessoas. Os costumes, tais como o de preparar medicamentos a partir de plantas e 

de parte de animais, crenças religiosas, práticas culturais, atividades econômicas como a 

agricultura, são características marcantes dessas comunidades rurais (Figura 7). 
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Figura 7: Paisagem e infraestrutura da comunidade rural habitante do platô do Complexo Serrano João do Vale. a) 

Platô serrano onde vive a comunidade; b) Culturas de caju, milho e feijão na área plana do Complexo Serrano; c) Posto de 
Saúde; d) Colégio municipal; e) Cemitério; f) Casa típica de morador, com destaque para a cisterna; g) Festa da 
comunidade no clube local; h) Neblina no Complexo Serrano no fim de tarde durante o mês de fevereiro de 2011. 
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As comunidades tradicionais são definidas como grupos culturalmente diferenciados 

que se reconhecem como tais, possuem formas próprias de organização social, ocupam e 

usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, 

religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e 

transmitidas pela tradição (BRASIL, 2007). 

O Complexo Serrano João do Vale começou a ser ocupado por volta do ano de 1920, 

por pessoas das localidades circunvizinhas que foram tomando posse das terras e com o 

passar dos anos os representantes políticos ordenaram a distribuição de posse das terras para 

cada proprietário, segundo os próprios informantes locais.  

Devido aos longos períodos de secas na região, as dificuldades quanto às atividades da 

agricultura só aumentavam sendo o Complexo Serrano João do Vale considerado um atrativo 

para ocupação, por ser um ambiente diferenciado pelo clima e terras produtivas para diversas 

atividades. A própria comunidade define essa área de altitude (serra) como brejo, e as terras 

baixas (depressão sertaneja), de sertão. Essas denominações locais estão em consonância com 

a literatura, pois a Serra é um brejo de altitude, seguindo suas características físicas de elevada 

altitude, além de permanecer úmido o ano todo (BORGES-NOJOSA e CARAMASCHI, 

2003; TABARELLI e SANTOS, 2004). As terras baixas denominadas de sertão encontram-se 

na depressão sertaneja, que apresentam clima semiárido e seco.  

Praticamente toda a área do platô serrano foi desmatada para a ocupação dos 

domicílios e para as atividades de culturas de subsistência como a do caju (Anacardium 

occidentale L.), graviola (Annona muricata L.), feijão (vigna unguiculata L. Walp.), 

mandioca (Manihot esculenta Crantz), e maracujá (Passiflora edulis Sims), entre outras. A 

cultura que se destaca é a do caju, em cuja safra a castanha é comercializada nas cidades 

vizinhas. Segundo o plano de desenvolvimento sustentável da região o Complexo Serrano 

João do Vale tem potencial para fruticultura (SEPLAN, 2000).  

Apesar do potencial dessa área, as comunidades têm uma vida simples e muitas vezes 

reclamam porque não há fontes de renda, ou seja, a renda adquirida por essas pessoas vem 

através da bolsa família, aposentadorias e funcionarismo público. Essas comunidades anseiam 

mais desenvolvimento econômico para a Serra, empreendimentos em que possam trabalhar. 

Também reclamam das autoridades políticas que passam na Serra apenas para pedir voto e 

não fazem nada pela comunidade. 

Do ponto de vista de potencial econômico, esse ambiente tem muita potencialidade 

para o desenvolvimento das atividades voltadas para o turismo serrano. Já são realizadas 

atividades de Rally de Jeep e moto anualmente, sendo consideradas pelas comunidades 

momentos de diversão e geração de renda para a Serra. Alguns terrenos já estão sendo 
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vendidos pelos proprietários locais para empreendedores de outras cidades com vistas à 

construção de pousadas e resorts. Isso é preocupante no âmbito da conservação da paisagem 

serrana, pois esta poderá passar por diversos impactos ambientais decorrentes da chegada do 

turismo, possivelmente ainda não se desenvolveu porque o acesso à área é difícil, pois não há 

via de acesso asfaltada, somente estrada e quando chove muito a comunidade fica isolada sem 

poder sair para ir à cidade. 

Essa atividade tem seu lado positivo e negativo segundo a própria comunidade local, 

pois com a chegada do turismo o lugar onde eles vivem não será o mesmo, ao mesmo tempo 

em que a Serra ficará desenvolvida economicamente, haverá também falta de segurança e 

problemas como poluição da água, barulho e muito lixo, como constatado em estudos de 

Carvalho (2010), Milagres et al. (2010). 

Quanto ao aspecto da conservação ambiental desse ecossistema pelas comunidades 

locais, está intimamente ligado à utilização racional dos recursos naturais. Sendo relevante 

preservar esse ambiente, esse estudo teve como objetivo principal propor a definição desse 

Complexo Serrano como Área Prioritária para Conservação, integrando o conhecimento 

científico e o saber local. Sendo a percepção ambiental dessas comunidades muito relevante 

no processo de criação de áreas prioritárias ou de Unidades de Conservação de uso 

sustentável, sabendo que estas devem ser ouvidas durante esse processo, para que haja um 

equilíbrio do sistema natural e social. Considerando que a valorização biológica e cultural 

desse ambiente é fundamental para a conservação dos recursos naturais da Serra João do Vale, 

torna-se primordial esse estudo de percepção ambiental.  

Esse ambiente segundo a percepção dos moradores locais é rico em biodiversidade 

faunística e florística, apresentando inclusive espécies na lista de espécies ameaçadas de 

extinção segundo o MMA (2008a), como o macaco (Sapajus xanthosternos (Wied-Neuwied, 

1826), tatu-bola (Tolypeutes tricinctus, Linnaeus, 1758). Essas espécies fazem parte do 

cotidiano das comunidades, onde utilizam para diversas finalidades, o macaco por exemplo, é 

caçado por alguns para alimentação e manutenção desses indivíduos como estimação, o tatu-

bola é utilizado para alimentação e comercialização.  

As espécies da flora ameaçadas de extinção segundo o MMA (2008) são o 

Myracroduon urundeuva Allemão (aroeira) e a Schinopsis brasiliensis Engl. (baraúna). Essas 

espécies são utilizadas para uso medicinal e transformadas em lambedores, chás, que são 

empregadas para diversas curas medicinais na comunidade. 

Quanto à percepção da comunidade sobre a conservação dos recursos naturais da Serra 

João do Vale, muitas pessoas não possuem o real conhecimento sobre o que seja 

conservação/preservação, mas trazem consigo essa prática no cotidiano. Observou-se durante 
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todas as entrevistas o cuidado e zelo pelo lugar onde vivem, expressando em seus relatos o 

conhecimento sobre os recursos naturais e a descrição nas suas memórias sobre a paisagem 

serrana, inclusive as transformações ocorridas ao longo do tempo. 
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METODOLOGIA GERAL 

 

Em atendimento aos objetivos deste trabalho, utilizaram-se os suportes teórico-

metodológicos clássicos da Percepção Ambiental (TUAN, 1980; WHYTE, 1978; OLIVEIRA 

e MACHADO, 2011) e da Análise da Paisagem (BERTRAND e BERTRAND, 2009), 

conforme detalhamento a seguir. 

Inicialmente, foram realizados estudos exploratórios sobre a comunidade local do platô 

Serrano João do Vale, através de visitas a campo, ao Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística- IBGE, e à Prefeitura Municipal do município de Jucurutu. Estes dados 

subsidiaram a elaboração dos formulários que foram aplicados na comunidade.   

Foram definidos os informantes da comunidade dentre aqueles com idade superior a 18 

anos, dando prioridade aos mais idosos e com tempo de moradia na comunidade acima de 10 

anos, uma vez que esse universo detém informações relevantes acerca do conhecimento local, 

sendo que apenas uma pessoa por família foi entrevistada, conforme utilizado por Lucena e 

Freire (2011). Para cada informante foi explicado o objetivo do estudo, e em seguida estes 

foram convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que é solicitado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa- CEP da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(Protocolo CAAE- 0177.0.051.000-11, Anexo 1). 

De fevereiro a agosto de 2011 foram aplicados os formulários a 240 pessoas, sendo 

134 mulheres e 106 homens (Apêndices), correspondendo a 100% dos domicílios ocupados 

em todas as comunidades/ Chãs. Apesar de espacialmente separadas, o conjunto de habitantes 

das Chãs foi considerado neste estudo como uma comunidade para avaliação da Percepção 

Ambiental. No entanto, para avaliar a importância da demarcação da área exclusiva para 

conservação e sobre o local dessa área, cada chã foi analisada como uma comunidade.  

Dentre as técnicas de pesquisa de campo para os estudos de Percepção Ambiental, 

foram utilizadas a observação e o questionamento por meio de entrevistas e aplicação de 

formulários, conforme Whyte (1978), Tuan (1980), Machado (1999), Cavalcante e Maciel 

(2008), Lucena e Freire (2011), Ramos e Roeffel (2011). A observação foi desenvolvida pelo 

pesquisador ao perguntar, ouvir, anotar e observar a comunidade a qual estava estudando. O 

questionamento foi através de perguntas abertas e fechadas, durante as quais o entrevistado 

teve maior liberdade de expressão, maximizando o ponto de vista dele com pouca influência 

do pesquisador.  

Com o auxílio destas técnicas e com base no quadro teórico proposto por Tuan (1983), 

que utiliza como principais formadores da topofilia as percepções, as atitudes e os valores 

visando conhecer as diferentes percepções das comunidades locais, buscou-se conhecer as 
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diferentes percepções dessas comunidades acerca da conservação da natureza e da definição 

de Áreas Prioritárias para Conservação nesse Complexo Serrano João do Vale. Nessa 

perspectiva, as perguntas dos formulários aplicados foram divididas e analisadas em quatro 

aspectos: perfil socioeconômico, percepção, atitudes, e valor, com base nos trabalhos de Tuan 

(1980); Machado (1999); Ramos e Roeffel (2011). 

A partir dos resultados obtidos sobre Percepção Ambiental dos entrevistados, foram 

realizadas análises quantitativas e qualitativas dos dados obtidos. Para os dados qualitativos 

foi utilizada a técnica Análise de Conteúdo, fundamentada por Bardin (2010), a qual constitui 

neste estudo instrumento de análise das falas dos entrevistados. Segundo Moreira et al. 

(2005), a análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa de abordagem qualitativa que pode 

ser utilizada com rigor, radicalidade e de forma contextualizada, visando a compreensão e a 

interpretação dos relatos dos sujeitos de uma pesquisa, os quais emitem opinião sobre 

determinado assunto, opinião essa carregada de sentidos, de significados e de valores. O 

objetivo da análise de conteúdo é compreender criticamente o sentido das comunicações, seu 

conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas (CHIZZOTTI, 2008). 

Em um segundo momento, o conteúdo das entrevistas foi convertido em categorias 

temáticas, que por sua vez foram tabuladas no programa Excel e organizadas em tabelas de 

contingência. Esses dados foram tratados de forma a se tornarem significativos e válidos por 

meio de análises descritivas (percentagens) e análises estatísticas. 

A percepção das comunidades acerca do local indicado para demarcação de uma área 

exclusiva para conservação foi avaliada por meio da análise de correspondência (AC), técnica 

estatística multivariada que fornece ferramentas para analisar as associações entre as linhas e 

colunas de uma tabela de contingência, sendo representada por um gráfico mostrando a 

relação entre as linhas e colunas (HARDLE e SIMAR, 2007). Os dados não paramétricos 

foram analisados pelos testes do Qui-quadrado (X²) para comparar o conhecimento acerca da 

fauna e flora conforme o gênero, e a percepção da importância da demarcação da área para 

conservação conforme a escolaridade dos entrevistados; o teste Kruskall-Wallis foi utilizado 

para comparar as percepções sobre a importância da demarcação dessa área entre as 

comunidades. Todos os testes estatísticos foram realizados no software IBM SPSS v.20, e 

para todos adotou-se 5% de significância. 

Para a identificação científica das espécies da fauna e da flora citadas pelas 

comunidades locais por meio de nomes vernaculares foram consultados especialistas (Drs. 

Mauro Pichorim e Eliza Freire, para aves e répteis, respectivamente; para as espécies vegetais, 

o Msc. Alan Roque) e literatura especializada para mamíferos (FEIJÓ e LANGGUTH, 2013); 

para anfíbios, peixes, e aracnídeos (SILVA e FREIRE, 2009a; LUCENA e FREIRE, 2012). 
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Aliado à análise da Percepção Ambiental foi realizada a Análise Integrada da Paisagem, 

através do método GTP (Geossistema/ Território/ Paisagem), que tem como meta utilizar 

estes três conceitos conjuntamente para analisar o geossistema; ou seja, um determinado 

espaço geográfico em sua totalidade. 

De acordo com Bertrand e Bertrand (2009), trata-se essencialmente de apreender as 

interações entre elementos constitutivos diferentes e, muito especialmente, de ver como 

interagem a paisagem, o território e o geossistema. Nesse sentido, o sistema GTP compreende 

os seguintes conceitos: 

 O Geossistema, conceito naturalista que permite analisar a estrutura e o funcionamento 

biofísico de um espaço geográfico tal como ele funciona atualmente, ou seja, com seu grau de 

antropização. O Território, conceito naturalista bem conhecido pelos geógrafos, que permite 

analisar as repercussões da organização e dos funcionamentos sociais e econômicos sobre o 

espaço considerado. A Paisagem, enfim, que representa a dimensão sociocultural deste 

mesmo conjunto geográfico. 

Com base nessa fundamentação teórica, foi realizada a análise integrada da paisagem 

incluindo as seguintes etapas:  

O produto de sensoriamento remoto utilizado neste trabalho foram as imagens 

multiespectral do sistema de imageamento orbital LandSat 01- MSS e LandSat 5 -TM. As 

imagens foram submetidas a um georreferenciamento para correções de efeito das distorções 

espaciais ocasionadas durante a aquisição da imagem devido a fatores como, por exemplo, 

variações da plataforma do satélite, rotação e curvatura da Terra que geram imprecisões 

cartográficas quanto ao posicionamento de objetos, superfícies ou fenômenos nelas 

representado (CROSTA, 1992). O georreferenciamento de todos os produtos foi realizado 

utilizando-se o software Er Mapper 7.1., no sistema de coordenadas UTM Zona 24S em 

relação ao Datum SAD-1969, tendo como base cartográfica as Cartas Topográficas da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), Folha SB- 24-Z-B-I, Caicó e 

SB-24-X-D-IV, Augusto Severo, na escala de 1:100.000.  

Após a seleção e georreferenciamento das imagens foi realizado o processamento 

digital das imagens, envolvendo a utilização de composições coloridas RGB e submetidas aos 

procedimentos de análise e interpretação visual, sendo aplicadas técnicas de realce de cores 

utilizando o sistema de cores RGB, e aplicação de transformações histográficas. As 

transformações com o histograma da imagem descreve a distribuição estatística dos níveis de 

cinza, em termos de número de amostras (pixels) com cada nível de cinza, realçando assim os 

contrastes das imagens (SCHOWENGERDT, 2007). Assim, a imagem foi submetida às 

mudanças de contrastes dos histogramas, com a aplicação da transformação linear (aumento 
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linear de contraste), para o realce da dinâmica visual para cada banda espectral 

individualizada, de modo que aperfeiçoou a distinção visual dos diferentes aspectos na 

imagem. Para a realização desse processamento digital das imagens foi utilizado o software 

Er Mapper 7.1. 

Após o tratamento dos dados, estes foram trabalhados em um ambiente Geographic 

Information System (GIS) utilizando-se a plataforma do software ArcGIS 10, para a 

elaboração de todos os mapas temáticos.  

O trabalho de campo foi realizado para auxiliar no reconhecimento da área de estudo, 

observar e registrar aspectos, tais como, altitude do relevo, as feições da vegetação, usos e 

cobertura do solo do Complexo Serrano, além de auxiliar nos trabalhos de mapeamento. Para 

a delimitação da área de estudo (Complexo Serrano João do Vale), foi utilizado os limites 

topográficos selecionando apenas o complexo serrano que está representado na paisagem 

pelas altas declividades e diferentes fisionomias, distinguindo-se das áreas de depressão (áreas 

planas). Também para os limites dos municípios os quais esse complexo se insere, foram 

utilizados arquivos vetoriais no formato shapefile disponibilizados no site do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A classificação e quantificação de área das diferentes classes de cobertura do solo 

presentes no ambiente, foi realizada através da interpretação visual e vetorização da imagem 

de satélite LANDSAT 01 (sensor MSS, órbita 231, ponto 64, composição R4G7B5 e 

resolução espacial de 80 metros, de 06/10/1973); LANDSAT 05 (sensor TM, órbita 215, 

ponto 64, composição R7G4B2 e resolução espacial de 30 metros, de 17/06/1984); e 

LANDSAT 05 (sensor TM, órbita 215, ponto 64, composição R7G4B2, e resolução espacial 

de 30 metros, de 25/06/2010). 

Foram identificadas seis classe de cobertura do solo: Caatinga arbórea, Caatinga 

arbórea arbustiva, Caatinga arbustiva, área antrópica, solo exposto e água. As classes 

denominadas para a vegetação foram descritas de acordo com Veloso et al. (2002), que 

descreveram a vegetação arbórea presente nas áreas elevadas de planalto, e as arbustivas nas 

áreas planas das depressões. A área antrópica foi denominada segundo o IBGE (2006), 

referindo-se as áreas antrópicas agrícolas e não-agrícolas. Para melhor identificação dessas 

classes, foram selecionadas as melhores combinações de bandas com destaque para as 

composições coloridas: R7G4B1, R7G4B2, R3G4B1 e R4G7B5. 

As imagens de satélites foram obtidas no site do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), correspondentes aos meses de outubro de 1973, junho de 1984 e de 2010.  

Para a elaboração do mapa temático de hipsometria foi utilizado a imagem SRTM do 

ano de 2000 da NASA Shuttle Radar Topografy Mision (SRTM; disponível no site da NASA 
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(National Aeronautics and Space Administration), a partir dessa imagem foi reclassificada a 

altimetria de 100 em 100 metros. 

O mapa de declividade foi elaborado a partir do modelo MDT (Modelo Digital do 

Terreno), utilizando a ferramenta 3D analyst e usando a extensão Slope, e os intervalos foram 

definidos em porcentagem de acordo com Duarte et al. (2004): 0 – 3% (relevo plano); 3 – 8 % 

(relevo suave ondulado); 8 – 20 % (relevo ondulado); 20 – 45% (relevo forte ondulado); 45 – 

75% (relevo montanhoso). 

O mapa da rede de drenagem foi extraído da SRTM, a partir do MDT, utilizando a 

ferramenta Spatial Analyst Tools, usando a extensão Hydrology.  

Com base no mapa de geologia do Estado do Rio Grande do Norte na escala de 

1:500.000, produzido pelo Serviço Geológico do Brasil- CPRM (ANGELIM et al., 2006), foi 

extraída a área de limite geológico do Complexo Serrano João do Vale. 

O mapa de relevo foi criado com base na topografia de uma imagem SRTM do ano 

de 2000 da NASA e, a partir da hipsometria, declividade e geologia, foram usados os limites 

topográficos para a vetorização do mapa. 

O mapa de solos foi elaborado com base no Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos em escala de 1:5.000.000 (EMBRAPA,  2011), disponível as shapefile no site da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), sendo extraído para o Complexo 

Serrano João do Vale. 

A elaboração do mapa das unidades de paisagem foi efetuada de acordo com a 

definição das unidades inferiores: geossistema e geofácies (BERTRAND E BERTRAND, 

2009), definidas as feições homogêneas com base no cruzamento das informações de cada 

elemento analisado da paisagem, como a declividade, hipsometria, embasamento rochoso, 

relevo, solo, e uso e cobertura do solo. Com base nesta análise, foi elaborado o sistema GTP 

(Geossistema/ Território/ Paisagem) para o complexo serrano, que servirá de subsídios para o 

planejamento de estratégias para conservação dos recursos naturais existentes nesse sistema 

ambiental. 

 Apesar de sua relevância, este método foi utilizado por poucos trabalhos na 

literatura geográfica, além do que, alguns tratam de aspectos teóricos, outros, aplicam à 

análise geográfica (PASSOS, 2011; COSTA et al., 2012). No entanto, os resultados deste 

trabalho serão de grande relevância como critério adicional para a definição de Área 

Prioritária para Conservação no Complexo Serrano João do Vale. 

Para a definição e elaboração do mapa das Áreas Prioritárias para Conservação no 

Complexo Serrano João do Vale, foram utilizados como critérios a declividade, a 

vulnerabilidade ambiental e as Áreas de Preservação Permanente- APP. 
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O mapa de vulnerabilidade ambiental foi elaborado a partir do cruzamento dos mapas 

de relevo, geologia, solos e cobertura do solo. Nesse cruzamento os atributos são valorados 

com base na classificação da estabilidade dos ambientes e de seus elementos, conforme a 

tabela 1.  

Tabela 1- Valores de estabilidade de unidades de paisagem de acordo com Tricart (1977). 

UNIDADE RELAÇÃO 

PEDOGÊNESE/MORFOGÊNESE 

VALOR 

Estável Prevalece a pedogênese 1,0 

Intermediária Equilíbrio entre a pedogênese e 

morfogênese 

2,0 

Instável Prevalece a morfogênese 3,0 

 

A integração dos dados temáticos foi realizada segundo o modelo utilizado por Costa 

et al. (2006) e Grigio et al. (2003), onde o grau de vulnerabilidade atribuído a cada classe 

(unidade) de cada tema (relevo, geologia, solos e cobertura do solo) foi distribuído em uma 

escala de 1,0 a 3,0 com intervalo de 0,5 (Tabela 2). 

Os valores de vulnerabilidade das classes (unidades) dos temas foram atribuídos de 

acordo com a relação pedogênese/morfogênese, todavia, para a cobertura do solo, quanto à 

vegetação o critério estabelecido foi a densidade da cobertura vegetal: valores próximos a 

estabilidade (1) para vegetação de caatinga arbóreo e arbóreo arbustiva; valores 

intermediários (2) para vegetação de caatinga arbustiva; e por último, valores próximos a 

vulnerabilidade (3) com presença de área antrópica. 

Tabela 2: Grau de vulnerabilidade dos mapas temáticos 

 

MAPA TEMÁTICO/CLASSE 

GRAU DE 

VULNERABILIDADE 

RELEVO 

Maciços residuais 

Planalto da Borborema 

Depressão Sertaneja 

 

2,0 

1,0 

3,0 

EMBASAMENTO ROCHOSO  

Formação serra dos Martins 

Formação Jucurutu, mármore 

Formação Jucurutu 

Suíte intrusiva Dona Inês 

Suíte Itaporanga 

Suíte Poço da Cruz 

Complexo Caicó 

2,0 

1,0 

2,5 

3,0 

2,5 

3,0 

3,0 

ASSOCIAÇÃO DE SOLOS  

Latossolos Amarelos + Argissolos                                                  

Luvissolos Crômicos + Neossolos Litólicos                                   

Neossolos Litólicos + Afloramentos rochosos                                

2,0 

1,5 

3,0 

COBERTURA DO SOLO  

Caatinga arbustiva                                                                          

Caatinga arbórea                                                                             

1,5 

1,0 
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Caatinga arbóreo arbustiva                                                             

Solo exposto                                                                                   

Corpos d’água                                                                                
Área antrópica                                                                              

1,0 

3,0 

1,0 
3,0 

     Fonte: Elaborado pelas autoras, adaptado de Costa et al. (2006) e Grigio et al. (2006). 

 

O cruzamento desses dados foi realizado no software ArcGis 10, utilizando a 

ferramenta Spatial Analyst Tools, que possibilita operações algébricas entre mapas em 

formatos raster. Para produzir o mapa de vulnerabilidade ambiental, aplicou-se o método de 

ponderação de fatores, que permite a possibilidade de compensação entre os fatores através de 

um conjunto de pesos que indicam a importância relativa de cada fator (Tabela 3).   

 

Tabela 3: Pesos calculados para cada fator na análise de vulnerabilidade ambiental adaptados 

de Grigio et al. (2006). 

FATOR 

Relevo            Embasamento rochoso               Solos                    Cobertura do Solo 

   0,2                               0,1                                0,1                                     0,5 

 

Esses pesos foram aplicados na seguinte fórmula: 

{0,2 x [Tema 1] + 0,1 x [Tema 2] + 0,1 x [Tema 3] + 0,5 x [Tema 4]} 

Onde: Tema 1= mapa de relevo, tema 2= mapa do embasamento rochoso, tema 3= 

mapa de solos, e tema 4= mapa de cobertura do solo.  

Assim foi elaborado o mapa de vulnerabilidade ambiental visando identificar a 

susceptibilidade do ambiente a pressões antrópicas do Complexo Serrano João do Vale. 

Quanto ao mapa de Áreas de Preservação Permanente-APP, foi elaborado com base na 

imagem SRTM e no mapa de declividade para o Complexo Serrano, vetorizando as áreas de 

APP nos topos acima de 100 metros e nas encostas de declividade acima de 45º em 

conformidade com o que estabelece a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que revoga a Lei 

nº 4.771/65 do Código Florestal Brasileiro, e complementada pela Resolução do CONAMA 

nº 303/2002. 

Por último, foi elaborado o mapa de Áreas Prioritárias para Conservação no Complexo 

Serrano João do Vale, a partir da interpretação dos mapas de declividade, cobertura do solo, 

vulnerabilidade ambiental, Áreas de Preservação Permanente, aliado ao conhecimento das 

comunidades acerca dessa área a ser conservada. Em seguida, foi confeccionado o mapa em 

três categorias distintas de prioridade: baixa, média e alta. 
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RESUMO:  
A Percepção Ambiental tem sido um instrumento bastante utilizado e relevante em 
estudos que contemplam as relações entre meio ambiente e ações humanas, por 
possibilitar análises das percepções, atitudes e valores, principais formadores da 
topofilia, que repercute em ações de conservação. Nessa perspectiva, esta pesquisa 
teve como objetivo analisar a percepção ambiental da comunidade de um complexo 
serrano do Semiárido brasileiro (Serra João do Vale) como um dos critérios para a 
proposição de Área Prioritária para Conservação. Para tanto, realizaram-se 
entrevistas com 240 pessoas (100% dos domicílios ocupados na comunidade 
serrana), utilizando como metodologia a observação e questionamento por meio de 
entrevistas e aplicação de formulários, sendo estes aplicados nos meses de 
fevereiro a agosto de 2011, com base teórico-metodológica da percepção ambiental. 
Os resultados mostraram de forma clara nas respostas dos entrevistados, seus 
conhecimentos e opiniões, assim como a concordância com a criação de uma área 
exclusiva para conservação da Serra João do Vale. Mostraram ainda que a chegada 
do turismo gera expectativa de melhorias na renda e na qualidade de vida para essa 
comunidade.  
Palavras-chave: Comunidade Rural. Percepções. Conservação. Ambiente Serrano. 
Semiárido. 
 

ABSTRACT: 

The Environmental Perception has been a widely used instrument and relevant 
studies that address the relationship between the environment and human actions, 
by allowing analysis of the perceptions, attitudes and values, leading trainers 
topophilia that resonates in conservation. In this perspective, this study aimed to 
analyze the environmental perception of a complex community of mountain Semiarid 
Brazil (João do Vale Saw) as a criterion for the proposition Priority Area for 
Conservation. Therefore, interviews were conducted with 240 people (100% of 
occupied households in the mountain community), using methodology as observation 
and questioning in interviews and application forms, which are applied from February 
to August 2011, with theoretical and methodological basis of Environmental 
Perception. The results showed clearly in the answers of respondents, their 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/interthesis
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knowledge and opinions, as well as the correlation with the creation of an exclusive 
area for conservation of João do Vale Saw. Also showed that the arrival of tourism 
generates expectations of improvements in income and quality of life for this 
community. 
Keywords: Rural Community. Perceptions. Conservation. Serrano Environment. 

Semiarid. 
 

 
RESUMEN: 

La percepción del medio ambiente ha sido un instrumento muy utilizado y los 
estudios pertinentes que se ocupan de la relación entre el medio ambiente y las 
acciones humanas, permitiendo el análisis de las percepciones, actitudes y valores, 
lo que lleva entrenadores topofilia, que resuena en la conservación. En esta 
perspectiva, el presente estudio tuvo como objetivo analizar la percepción ambiental 
de una comunidad compleja de serrano Semiárido de Brasil (Serra João do Vale) 
como criterio para el área prioritaria para la conservación de la proposición. Por lo 
tanto, se realizaron entrevistas con 240 personas (100% de los hogares ocupados 
en la comunidad de montaña), utilizando la metodología de la observación y el 
cuestionamiento en las entrevistas y formularios de solicitud, que se aplican desde 
febrero hasta agosto de 2011, con fundamentos teóricos y metodológicos de la 
Percepción Ambiental. Los resultados mostraron claramente en las respuestas de 
los encuestados, sus conocimientos y opiniones, así como la correlación con la 
creación de un espacio exclusivo para la conservación de Serra João do Vale. 
También puso de manifiesto que la llegada del turismo genera expectativas de 
mejoras en los ingresos y la calidad de vida de esta comunidad. 
Palabras claves: Comunidad Rural. La Percepción. La Conservación. El Medio 
Ambiente Serrano, Semiáridas. 
 

INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos, tem-se acompanhado um avanço das discussões no meio 

acadêmico e na sociedade em geral, sobre a importância da conservação dos 

recursos naturais, tanto de áreas que já são protegidas por lei como das 

preservadas, mas que não detêm nenhuma proteção legal. O Brasil, país com 

elevada biodiversidade mas que enfrenta graves problemas ambientais, conta com o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), por meio do qual são 

conservadas algumas áreas que ainda mantêm preservadas fauna e flora 

características de determinada região, bem como espécies endêmicas e ameaçadas 

de extinção (REMPEL et al., 2008). Apesar do SNUC, os problemas ambientais 

resultantes de ações antrópicas persistem, destacando-se suas relações com as 

dinâmicas e alterações que promovem mudanças ambientais globais, com 
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consequências sobre a perda da biodiversidade e a degradação dos recursos 

naturais (HOEFEEL et al., 2010). 

Entre as regiões brasileiras submetidas à degradação ambiental encontra-se 

a do semiárido, que inclui o Bioma Caatinga, o qual tem vivenciado muitas 

transformações e contradições ao longo da sua história. Desde a colonização, esta 

região ficou submetida primeiramente à atividade pecuária, que foi a base 

econômica da região por alguns séculos e a forma típica de ocupação do território 

(SOARES; ALMEIDA, 2011), e, seguidamente, aos impactos do processo de uso e 

ocupação do solo, que degradaram paulatinamente até a atual situação de regiões 

em processo de desertificação (MACIEL, 2010).  

Apesar de sua aparente fragilidade, a Caatinga possui uma rica 

biodiversidade e alto número de endemismo, além de ser exclusivamente brasileira, 

mas ainda não tem sua importância devidamente reconhecida pelo poder público 

(MACIEL, op cit.). Nesse contexto, a criação de Unidades de Conservação (UCs) 

tem sido uma das estratégias que vem sendo utilizada para possibilitar a 

conservação dos ecossistemas naturais, uma vez que é considerada uma via efetiva 

de proteção dos recursos biológicos (MACIEL, 2010). Aliada a esse sistema de UC, 

um dos critérios para reconhecimento e delimitação de áreas relevantes para a 

conservação tem sido a designação de Áreas Prioritárias para Conservação, 

estabelecidas pelo Decreto nº 5.092, de 24 de maio de 2004, instituídas pela 

Portaria MMA nº 126, de 27 de maio de 2004 e atualizadas pela Portaria MMA nº 09, 

de 23 de janeiro de 2007 (MMA, 2007). 

Apesar da relevância da definição dessas Áreas Prioritárias para a 

Conservação da Biodiversidade, seus critérios são questionáveis, uma vez que não 

existe participação social efetiva nesse processo de definição, pois, para designação 

dessas áreas, foram utilizados essencialmente os conhecimentos sobre riqueza 

biológica, áreas de endemismo e distribuição de espécies ameaçadas de extinção. A 

inclusão e utilização dos conhecimentos das comunidades locais do entorno dessas 

áreas naturais seria de extrema importância, tendo em vista que, segundo Bezerra 

et al. (2008) e Diegues (2008), apenas a criação de novas UCs não tem sido 

suficiente para assegurar a proteção dos recursos naturais, culturais e históricos. 

Isto porque, para a efetiva proteção dos recursos naturais, é necessário também que 

a sociedade esteja inserida no processo de conservação, seja no ato de criação de 

áreas protegidas ou de manutenção das não protegidas.  
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O desafio da inserção social no processo de conservação de áreas naturais 

deve ter como base os estudos de percepção ambiental das comunidades locais, os 

quais têm se mostrado relevantes em áreas semelhantes do semiárido (SILVA; 

FREIRE, 2009; SILVA et al., 2009; LUCENA; FREIRE, 2011), onde não existe 

participação social efetiva no processo de definição de áreas protegidas e não 

protegidas. 

O conceito de Percepção Ambiental utilizado neste estudo tem como base 

aquele aplicado no Programa Man and Biosphere (MAB) da UNESCO como sendo 

“uma tomada de consciência e a compreensão pelo homem do meio ambiente no 

sentido mais amplo, envolvendo bem mais que uma percepção sensorial individual, 

como a visão ou a audição” (WHYTE, 1978). Este conceito e respectivo método de 

análise foi utilizado como referencial para a definição operacional de percepção 

ambiental, conforme os estudos de Bezerra et al. (2008); Silva  et al. (2009); Silva e 

Freire (2009); Lucena e Freire (2011). Avaliar a percepção ambiental ainda é 

fundamental para compreender as interrelações entre o ser humano e o espaço 

onde vive, promovendo a sensibilização, a consciência e a compreensão do 

ambiente ao seu redor (RAMOS; HOEFFEL, 2011). 

Nessa perspectiva, projetos de conservação de áreas naturais devem ter 

como base os estudos de percepção ambiental das comunidades locais, que são de 

extrema relevância para a definição de propostas de criação e gestão de Unidades 

de Conservação, ou mesmo de qualquer planejamento que seja realizado no 

ambiente. Como expressa Tuan (1980), os problemas ambientais são 

essencialmente humanos e estão diretamente ligados ao campo psicológico da 

motivação, dos valores e atitudes que dirigem a intervenção no meio ambiente.  

Diante do exposto, a avaliação da percepção ambiental da comunidade da 

Serra João do Vale, um enclave de exceção em meio à Caatinga, constituirá 

subsídio para proposta de inserção social na definição de Área Prioritária para 

Conservação, a qual poderá ser replicada para outras regiões de Caatinga como 

forma de inclusão da sociedade no processo de conservação.  

 

ÁREA DE ESTUDO 

A Serra João do Vale é um maciço residual que está situado na mesorregião 

Oeste Potiguar do Estado do Rio Grande do Norte, englobando os municípios de 
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Triunfo Potiguar, Campo Grande, Jucurutu e Belém do Brejo do Cruz, limítrofes com 

o Estado da Paraíba (37º 7' 44''W e 5º 59' 24''S; Figura 1). A principal via de acesso 

a este Complexo é a BR-226 que liga a cidade de Jucurutu a Triunfo Potiguar, bem 

como as estradas carroçáveis que dão acesso ao topo da Serra João do Vale, que 

está a uma distância de cerca de 270 km da capital do Estado, Natal.  

A região serrana compreende uma área de 370 km² com altitude de até 747 

metros e se encontra nas formações de Maciços Centrais, Planalto da Borborema, 

contornada pela Depressão Sertaneja. Constitui uma paisagem relativamente 

conservada por ser uma área de acesso difícil; ainda se encontra parcialmente 

coberta por vegetação arbórea característica de serras úmidas, ou brejos de altitude, 

porém contornada por caatinga arbustiva típica. A altitude e o relevo são os fatores 

principais que determinam os limites dessa região, que é circundada pela Depressão 

Sertaneja Setentrional (VELLOSO et al., 2002).  

Esta área está localizada em uma Ecorregião de clima semiárido seco e 

quente, com precipitação pluviométrica média anual variando entre 400 a 800 mm, 

com temperaturas médias anuais com máxima de 36,0ºC (BELTRÃO et al., 2005), 

porém, devido ao microclima local e altitude da Serra ela se apresenta praticamente 

úmida o ano todo, com temperaturas chegando a uma mínima de 16ºC.  

No platô da Serra vive uma comunidade de 1800 habitantes, sendo 971 

homens e 829 mulheres (IBGE, 2010), cuja economia é baseada em agricultura de 

subsistência e pecuária. A área de cimeira ou platô da Serra é dividida em cinco 

“chãs” denominadas localmente como Chã da Caponga, Chã dos Cajueiros, Chã 

Velha, Chã das Cacimbas e Chã Félix. Apesar de possuir uma certa infraestrutura, 

como a presença de posto de saúde, igreja, escolas, cemitério, clube de festas, 

entre outras, é considerada uma comunidade rural pelo modo de vida das pessoas. 
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Figura 1- Localização da área de estudo, incluindo os municípios onde o complexo serrano 
está inserido, com destaque para a Serra João do Vale/RN.  
Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A Percepção Ambiental, conforme definida por Whyte (1978), foi utilizada 

nesta pesquisa para a análise da percepção da comunidade habitante da Serra 

acerca da conservação da natureza e da definição de Áreas Prioritárias para a 

Conservação deste complexo serrano. 

Inicialmente, foram realizados estudos exploratórios sobre a comunidade 

através de visitas a campo, ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE, e 

à Prefeitura Municipal do município de Jucurutu; estes dados subsidiaram a 

elaboração dos formulários que foram aplicados na comunidade.   

Foram pré-definidos os informantes da comunidade dentre aqueles com idade 

superior a 18 anos, dando prioridade aos mais idosos e com tempo de moradia na 

comunidade acima de 10 anos, por entender que esse universo teria informações 

relevantes acerca do conhecimento ambiental e topofílico em relação à paisagem 

serrana, sendo que apenas uma pessoa por família foi entrevistada, conforme 

adaptação do método utilizado por Lucena e Freire (2011). 
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De fevereiro a agosto de 2011 foram aplicados os formulários a 240 pessoas, 

correspondendo a 100% dos domicílios ocupados na comunidade. Esta pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa- CEP da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (Protocolo CAAE- 0177.0.051.000-11). 

Dentre as técnicas de pesquisa de campo para os estudos de percepção 

ambiental, foram utilizadas a observação e o questionamento por meio de 

entrevistas e aplicação de formulários conforme Whyte (1978), Tuan (1980), 

Machado (1999), Cavalcante e Maciel (2008), Lucena e Freire (2011), Ramos e 

Roeffel (2011). Estas técnicas foram utilizadas pela própria pesquisadora ao 

perguntar, ouvir, anotar e observar os entrevistados da comunidade; o 

questionamento foi feito através de perguntas abertas e fechadas, durante o qual o 

entrevistado tem maior liberdade de expressão, maximizando o ponto de vista dele 

com pouca influência do pesquisador.  

Com o auxílio destas técnicas e com base no quadro teórico proposto por 

Tuan (1980), que utiliza como principais formadores da topofilia as percepções, as 

atitudes e os valores, buscou-se conhecer as diferentes percepções da comunidade 

local, acerca da conservação da natureza e da definição de Áreas Prioritárias para 

Conservação da Caatinga na Serra João do Vale. As perguntas dos formulários 

aplicados foram divididas e analisadas em quatro aspectos: perfil socioeconômico 

(questões relacionadas aos dados pessoais dos entrevistados), percepção 

(conhecimento e relacionamento acerca da Serra), atitudes (experiências, opiniões e 

ações tomadas pelos entrevistados em relação à conservação da Serra e da 

proposição desta como Área Prioritária para Conservação), e valor (valores afetivos 

e turístico/ lazer atribuídos a Serra), conforme Tuan (1980); Machado (1999); Ramos 

e Roeffel (2011). 

A partir dos resultados obtidos sobre percepção ambiental dos entrevistados, 

foi realizada principalmente análise qualitativa dos dados obtidos, por meio da 

técnica Análise de Conteúdo, fundamentada por Bardin (2010), a qual constitui 

instrumento de análise das falas dos entrevistados. Segundo Moreira et al. (2005), a 

análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa de abordagem qualitativa que pode 

ser utilizada com rigor, radicalidade e de forma contextualizada, visando a 

compreensão e a interpretação dos relatos dos sujeitos de uma pesquisa, os quais 

emitem opinião sobre determinado assunto, opinião essa carregada de sentidos, de 

significados e de valores. O objetivo da análise de conteúdo é compreender 
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criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifestado ou latente, as 

significações explícitas ou ocultas (CHIZZOTTI, 2008). Para análise do perfil 

socioeconômico foi calculada porcentagem para cada categoria analisada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nas categorias definidas acerca da percepção ambiental, os 

seguintes resultados foram obtidos para o perfil socioeconômico, percepção, 

atitudes e valores. 

Perfil socioeconômico 

Do total de entrevistados (240), 134 (56 %) foram do sexo feminino e 106 

(44%) do sexo masculino. A faixa etária do sexo feminino variou de 18 a 91 anos 

sendo a média de idade de 44 anos; já o sexo masculino variou de 18 a 93 anos, 

com média de 47 anos. O grau de escolaridade dos entrevistados foi de 28% para 

alfabetizados; 19% com o ensino fundamental I incompleto; 10% analfabetos; 

apenas 1% possui ensino superior (Figura 2a). O fato de a maioria das pessoas 

serem alfabetizadas justifica-se pela implantação do ensino “Mobral” (Movimento 

Brasileiro de Alfabetização) na Serra João do Vale na década de 1970, um projeto 

do governo brasileiro, que tinha por objetivo a alfabetização das pessoas adultas. 

Quanto ao baixo grau de instrução, deve-se à baixa acessibilidade à escola 

atualmente, pois a comunidade só dispõe de ensino até o nível fundamental I. Este 

resultado é semelhante ao obtido em comunidade rural no semiárido por Pinheiro et 

al. (2011), os quais ressaltam uma maior preocupação com a educação básica na 

zona rural, pois existe apenas a presença dos núcleos escolares de 1º ao 6º ano. 

No que diz respeito ao tempo de moradia na comunidade, o maior tempo foi 

de 93 anos (1%), apenas 9% dos entrevistados têm o mínimo de 10 anos de 

moradia. Geralmente as pessoas mais idosas que nascem na zona rural 

permanecem aí até os últimos dias de vida; já os filhos das últimas gerações, ao 

ficarem adolescentes saem de casa e procuram as cidades para estudar ou 

trabalhar conforme já constatado por Lucena e Freire (2011). As pessoas que têm 

pouco tempo de moradia nessa comunidade são as que vieram de cidades vizinhas 

por motivo de casamento com alguém que mora na Serra, ou por questões 

familiares e acabam permanecendo na comunidade. 
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Quanto ao estado civil, a maioria é casada, 73% (incluindo os que moram 

“juntos” sem serem oficialmente casados), seguidos por solteiros (17%) e viúvos 

(7%). Essa comunidade apresenta em suas famílias uma composição de 3 a 4 

indivíduos por núcleo em 50% dos domicílios. Cerca de 91% dos entrevistados 

possuem filhos e 64% deles estão em fase de escolaridade.  

A maioria dos indivíduos entrevistados possui rendimento salarial baixo, com 

49% correspondendo a menos de 1 salário mínimo e 33% com 1 salário mínimo 

(Figura 2b). A profissão em destaque é a de agricultor para 203 (85%) dos 

entrevistados, que têm renda de menos de 1 salário mínimo (108; 53%) e 

escolaridade alfabetizado (63; 31%). Dados semelhantes a estes foram encontrados 

em estudos com comunidades rurais do Semiárido nos estudos de Silva et al. (2009) 

e Lucena e Freire (2011).  

As condições sanitárias são precárias, uma vez que 100% das casas não 

possuem rede de saneamento básico; os dejetos são jogados a céu aberto, indo 

diretamente para o solo e corpos d’água, contaminando-os. Praticamente todas as 

casas possuem luz elétrica (97%) e 98% possuem cisterna e água encanada. O 

destino dos resíduos sólidos, segundo 68% dos entrevistados, é o acúmulo para 

incineração posterior, 15% enterram, 15% jogam no “mato”; e apenas 2% usa o lixo 

como adubo. 

A comunidade dispõe dos serviços básicos, como posto de saúde com 

atendimento médico uma ou duas vezes por semana, e agentes de saúde que 

fazem visitas domiciliares regulares. 90% do terreno ocupado, incluindo a moradia 

onde vive as pessoas, é própria; o restante das terras é doada ou arrendada. 

 A comunidade tem como base econômica a agricultura e fruticultura, sendo 

esta última ainda pouco desenvolvida. A base da agricultura é o plantio de 

mandioca, feijão, milho, fava, jerimum, batata, entre outros; já a fruticultura 

destacam-se graviola, caju, mamão, manga, laranja, maracujá e banana. As frutas 

na comunidade são a graviola e o caju, que são vendidas para as cidades vizinhas. 

Conforme diagnóstico realizado na região, a Serra João do Vale tem potencial para 

fruticultura, que constitui a atividade de maior importância e potencialidade para 

essa região (SEPLAN, 2000). Ao serem interrogados sobre o tamanho de suas 

áreas para plantio e se seria necessário um aumento destas, 22% dos agricultores 

responderam que sim, e 78% responderam que não, pois o que dispunham já era 

suficiente para plantar e sobreviver. Em relação ao apoio das instituições rurais para 
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esta comunidade, apenas a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATER) mantém contato com algumas pessoas para o Programa “Compra 

Direta”, por meio do qual são vendidos os produtos para as escolas. Apenas 3% dos 

moradores sabem desse Programa, pois ao serem entrevistados a maioria deles 

afirmou não ter nenhum apoio para a agricultura. 

 

 

Figura 2- a) Percentual dos entrevistados quanto à escolaridade; b) Percentual referente à 
renda familiar. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Percepção 

Os dados relacionados à percepção ambiental buscaram identificar a relação 

dos entrevistados com a Serra João do Vale e respectivo conhecimento acerca da 

conservação da natureza e sobre as transformações na paisagem serrana. 

Conforme a Tabela 1, quando os moradores foram questionados sobre o que 

é conservação ou preservação da natureza, 137 (57%) não souberam responder, 

enquanto o total das respostas que correspondem a saber de certa forma o 

significado foi de 104 (43 %) indivíduos, fato que demonstra que o grau de 

conhecimento dos moradores em relação ao termo conservação/preservação da 

natureza não é tão baixo, por se tratar de uma comunidade limitada ao acesso 

educacional. Apesar do desconhecimento da maioria, a diferença é pequena uma 

vez que quase a metade da comunidade sabe da importância de proteção e cuidado 

com a Serra onde vive, como demonstrado em alguns relatos: “Deixar uma área 

para conservar, tem gente que tem que deixar reserva para preservar” (agricultor, 50 

anos, 50 anos de moradia); “Não derrubar as árvores, não destruir” (agricultora, 77 

anos, 77 anos de moradia); “Cuidar das plantas nativas” (agricultora, 66 anos, 66 
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anos de moradia); “Não jogar lixo na natureza” (cambista, 37 anos, 37 anos de 

moradia). 

Tabela 1- Você sabe o que é conservação/preservação da natureza? 

Categorias                                                                                                                            Frequência                                                                                                                                              

Não souberam responder 
Não queimar, não desmatar, não poluir, é sempre plantar, formas diferentes de proteger 
Preservar/conservar as plantas, os animais, a mata, os solos, o meio ambiente 
Proteção das plantas e animais 
Lixo 
O modo de como preservar                                                                                                                      

137 
36 

33 

21 

09 
04 

Total                                                                                                                                                240              

Fonte: elaborada pela autora. 

Ao serem questionados se conhecem os animais existentes na Serra, 233 

(97%) responderam que sim, e apenas 7 (3%) não sabem, ao contrário de estudo 

realizado por Lucena e Freire (2011) em comunidade semelhante de uma Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN) no Semiárido, onde a maioria não conhece 

a fauna local. O fato de praticamente todos os entrevistados conhecerem os animais 

existentes na Serra se justifica porque a maioria das pessoas entrevistadas vive há 

muitos anos nessa comunidade. Além disso, a grande maioria dos entrevistados 

(193; 80%) confirmou a existência de caça na Serra. Durante as entrevistas 

percebe-se que a prática da caça na Serra é constante, seja por esporte, para 

alimentação ou mesmo para venda; no entanto, 20% não confirmou este fato, 

provavelmente por omissão, visto que em estudos de Cunha et al. (2007) e Lucena e 

Freire (2011) estes casos foram omitidos. Ainda ao serem investigados acerca do 

uso desses animais, 160 (67%) indivíduos afirmaram fazer uso dos animais para 

diferentes atividades e 80 (33%) não usam. 

Quanto ao conhecimento acerca das plantas, a maioria dos entrevistados, 

226 pessoas (94%), declarou que conhece as plantas da Serra. O fato de tanto os 

animais como as plantas serem conhecidos por grande número de pessoas 

entrevistadas, mostra o elevado nível de conhecimento e relacionamento dessa 

comunidade com o ambiente local. No entanto, chama a atenção o maior 

conhecimento sobre os animais do que sobre as plantas, semelhante ao resultado 

obtido por Silva e Freire (2009) em comunidade rural do entorno de uma Estação 

Ecológica do Semiárido, onde 99% conhecem os animais. Lucena e Freire (2011; 

2012) em estudo com comunidade rural do entorno de uma RPPN, embora esta 

tenha demonstrado conhecer menos os animais do que os habitantes desta Serra, 

mesmo assim conhecem mais que as plantas. Estes fatos podem ser justificados 
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pela tradição da caça nessas comunidades rurais, na maioria das vezes para o 

próprio consumo. 

Sobre o conhecimento acerca das espécies da fauna e flora, Marin (2003) diz 

que este é construído através do tempo das relações estabelecidas entre o homem 

e o ambiente físico, e pode ser um indicativo do grau de interatividade das pessoas 

com o ambiente natural, na medida em que o modo de vida cotidiano em ambientes 

rurais preservados propicia momentos de contato com diferentes espécies, 

principalmente se há uma atenção especial dos moradores, resgatada do instinto 

biofílico. Quanto ao grau de conhecimento dessa comunidade rural sobre a flora 

local, ao serem questionados se fazem uso das plantas, 179 (75%) dos moradores 

responderam que sim e 61 (25%) não fazem uso delas.  

Com relação à descrição da paisagem da Serra, os moradores da 

comunidade foram questionados sobre a paisagem serrana e se constataram 

modificações dessa paisagem desde que eles moram ali até os dias atuais. Na 

Tabela 2 estão relacionadas as respostas agrupadas em seis categorias, sendo a 

mais frequente, citada por 63% dos moradores, “a paisagem e infraestrutura da 

Serra mudaram muito, com o acesso à água, energia, água encanada, transporte e 

estradas que antes não existiam na Serra”. Em seguida, 16% das respostas 

destacam o desmatamento na Serra para a construção de casas e plantio de 

frutíferas. Constata-se, dessa forma, a relevância dos estudos de percepção 

ambiental, pois a própria comunidade percebe as transformações na paisagem. O 

desmatamento é um dos mais negativos impactos para esse complexo serrano, bem 

como para áreas protegidas, conforme constatado por Lopes et al. (2007); Silva et 

al. (2009); Lucena e Freire (2011); Lima-Guimarães (2011). 

 
Tabela 2- Você pode falar um pouco da paisagem dessa Serra? Houve modificações na mata 
desde que você mora aqui? 

        Categorias                                                                                                                    Frequência          

Mudou, não tinha água, energia, água encanada, cisterna, acesso a transporte e estrada 
Desmataram muito para construir casas, e plantas de vários tipos de fruteiras 
Antigamente as coisas eram mais difíceis, hoje temos ambulância, escolas, saúde, 
televisão, cemitério, telefone, bolsa família e casas de alvenaria. 
Mudou muita coisa 
A população cresceu e aumentaram as casas 
Não mudou 
Não souberam responder 

152 
38 
22 
 

09 
07 
06 
06 

        Total                                                                                                                                      240         

Fonte: elaborada pela autora. 
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Machado (1999) destaca o quanto os conteúdos das descrições possibilita 

conhecer um lugar e sua paisagem, tanto de modo íntimo e qualitativo, como 

científico e conceitual. Experiências variadas fazem conhecer e construir a realidade, 

utilizando desde os sentidos mais diretos (tato, olfato, audição, paladar) até a 

percepção visual ativa. Isso pode ser constatado em relatos de alguns entrevistados: 

“A Serra hoje tá mais bonita, antigamente era muito diferente aqui, era mais mato, 

construíram mais casas, dividiram as terras do povo” (agricultora e dona de casa, 50 

anos, 20 anos de moradia); “Antes morava pouca gente, era mais verde, mais 

bonito” (agricultora, 63 anos, 63 anos de moradia); “Mudou muito, de primeiro tinha 

muito mato, as casas eram longe uma da outra, eram tudo ematuado, a população 

aumentou, tem muita gente hoje” (agricultor, 45 anos, 45 anos de moradia); “Muita 

coisa mudou, a diferença é grande, a água era buscada na cabeça nas cacimbas, 

energia, a estrada, que agente andava de jumento, hoje é de moto e carro” 

(agricultora, 53 anos, 53 anos de moradia). 

Constata-se, assim, o quanto a paisagem mudou em uma escala temporal e, 

nesse tempo, cada indivíduo adquire ao longo de suas vidas, experiências que vão 

sendo dotadas de valores e significados diferentes conforme já verificado por Alves 

e Raimundo (2009). Essas experiências, para Tuan (1983), são constituídas de 

sentimentos e pensamentos. Ainda segundo este autor, o sentimento humano não é 

uma sucessão de sensações distintas, mas a memória e a intuição são capazes de 

produzir impactos sensoriais conforme variação no fluxo da experiência (TUAN, 

1983). Portanto, identifica-se, por meio do discurso dos moradores, que o aumento 

da população gerou uma reconfiguração na paisagem local da Serra.  

 

Atitudes  

Para entender as atitudes dos moradores da Serra foi necessário fazer alguns 

questionamentos e participar ativamente das vivências com a comunidade serrana 

para conhecer um pouco da sua cultura e experiências no contexto com o ambiente 

e paisagem, pois, segundo Machado (1999), cada atitude envolve sempre um 

conjunto organizado de sentimentos e experiências, que influenciam a conduta 

individual e coletiva. Nos questionamentos sobre as atitudes, procurou-se identificar 

as opiniões e ações tomadas pelos entrevistados em relação à conservação da 

Serra e à proposição desta como Área Prioritária para Conservação. 
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O interesse para cuidar da Serra contou com a soma de 220 (92%) respostas 

positivas, e 19 (7%) não souberam responder, e 1 (1%) negativa (Tabela 3). 

Observa-se que, na opinião da maioria dos entrevistados, seja porque gostam de 

morar e cuidar da Serra ou porque esta tem valor econômico, eles se entusiasmam 

pela sua preservação conforme constatado em seus relatos: 

Tabela 3- É do seu interesse cuidar da Serra? 

          Categorias                                                                                                                Frequência 

Gosta de morar e cuidar da Serra 
Gosta de plantar, da natureza e de limpar 
A Serra tem valor econômico 
Não souberam responder 
Preservação 
Melhorar mais a Serra 
Deus 
Não gosta 

177 
15 
16 
19 
07 
04 
01 
01 

         Total                                                                                                                                   240           

Fonte: elaborada pela autora. 

 “Acho bom demais, se eu tivesse que morar na rua não me acostumava” 

(agricultor, 64 anos, 64 anos de moradia); “Porque a Serra é um ambiente da gente 

morar e tem que conservar” (agente de saúde, 33 anos, 33 anos de moradia); 

“Porque a Serra é muito boa, tudo que se planta dá” (agricultor, 65 anos e 65 anos 

de moradia); “Aqui nós temos uma parte que não usamos” (estudante, 26 anos, 26 

anos de moradia). Nesses relatos e nos outros se percebe que os moradores 

consideram várias atitudes básicas de interesse para cuidar da Serra: conservar a 

Serra, cuidar do lugar, dar valor a Serra, cuidar das plantas. 

Na Tabela 4 constam as respostas à pergunta sobre qual parte da Serra, na 

visão dos entrevistados, é mais usada. A maior frequência de respostas foi para a 

categoria “Chã velha” (parte do platô serrano; 66, 27%), seguida da “nas chãs (platô 

serrano)” com 63 (26%) das respostas. 

Tabela 4- Qual parte da Serra você acha que é mais usada? 

         Categorias                                                                                                           Frequência 

Chã velha (parte do platô serrano) 
Nas chãs (platô serrano) 
Não souberam responder 
Toda a Serra 
Chã dos Félix 
Chã das Cacimbas 
Chã dos Cajueiros 
Nas grotas 

66 
63 
46 
31 
23 
14 
09 
01 

Total                                                                                                                            253 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Analisando as respostas anteriores constantes das Tabelas 2 e 3, constata-se 

que essa comunidade conhece bem o seu território que está estabelecido na sua 

cultura, assim como território econômico e território usado pelos moradores. O 

“território usado” denominado por Santos e Silveira (2008) é sinônimo de espaço 

geográfico. Nesse sentido, esse recorte espacial do mundo natural fornece ao 

homem os meios de subsistência, de trabalho e de produção, e de constituir os 

aspectos materiais das relações sociais (SILVA; SOUZA, 2009). 

Quando questionados sobre a importância de demarcar nessa Serra uma 

área exclusiva para conservação/preservação, a maioria 129 (54%) respondeu sim, 

109 (45%) não souberam responder, apenas 2 (1%) responderam não. As respostas 

positivas estão categorizadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5- Você acha importante demarcar nessa Serra uma área exclusiva para 
conservação/preservação? Porque? 

          Categorias                                                                                                             Frequência                                                   

 Não souberam responder 
 Protege as espécies 
 Conservação/preservação 
 A natureza é importante 
 Caça 
 Uso sustentável 
 Desmatamento 
 Já temos essa área conservada 
 Destruição da mata 
 Clima 
 A mata fica bonita 
 Visita de turistas 
 Poluição 

124 
24 
24 
20 
09 
09 
07 
06 
06 
04 
03 
03 
01 

             Total                                                                                                                            240                                                                          

Fonte: elaborada pela autora. 

Diante destes resultados, as atitudes foram positivas quanto à demarcação de 

uma área para conservação na Serra, considerando alguns relatos que são 

fundamentais para constatar as atitudes e relações entre as pessoas diante do 

ambiente da Serra João do Vale: “Porque sempre um animal que está em extinção 

podia colocar ele naquele canto e ninguém ia matar ele lá” (agricultor, 25 anos, 25 

anos de moradia); “É de grande importância demais, só para criar animais, visitar” 

(agente de saúde, 49 anos, 49 anos de moradia); “Porque tem que conservar, 

porque se for só tirando uma hora vai se acabar” (agricultor, 18 anos, 18 anos de 

moradia); “Porque o pessoal desmatam aqui, e lá nas grotas eles não desmatam” 

(agricultor, 25 anos, 25 anos de moradia). 
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Dentre as respostas positivas sobre a demarcação de uma área para 

conservação na Serra, o local ideal para a demarcação dessa área citada pela 

comunidade foi as “As grotas” (84; 35%) como áreas relevantes para conservação; 

entretanto, 129 (54%) não souberam responder. Essas grotas constituem áreas 

íngremes e que, por serem de difícil acesso e pouco utilizadas pela comunidade, 

realmente seriam passíveis de conservação. Além disso, constata-se que essas 

grotas são áreas mais preservadas e que contemplam a vegetação arbórea 

característica da área. Este resultado demonstra, mais uma vez, o grau de 

conhecimento dessa comunidade e a relevância desse conhecimento como critério 

para definição de Área Prioritária para Conservação. A alta frequência de falta de 

respostas pode se dever, por exemplo, ao conhecimento sobre as restrições que 

têm as Unidades de Conservação.  

 

Valores 

Os dados referentes a essa categoria procuraram caracterizar alguns valores, 

tais como, afetivos, turístico e lazer, atribuídos à Serra.  

O maior conhecimento demonstrado pela comunidade em relação à Serra 

(Tabela 2, 3 e 4), parece resultar do fato de que a maioria das pessoas vive há muito 

tempo nessa área, tendo criado uma relação topofílica, isto é, incluindo todos os 

laços afetivos com o meio ambiente material, conforme sugerido por Tuan (1980). 

De acordo com este autor, cada indivíduo percebe o ambiente a sua maneira, e esta 

percepção é de grande relevância para a conservação ambiental, pois é a partir dela 

que surgem as propostas para a realização de trabalhos voltados à conservação da 

natureza. 

Ainda sobre valor afetivo, os moradores foram questionados acerca da 

importância da Serra, quando a maioria das repostas (73; 30%) dos moradores 

atribuíram ao clima o valor mais importante da Serra e, em seguida, (72; 30%) 

afirmam gostar muito de morar na Serra (Tabela 6). Estes fatos podem ser 

constatados nos relatos dos moradores entrevistados: “Gosto daqui, o clima, nasci e 

me criei. Quando vou para Jucurutu já estranho o clima” (funcionária pública, 53 

anos, 53 anos de moradia); “É bom morar aqui, lá no sertão é quente, aqui é clima 

frio e bom. O calor daqui da Serra é o frio do sertão” (agricultor, 69 anos, 46 anos de 

moradia). 
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As respostas são condizentes com a realidade dos ambientes serranos no 

semiárido, pois estas áreas são reconhecidas popularmente como brejos e 

constituem qualquer subsetor mais úmido existente no interior do Domínio Semiárido 

(AB’SABER, 1999), considerado como um enclave úmido no meio das Caatingas, de 

relevância ecológica e econômica, portanto, fundamental para preservação. 

Tabela 6- Qual a importância dessa Serra para você? 

         Categorias                                                                                                               Frequência 

  O Clima 
  Bom demais morar aqui 
  Identidade de lugar/cultural 
  Agricultura 
  Lugar tranquilo 
  Não souberam responder 

73 
72 
38 
23 
17 
17 

        Total                                                                                                                                240           

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Lima (1999) reconhece que este sentimento relativo ao lugar enraíza-se ou 

não nas pessoas, com identidades e significados que se alteram ao longo dos anos 

em expressões de afetividade que as levam a agir e a reagir sobre o meio ambiente 

circundante, influenciadas, em parte, pelo modo de elaborar e refletir sobre os 

resultados de suas experiências com seu espaço vivido.  

Diante da importância da Serra destacada, os moradores foram questionados 

quanto ao valor turístico e quais atividades deveriam ocorrer na Serra. Nessa 

pergunta foram sugeridos seis tipos de atividades, rali de motos, trilhas para 

caminhadas, instalação de hotéis, turismo, pesquisa científica, trilhas para 

caminhadas, agricultura de subsistência e outros. A maioria não soube responder 

129 (53%); dos que responderam (110; 45%) foram favoráveis a todas as atividades 

citadas; apenas uma pessoa foi contrária ao rali de motos. 

Quanto ao interesse e a valorização da comunidade sobre o turismo na Serra, 

já que esta passa por processo de especulação imobiliária com vistas ao turismo, os 

moradores demonstraram interesse pela chegada do turismo à Serra (194; 80%; 

Tabela 7). 
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Tabela 7- O que você acha da chegada do turismo na Serra? Da implantação de hotéis e 
chalés, por exemplo? 

           Categorias                                                                                                           Frequência 

     Bom 
     Melhora o acesso para a cidade com a estrada 
     Emprego 
     Desenvolvimento 
     Diversão 
     Valorização da Serra 
     Perigoso 
     Construção de pousadas 
     Importante 
     Não souberam responder 

72 
41 
20 
19 
14 
13 
12 
08 
07 
34 

            Total                                                                                                                             240           

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Tanto nas respostas constantes nas Tabelas 7 e 8 como nos relatos da 

comunidade, constatou-se aceitação dessa atividade pela maioria (embora com 

relato contraditório) pois, segundo os entrevistados, faltam desenvolvimento e 

emprego na Serra: “Aumentava a economia da Serra, o emprego” (agricultor, 24 

anos, 24 anos de moradia); “Por uma parte vai ser boa e fica desenvolvido mais o 

acesso. Por outra parte vai ser ruim, vem muita gente de fora, vem muito ladrão, 

assalto” (agricultora, 76 anos, 76 anos de moradia); “Acho que vai ser bom, o 

movimento mais divertido na Serra” (agricultor, 66 anos, 17 anos de moradia). 

Quanto às opiniões dos entrevistados sobre o que iria mudar positiva ou 

negativamente com a chegada do turismo na Serra, 90% evidenciou o turismo como 

positivo, e 64 (27%) apontaram os pontos negativos, conforme a Tabela 8 e os 

seguintes relatos: “Ia ser bom, melhorava muita coisa, trabalho para o povo, tendo é 

bom para se manter” (dona de casa, 47 anos, 10 anos de moradia); “Bom, vai gerar 

emprego e trabalho na Serra” (funcionária pública e comerciante, 43 anos, 43 anos 

de moradia); “Acho que subir estrada vai ficar perigoso, aqui é calmo, vai ficar 

perigoso, todo tipo de gente vai subir” (agricultora, 43 anos, 43 anos de moradia). 

Destaca-se, portanto, que a maioria dos moradores é favorável à introdução 

do turismo na Serra, pois estes sentem a falta de oportunidade profissional e outras 

fontes de renda que possibilitem uma melhoria de vida, fato também constatado em 

estudo com comunidade rural serrana por Pinheiro et al. (2011). Por outro lado, a 

minoria é ciente dos pontos negativos que a atividade do turismo pode trazer, pois 

esse fato ocorre em muitas comunidades locais, com a falta de segurança, água 

poluída, barulho e muito lixo (CARVALHO, 2010; MILAGRES et al., 2010).  
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Tabela 8- O que você acha que iria mudar, positiva ou negativamente, na sua vida com a 
implantação do turismo aqui na Serra? 
 

          Categorias                 Frequência                          Categorias                            Frequência 

      Positivo 
    Bom 
    O acesso aos transportes 
    Desenvolvimento 
    Emprego 
    Melhora 
    Vinda de turistas 
    Valorização dos produtos 
    Renda 
    Não souberam responder 

Negativo     
64                                      Perigoso 
52                                       Assaltantes 
26                                       Ruim 
22                                      Não souberam responder 
22  
16        
08           
05 
25 

 
25 
25 
14 
176 

 
 
 
 
 

        Total                                240                                                                                           240           

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Conectando a concordância dos entrevistados, ao mesmo tempo, com o 

desenvolvimento de atividades turísticas e designação de parte desta Serra como 

Área Prioritária para Conservação, parece paradoxal, mas ambas podem convergir 

para a proposição de uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável. O saber 

local e saber fazer da comunidade seriam relevantes nesse processo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados desta pesquisa demonstram que a percepção ambiental da 

comunidade da Serra João do Vale é relevante como critério para designação de 

Área Prioritária para Conservação, uma vez que os entrevistados reconheceram 

bem a melhor área a ser conservada e detêm um conhecimento próprio sobre a 

área. Isto é reflexo do longo tempo de vivência nesta comunidade, pois alguns 

moradores nasceram e permanecem ali até hoje.  

Através das atitudes dos entrevistados, foi possível identificar afeto por este 

lugar ao revelarem gostar muito da Serra onde vivem, e, praticamente, todos foram a 

favor da área conservada, indicando como melhor local as grotas, por serem as 

menos usadas pela comunidade para uso próprio. Outra informação relevante obtida 

foi a categoria valor, acerca da importância da Serra para essa comunidade que se 

mostrou muito importante em suas vidas, como um lugar bom de viver e de produzir, 

e, principalmente, o clima da área, por ser algo fortemente marcado na paisagem 

serrana. A respeito da chegada do turismo na Serra, os entrevistados foram 

favoráveis, devido à falta de renda e infraestrutura naquele ambiente, principalmente 
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em relação ao acesso à cidade pela estrada que é de péssima qualidade. Uma 

minoria é ciente das consequências dessa atividade, que se não for planejada e 

inclusiva, a comunidade local poderá ter sérios problemas, principalmente de 

identidade cultural. 

Dessa forma, o estudo da percepção ambiental mostra-se relevante no que 

concerne às percepções, atitudes e valores da comunidade pesquisada, 

informações essas fundamentais para inclusão dessa comunidade local no processo 

de conservação dessa área natural. Cabe destacar ainda que o estudo da 

percepção ambiental é uma importante fonte de informações e pode ser utilizado 

como subsídios na elaboração de propostas para políticas de gestão pública, neste 

caso particular, para a Serra João do Vale. 
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Resumo 

As transformações ambientais e suas consequências em nível global têm desafiado os diferentes campos de estudos a se integrarem 

em prol de soluções efetivas para minimizar os impactos causados nos diversos ambientes. Nesse contexto, foi proposto o método 

GTP (Geossistema-Território-Paisagem), que possibilita análise sistêmica através de três conceitos chaves da geografia, que se 

complementam para entender o espaço geográfico numa visão holística. Este trabalho teve como objetivo efetuar análise integrada da 

paisagem através do método GTP, utilizando a técnica de geoprocessamento para o mapeamento da paisagem. Nessa perspectiva, foi 

estudado o Complexo Serrano João do Vale, Estado do Rio Grande do Norte, que apresenta um conjunto de paisagens com diferentes 

fisionomias, as quais vêm sendo substituídas por diversas atividades econômicas e crescimento populacional desordenados, com 

consequente exploração dos recursos naturais. Obtiveram-se as unidades de paisagem considerando um Geossistema, seis territórios 

e dois tipos de paisagem com quatro subdivisões deste Sistema.  

Palavras chave: Ambiente Serrano; Geossistema; Conservação. 

 

Abstract 

 

Integrated analysis of landscape through the GTP method (Geosystem / Planning 

/Landscape) in a Serrano Complex brazilian Semiarid. Environmental changes and their consequences 

on the global level have challenged the different fields of study to integrate towards effective solutions to minimize impacts in 

different environments. In this context, it was proposed GTP method (Geosystem -Territory - Landscape), which allows systemic 

analysis through three key concepts of geography, which complement each other to understand the geographical space in a holistic 

view. This study aimed to perform integrated analysis of the landscape through the GTP method, using the technique of GIS for 

mapping the landscape. In this perspective, we have studied the João vale Serrano Complex, Rio Grande do Norte State, which 

features a set of landscapes with different faces, which are being replaced by various economic activities and disordered population 

growth, with consequent exploitation of natural resources. Were obtained landscape units considering a geosystem, six territories and 

two types of landscape with four subdivisions of this system. 

Key words: Serrano Environment, Geosystem, Conservation. 

 

 1 Introdução 

A constatação considerável de problemas ambientais, especialmente em áreas serranas, tem 

estimulado as diversas ciências naturais utilizem novas metodologias e técnicas de análises ambientais 

(Bastos e Silva, 2012). Nessa perspectiva, o estudo da paisagem surge como uma categoria de fundamental 

relevância na análise integrada do ambiente, analisando todos os componentes geográficos como 

http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/gaia/index
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geomorfologia, geologia, clima, hidrografia, solos e vegetação. Outro eixo relevante é a relação direta da 

paisagem com o homem, pois remete aos primórdios da construção da cultura humana, que evoluiu ao longo 

da história conforme os sistemas de relação mantidos pela humanidade com a natureza (MARQUES NETO, 

2008).  

Segundo Ferreira (2010), as paisagens são temporais e espaciais, pois sempre resultam da 

observação e das ações das pessoas sobre o ambiente ao longo do tempo. Nesse caso, os estudos integrados 

de paisagem, no âmbito da geografia física, contemplam esses aspectos, sobretudo aqueles que inserem as 

dinâmicas socioeconômicas sobre um plano de atributos e elementos biofísicos que, por sua vez, são dotados 

de funcionalidade própria no espaço e no tempo (MANOSSO, 2009). Adicionalmente, Bertrand e Bertrand 

(2009) defendem que a “paisagem não é a simples adição de elementos geográficos desconectados, mas o 

resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, 

reagindo dialeticamente entre si, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em contínua 

evolução”. 

Para entender essa dinâmica, esta pesquisa se baseia na Teoria Geossistêmica (Sensu Bertrand e 

Bertrand, 2009), que reconhece um conjunto indissociável dos elementos da paisagem e, nesse sentido, 

utiliza o método de sistema conceitual tridimensional: Geossistema, Território e Paisagem (GTP). Além da 

teoria geossistêmica, Bertrand e Bertrand (2009) propuseram um sistema com três “entradas” teleológicas: 1. 

A fonte ou a “entrada” naturalista- o Geossistema; 2. O recurso ou a “entrada” socioeconômica- o Território; 

3. O ressurgimento ou a “entrada” sociocultural- a Paisagem. Ou seja, é reconhecido um sistema geográfico 

de exploração da interface sociedade/natureza, com três grandes tipos de diversidade: uma que está mais ou 

menos ligada aos fenômenos naturais, outra associada aos fenômenos da economia e uma terceira, aos 

culturais.  

Nesse sentido, analisando a inserção do homem no sistema semiárido, aborda-se, obrigatoriamente, 

o problema das pressões que suas atividades, diretas ou indiretamente exercem sobre ele, que deixa de ser 

um complexo de relações entre componentes bióticos e abióticos e se transforma em um geossistema, isto é, 

como um complexo natural, histórico e social (ALVES, 2007). Nesse contexto, encontra-se o Domínio da 

Caatinga, exclusivamente brasileiro, que apresenta uma rica biodiversidade, mas que enfrenta graves 

problemas socioambientais, sendo, provavelmente, o mais ameaçado e já transformado pela ação humana 

(ALBUQUERQUE et al., 2012), ainda submetido a extenso processo de alterações e deterioração ambiental 

provocados pelo uso insustentável dos seus recursos naturais, por processos ecológicos chaves e pela 

formação de extensos núcleos de desertificação em vários setores da região (LEAL et al., 2005; SAMPAIO, 

2010). 

Destacam-se ainda no semiárido nordestino os ambientes de exceção que configuram verdadeiros 

enclaves úmidos e sub-úmidos no meio das Caatingas (SOUZA e OLIVEIRA, 2006), com beleza cênica da 

paisagem e clima mais ameno, daí serem alvos de inúmeros tipos de usos e de ocupações desordenados. 

Esses ambientes serranos, geralmente, são denominados de brejo na cultura popular dos sertões, e constituem 

qualquer subsetor mais úmido existente no interior do Domínio Semiárido (AB’SABER, 1999). 
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Nesse cenário, encontra-se o Complexo Serrano João do Vale, no Estado do Rio Grande do Norte, 

o qual não dispõe de nenhum instrumento de proteção ambiental ou de planejamento, embora se trate de um 

ambiente serrano com paisagem valorizada do ponto de vista turístico e econômico e, portanto, na falta de 

planejamento a preservação desse ambiente poderá ser comprometida. Sendo assim, este trabalho teve como 

objetivo efetuar uma análise integrada da paisagem através do método GTP, para obtenção de unidades de 

paisagem e um sistema GTP desse Complexo Serrano. Esses resultados poderão subsidiar a elaboração de 

propostas para políticas públicas e de conservação para o Complexo Serrano João do Vale. 

 

2  Material e Métodos 

 

2.1 Caracterização da área de estudo 

O “Complexo Serrano de João do Vale” se distribui nas mesorregiões Oeste Potiguar e Sertão 

Paraibano, ao longo dos municípios de Triunfo Potiguar, Campo Grande e Jucurutu, no Estado do Rio 

Grande do Norte, e Belém do Brejo do Cruz no Estado da Paraíba (coordenadas UTM 690822W – 9348788S 

e 716460W – 9324737S; Figura 1),  compreendendo uma área de 370 km², com altitudes variando de 100 a 

747 metros.  

 

Figura 1- Delimitação do Complexo Serrano João do Vale, e sua localização nos municípios de Jucurutu, 

Triunfo Potiguar, Campo Grande, no Estado do Rio Grande do Norte e, Belém do Brejo do Cruz no Estado 

da Paraíba. Fonte: Elaborado pela primeira autora, utilizando uma imagem de satélite LandSat-TM 05, 

composição R7G4B2, do ano de 2010, na escala de  1:150.000 e os limites municipais do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística- IBGE. 
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No platô do complexo serrano residem 1800 habitantes, sendo 971 homens e 829 mulheres (IBGE, 

2010); praticamente toda a área de platô foi desmatada para a ocupação dos domicílios e para o 

desenvolvimento das diversas atividades. 

As comunidades que habitam o platô serrano têm como base econômica a agricultura e fruticultura, 

sendo esta última ainda pouco desenvolvida. A base da agricultura é o plantio de mandioca (Manihot 

esculenta Crantz), feijão (Vigna unguiculata L. Walp.), milho (Zea. mays L.), fava (Vicia faba L.), jerimum 

(Cucurbita máxima), batata (Ipomoea Batatas), entre outros; já na fruticultura destacam-se graviola (Annona 

muricata L.), caju (Anacardium occidentale L.), mamão (Carica papaya), manga (Mangifera indica L), 

laranja (Citrus sinensis), maracujá (Passiflora edulis Sims) e banana (Musa spp). Conforme diagnóstico 

realizado pelo Plano de Desenvolvimento Sustentável da região do Seridó, o Complexo Serrano João do 

Vale tem potencial para fruticultura, que constitui a atividade de maior importância e potencialidade para 

essa região (SEPLAN, 2000b). 

As comunidades locais denominam essa área de altitude de brejo, e as terras baixas, de sertão, o 

que condiz com a literatura (Ab’Saber, 1999; Souza e Oliveira, 2006), que reconhece como brejo de altitude 

essas áreas de exceção no Domínio das Caatingas, que apresentam elevadas altitudes e umidade. As terras 

baixas denominadas de sertão encontram-se na depressão sertaneja, com clima semiárido e seco.  

 

2.2 Procedimentos metodológicos 

A base teórico-metodológica utilizada neste trabalho foi a Análise Integrada da Paisagem, através 

do método GTP (Geossistema, Território e Paisagem), que utiliza estes três conceitos integrados para 

analisar o geossistema, ou seja, um determinado espaço geográfico em sua totalidade.  

Nesse sentido e conforme Bertrand e Bertrand (2009), o sistema GTP utilizado neste estudo 

compreendem as seguintes etapas:  

O ponto de partida foi a imagem multiespectral do sistema de imageamento orbital Landsat 5 TM. 

Esta imagem foi submetida a um georreferenciamento para correções de efeito das distorções espaciais que 

são ocasionadas durante a aquisição da imagem devido a fatores como, por exemplo, variações da plataforma 

do satélite, rotação e curvatura da Terra, que geram imprecisões cartográficas quanto ao posicionamento de 

objetos, superfícies ou fenômenos nelas representados (CROSTA, 1992). O georreferenciamento de todos os 

produtos foi realizado utilizando-se o software Er Mapper 7.1, no sistema de coordenadas UTM Zona 24S 

em relação ao Datum SAD-1969, tendo como base cartográfica as Cartas Topográficas da Superintendência 

do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), Folha SB- 24-Z-B-I, Caicó e SB-24-X-D-IV, Augusto Severo 

na escala de 1:100.000.  

Após a seleção e georreferenciamento das imagens, foi realizado o processamento digital, 

envolvendo a utilização de composições coloridas RGB e, em seguida, submetidas aos procedimentos de 

análise e interpretação visual, sendo aplicadas técnicas de realce de cores utilizando o sistema de cores RGB, 

e aplicação de transformações histográficas. As transformações com o histograma da imagem descreve a 

distribuição estatística dos níveis de cinza, em termos de número de amostras (pixels) com cada nível de 
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cinza, realçando assim os contrastes das imagens (SCHOWENGERDT, 2007). Em seguida, a imagem foi 

submetida às mudanças de contrastes dos histogramas, com a aplicação da transformação linear (aumento 

linear de contraste), para o realce da dinâmica visual para cada banda espectral individualizada, de modo que 

aperfeiçoou a distinção visual dos diferentes aspectos na imagem. Para a realização desse processamento 

digital das imagens foi utilizado o software Er Mapper 7.1. 

Seguinte ao tratamento dos dados, estes foram trabalhados em um ambiente Geographic 

Information System (GIS) utilizando-se a plataforma do software ArcGIS 10 para a elaboração de todos os 

mapas temáticos.  

O trabalho de campo foi realizado para auxiliar no reconhecimento da área de estudo, e 

observar/registrar os aspectos quanto a altitude do relevo, as feições da vegetação, usos e cobertura do solo 

do Complexo Serrano, além de auxiliar nos trabalhos de mapeamento. 

Em seguida, para a delimitação da área de estudo (Complexo Serrano João do Vale), foram 

utilizados os limites topográficos, selecionando apenas o complexo serrano que está representado na 

paisagem pelas altas declividades e diferentes fisionomias, distinguindo-se das áreas de depressão (áreas 

planas). Também para reconhecer os limites dos municípios nos quais esse complexo se insere, foram 

utilizados arquivos vetoriais no formato shapefile disponibilizados no site do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

A classificação e quantificação de área das diferentes classes de cobertura do solo presentes no 

ambiente, foi realizada através da interpretação visual e vetorização da imagem de satélite LANDSAT 01 

(sensor MSS, órbita 231, ponto 64, composição R4G7B5 e resolução espacial de 80 metros, de 06/10/1973); 

LANDSAT 05 (sensor TM, órbita 215, ponto 64, composição R7G4B2 e resolução espacial de 30 metros, de 

17/06/1984); e LANDSAT 05 (sensor TM, órbita 215, ponto 64, composição R7G4B2, e resolução espacial 

de 30 metros, de 25/06/2010), sendo os mapas trabalhados na escala de 1: 50.000 e apresentados na escala de 

1:200.000.  

Foram identificadas seis classe de cobertura do solo: Caatinga arbórea, Caatinga arbóreo- arbustiva, 

Caatinga arbustiva, área antrópica, solo exposto e água. As classes denominadas para a vegetação estão de 

acordo com Veloso et al. (2002), que descreveram vegetação arbórea para as áreas elevadas de planalto, e as 

arbustivas nas áreas planas das depressões. A área antrópica foi denominada segundo o IBGE (2006), 

referindo-se às áreas antrópicas agrícolas e não agrícolas. Para melhor identificação dessas classes, foram 

selecionadas as melhores combinações de bandas com destaque para as composições coloridas: R7G4B1, 

R7G4B2, R3G4B1 e R4G7B5. 

As imagens de satélites foram obtidas no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 

correspondentes aos meses de outubro de 1973, junho de 1984 e de 2010.  

Para a elaboração do mapa temático de hipsometria foi utilizado a imagem SRTM do ano de 2000 

da NASA Shuttle Radar Topografy Mision (SRTM; disponível no site da NASA (National Aeronautics and 

Space Administration); a partir dessa imagem foi reclassificada a altimetria de 100 em 100 metros. 

O mapa de declividade foi elaborado a partir do modelo MDT (Modelo Digital do Terreno), 

utilizando a ferramenta 3D analyst e usando a extensão Slope, e os intervalos foram definidos em 
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porcentagem de acordo com Duarte et al. (2004): 0 – 3% (relevo plano); 3 – 8 % (relevo suave ondulado); 8 

– 20 % (relevo ondulado); 20 – 45% (relevo forte ondulado); 45 – 75% (relevo montanhoso). 

O mapa da rede de drenagem foi extraído da SRTM, a partir do MDT, utilizando a ferramenta 

Spatial Analyst Tools, usando a extensão Hydrology.  

Com base no mapa de geologia do Estado do Rio Grande do Norte na escala de 1:500.000, 

produzido pelo Serviço Geológico do Brasil- CPRM (ANGELIM et al., 2006), foi extraída a área de limite 

geológico do complexo serrano João do Vale. 

O mapa de relevo foi criado com base na topografia com uma imagem SRTM do ano de 2000 da 

NASA, e a partir da hipsometria, declividade, e geologia usando os limites topográficos para a vetorização 

do mapa. 

O mapa de solos foi elaborado com base no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos em escala 

de 1:5.000.000 (EMBRAPA, 2011), disponível as shapefile no site da Embrapa, sendo extraído para o 

Complexo Serrano João do Vale. 

A elaboração do mapa das unidades de paisagem foi efetuada de acordo com a definição das 

unidades inferiores, geossistema e geofácies (BERTRAND E BERTRAND, 2009), definindo as feições 

homogêneas com base no cruzamento das informações de cada elemento analisado da paisagem, como a 

declividade, hipsometria, embasamento rochoso, relevo, solo, e uso e cobertura do solo. Com base nesta 

análise foi elaborado o sistema GTP (Geossistema/ Território/ Paisagem) para o Complexo Serrano. 

 

3 Resultados e Discussão 

 

3.1 Hipsometria 

A formação topográfica na qual se encontra o Complexo Serrano João do Vale data do Pré-

cambriano está inserida no embasamento cristalino, formado por um conjunto de rochas ígneas e 

metamórficas. O conhecimento dessa formação se faz imprescindível para a compreensão da dinâmica e 

evolução do relevo, possibilitando entender os acontecimentos e conhecer as potencialidades de usos da terra 

de acordo com a capacidade de suporte dos ambientes. Apresenta um relevo que varia de plano a ondulado e 

montanhoso, com altitudes variando entre 100 e 747 metros (Figura 2). O platô serrano apresenta-se plano, 

variando entre 600 a 747 metros de altitude; o qual foi todo desmatado e ocupado pelo homem, seja para 

habitações pelas comunidades locais, como também pelos diversos usos da terra, por exemplo, a fruticultura 

de cajueiro (Anacardium occidentale L.) e graviola (Annona muricata L.). Enquanto nas feições íngremes, 

nas escarpas, o uso é limitado devido às dificuldades de acesso devido às altitudes elevadas. Assim como em 

outros ambientes serranos, as áreas de platô são propícias à fixação da população e onde se desenvolve a 

agricultura de subsistência (NASCIMENTO et al., 2010). 

Cabe destacar que, segundo o IBGE (2009), a representação do relevo através de curvas de nível é 

importante elemento de análise, tendo em vista as informações quantitativas que representam. Ainda destaca-

se na Figura 2 o perfil topográfico oriundo das informações quantitativas existentes em um mapa de curvas 

de nível, dando uma ideia compreensível da forma do relevo que varia de plano a ondulado na área 



93 
 
selecionada e, conforme Zacharias (2010), mostra com clareza a espacialização dos diferentes níveis 

topográficos representados pelos valores altimétricos das curvas de nível. 

Dessa forma, com a espacialização desses valores altimétricos é possível conhecer o terreno, e 

servir de subsídios para o planejamento e ocupação das atividades no platô Serrano, tendo em vista que este 

ambiente é o mais vulnerável quanto às ações antrópicas. 

 

  

Figura 2- Hipsometria do Complexo Serrano João do Vale. Fonte: Elaborado pela primeira autora. 

 

3.2 Declividade 

 

O Complexo Serrano João do Vale apresenta declividade plana de 0 a 3%, escarpas suavemente 

onduladas de 3 a 8%, ondulada de 8 a 20%, patamares fortemente ondulados de 20 a 45% e montanhoso de 

45 a 75% (Figura 3). Este resultado demonstra a predominância de áreas íngremes nesse complexo, um fator 

limitante para o desenvolvimento de atividades agropecuárias e consequente uso intensivo pelas 

comunidades locais; de acordo com Rocha et al., (2009) as áreas planas são intensivamente exploradas. 
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Figura 3: Declividade do Complexo Serrano João do Vale. Fonte: Elaborado pela primeira autora, a 

partir da extração das curvas de nível da imagem SRTM, e classificados os declives de acordo com 

Duarte et al. (2004). 

  

Diante desse cenário, torna-se preocupante a conservação do Complexo Serrano estudado, pois não 

existe nenhum instrumento de proteção ambiental, sendo a paisagem fortemente vulnerável às ações 

antrópicas. Alguns estudos demonstram que a cobertura vegetal primária da maioria dos enclaves está 

fortemente descaracterizada em função dos usos desordenados (SOUZA E OLIVEIRA, 2006; OLIVEIRA et 

al., 2009; NASCIMENTO et al., 2010), apesar dessas áreas de topos e encostas de declividade acima de 45º 

das serras serem consideradas Áreas de Preservação Permanente - APP’s segundo a Lei nº 12.651, de 25 de 

maio de 2012, que revoga as Lei nº 4.771/65 do Código Florestal Brasileiro. Ainda segundo esta Lei, 

complementada pela Resolução do CONAMA nº 303/2002, esta área deveria estar conservada, contudo, está 

totalmente ocupada pelas comunidades locais que desenvolvem diversas atividades como agricultura, 

fruticultura e pecuária. 

Conforme a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que revoga o Código Florestal Brasileiro, as 

Áreas de Preservação Permanente devem constituir um espaço físico-natural protegido, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar 

das populações humanas; contudo, nem sempre a legislação é respeitada pelos proprietários e/ou 

comunidades locais, com sérias consequências sobre estas áreas serranas. 
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No caso do Complexo Serrano João do Vale, as APP’s que estão conservadas são as áreas íngremes 

ou escarpas, que devido a formação do seu relevo dificulta o acesso às comunidades para exploração dos 

recursos naturais. 

 

3.3 Rede de Drenagem 

A drenagem do Complexo Serrano João do Vale (Figura 4) está inserida na Bacia Hidrográfica 

Piancó-Piranhas-Açu, banhada pelo principal Rio, Piranhas-Açu, que nasce no extremo oeste do Estado da 

Paraíba e segue em direção ao nordeste indo desembocar no litoral norte no Estado do Rio Grande do Norte, 

próximo a cidade de Macau. Todos os rios desta bacia são de caráter intermitente e configuram um padrão de 

drenagem tipo dentrítico. 

 

 

Figura 4- Rede de drenagem do Complexo Serrano João do Vale. Fonte: Elaborado pela primeira autora. 

 

As águas que abastecem as comunidades que vivem no platô desse Complexo Serrano são obtidas 

da adutora que capta a água do Rio Piranhas-Açu e distribui para uma cisterna geral e, a partir desta, através 

de encanações, são abastecidas as casas. Além disso, existem pequenos açudes que são utilizados para o 

consumo geral pelas poucas pessoas que moram nas “grotas”, que são as escarpas ou setores íngremes. 

Devido à umidade desses ambientes serranos no Semiárido, a atividade agrícola tende a se 

concentrar principalmente nos topos e encostas, mas no Complexo João do Vale concentra-se mais no topo 

onde apresenta maior potencial e facilidade para as comunidades explorarem o solo. Segundo Souza e 
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Oliveira (2006), o balanço hídrico nos enclaves úmidos de modo genérico, tem condições de excesso hídrico 

durante a maior parte do ano, pelo menos quatro meses. Como consequências desse regime hídrico há um 

aumento da nebulosidade, reduzindo a insolação e a temperatura. Entretanto, o microclima local tem um 

significado mais restrito, podendo as condições ambientais ser modificadas pelas ações do homem, como 

exemplo o desmatamento. 

 

3.4 Geologia 

 

O embasamento rochoso do Complexo Serrano João do Vale é constituído por rochas do período 

Pré-Cambriano, inseridos no embasamento cristalino, formado pelo conjunto de rochas ígneas e 

metamórficas. Essa origem e estrutura geológica fornecem informações litológicas e estruturais do substrato 

rochoso da área estudada, que segundo o Radam Brasil (1981) está inserido no Complexo Caicó, no Grupo 

Seridó, com as formações de Serra do Martins e Jucurutu; no complexo Caicó são encontradas as Suítes 

Poço da Cruz, Intrusiva Itaporanga e Intrusiva Dona Inês (Figura 5).  

 

 

Figura 5- Geologia do Complexo Serrano João do Vale. Fonte: Elaborado pela primeira autora com 

adaptação de Angelim et al. (2006). 

 

A área do platô serrano tem formação Serra do Martins (ENsm), designação usada inicialmente por 

Morais (1924) apud Angelim et al. (2006) para os sedimentos arenosos e argilosos que ocorrem na serra 

homônima, reconhecidos como Série Serra do Martins. Ainda segundo Angelim (2006), as principais 
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ocorrências destes depósitos sedimentares no Estado do Rio Grande do Norte se encontram nos topos das 

serras de Portalegre, Martins, João do Vale e Santana. Esta formação ocorre como chapadas de relevo plano 

a levemente ondulado, com escarpas abruptas e contornos irregulares, apresentando altitudes em torno de 

700 m. Segundo Morais Neto e Alkmim (2001), esta formação também recobre as serras de Cuité, Bom 

Bocadinho, Araruna e Dona Inês no Estado da Paraíba. 

Uma parte das escarpas e da área aplainada deste Complexo Serrano tem sua origem na Formação 

Jucurutu (NP3sju), que é formada essencialmente, de gnaisses de cor cinzento-azulada com lentes de 

epidoto, uniformemente distribuídas e que podem evoluir até formar tactitos, muitas vezes scheelitíferos, 

com abundantes intercalações lenticulares de mármores, às vezes associados a tactitos scheelitíferos 

(ANGELIM et al., op cit). As formações da Suíte Intrusiva Dona Inês (NP3γ2di) está presente nas áreas de 

patamares. A Suíte Poço da Cruz (PP3γpc) está presente na pequena área aplainada; são rochas de 

composição quartzo monzonítica a granítica, leucocráticas, foliadas, de granulação grossa, contendo 

porfiroclastos róseos de microclina, imersos em matriz quartzo-feldspática, com biotita e anfibólio em 

variadas proporções e raramente muscovita (ANGELIM et al., 2006.). Outra forma existente é a Suíte 

Intrusiva Itaporanga (NP3γ2it) que predominam a área da serra, tendo sua denominação original de 

“Granitos tipo Itaporanga”, usada por Almeida  et al. (1967) apud (ANGELIM et al., 2006) para englobar um 

conjunto de rochas graníticas, sinorogênicas brasilianas, associadas a rochas máficas a intermediárias, com 

abundantes fenocristais de feldspato potássico, ocorrente na Faixa Piancó-Alto Brígida. Conforme Ebert 

(1969) apud Angelim et al. (op cit.), o Complexo Caicó que faz parte de uma pequena parte da serra, 

apresenta uma sequência litológica de alto grau metamórfico, constituída, basicamente, por gnaisses e 

migmatitos, que incluem indistintamente litotipos do Grupo São Vicente. 

Diante da ausência de estudos acerca da geologia do Complexo Serrano João do Vale, essas 

informações são relevantes, possibilitando o entendimento da paisagem integrada, podendo subsidiar 

qualquer planejamento nesse Complexo Serrano, uma vez que toda atividade humana será influenciada direta 

ou indiretamente pelo relevo. 

 

3.5 Relevo 

 

O Complexo Serrano João do Vale está compartimentado em três unidades geomorfológicas: 

Maciço Residual, Planalto da Borborema e Depressão Sertaneja (Figura 6).  

Os Maciços Residuais têm como características o arcabouço granítico capeado em parte por rochas 

sedimentares. Possui platô plano mantido pelo capeamento sedimentar, enquanto nos setores em que afloram 

o granito, observa-se um início de dissecação, apresentando encostas dissecadas em cristas por vales 

profundos em “V” (BRASIL, 1981). Os processos morfogenéticos atuantes neste conjunto são 

predominantemente mecânicos (BRASIL, op cit.). Ainda segundo Brasil (1981), as serras da Formiga 

(Caicó/RN) e João do Vale diferem das demais, pelas suas feições compactas retratando bem o caráter de 

rocha intrusiva, com o topo plano ladeado por escarpas íngremes (Et), e mantido por um capeamento de 

rocha sedimentar (BRASIL, 1981). 
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          Figura 6: Relevo do Complexo Serrano João do Vale. Fonte: Elaborado pela primeira autora. 

 

O Planalto da Borborema, a parte da unidade Encosta Ocidental no qual o Complexo Serrano está 

situado, é caracterizado por formas predominantemente tabulares, talhadas em rochas graníticas e cristais 

esculpidos em filitos, biotita-xisto e quartzitos. Está compreendido em segmentos dos dobramentos das 

rochas Pré-cambrianas soerguidas em forma de abóbodas (ROSS, 2009). Essas formas se comportam como 

maciços antigos intensamente trabalhados por processos erosivos ao longo do Terciário, com altitudes que 

variam entre 50 a 800 metros, apresentando geralmente formas com topo retilíneos ou convexos esculpidos 

em litologias do cristalino (BEZERRA JUNIOR e SILVA, 2007).  Este planalto é circundado pela Depressão 

Sertaneja, constituída por uma superfície de erosão desenvolvida a partir de fatores exógenos, tais como o 

clima, sendo mais comumente encontrado em fundos de vales abertos e/ou em colinas rasas; a superfície é 

constituída por inselbergs. Esses últimos são resultantes de levantamentos antigos, mostrando cristais ou 

maciços rejuvenescidos e possuindo altitudes inferiores a 100 m (ROSS, 2009). Os solos são rasos e 

pedregosos, porém de alta fertilidade natural (SÁ et al., 2004). Em função da baixa pluviosidade, a vegetação 

predominante nas áreas de elevadas altitudes é diferenciada pela umidade das áreas menos secas na 

depressão Sertaneja. 

Nesse contexto, a descrição e importância de cada unidade da geomorfologia é considerada 

fundamental para estudos integrados da paisagem, e a configuração atual do relevo permite deduzir a 

tipologia e intensidade dos processos erosivos e deposicionais, a distribuição, textura e a composição dos 

solos, bem como a capacidade potencial de uso (ZACHARIAS, 2010). Assim, é relevante conhecer as 

formas de relevo que constitui o Complexo Serrano João do Vale, tendo em vista que este vem sendo 

modificado ao longo dos anos com as ações antrópicas. 
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    3.6 Solos 

 

Foram identificadas as seguintes associações de solos para o Complexo Serrano João do Vale: 

Latossolos Amarelos e Argissolos, Luvissolos Crômicos e Neossolos Litólicos, Neossolos Litólicos e 

Afloramentos rochosos (Figura 7; EMBRAPA, 2009).  

 

 

Figura 7: Solos do Complexo Serrano João do Vale. Fonte: Elaborado pela primeira autora com adaptação do 

mapa de solos da EMBRAPA (2011). 

 

Os Latossolos Amarelos estão relacionados, geologicamente, a materiais originários da formação 

Serra do Martins (BRASIL, 1981). Esse tipo de solo na Serra foi encontrado na parte de maciço, em altitude 

variando de 600 até 747 metros, local habitado pela comunidade rural. Esses solos se apresentam profundos, 

fortemente drenados, com as classes de textura argilosa e média, bastante porosos, de alta permeabilidade e 

fertilidade natural muito baixa (EMBRAPA, 2009). Já os Argissolos apresentam um horizonte B textural 

caracterizado por acumulação de argila, que correspondem a solos medianamente profundos, com teores de 

matéria orgânica (NUNES, 2006). Características semelhantes são encontradas nos brejos de altitudes em 

Pernambuco em estudo realizado por Rodrigues et al. (2008). 

Os Luvissolos Crômicos apresentam-se nas áreas íngremes da serra, onde predomina a vegetação 

arbórea de caatinga. São solos rasos, de coloração avermelhada viva devido à argila (oxidação do ferro), com 

saturação de bases muito alta, praticamente neutro; isto é, permitindo maior aproveitamento dos nutrientes e 

dificultando o surgimento de elementos tóxicos à agricultura (EMBRAPA, 2009). Os Neossolos Litólicos 



100 
 
apresentam-se nas áreas de Depressão Sertaneja. São solos pouco desenvolvidos, rasos ou muito rasos, com 

cerca de 40 cm de profundidade e assentados diretamente sobre rochas ou materiais da rocha do 

embasamento cristalino, o que ocasiona o aparecimento constante de pedregosidade e rochosidade na 

superfície, sendo comumente encontrados afloramentos rochosos (BEZERRA JÚNIOR e SILVA, 2007). É 

comum a presença de minerais facilmente intemperizáveis, como mica biotita e feldspato-potássico (NUNES 

2006). Segundo Souza e Oliveira (2006), os enclaves úmidos do Nordeste se diferenciam em algumas 

associações, mas em relação aos maciços cristalinos, sempre há significativa predominância dos Argissolos 

(eutróficos ou distróficos) e dos solos Neossolos Litólicos eutróficos. 

Dessa forma, cada tipo de solo tem sua função e propicia o desenvolvimento de determinados usos, 

seja de agricultura, fruticultura e agropecuária pela comunidade local habitante no Complexo Serrano João 

do Vale. Sendo as atividades de fruticultura mais desenvolvidas no platô serrano, predominando o caju 

(Anacardium occidentale L.) e graviola (Annona muricata L.), devido às condições do solo para essa 

atividade. Já nas áreas de Depressão Sertaneja a prática é mais voltada para agropecuária com a criação de 

bovinos e ovinos. 

 

3.7 Uso e Cobertura do solo 

 

Analisando o uso e cobertura do solo nos anos de 1973, 1984 e 2010 (Tabela 1; Figuras 8, 9 e 10), 

foram identificados seis classes de ocupação: caatinga arbórea, caatinga arbóreo arbustiva, caatinga 

arbustiva, área antrópica, solo exposto, e água. As classes denominadas para a vegetação de caatinga foram 

descritas de acordo com Velloso et al. (2002). 

 

Tabela 1- Diferentes classes de cobertura do solo e respectivas áreas ocupadas no Complexo Serrano João 

do Vale, nos anos de 1973, 1984 e 2010.  Δ ha = Diferença de área. 

 

Classes        Área  

       1973           

(ha)        (%)  

      Área 

      1984       1984-1973 

  (ha)       (%)      (Δ ha)  

    Área       

    2010        2010-1984 

(ha)     (%)       (Δ ha) 

Caatinga arbórea 17.319    46,7 10.557    28,5    -6.762 7.186    19,4    -3.371 

Caatinga Arbóreo arbustiva 

Caatinga arbustiva 

Área antrópica 

Solo exposto 

Água                  

10.559    28,5 

8.701      23,5 

131         0,35 

274         0,74 

34           0,21 

13.318    35,9     2.759 

10.663    28,8     1.962 

404         1,09     273 

1.949      5,26     1.675 

127         0,45     93 

9.554    25,8    -3.764 

16.620  44,8     5.957 

2.127    5,74     1.723 

1.377    3,71    -572 

154       0,55     27 

TOTAL 37.018    100 37.018    100        - 37.018  100       - 

 

Nesta análise, a classe caatinga arbórea apresenta-se como unidade predominante da área analisada 

no ano de 1973 (Figura 8), quando ocupava uma área de 17. 319 ha (46,7%), com uma redução significativa 
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de cerca de 50% em 1984 para 10.557 ha (28,5%) e, finalmente, em 7.186 (19,4%) ha em 2010.  Esta 

redução pode ser explicada em função do crescimento da comunidade rural, bem como das atividades 

antrópicas no platô serrano e nas áreas íngremes. Casos como estes aconteceram em estudo semelhante na 

Serra de Baturité no Estado do Ceará (FREIRE e SOUZA, 2007), onde as potencialidades dos recursos 

naturais favorecem, historicamente, a criação de condições propícias ao desempenho das atividades 

agrícolas, e que dá início aos processos de exploração irreversíveis, onde a vegetação nativa é continuamente 

substituída por espaços urbanos e áreas agrícolas.  

Parte da vegetação do platô serrano foi retirada pelo homem para a construção de casas, para o 

plantio de agricultura de subsistência, principalmente a fruticultura de caju (Anacardium occidentale L.) e 

graviola (Annona muricata L. (1753)). Segundo a SEPLAN (2000b), a fruticultura constitui a atividade de 

maior importância e potencialidade para os municípios dos Complexos Serranos João do Vale e Santana.  

Conforme Figura 8, a vegetação arbórea concentra-se no platô da serra e nas áreas íngremes, 

diferentemente da caatinga arbórea arbustiva e arbustiva que cobre as áreas de pediplano. Isso reflete as 

condições bioclimáticas dessa área que diferencia a vegetação de altitude elevada contrastando com a 

vegetação mais seca que ocorrem seus arredores (RODRIGUES et al., 2008), pois são nas áreas de elevações 

e platôs onde os ventos úmidos condensam excesso do vapor e criam um ambiente de maior umidade 

(SILVA et al., 2010). 

 

 
Figura 8- Cobertura do Solo do Complexo Serrano João do Vale no ano de 1973. Fonte: LUCENA et al. 
(2013). 
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A caatinga arbóreo arbustiva representa uma área de 10.559 ha (28,5%) no ano de 1973 e, 

diferentemente da caatinga arbórea, em 1984 a área aumenta para 13.318 ha (35,9%; Figura 9), e diminui 

novamente no ano de 2010 para 9.554 ha (25,8 %).  A justificativa para esse aumento em 1984 pode ser 

explicado devido, principalmente, ao desmatamento no platô desse complexo serrano para a construção de 

casas e plantações de cajueiros, deixando assim uma grande área de vegetação aberta; ou seja, o plantio 

sofreu a transformação da área coberta por vegetação arbórea para arbóreo arbustiva. Essa perda de 

vegetação na área de platô era de se esperar, uma vez que é mais fácil a acessibilidade para o cultivo e 

criação, diferentemente das áreas íngremes, que não são utilizadas pelo difícil acesso, sendo favorável à 

conservação. 

 

 

Figura 9- Cobertura do Solo do Complexo Serrano João do Vale no ano de 1984. Fonte: LUCENA et al. 

(2013). 

 

A vegetação de caatinga arbustiva apresentou um aumento contínuo ocupando uma área de 8.701 

ha (23,5%) em 1973, com um aumento para 10.663 ha (28,8%) em 1984 e 16.620 ha (44,8) em 2010 (Figura 

10). Este fato pode ser atribuído à perda de vegetação nativa sendo substituída pelas atividades agrícolas em 

função do aumento do crescimento das atividades antrópicas nesse ambiente serrano. Casos semelhantes a 

este em áreas serranas foram constatados por Melo e Rodal (2003) para o estado de Pernambuco, Tabarelli e 

Santos (2004)  em Pernambuco e Paraíba, e Calderano Filho et al. (2010) no Estado do Rio de Janeiro. Estes 

ambientes que passaram por transformações antrópicas na paisagem podem estar em processo de sucessão 
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ecológica secundária, com o crescimento de espécies vegetais, apresentando assim baixa representatividade e 

porte menor. As atividades antrópicas também têm levado a perda e fragmentação do hábitats, extração 

seletiva de plantas (madeiras, plantas medicinais) e eliminação de vertebrados pela caça nesses ambientes 

serranos (TABARELLI; SANTO, 2004). 

A classe área antrópica, a qual foi denominada para o platô serrano, que é ocupada pela 

comunidade e pelas atividades de fruticultura, agrícolas e criação de bovinos e ovinos, apresentou um 

aumento ao longo do período analisado, passando de 131 ha (0,35%) no ano de 1973, para 404 ha (1,09%) 

em 1984, e no ano de 2010 aumentou significativamente para 2.127 ha (5,74%). Este aumento é justificado 

pelo crescimento da comunidade que no ano de 2010 conta com aproximadamente 1.800 habitantes (IBGE, 

2010). 

 

 

Figura 10- Cobertura do Solo do Complexo Serrano João do Vale no ano de 2010. Fonte: LUCENA et al. 

(2013). 

 

As áreas de solo exposto representam 274 ha (0,74%) em 1973, aumentando drasticamente para 

1.949 ha (5,26%) em 1984, tendo uma queda no ano de 2010 para 1.377 ha (3,71%).  Esse aumento de áreas 

de solo exposto é decorrente das ações antrópicas e das práticas agrícolas nas terras planas e também nas 

íngremes; esse aumento nos anos de 1973 e 1984 e diminuição em 2010, pode ser justificado pela variação 

pluviométrica, também verificado em estudos de uso e ocupação por Gomes et al. (2011); Batista e Santos 

(2011). Por último, a classe corpos d’água (inclui corpos de água ou açudes), ocupava 34 ha (0,21) no ano de 
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1973, e quadruplicou sua área para 127 ha (0,45%) em 1984, aumentando ainda para 154 ha (0,55%) em 

2010. Isso é resultante das construções de pequenos açudes na área, bem como em toda região do Nordeste a 

partir da década de 1980, devido às grandes secas e falta de água para as populações, e consequentes 

construções de açudes e reservatórios pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas- DNOCS 

(SEPLAN, 2000a). 

Comparando essa análise temporal de uso e cobertura do solo do Complexo Serrano João do Vale, 

foi possível identificar mudanças significativas na paisagem, como perda da vegetação arbóreo arbustiva no 

decorrer dos anos, principalmente no platô serrano. Consequentemente aumentaram as áreas de solo exposto, 

destacando-se grande área antrópica no platô. 

 

3.8 Unidades de Paisagem 

As unidades de paisagem consideradas dentro da grande unidade geossistema, Complexo Serrano 

João do Vale foi delimitada em quatro geofácies: platô, escarpa, patamares convexos e superfície aplainada 

(Figura 11). 

O Platô Serrano apresenta uma área de 1.220 ha, sendo uma superfície tabular, encostas dissecadas 

em cristas por vales profundos em forma de “V” e apresenta altitudes variando de 600 a 747 metros, que 

constituem a geologia de formação sedimentar Serra do Martins. Predominam associações de solos 

Latossolos Amarelos e Argissolos, profundos e fortemente drenados e fertilidade natural muito baixa. No 

período de estação chuvosa as temperaturas se apresentam baixas até a mínima de até 16ºC. Devido à 

ocupação desse platô pela comunidade local, a cobertura vegetal encontra-se totalmente desmatada, sendo 

substituída pelas atividades de agricultura e fruticultura. Esse fato é comumente verificado em brejos de 

altitudes na região nordeste (SOUZA e OLIVEIRA, 2006; OLIVEIRA et al., 2009). 

A geofácie escarpa apresenta uma área de 6.320 ha, com altitudes variando de 600 a 700 metros que 

formam a geologia de formação Jucurutu constituída essencialmente de gnaisses. Os solos predominam 

associações Luvissolos Crômicos, Argissolos, Neossolos Quartzarênicos e Neossolos Litólicos com 

coloração avermelhada devido à composição de argila e ferro, pouco profundos e com alta fertilidade natural. 

Isso corresponde à presença de vegetação arbórea densa de caatinga. Por apresentar escarpas íngremes quase 

não existe atividade de agricultura, devido às dificuldades de acesso. Essas áreas são utilizadas pelas 

comunidades rurais para a extração da madeira, pois, por ser uma área aparentemente conservada se 

encontram árvores de porte alto. 

Os patamares convexos apresentam uma área de 20.758 ha, são caracterizados por maciços antigos 

apresentando geralmente topos retilíneos ou convexos esculpidos em litologias do cristalino com variados 

tipos de rochas, com altitudes que variam entre 200 a 400 metros. Predominam associações dos Luvissolos 

Crômicos e Neossolos Litólicos; são solos rasos ou muito rasos, apresentando constantemente 

pedregosidade, com presença de vegetação de caatinga arbóreo arbustiva. 

A superfície aplainada apresenta uma área de 8.720 ha, formada pela Depressão Sertaneja que é 

constituída por uma superfície de erosão desenvolvida a partir de fatores exógenos tais como o clima, sendo 

mais comumente encontrado em fundos de vales abertos e/ou em colinas rasas (ROSS, 2009). Apresenta 
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associações de solos Neossolos Flúvicos, Neossolos Litólicos, Luvissolos Crômicos e Afloramentos 

rochosos, caracterizados por má drenagem, textura indiscriminada, rasos e pedregosos, porém de alta 

fertilidade natural. Em função da baixa pluviosidade, a vegetação predominante nas áreas de altitudes 

elevadas é diferenciada pela umidade nas áreas menos secas na depressão Sertaneja (SÁ et al., 2004). 

Essa área tem como características marcantes a antropização pelas atividades que suprimem a 

vegetação nativa para plantação de culturas, além da compactação do solo pelo pisoteio do gado, tendo como 

consequências o processo erosivo do solo. 

Tendo em vista que esses elementos da paisagem (relevo, embasamento rochoso, cobertura do 

solo) são atributos de destaque e de maior significância para a dinâmica ambiental (MEZZOMO e 

NÓBREGA, 2008), tornam-se relevantes para apreender as potencialidades e as limitações dos recursos 

naturais às diversas formas de uso e ocupação no Complexo Serrano João do Vale. 

 

 

Figura 11: Unidades de Paisagem do Complexo Serrano João do Vale. Fonte: Elaborado pela primeira 

autora. 

 

3.9 Sistema GTP (Geossistema- Território - Paisagem) no Complexo Serrano João do Vale 

A partir da Análise Integrada da Paisagem do Complexo Serrano João do Vale como Geossistema, 

através do método GTP, foram identificados territórios, geofácies e paisagens (Figura 12). Segundo Costa et 

al. (2012), este método possibilita um maior entendimento da área, pois permite enxergar essa análise 

integral e todos os fenômenos do recorte espacial, possibilitando compreender melhor a realidade do sistema. 
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Figura 12: GTP do Complexo Serrano João do Vale. Fonte: Elaborado com base em Costa et al. (2012), que 

adaptou o sistema GTP de Bertrand (2002). 

 

Com base nos resultados dessa análise GTP, ou seja, as relações naturais entre os elementos do 

espaço geográfico, verificaram-se diversas formas de uso do território nesse Complexo Serrano, tais como, 

atividades de fruticultura, agricultura, especulação imobiliária, turismo, e a caça que, se não planejadas, 

podem acarretar problemas ambientais e sociais nessa área. Este é um ambiente que vem sendo 

gradativamente ocupado por diversos usos ao longo do processo de ocupação humana, principalmente, pelas 

atividades de agricultura, o que vem ocorrendo também em outros ambientes semelhantes, como nos brejos 

de Pernambuco e Paraíba (SOUZA e OLIVEIRA, 2006; RODRIGUES et al., 2008). 

Por se tratar de um ambiente diferenciado no Domínio da Caatinga, com características e paisagem 

de brejo de altitude, semelhante aos encontrados no Estado de Pernambuco, mencionado por Rodrigues et al. 

(2008) como regiões isoladas e consideradas um oásis de vegetação úmida em meio à vegetação caducifólia 

da caatinga circundante, com a maior parte em altitudes variando entre 700 e 1.200m, essa paisagem é alvo 

do turismo serrano, atividade essa que se praticada sem planejamento pode comprometer os aspectos físicos, 

o cotidiano e a vida da comunidade que habita o complexo Serrano João do Vale. 

Portanto, esses resultados apontam para a necessidade de uma melhor gestão e controle dos recursos 

naturais desse Complexo, mostrando-se relevantes como instrumento de planejamento e poderá subsidiar 

políticas de conservação para o Complexo Serrano João do Vale. 

 

4 Conclusões 

 

Os resultados desta pesquisa demonstram que o uso do método GTP (Geossistema-Território-

Paisagem) no Complexo Serrano João do Vale configurou-se em um instrumento essencial para o 

conhecimento integrado da paisagem, bem como a identificação de todas as interrelações entre a natureza e a 
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sociedade. Como produto desta Análise Integrada da Paisagem, resultaram os mapas temáticos de cada 

elemento ambiental assim como o das unidades de paisagem. 

As diversas formas de usos e ocupações existentes colaboraram para as transformações da paisagem 

serrana. A análise temporal de uso e cobertura do solo mostrou que houve mudanças significativas no 

espaço, principalmente no platô serrano, onde a vegetação foi praticamente substituída pelas habitações 

humanas e grandes plantações de cajueiros. 

Através dessa análise sistêmica constatou-se que o Complexo Serrano João do Vale detém 

considerável potencial para o desenvolvimento das atividades de agricultura e fruticultura, sendo a área de 

platô a mais utilizada pela comunidade local para diversas atividades, devido à facilidade de acesso, diferente 

das áreas íngremes das escarpas, onde praticamente inexistem atividades de agricultura devido ao difícil 

acesso e, portanto, é passível de conservação. 

Dessa maneira, as características desse geossistema sustentam a importância de se criar políticas ou 

programas voltados à conservação, que impeça ou minimize os efeitos das ações antrópicas que coloca em 

risco a sustentabilidade desse ambiente, que legalmente constitui Área de Preservação Permanente (APP). 

Cabe destacar ainda que estas áreas de exceção na Caatinga encontram-se ameaçadas e, portanto, este estudo 

constitui instrumento relevante para subsidiar estratégias e políticas de Conservação. 
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Percepção Ambiental de comunidades rurais e Análise da Paisagem: 
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ESTE ARTIGO FOI SUBMETIDO AO PERIÓDICO Ra’ega- O Espaço Geográfico em 

Análise E, PORTANTO, ESTÁ FORMATADO DE ACORDO COM AS 

RECOMENDAÇÕES DESTA REVISTA  

(http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/raega). 

 

RESUMO 
As Áreas Prioritárias para Conservação são definidas para a proteção de 
ambientes que abrigam riqueza, endemismos e/ou espécies ameaçadas de 
extinção. No entanto, além destes fatores, estudos sobre Percepção Ambiental 
de comunidades locais e de Análise da Paisagem são relevantes para avaliar e 
minimizar os efeitos negativos causados ao ambiente. Nesse contexto e 
perspectiva, foi estudado o Complexo Serrano João do Vale, Estado do Rio 
Grande do Norte, que apresenta um conjunto de paisagens com diferentes 
fisionomias, as quais vêm sendo substituídas por diversas atividades 
econômicas, resultantes do crescimento populacional e consequente 
exploração das potencialidades dos recursos naturais. O uso desses recursos, 
na maioria das vezes, ocorre de modo inadequado, levando ao esgotamento 
dessas potencialidades. Este estudo propõe aliar a Análise da Paisagem, por 
meio do Sistema de Informação Geográfica (SIG), com a percepção ambiental 
de comunidades rurais para a definição de Áreas Prioritárias para 
Conservação. Os dados de percepção foram obtidos por meio de observação 
direta, questionamentos, entrevistas e aplicação de formulários (n=240); para a 
paisagem foram utilizadas a análise dos mapas de declividade, Áreas de 
Preservação Permanente- APP e Vulnerabilidade Ambiental. A Análise de 
Conteúdo utilizada para os dados de percepção, evidenciou que os 
entrevistados apresentam um sentimento de topofilia pelo lugar onde vivem, 
detêm um vasto conhecimento sobre os recursos naturais existentes nesse 
ambiente, e responderam positivamente quanto à escolha de uma área 
exclusiva para conservação. Esses resultados, aliados à Análise da Paisagem, 
possibilitaram definir um Mapa de Áreas Prioritárias para Conservação nesse 
Complexo Serrano, com três categorias de prioridade: baixa, média e alta. 

Palavras-chave: Semiárido; Comunidades rurais; Conservação; Percepção 
Ambiental; Ambientes serranos. 
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ABSTRACT 

The Priority Area for Conservation are defined to protect the environments that 

wealth shelter, endemic species and/or of endangered species. However, 

beyond these factors, studies on Environmental Perception of local 

communities and Analysis of Landscape are relevant to assess and minimize 

the negative effects to the environment. In this context and perspective, were 

studied the João Vale Serrano complex, Rio Grande do Norte state, which 

presents a complex landscape with different faces, which are being replaced by 

various economic activities, resulting from population growth and consequent 

exploitation of the potential of natural resources. The use of these resources, 

most often occurs improperly, leading to the depletion of these potentials. This 

study proposes to ally the analysis of the landscape through the Geographic 

Information System (GIS) to Environmental Perception of rural communities to 

the definition of Priority Areas for Conservation. Perception data were obtained 

through direct observation, questioning, interviews and application forms (n = 

240); were used for landscape analysis of the maps of slope, Permanent 

Preservation Areas-APP and Environmental Vulnerability. The content analysis 

used for the perception data, showed that respondents have a feeling of 

topophilia by where they live, with extensive knowledge of the natural resources 

in this complex serrano, and responded positively as the choice of an exclusive 

area for conservation. These results, allies with the analysis of landscape 

possible to define a Priority Areas map for the Conservation in the serrano 

complex, with three priority of categories: low, medium and high. 

Keywords: Semiarid; rural communities; conservation, environmental 

perception, Serrano environments. 

 

INTRODUÇÃO 

A definição de Áreas Prioritárias, as quais são designadas para 

estabelecer prioridades de conservação da biodiversidade, é uma das 

estratégias utilizadas para a criação de Áreas Protegidas (MARGULES e 

PRESSEY, 2000). No Brasil, essa estratégia foi utilizada para todos os biomas, 

obedecendo às decisões da Convenção de Diversidade Biológica firmada na 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

realizada, em 1992 no Rio de Janeiro (MMA, 2007; GOUVEIA et al., 2010). 

Regiões globais prioritárias para a conservação já foram definidas pela 

combinação de dados em escala ampla sobre perda de hábitats e níveis de 

endemismo. Entretanto, são necessárias análises detalhadas de seleção de 
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áreas para transformar prioridades globais em ações concretas na natureza 

(NOGUEIRA et al., 2009). 

 Nessa perspectiva, é de fundamental importância a inserção de 

comunidades locais no processo de identificação de Áreas Prioritárias, como 

forma de incluí-las no processo de conservação. Assim, se torna imprescindível 

conhecer os anseios e percepções das comunidades que habitam as áreas 

naturais ou o entorno delas, para que possa haver coparticipação no processo 

de conservação dos recursos naturais, um direito previsto pelo Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, Brasil, mas que na realidade 

não vem sendo assegurado (ALMUDI e KALIKOSKI, 2009).  

Lima et al. (2011) argumentam que essas áreas prioritárias seriam uma 

das formas de planejamento conservacionista do espaço territorial, entretanto, 

este planejamento tem seguido critérios relativamente subjetivos, baseados 

principalmente em opinião de consultores ad hoc, reunidos em workshops 

específicos e auxiliados pela escassa literatura disponível. Esses autores ainda 

defendem a necessidade de estabelecimento de critérios técnicos mais 

objetivos que possam se somar aos conhecimentos subjetivos do grupo de 

pesquisadores consultores. 

No caso específico do Domínio das Caatingas, é relevante a definição 

de Áreas Prioritárias, já que este Domínio é único e exclusivo do Brasil (MMA, 

2007), considerado rico em biodiversidade e espécies endêmicas 

(CASTELLETTI et al., 2003), mas enfrenta graves problemas ambientais, 

sendo, provavelmente, o mais ameaçado e já transformado pela ação humana 

(SILVA  et al., 2003; ALBUQUERQUE et al. 2012). É uma das regiões naturais 

menos estudada e protegida, portanto, a sua conservação constitui um dos 

maiores desafios para a ciência (LEAL et al., 2003), pois é também uma das 

regiões semiáridas mais populosas do mundo (ABÍLIO et al., 2010) e onde 

constata-se o aumento da vulnerabilidade e da pobreza (MOURA, 2010). 

Diante desses fatos, este estudo tem como proposição o desafio da 

inserção social no processo de conservação de áreas naturais, tomando como 

base os estudos de Percepção Ambiental de comunidades locais (sensu 

WHYTE, 1978; TUAN, 1980; GUIMARÃES, 2011; OLIVEIRA e MACHADO, 

2011; RAMOS e HOEFFEL, 2011), a exemplo de alguns trabalhos efetuados 

em áreas semelhantes do semiárido (SILVA e FREIRE, 2009; SILVA et al., 
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2009; LUCENA e FREIRE, 2011; LUCENA e FREIRE, 2012), onde não existe 

participação social efetiva no processo de definição de áreas protegidas. Isto, 

considerando que a análise dos níveis de percepção quanto ao significado dos 

recursos paisagísticos contribui para a compreensão da relevância das 

variáveis envolvidas na proteção dos seus componentes, estruturas, funções, 

valores, qualidades e atributos estéticos, geográficos, histórico-arqueológicos e 

ecológicos (GUIMARÃES, 2011). 

Aliado ao conhecimento empírico das percepções de comunidades 

locais, propõe-se a análise integrada da paisagem e sua representação 

espacial através das técnicas de geoprocessamento para a definição de Áreas 

Prioritárias para Conservação de recursos naturais. A paisagem sendo 

considerada como o resultado da combinação dinâmica de elementos físicos, 

biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente, fazem desta um conjunto 

único e indissociável, em perpétua evolução (BERTRAND e BERTRAND, 

2009).  

Para isso, com o uso de ferramentas de Sistema de Informações 

Geográficas (SIG), é possível criar um diagnóstico ambiental da área 

associando-o a aspectos bióticos e abióticos, de modo a inferir sobre o quanto 

a paisagem apresenta potencialidades e fragilidades para conservação dos 

recursos naturais. Nesse sentido, foi utilizada como critérios ambientais para 

análise da paisagem a declividade, as Áreas de Preservação Permanente e a 

Vulnerabilidade Ambiental do Complexo Serrano João do Vale, objeto deste 

estudo. 

Este estudo, portanto, propõe uma análise integrada para Conservação 

do Complexo Serrano João do Vale, Estado do Rio Grande do Norte, a qual 

inclui a Percepção Ambiental das comunidades locais e a Análise da 

Paisagem, ambas como critérios adicionais na proposição de Área Prioritária 

para Conservação.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Área de estudo 
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O “Complexo Serrano João do Vale”, constituído por um conjunto de 

paisagens com diferentes fisionomias, compreende uma área de 370 km², com 

altitudes entre 100 e 747 metros e distribui-se nas mesorregiões Oeste 

Potiguar e Sertão Paraibano, contemplando os municípios de Triunfo Potiguar, 

Campo Grande e Jucurutu, no Estado do Rio Grande do Norte, e Belém do 

Brejo do Cruz no Estado da Paraíba (UTM 690822W – 9348788S e 716460W – 

9324737S; Figura 1). A principal via de acesso é a BR-226 que liga a cidade de 

Jucurutu a Triunfo Potiguar, bem como as estradas carroçáveis que dão 

acesso ao platô desse ambiente serrano.  

No platô serrano residem 1800 habitantes, sendo 971 homens e 829 

mulheres (IBGE, 2010). A área do platô está ocupada por cinco “Chãs”, que 

são denominações locais criadas pelos antigos proprietários das terras na 

Serra, e são localmente conhecidas como: Chã Félix, Chã das Cacimbas, Chã 

dos Cajueiros e Chã da Caponga (pertencentes ao município de Jucurutu) e 

Chã Velha (município de Triunfo Potiguar). 

 

Figura 1- Delimitação do Complexo Serrano João do Vale, e sua localização nos municípios de 
Jucurutu, Triunfo Potiguar, Campo Grande, no Estado do Rio Grande do Norte e, Belém do 
Brejo do Cruz no Estado da Paraíba. Fonte: Elaborado pelas autoras, utilizando uma imagem 
de satélite LandSat-TM 05, composição R7G4B2, do ano de 2010, na escala de  1:150.000, e 
os limites municipais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE. 

 

Apesar destas chãs possuírem certa infraestrutura, como posto de 

saúde, igreja, escolas, cemitério, clube de festas, entre outras, as relações 
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estabelecidas nesse espaço habitado se dão conforme as políticas de cada 

município a qual a Chã pertence, porém são consideradas comunidades 

tradicionais pelo modo de vida das pessoas.  Os costumes, tais como, o de 

preparar medicamentos a partir de plantas e de parte de animais, crenças 

religiosas, práticas culturais, atividades econômicas como a agricultura, são 

características marcantes dessas comunidades. As comunidades tradicionais 

são definidas segundo o decreto n° 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, como 

grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, possuem 

formas próprias de organização social, ocupam e usam territórios e recursos 

naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, 

ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas 

e transmitidas pela tradição. 

 

Procedimentos metodológicos 

Foram utilizados os suportes teórico-metodológicos da Percepção 

Ambiental (TUAN, 1980; WHYTE, 1978; OLIVEIRA e MACHADO, 2011) e da 

Análise da Paisagem (BERTRAND e BERTRAND, 2009).  

Inicialmente foram realizados estudos exploratórios sobre as 

comunidades, através de visitas a área. Foram predefinidos os informantes da 

comunidade dentre aqueles com idade superior a 18 anos, dando prioridade 

aos mais idosos e com tempo de moradia acima de 10 anos, uma vez que esse 

universo detém informações relevantes acerca do conhecimento local, sendo 

que apenas uma pessoa por família foi entrevistada, conforme adaptação do 

método utilizado por Lucena e Freire (2011).  

De fevereiro a agosto de 2011 foram aplicados os formulários a 240 

pessoas, correspondendo a 100% dos domicílios ocupados em todas as 

comunidades/Chãs. Apesar de espacialmente separadas, o conjunto de 

habitantes das Chãs foi considerado neste estudo como uma comunidade, para 

avaliação da percepção ambiental. No entanto, para avaliação acerca da 

importância da demarcação da área exclusiva para conservação e sobre o local 

dessa área, cada chã foi analisada como uma comunidade. Esta pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa-CEP da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (Protocolo CAAE- 0177.0.051.000-11). 
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Dentre as técnicas de pesquisa de campo para os estudos de Percepção 

Ambiental, foram utilizadas a observação e o questionamento por meio de 

entrevistas e aplicação de formulários conforme Whyte (1978), Tuan (1980), 

Machado (1999), Cavalcante e Maciel (2008), Lucena e Freire (2011), Ramos e 

Roeffel (2011). Utilizando estas técnicas e com base no quadro teórico 

proposto por Tuan (1983), que utiliza como principais formadores da topofilia as 

percepções e atitudes visando conhecer as diferentes percepções das 

comunidades locais, buscou-se conhecer as percepções dessa comunidade 

acerca da conservação da natureza e da definição de Área Prioritária para 

Conservação da Caatinga no Complexo Serrano João do Vale.  

Para a análise desses resultados utilizou-se a técnica Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 2010), como instrumento de análise e compreensão das 

falas dos entrevistados. O conteúdo das entrevistas foi convertido em 

categorias temáticas, que por sua vez foram tabuladas no programa Excel e 

organizadas em tabelas de contingência. Esses dados foram tratados de forma 

a se tornarem significativos e válidos por meio de análises descritivas 

(percentagens) e análises estatísticas. 

A percepção das comunidades acerca do local indicado para 

demarcação de uma área exclusiva para conservação foi avaliado por meio da 

análise de correspondência (AC), técnica estatística multivariada que fornece 

ferramentas para analisar as associações entre as linhas e colunas de uma 

tabela de contingência, sendo representada por um gráfico mostrando a 

relação entre as linhas e colunas (HARDLE e SIMAR, 2007).  

Os dados não paramétricos foram analisados pelos testes do Qui-

quadrado (X²) para comparar o conhecimento acerca da fauna e flora conforme 

o gênero, e a percepção da importância da demarcação da área para 

conservação conforme a escolaridade dos entrevistados; o teste Kruskall-Wallis 

foi utilizado para comparar as percepções sobre a importância da demarcação 

dessa área entre as comunidades. Todos os testes estatísticos foram 

realizados no software IBM SPSS v.20, e para todos adotou-se 5% de 

significância. 

Para a identificação científica das espécies da fauna e da flora citadas 

pelas comunidades por meio de nomes vernaculares foram consultados 

especialistas (Drs. Mauro Pichorim e Eliza Freire, para aves e répteis, 
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respectivamente; para as espécies vegetais, o Msc. Alan Roque) e literatura 

especializada para mamíferos (FEIJÓ e LANGGUTH, 2013), anfíbios, peixes, e 

aracnídeos (SILVA e FREIRE, 2009a; LUCENA e FREIRE, 2012).  

Para a Análise da Paisagem, foi utilizada uma visão sistêmica onde 

todos os elementos estão integrados e relacionados, sendo o resultado da 

combinação dinâmica de elementos físicos, biológicos e antrópicos 

(BERTRAND e BERTRAND, 2009). 

Nessa perspectiva, a Análise da Paisagem incluiu levantamento 

bibliográfico, trabalho de campo e produção de mapas temáticos. Para a 

produção dos mapas foram utilizados os seguintes materiais: 

 Cartas topográficas na escala de 1:100.000 da - Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) Folhas SB- 24-Z-B-I Caicó e 

SB-24-X-D-IV Augusto Severo;  

 Limite municipal disponibilizado pelo site do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) em formato shapefile; 

 Mapa Geológico do Estado do Rio Grande do Norte na escala 

1:500.000, produzido pela Companhia de Pesquisa dos Recursos 

Minerais (CPRM; ANGELIM et al., 2006); 

 Mapa de solos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA, 2011)- Sistema Brasileiro de Classificação de Solos na 

escala de 1:5.000.000, disponível em formato shapefile no site da 

EMBRAPA. 

 Imagem do satélite LANDSAT-5 do sensor TM, cena 215/64 do ano de 

2010 e cedidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

 Imagem Shuttle Radar Topografy Mission (SRTM) do ano de 2000 

disponível no site da National Aeronautics and Space Administration 

(NASA).  

Os mapas temáticos produzidos foram embasamento rochoso, relevo, 

solo, cobertura do solo, declividade, vulnerabilidade ambiental e Áreas de 

Preservação Permanente- APP; estes três últimos considerados como critérios 

para a definição e elaboração do mapa das Áreas de Prioritárias para 

Conservação no Complexo Serrano João do Vale. 
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O mapa de declividade foi elaborado a partir do modelo MDT (Modelo 

Digital do Terreno), utilizando a ferramenta 3D analyst e usando a extensão 

Slope, e os intervalos foram definidos em porcentagem de acordo com Duarte 

et al. (2004). Foram adotados as seguintes classes de declive e seus 

respectivos limites: 0 – 3% (relevo plano); 3 – 8 % (relevo suave ondulado); 8 – 

20 % (relevo ondulado); 20 – 45% (relevo forte ondulado); 45 – 75% (relevo 

montanhoso). 

O mapa de vulnerabilidade ambiental foi criado a partir do cruzamento 

dos mapas de relevo, geologia, solos e cobertura do solo. Nesse cruzamento 

os atributos são valorados com base na classificação da estabilidade dos 

ambientes e de seus elementos, conforme a tabela 1.  

 

Tabela 1- Valores de estabilidade de unidades de paisagem de acordo com Tricart (1977). 

UNIDADE RELAÇÃO 

PEDOGÊNESE/MORFOGÊNESE 

VALOR 

Estável Prevalece a pedogênese 1,0 

Intermediária Equilíbrio entre a pedogênese e 

morfogênese 

2,0 

Instável Prevalece a morfogênese 3,0 

 

A integração dos dados temáticos foi realizada segundo o modelo 

utilizado por Costa et al. (2006) e Grigio et al. (2003), onde o grau de 

vulnerabilidade atribuído a cada classe (unidade) de cada tema (relevo, 

geologia, solos e cobertura do solo) foi distribuído em uma escala de 1,0 a 3,0 

com intervalo de 0,5 (Tabela 2). 

Os valores de vulnerabilidade das classes (unidades) dos temas foram 

atribuídos de acordo com a relação pedogênese/morfogênese; todavia, para a 

cobertura do solo, quanto à vegetação o critério estabelecido foi a densidade 

da cobertura vegetal: valores próximos a estabilidade (1) para vegetação de 

caatinga arbóreo e arbóreo arbustiva; valores intermediários (2) para vegetação 

de caatinga arbustiva; e por último, valores próximos a vulnerabilidade (3) com 

presença de área antrópica. 

Tabela 2: Grau de vulnerabilidade dos mapas temáticos 

 
MAPA TEMÁTICO/CLASSE 

GRAU DE 
VULNERABILIDADE 

RELEVO 
Maciços residuais 
Planalto da Borborema 
Depressão Sertaneja 

 
2,0 
1,0 
3,0 
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EMBASAMENTO ROCHOSO  

Formação serra dos Martins 
Formação Jucurutu, mármore 
Formação Jucurutu 
Suíte intrusiva Dona Inês 
Suíte Itaporanga 
Suíte Poço da Cruz 
Complexo Caicó 

2,0 
1,0 
2,5 
3,0 
2,5 
3,0 
3,0 

ASSOCIAÇÃO DE SOLOS  

Latossolos Amarelos + Argissolos                                                  
Luvissolos Crômicos + Neossolos Litólicos                                   
Neossolos Litólicos + Afloramentos rochosos                                

2,0 
1,5 
3,0 

COBERTURA DO SOLO  

Caatinga arbustiva                                                                          
Caatinga arbórea                                                                             
Caatinga arbóreo arbustiva                                                             
Solo exposto                                                                                   
Corpos d’água                                                                                
Área antrópica                                                                              

1,5 
1,0 
1,0 
3,0 
1,0 
3,0 

              Fonte: Adaptado de Costa et al. (2006) e Grigio et al. (2006). 

 

O cruzamento desses dados foi realizado no software ArcGis 10, 

utilizando a ferramenta Spatial Analyst Tools, que possibilita operações 

algébricas entre mapas em formatos raster. Para produzir o mapa de 

vulnerabilidade ambiental, aplicou-se o método de ponderação de fatores, que 

permite a possibilidade de compensação entre os fatores através de um 

conjunto de pesos que indicam a importância relativa de cada fator (Tabela 3).   

Tabela 3: Pesos calculados para cada fator na análise de vulnerabilidade ambiental 

adaptados de Grigio et al. (2006). 

FATOR 

Relevo            Embasamento rochoso               Solos                    Cobertura do Solo 
   0,2                               0,1                                0,1                                     0,5 

 

Esses pesos foram aplicados na seguinte fórmula: 

{0,2 x [Tema 1] + 0,1 x [Tema 2] + 0,1 x [Tema 3] + 0,5 x [Tema 4]} 

Onde: Tema 1= mapa de relevo, tema 2= mapa do embasamento 

rochoso, tema 3= mapa de solos, e tema 4= mapa de cobertura do solo.  

Assim foi elaborado o mapa de vulnerabilidade ambiental visando 

identificar a susceptibilidade do ambiente a pressões antrópicas do Complexo 

Serrano João do Vale. 

Quanto ao mapa de Áreas de Preservação Permanente-APP, foi 

elaborado com base na imagem SRTM e no mapa de declividade, vetorizando 

as áreas de APP nos topos acima de 100 metros e nas encostas de declividade 
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acima de 45º em conformidade com o que estabelece a Lei nº 12.651, de 25 de 

maio de 2012, que revoga a Lei nº 4.771/65 do Código Florestal Brasileiro, e 

complementada pela Resolução do CONAMA nº 303/2002. 

Por último, foi elaborado o mapa de Áreas Prioritárias para Conservação 

no Complexo Serrano João do Vale, a partir da interpretação dos mapas de 

declividade, cobertura do solo, vulnerabilidade ambiental, Áreas de 

Preservação Permanente, aliada ao conhecimento das comunidades acerca 

dessa área a ser conservada. Ao final, foi confeccionado o mapa em três 

categorias distintas de prioridade: baixa, média e alta. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Percepção ambiental da comunidade no Complexo Serrano João do Vale 

 

Das 240 pessoas entrevistadas, 134 (56 %) são do sexo feminino e 106 

(44%) do sexo masculino. O grau de escolaridade foi de 28% para 

alfabetizados, 19% com o ensino fundamental I incompleto, 10% sem 

escolaridade; apenas 1% possui ensino superior (Figura 2). Quanto ao baixo 

grau de escolaridade, deve-se a pouca acessibilidade à escola atualmente, 

pois a comunidade só dispõe de ensino até o nível fundamental I.  

 

Figura 2: Percentual dos entrevistados quanto à escolaridade, na comunidade do Complexo 
Serrano João do Vale, Rio Grande do Norte, Brasil. Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

 

A maioria dos indivíduos entrevistados possui rendimento salarial baixo, 

com 49% correspondendo a menos de 1 salário mínimo e 33% com 1 salário 

mínimo (Figura 3). 
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Figura 3: Percentual referente à renda familiar, na comunidade do Complexo Serrano João do 
Vale, Rio Grande do Norte, Brasil.. Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 
 

Quanto à percepção da comunidade sobre o que seria 

conservação/preservação da natureza, 133 (55%) não souberam responder, 

enquanto os que responderam saber o significado foram 107 indivíduos (45%), 

fato que demonstra que o grau de conhecimento dos moradores em relação ao 

termo conservação/preservação da natureza não é tão baixo, considerando-se 

o limitado acesso à educação. Embora, estatisticamente tenha havido diferença 

significativa entre as respostas das pessoas que não souberam responder e as 

que responderam conforme o grau de escolaridade (x²= 51,893; g.l= 8; p= 

0,000), constata-se nas falas dos entrevistados a compreensão do seu 

significado: 

 “Preservar e não destruir a natureza” (Comerciante, 43 anos). 

“Proteger o meio ambiente, não desmatar as plantas nativas” (Agricultor, 

31anos). 

“Deixar um pedaço da natureza sem usar” (Agricultor, 70 anos). 

Acerca do conhecimento sobre os animais existentes no Complexo 

Serrano, 233 entrevistados (97%) conhecem espécies da fauna; apenas 7 (3%) 

desconhecem, ao contrário de estudo realizado por Lucena e Freire (2011) em 

comunidade do entorno de uma Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(RPPN) no Semiárido, onde a maioria não conhece a fauna local. Foram 

efetuadas 1.602 citações de animais com ocorrência para o Complexo Serrano 

João do Vale, classificadas em 69 espécies e 74 nomes vernaculares 

(Apêndice 1). Algumas dessas espécies citadas estão na lista de espécies 

ameaçadas, como a Zenaida auriculata (Des Murs,1847), arribaçã; Sicalis 

flaveola (Linnaeus, 1766), canário-da-terra; Tolypeutes tricinctus (Linnaeus, 

1758), tatu-bola (MMA, 2008). 
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 Nota-se por parte de alguns entrevistados a preocupação com a 

conservação das espécies mais utilizadas pela comunidade, como exemplo o 

tatu-bola, sendo este um recurso adquirido através da caça e utilizado para 

consumo. Esta preocupação pela extinção de espécies também é notável pelos 

moradores da comunidade do Divino Espírito Santo no Amazonas (Marques et 

al., 2013), os quais percebem a redução da variedade e quantidade de 

algumas espécies animais da APA Nhamundá, pois estes necessitam desse 

recursos para a sua subsistência. 

O fato de a grande maioria dos entrevistados conhecerem os animais 

existentes nessa área se justifica pelo tempo de moradia na comunidade, 

média de 40 anos de vivência, daí a relevância de considerar o conhecimento 

local no processo de conservação. Entretanto, neste estudo não houve 

diferenças significativas no conhecimento acerca da fauna conforme o gênero, 

(x²= 0,002, g.l=1, p= 0,961), sendo conhecida por 131 mulheres e 101 homens, 

diferentemente do estudo realizado por Alves et al. (2012), em que os homens 

citam mais espécies do que as mulheres. 

As espécies citadas como ocorrentes no Complexo Serrano estão 

distribuídas, percentualmente, nos seguintes grupos zoológicos: aves (45%), 

répteis (27%), mamíferos (25%), anfíbios (1%), peixes (1%), aracnídeos (1%). 

O grupo das aves teve o maior número de nomes vernaculares identificados 

pelos entrevistados (36, correspondente a 49%); no entanto, os mamíferos 

tiveram o maior número de citações (1.084) para 17 nomes vernaculares 

identificados. Isso pode ser consequência da visibilidade dos mamíferos e da 

maior utilização pela comunidade, seja para alimentação quanto para outros 

usos, conforme já relatados por Razera et al. (2006), Alves et al. (2012), 

Lucena e Freire (2012).  

As espécies mais citadas pela comunidade estudada foram o tatu-bola 

(Tolypeutes tricinctus, Linnaeus, 1758) com 217 citações, seguido do tejo 

(Salvator merianae, Duméril et Bibron, 1839) com 100, e o galo-de-campina 

(Paroaria dominicana, Linnaeus, 1758) com 30 (Apêndice 1). Todas essas 

espécies fazem parte do cotidiano e estão relacionadas aos usos alimentar, 

medicinal e comercial, segundo a própria comunidade. Estes resultados 

concordam com aqueles obtidos por Alves (2009) para comunidades rurais da 

região Nordeste. Dados semelhantes quanto à riqueza de espécies conhecidas 
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pelas comunidades rurais também foram encontrados em estudos de Silva e 

Freire (2010), Lucena e Freire (2012). 

Quanto ao número de espécies conhecidas por cada entrevistado, foram 

citadas em torno de oito (8) ou mais animais. Isto pode ser consequência do 

relacionamento, conhecimento e convívio com os recursos naturais do lugar 

onde vivem, pois, segundo Tuan (1983) “os lugares são centros aos quais 

atribuímos valor e onde são satisfeitas as necessidades biológicas de comida, 

água, descanso e procriação”. No caso específico deste estudo, por 

experiência e contato da pesquisadora com essa comunidade, foi possível 

constatar que as vidas das pessoas estão muito relacionadas à agricultura, 

caça de animais para consumo, fabricação de produtos medicinais caseiros, 

enfim, à utilização de muitos recursos naturais existentes. 

Quanto ao conhecimento acerca das plantas, a maioria dos 

entrevistados, 226 pessoas (94%), declarou que conhecem as plantas desse 

Complexo Serrano. Foram citadas 83 espécies (89 nomes vernaculares) de 

plantas, com 1.218 citações. As espécies mais citadas foram a Jurema preta 

(Mimosa tenuiflora Willd. (Poir.) com 185 citações, seguidas do Marmeleiro 

(Croton blanchetianus Baill.) com 102 e Brejuí (Myroxylon peruiferum L. f.) com 

94 citações (Apêndice 2). Todas essas espécies citadas pela comunidade são 

utilizadas para fins medicinais, além da comercialização de cascas das árvores 

e da madeira. O fato da Mimosa tenuiflora ter sido a mais citada, pode ser 

reflexo segundo estudo de Guerra et al. (2012), pois ela é mais importante para 

os valores de uso geral e atual. Segundo o MMA (2008), as espécies 

Myracroduon urundeuva (aroeira) e Schinopsis brasiliensis (baraúna) estão na 

lista de espécies ameaçadas de extinção, o que torna relevante a proteção 

dessa área. 

O fato de tanto os animais como as plantas serem conhecidos por 

grande número de pessoas, mostra o elevado nível de conhecimento e 

relacionamento dessa comunidade com o ambiente local. No entanto, chama a 

atenção o maior conhecimento sobre os animais do que sobre as plantas, 

semelhante ao resultado obtido por Silva e Freire (2009) em comunidade rural 

do entorno de uma Estação Ecológica no Semiárido, onde 99% conhecem os 

animais. Em outro estudo semelhante, Lucena e Freire (2011), os animais são 

mais conhecidos pelos homens e as plantas pelas mulheres. Neste estudo, não 
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houve diferença significativa quanto ao gênero para o conhecimento das 

plantas (x²= 1, 392, gl.= 1, p= 0,238), onde são conhecidas por 125 mulheres e 

100 homens.  

Esse resultado pode ser explicado pela interação tanto das mulheres 

como de homens com a natureza e seus elementos, uma vez que nessa 

comunidade as mulheres tanto estão envolvidas com os afazeres domésticos 

como participam da colheita do caju e pequenas plantações de hortaliças, 

enquanto os homens trabalham na agricultura ou saem para caçar. Essas 

práticas são encontradas em outras comunidades tradicionais na região 

semiárida, como mostrado em trabalhos de Lucena e Freire (2012), Roque e 

Loiola (2013), Silva et al. (2014). 

Quando questionados sobre a importância de demarcar nesse Complexo 

Serrano uma área exclusiva para conservação/preservação, a maioria, 128 

(53%) respondeu sim, e 112 (47%) não souberam responder; entretanto, 

quando os responderam sim foram interrogados sobre o porquê da importância 

da área demarcada,116 (48%) souberam responder e 124 (52%) não 

souberam responder.  

Os que souberam responder sobre o porquê dessa área para 

conservação, 21% responderam igualmente para a proteção das espécies e 

para a conservação/preservação; 17% para natureza é importante, e 8% para 

evitar caça nesse Complexo Serrano. O destaque para proteção e 

conservação/preservação fica claro nos relatos dos entrevistados:  

“Porque sempre um animal que está em extinção podia colocar ele naquele 

canto e ninguém ia matar ele lá” (Agricultor, 25 anos).  

“Porque as pessoas não vão cortar, mexer e queimar” (Funcionária Pública - 

ASG, 31 anos). 

“Bom, as caças vai se acabando, ficando uma área de chã preservada, fica a 

caça, e não fica fraca” (Agricultor, 66 anos). 

Com esses depoimentos e experiência de vivência da pesquisadora 

durante algumas semanas na comunidade, ficou constatado que os 48% que 

souberam responder têm um pensamento conservacionista sobre os recursos 

naturais. Este fato é positivo do ponto de vista da proteção e aceitação da 

proposição desse Complexo Serrano como Área Prioritária para Conservação. 
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Do ponto de vista as percepções dos entrevistados que responderam 

sobre a importância da área demarcada para a conservação não diferiram 

significativamente entre as comunidades/chãs (Kruskal-Wallis; H=5,388; g.l=4; 

p=0,250). Este resultado demonstra que toda a comunidade tem percepções 

semelhantes quanto à conservação dessa área, relacionadas a valores 

culturais e afetivos com o ambiente em que vivem.  

Constataram-se diferenças significativas entre as respostas das pessoas 

que souberam responder achar importante a demarcação de uma área 

exclusiva para conservação e os que não souberam, conforme a escolaridade 

(x²= 23,963; g.l= 8; p= 0,002). A Figura 4 mostra claramente que, dentre as 

pessoas que não souberam responder, a maioria é apenas alfabetizada ou sem 

escolaridade. Em estudo realizado com comunidades rurais de Palmas (TO) 

sobre meio ambiente e recursos naturais, Miranda e Souza (2011) constataram 

que a maioria não soube responder à indagação referente ao conceito de meio 

ambiente, possivelmente em função da baixa escolaridade e da sua relação 

com o ambiente ser mais experiencial do que conceitual. 

 

 
Figura 4: Número dos entrevistados que responderam quanto à importância da demarcação de 
uma área exclusiva para conservação, conforme o grau de escolaridade, e aqueles que não 
souberam responder. Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 
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Dentre as respostas positivas sobre o local para demarcação de uma 

área para conservação/preservação nesse Complexo Serrano, o local ideal 

citado pelas comunidades foi “As grotas” (84, correspondente a 35%), áreas 

íngremes da Serra; entretanto, 129 (54%) não souberam responder. O método 

AC, cujo resultado está mostrado na Figura 5, no eixo 1 (comunidades- auto- 

valor 0,052, 56% de inércia) e eixo 2 (Áreas Prioritárias- auto- valor 0,059, 49% 

de inércia), evidenciou que as “grotas” apresentou a maior variabilidade de 

respostas pelas comunidades; ou seja, o conhecimento empírico se destacou 

dentre as opções “chãs” e “toda a serra”. 

 

Figura 5: Correspondência da percepção das comunidades sobre o local para demarcação de 
uma área exclusiva para conservação no Complexo Serrano João do Vale. Fonte: Pesquisa de 
Campo, 2011. 
 

Este resultado demonstrou que a escolha das “grotas” concorda com o 

conhecimento dessas pessoas, que definem estes locais como “lugar onde não 

mora ninguém”, “não é devastado”, “porque abriga os animais”, “as pessoas 

não usam os recursos das grotas” e que “já são preservadas”. Essas grotas 

constituem áreas íngremes e que, por serem de difícil acesso e pouco 

utilizadas pelas comunidades, realmente seriam passíveis de conservação. 

Além disso, constata-se nesse estudo que essas grotas são mais preservadas 
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do que o platô serrano e contemplam a vegetação arbórea característica da 

área. 

A escolha das “grotas” é positiva do ponto de vista da conservação, pois 

o platô serrano já está todo desflorestado e ocupado pela comunidade, sendo 

legalmente favorável, já que se trata de utilidade pública conforme resolução do 

CONAMA 369/06. Dessa forma, o que ainda tem para ser conservado são 

essas áreas íngremes (escarpas, grotas), pois segundo os moradores “as 

grotas” abrigam espécies da fauna e da flora, além do potencial vegetal, como 

a madeira, que são utilizadas pela comunidade. 

Em termos gerais, a comunidade demonstrou sentimento de topofilia 

com este lugar onde vivem que, provavelmente, advém da tradição, do contato 

direto com a natureza e da forte dependência dos recursos desse ambiente 

serrano. Para Tuan (1980), a topofilia é o elo afetivo entre a pessoa e o lugar 

ou ambiente físico. Assim, complementa Cardoso e Almeida (2010) que a 

paisagem é dotada de significados que vão além da objetividade humana, e o 

lugar está intimamente ligado ao sentimento de pertencimento, criando fortes 

laços afetivos com o lugar; podendo contribuir na elaboração e implementação 

de ações de planejamento sustentável (HOEFFEL et al., 2008). 

Portanto, estes resultados de percepções demonstram o grau de 

conhecimento dessa comunidade e a sua relevância como critério adicional 

para definição de Área Prioritária para Conservação.  

Defende-se o estabelecimento desse critério pelo fato de ser esse 

Complexo Serrano uma área de exceção em meio ao Domínio das Caatingas, 

e por ser alvo do desenvolvimento da atividade do turismo serrano. Assim 

sendo é fundamental que a comunidade seja atuante e participativa mediante 

propostas a serem implantadas nessa área. 

 

Análise da paisagem do Complexo Serrano João do Vale 

Ainda na perspectiva de delimitação de Áreas Prioritárias para 

Conservação no Complexo Serrano João do Vale, a paisagem foi analisada 

quanto à Declividade, Áreas de Preservação Permanente e Vulnerabilidade 

Ambiental. 
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Declividade 

O Complexo Serrano João do Vale, apresenta declividade plana de 0 a 

3%, escarpas suavemente onduladas de 3 a 8%, ondulada de 8 a 20%, 

patamares fortemente ondulados de 20 a 45% e montanhoso de 45 a 75% 

(Figura 6).  

 

Figura 6: Mapa de declividade do Complexo Serrano João do Vale/RN. Fonte: Elaborado 
pelas autoras, a partir da extração das curvas de nível da imagem SRTM, e classificados os 
declives de acordo com Duarte et al. (2004). 
 

Este resultado demonstra a predominância de áreas íngremes nesse 

complexo, um fator limitante para o desenvolvimento de atividades 

agropecuárias, e consequente uso intensivo pelas comunidades locais; no 

entanto as áreas planas são intensivamente exploradas. Ou seja, as condições 

naturais dessas paisagens serranas impõem restrições ao seu uso devido às 

altas declividades, mas as áreas de topo plano fogem a essa regra (ROCHA et 

al., 2009).  

Apesar dos fatores limitantes aos usos das áreas íngremes, constata-se 

a retirada da vegetação para as atividades de agricultura, acarretando erosão 

do solo. Este fato é preocupante porque para esta área estudada não existe 

qualquer instrumento de proteção ambiental, podendo no futuro haver um 

desequilíbrio na dinâmica da paisagem. Estudos mostram que a cobertura 

vegetal primária da maioria dos enclaves está fortemente descaracterizada em 
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função dos usos desordenados (SOUZA E OLIVEIRA, 2006; OLIVEIRA et al., 

2009; NASCIMENTO et al., 2010).  

Considerando que a declividade é relevante para as restrições de usos, 

a modificação nesta acarretará sérias transformações do relevo. Por isso, a 

declividade é utilizada como um dos indicadores para os limites de Área de 

Preservação Permanente- APP nas áreas serranas (BRASIL, 2012); além 

disso, a retirada da vegetação nessas áreas é uma das principais causas da 

erosão (LIMA et al., 2011; SILVA NETO, 2012).  

Conforme definida pela Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que 

revoga a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal Brasileiro), 

as Áreas de Preservação Permanente, devem constituir um espaço físico-

natural protegido, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o 

solo e assegurar o bem-estar das populações humanas; contudo, nem sempre 

a legislação é respeitada pelos proprietários e ou comunidades locais, com 

sérias consequências sobre estas áreas serranas, em especial. 

 

Áreas de Preservação Permanente 

As Áreas de Preservação Permanente (APPs) delimitadas neste estudo 

para o Complexo Serrano João do Vale foram os topos acima de 100 metros e 

as encostas com declividade acima de 45º, em conformidade com o que 

estabelece a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que revoga a Lei nº 

4.771/65 do Código Florestal Brasileiro, e complementada pela Resolução do 

CONAMA nº 303/2002 (Figura 7). 
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Figura 7: Áreas de Preservação Permanente no Complexo Serrano João do 

Vale. Fonte: Elaborado pelas autoras (2013). 

A maior área de APP encontra-se no topo do Complexo Serrano, que, 

conforme a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, deveria estar conservada, 

contudo, por se tratar de utilidade pública, há exceção para intervenção, 

segundo a Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006, por isso, 

encontra-se totalmente ocupada pelas comunidades locais que desenvolvem 

diversas atividades como agricultura, fruticultura e pecuária. Ou seja, é nesse 

ambiente que se concentra praticamente todos os usos e ocupações, por se 

tratar da única área nesse Complexo que é propícia a habitação, devido à sua 

formação de relevo plano.  

As áreas de APPs definidas neste estudo (Figura 7) somaram 1.999 

hectares, correspondendo a apenas 5% da área total do Complexo Serrano. 

Mesmo assim, torna-se relevante a conservação para o equilíbrio dinâmico e 

ecológico dessa área. 

Segundo a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, as Áreas de 

Preservação Permanente referentes às serras são consideradas conforme o 

Art. 4º: as encostas ou partes destas com declividades superior a 45º, 

equivalente a 100% na linha de maior declive; no topo de morros, montes, 
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montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação 

média maior que 25º, as áreas delimitadas a partir  da curva de nível 

correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em 

relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por 

planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do 

ponto de sela mais próximo da elevação. 

Embora no geral o Código Florestal brasileiro não tenha atendido as 

expectativas da comunidade científica, para as Áreas de Preservação 

Permanente como as Serras ele foi inovador, uma vez que, enquanto para a 

resolução CONAMA nº 303/2002, era considerada APP o topo de morros e 

montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 

dois terços da altura mínima da elevação em relação a base, no código vigente, 

além disso, foi para altura mínima de 100 metros. 

Portanto, todos os complexos serranos semelhantes ao de João do Vale 

devem ser preservados. 

 

Vulnerabilidade ambiental 

Foram identificadas cinco classes de vulnerabilidade ambiental para o 

Complexo Serrano João do Vale, a saber: muito baixa, baixa, média, alta e 

muito alta (Figura 8). 
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Figura 8: Mapa de vulnerabilidade ambiental do Complexo Serrano João do 
Vale. Fonte: Elaborado pelas autoras (2013). 

 
As áreas de vulnerabilidade ambiental baixa, reconhecidas neste estudo, 

são aquelas com presença de vegetação arbórea e que, por encontrar-se em 

área íngreme dificulta o acesso à ocupação para atividades agrícolas pelos 

moradores das comunidades locais. Quanto às áreas de vulnerabilidade 

ambiental média, ou seja, que apresenta uma relativa pressão antrópica, estão 

distribuídas nos patamares onde ocorrem a presença de vegetação arbórea 

arbustiva, em meio a presença de algumas atividades de agricultura. 

A área de vulnerabilidade muito alta é a maior de todo o Complexo 

(Figura 8), localizando-se nas depressões com presença de vegetação 

arbustiva, diversos tipos de atividades antrópicas, especialmente agrícolas, 

além da supressão da vegetação, acarretando erosão do solo e tornando esse 

ambiente mais vulnerável. Isto considerando que a vulnerabilidade ambiental 

segundo Tagliani (2002) significa a maior ou menor susceptibilidade de um 

ambiente a um impacto potencial provocado por um uso antrópico qualquer. 

Fica claro, portanto, que, para o uso e ocupação do solo em qualquer 

ambiente é necessário o conhecimento prévio sobre como o ambiente reage às 
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pressões antrópicas impostas, e qual a capacidade de suporte a essas 

pressões.  

Áreas Prioritárias para Conservação 

Foram definidas e delimitadas neste estudo as seguintes categorias de 

Áreas Prioritárias para Conservação no Complexo Serrano João do Vale: 

Baixa, Média e Alta prioridade (Figura 9). 

 

Figura 9: Áreas Prioritárias para Conservação do Complexo Serrano João do 
Vale. Fonte: Elaborado pelas autoras (2013). 

 

O grau de prioridade baixa que se encontra no platô e nas áreas de 

depressões desse Complexo compreende uma área de 20.567 ha (56%; 

Tabela 4). Cabe destacar que esta área de baixa prioridade é também a mais 

vulnerável (Figura 8). 

Tabela 4- Categorias de prioridades para conservação no Complexo Serrano 

João do Vale. 
Classificação das áreas prioritárias para conservação 

Prioridades Categorias (ha) (%) 

Baixa 
Média 
Alta 

Áreas de platô e depressão 
Vegetação de caatinga arbóreo-arbustiva 
Áreas íngremes com predominância de vegetação 
arbórea típica de ambiente serrano 

20.567 
7.479 
8.972 

56 
20 
24 

TOTAL  37.018 100 
    Fonte: Pesquisa de campo (2013). 
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A área de média prioridade com presença de vegetação de caatinga 

arbóreo arbustiva típica desse ambiente serrano (VELLOSO et al., 2002), 

compreende um total de 7.479 ha (20%). Encontra-se em declividades 

menores, facilitando o acesso das comunidades locais para os diversos usos, 

tais como, retirada da madeira, caça, supressão de partes da vegetação para o 

uso de medicamentos caseiros, entre outros. 

O grau de prioridade alta, com 8.972 ha (24%) está principalmente nas 

áreas íngremes e predominância de vegetação arbórea típica de ambiente 

serrano (VELLOSO et al., 2002). A prioridade de conservação dessa área é 

reforçada por abrigar biodiversidade única (BORGES-NOJOSA & 

CARAMASCHI, 2003), constituindo naturalmente um refúgio para os animais, e 

possíveis áreas de endemismo em elevadas altitudes. Esses enclaves de 

matas no semiárido contribuem também para o padrão relictual de distribuição 

de algumas espécies (GOGLIATH et al. 2010; GOGLIATH et al., 2010a). 

A partir da análise de declividade e vulnerabilidade ambiental, foi 

possível reconhecer os ambientes com as maiores ou menores potencialidades 

de uso do solo. Nesse sentido, as formas mais apropriadas do relevo ao uso 

têm a menor potencialidade à conservação. Miara e Fiori (2012) afirmam que o 

inverso deste raciocínio leva à conclusão de que as áreas com maior 

potencialidade à conservação são aquelas que apresentam maiores restrições 

a demais usos impostas pelas condições geomorfológicas. 

Vale ressaltar que as áreas de média e alta prioridade somam 16.451 ha 

(44%); ou seja, são bastante representativas e relevantes para a conservação 

dos recursos naturais nesse Complexo Serrano, por abrigarem maior 

biodiversidade e apresentarem maiores restrições para as comunidades locais 

explorarem os recursos naturais, conforme já constatado em outros estudos em 

ambientes serranos (TABARELLI e SANTOS, 2004; SOUSA et al., 2004; 

RODAL et al., 2005). Assim, esses ambientes serranos requerem atenção 

especial e proteção, pois possuem características físicas e bióticas que tornam 

estes ambientes detentores de espécies endêmicas e alta biodiversidade (LIMA 

et al., 2011). 

Considerando os resultados deste estudo, que ressaltam a importância 

da conservação do Complexo Serrano João do Vale, apesar da ocupação do 

topo pelas comunidades que historicamente vem usando os recursos naturais, 
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torna-se fundamental a designação dessa área como Prioritária para 

Conservação, considerando inclusive a Percepção Ambiental das comunidades 

locais como critério adicional. Cabe destacar ainda que foi comprovado 

estatisticamente e qualitativamente que todas as comunidades detêm um 

amplo conhecimento acerca da fauna e flora do Complexo Serrano João do 

Vale, fato relevante para o processo de conservação desse ambiente.  

Salienta-se ainda que a área escolhida pela comunidade como prioritária 

para conservação (as grotas), coincide com o ambiente favorável destacado 

pela análise da paisagem, apresentando média e alto grau de prioridade para 

conservação. 

 

Considerações finais 

A percepção ambiental e o conhecimento empírico local da comunidade 

habitante do Complexo Serrano João do Vale se mostraram relevantes como 

critérios adicionais para definição de Áreas Prioritárias para Conservação, uma 

vez que os entrevistados detêm um conhecimento desse ambiente e 

reconheceram a melhor área a ser conservada nesse Complexo. 

Quanto à percepção sobre o que seja conservação/preservação, a 

maioria não soube responder, possivelmente está relacionado à baixa 

escolaridade e ao conhecimento prático e não conceitual desse termo, pois 

com a experiência na comunidade constatou-se que os entrevistados 

apresentam ações conservacionistas e um vasto conhecimento sobre os 

recursos naturais do lugar onde vivem. 

A maioria dos entrevistados conhecem a fauna e flora local, citando 

grande número de espécies, assim como os usos atribuídos as mesmas, sendo 

o uso medicinal mais mencionado para a flora, e o alimentício para a fauna. 

Estatisticamente o saber local não diferiu quanto ao gênero, pois tanto as 

mulheres como os homens apresentaram um rico conhecimento acerca das 

espécies. 

Quanto à importância da demarcação de uma área exclusiva para 

conservação nesse Complexo, os que responderam foram favoráveis. A 

diferença significativa do grau de escolaridade entre os que não souberam 

responder e os que responderam, talvez explique a ausência da maioria das 

respostas. 
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O conhecimento popular da comunidade local, aliado à análise da 

paisagem, deu suporte para definição de Áreas Prioritárias no Complexo 

Serrano. Os mapas de declividade e vulnerabilidade ambiental possibilitaram 

identificar que as áreas com elevadas declividades (grotas) constituem fator 

limitante para a ocupação pelas comunidades e, portanto, relevantes e 

passíveis de conservação, conforme sugerido pela comunidade que indicou as 

“grotas” como áreas designadas para conservação. 

As áreas de Preservação Permanente mostram-se relevantes do ponto 

de vista conservacionista, que por lei deveria ser protegida, mas devido à 

ocupação pela comunidade local no topo desse Complexo Serrano, encontram-

se totalmente desprotegidas e vulneráveis.  

O mapa de Áreas Prioritárias para Conservação do Complexo Serrano 

João do Vale, ressalta três graus de prioridades baixa (áreas de platô e 

depressão), média (vegetação de caatinga arbóreo-arbustiva) e alta (áreas 

íngremes com predominância de vegetação típica de ambiente serrano), as 

quais mostram-se representativas e relevantes para conservação dos recursos 

naturais, tendo em vista que esses ambientes serranos abrigam maior 

biodiversidade e são detentores de espécies endêmicas. 

Portanto, o estudo da percepção ambiental é relevante como subsídios 

para a Conservação do Complexo Serrano João do Vale, assim como a análise 

da paisagem é imprescindível para análise ambiental desse Complexo, sendo 

ambas fundamentais para a utilização na elaboração de propostas para criação 

de Área Prioritária para Conservação e políticas de gestão pública para o 

Complexo Serrano João do Vale. 
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APÊNDICE 1- Animais citados pela comunidade habitante do Complexo Serrano João do Vale, segundo o nome 

vernacular, identificação científica, número de citações e categorias de valor ou utilização relacionadas (1- 

comercial, 2- medicinal, 3- alimentação, 4- criar em casa, 5-apenas ocorrência, sem valor ou utilização). 

 
NOME VERNACULAR/ CIENTÍFICO/ FAMÍLIA N° 

CIT. 

UTILIZAÇÃO 

AVES 1 2 3 4 5 

Anum branco/ Guira  guira Gmelin, 1788/ Cuculidae 
Arribaçã/Avoeta/pomba/ Zenaida auriculata (Des Murs, 1847)/ Columbidae 
Asa branca/ Patagioenas picazuro (Temminck, 1813)/ Columbidae 
Azulão/ Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 1823)/ Cardinalidae 
Beija-flor-bico-vermelho/ Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812)/ Trochilidae 
Bem-ti –vi/ Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)/ Tyrannidae 
Caboré/ Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788)/ Strigidae 
Canário-da-terra/ Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766)/ Emberizidae 
Cancão/ Cyanocorax cyanopogon (Wied, 1821)/ Corvidae 
Concriz/ Icterus jamacaii (Gmelin, 1788)/ Icteridae 
Craúna/ Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819)/ Icteridae 
Chorró/ Thamnophilus capistratus Lesson, 1840/ Thamnophilidae 
Chupa-caju* 
Curripião/Corrupio/ Icterus jamacaii (Gmelin, 1788)/ Icteridae 
Fura-barreira/ Nystalus maculatus (Gmelin, 1788)/ Bucconidae 
Gavião vermelho/ Heterospizias meridionalis (Latham, 1790)/ Accipitridae 
Galo-de-campina/ Paroaria dominicana (Linnaeus, 1758)/ Thraupidae 

Golinha/ Sporophila albogularis (Spix, 1825)/ Emberizidae 
Jacú/ Penelope jacucaca Spix, 1825/ Cracidae 
Juruti/ Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855/ Columbidae 
Lambu/ Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827)/ Tinamidae 
Louro/ Amazona aestiva (Linnaeus, 1758)/ Psittacidae 
Papa-lagarta/ Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817/ Cuculidae 
Periquito-da-caatinga/ Aratinga cactorum (Kuhl, 1820)/ Psittacidae 
Pinta-silva/ Sporagra yarrellii (Audubon, 1839) / Fringilidae 
Rolinha- branca/ Columbina picui (Temminck, 1813)/ Columbidae 
Rolinha Cascavilha/ Columbina squammata (Lesson, 1831)/ Columbidae 
Sabiá/ Mimus saturninus  (Lichtenstein, 1823)/ Mimidae 
Sansu/ sansu do brejo* 
Siriema/ Cariama cristata  (Linnaeus, 1766)/ Cariamidae 
Xexéu/ Procacicus solitarius (Vieillot, 1816)/ Icteridae 

*Espécie desconhecida por especialista 
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1 
1 
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27 
7 
4 

11 
9 
5 
1 
4 
6 

17 
1 
9 

10 
2 
3 

RÉPTEIS 

Briba/ Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818)/ Gekkonidae 
Calango/ Ameivula ocellifera (Spix, 1825)/ Teiidae 
Camaleão/ Iguana iguana Linnaeus, 1758/ Iguanidae 
Cágado* 
Cobra salamanta/ Epicrates assisi Machado, 1945/ Boidae 
Cobra-de-viado/ Boa constrictor  Linnaeus, 1758/ Boidae 
Cobra-cipó*/ Oxybelis aeneus (Wagler, 1824)/ Colubridae 
Cobra-corre-campo/ Philodryas nattereri Steindachner, 1870/ Dipsadidae 
Cobra coral/ Micrurus ibiboboca (Merrem, 1820)/ Elapidae 
Cobra cascavel/ Crotalus durissus cascavella Wagler, 1824/ Viperidae 
Cobra jararaca/ Bothrops  erythromelas Amaral, 1923/ Viperidae 
Cobras-duas-cabeça/ Amphisbaena alba Linnaeus, 1758/ Amphisbaenidae 
Cobra Jibóia/ Boa constrictor constrictor Linnaeus, 1758/ Boinae 
Cobra Tabuleiro/ Philodryas nattereri Steindachner, 1870/ Philodryadini 
Coral preta* 
Coral vermelha* 
Lagartixa/ Tropidurus hispidus(Spix, 1825)/ Tropiduridae 
Tejo/ Salvator merianae Duméril & Bibron, 1839/ Teiidae 
 
*Espécie pode corresponder a várias da região, segundo E. Freire 
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MAMÍFEROS 

Furão/ Galictis cuja Molina, 1782/ Mustelidae 
Gambá/ Didelphis albiventris Lund, 1840/ Didelphidae 
Gato-vermelho/ Puma yagouaroundi (É. Geoffroy, 1803)/ Felidae 
Gato-do-mato/ Leopardus tigrinus (Schreber, 1775)/ Felidae 
Guaxinim/ Procyon cancrivorus (G. Cuvier, 1798)/ Procyonidae 
Macaco/ Sapajus xanthosternos (Wied-Neuwied,1826)/Cebidae 
Mocó/ Kerodon rupestris (wied, 1820)/ Caviidae 
Onça/ Panthera onca (Linnaeus, 1758)/ Felidae 
Preá/ Galea spixii (Wagler, 1831)/ Caviidae 
Punaré/ Thrichomys apereoides (Lund, 1839)/ Echimyidae 
Raposa/ Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766)/ Canidae 
Rato/ Wiedomys pyrrhorhinus/ Muridae 
Soinho/ Callithrix jacchus (Linnaeus, 1758)/ Callithrichidae 
Tacaca/ Conepatus  semistriatus (Boddaert, 1785)/ Mustelidae 
Tamanduá-pequeno/ Tamandua  tetradactyla (Linnaeus, 1758)/ Myrmecophagidae 
Tatu-bola/ Tolypeutes tricinctus (Linnaeus, 1758)/ Dasypodidae 
Tatu-verdadeiro/Peba/ Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758)/ Dasypodidae 
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18 
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38 
19 
43 
59 
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31 
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38 
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99 
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4 
16 
7 

35 
17 
41 
21 
2 

43 
21 
66 
4 
8 

76 
86 
81 
83 

ANFÍBIOS 

Sapos/ Rhinella jimi (Stevaux, 2002)/ Bufonidae 
 

1     1 

PEIXES 

Tucunaré/ Cichla ocellaris (Schneider, 1801)/ Cichlidae 1     1 

ARACNÍDEOS 

Aranha-caranguejeira/ Lasiodora sp./ Theraphosidae 1     1 

Fonte: Pesquisa de campo, ano de 2011. 
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APÊNDICE 2- Plantas citadas pela comunidade habitante do Complexo Serrano João do Vale, 
segundo a identificação vernacular, científica, número de citações e categorias de valor ou 
utilização relacionadas (1- alimentação, 2- comércio, 3- medicinal, 4-apenas ocorrência, sem 
valor ou utilização). 

 
NOME VERNACULAR/ ESPÉCIE/ FAMÍLIA Nº 

CIT 
USOS ATRIBUIDOS 

1 2 3 4 

Aroeira/ Myracroduon urundeuva Allemão/ Anacardiaceae 

Anil/ Lilium L./ Liliaceae 
Angélica/ Angelica archangelica/ Umbelíferas 
Ameixa/ Ximenia americana L./ Olacaceae 
Araçá/ Psidium sp/ Myrtaceae 
Angico/ Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan/ Mimosaceae 
Algaroba/ Prosopis juliflora (Sw.) DC./ Mimosaceae 
Baraúna/ Braúna/ Schinopsis brasiliensis Engl./ Anacardiaceae 
Barrigudinha/ Chorisia pubiflora (A. St.-Hil.) E.Y. Dawson/ Bombacaeae 
Batata-de-purga/ Operculina macrocarpa (Linn) Urb./ Convolvulaceae 
Balso* 
Bassourinha/Scoparia dulcis L./ Plantaginacea 
Bugi/ Arrabidaea díspar/ Combretaceae 
Brejuí/ Myroxylon peruiferum L. f./ Faboideae 
Camará/ Lantana camara L./ Verbenaceae 
Catanduba/ Piptadenia moniliformis Benth./ Fabaceae 
Catingueira/ Caesalpinia pyramidalis Tul./ Fabaceae 
Carrapateira/ Ricinus communis L./ Euphorbiaceae 
Cabeça-de-negro/ Apodanthera congestiflora Cogn./ Cucurbitaceae 
Carrapicho-cigano/ Acanthospermum hispidum DC./ Asteraceae 
Catolé/ Syagrus cearensis/ Arecaceae 
Carnaúba/ Copernicia prunifera (Mill.) H.E. Moore./ Arecaceae 
Caroba/ Jacaranda mimosaefolia/ Bignoniaceae 
Cajueiro/ Anacardium occidentale L./ Anacardiaceae 
Capiraba* 
Capim-de-cigano* 
Cativo* 
Coração de Nego/ Connarus suberosus (Planch.)/ Connaraceae 
Cumaru/ Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm./ Faboideae 
Embiratã/ Pseudobombax marginatum (A. St.-Hil., Juss. & Cambess.) A. 
Robyns/ Malvaceae 
Eucalipto/ Eucalyptus globulus Labill/ Myrtaceae 
Espinho de cruz* 
Frei-jorge/ Cordia insignis/ Boraginaceaea 
Feijão- bravo/ Capparis cynophallophora L./ Brassicaceae 
Gameleira/ Clusia burchellii  Engl./ Clusiaceae 
Guaribara* 
Graviola/ Annona muricata L./ Annonaceae 
Imburana/ Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. Gillett/ Burseraceae 
Jatobá/ Hymenaea SP/ Leguminosae 
Jabuticaba/ Myrcia cauliflora Berg/ Myrtaceae 
João Mole/ Pisonia tormentosa Casar/ Nictaginaceae 
Jucá, Pau-ferro/ Caesalpinia ferrea Mart./ Fabaceae 
Juazeiro/ Ziziphus joazeiro Mart./ Rhamnaceae 
Jurema preta/ Mimosa tenuiflora Willd.(Poir)/ Mimosaceae 
Jurema branca/ Mimosa hostilis (Mart.) Benth./ Mimosaceae 
Jurubeba/ Solanum sp./ Solanaceae 
Louro/ Laurus mobilis L. / Lauraceae 
Limãozinho*/ Fagara rhoifolia Engl./ Rutaceae 
Macará* 
Maniçoba/ Manihot pseudoglaziovii Pax et K. Hoffman/ Faboideae 
Mangueiras/ Mangifera indica L/ Anacardiaceae 

Mandacaru/Cardeiro/ Cereus jamacaru DC./ Cactaceae 

Marmeleiro/ Croton blanchetianus Baill./ Euphorbiaceae 

Marmeleiro-branco/ Croton sp./ Euphorbiaceae 

Mariponga* 
Maria preta/ Cordia globosa (Jacq. Kunth.)/ Boraginaceaea 

Mofumbo/ Combretum leprosum Mart/ Combretaceae 
Mororó-preto/ Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud./ Fabaceae 

88 
1 
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55 
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32 
2 
2 
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94 
10 
1 

27 
1 
8 
5 
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49 
1 
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2 

19 
72 
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13 
3 
1 
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2 

25 
54 
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10 
14 
17 
185 
6 

15 
4 
3 
1 
8 
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102 
1 
1 
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9 

39 
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34 
2 
1 
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14 
 
 
 
3 
2 

17 
1 
1 

25 
2 

23 
2 
1 
1 
3 
1 

 
23 
10 
1 

20 
1 
6 
 
7 
1 
1 

18 
1 

2 
16 
19 
1 
 
4 
1 
9 
2 
 
3 
2 

16 
15 
2 
8 

10 
9 

151 
4 

14 
3 
2 
1 
7 
3 
2 

88 
1 
1 
1 

11 
6 
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Mulungu/ Erythrina velutinaWilld./ Fabaceae 
Niaré* 
Oiticica/ Licania rigida Benth/ Chrysobalanaceae 
Pau-d’arco roxo/ Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.)Standl./ 
Bignoniaceae 

Pau pedra/ Luetzelburgia auriculata (Allemão) Ducke/ Fabaceae 

Papacunha/ Hybanthus calceolaria (L.) Oken /  Pau-de-serrote* 

Pereiro/ Aspidosperma pyrifolium Mart./ Apocynaceae 

Peroá* 
Pitiá*/ Aspidosperma multiflorum  A.DC./ Apocynaceae 
Pinha/ Annona sp./ Annonaceae 
Pinhão-brabo/ Jatropha mollissima (Pohl) Baill./ Euphorbiaceae 

Pitumbeira*/ Casearia decandra Jacq 

Podóia/ Podói/ Copaifera langsdorffii Desf. / Fabaceae 

Quebra-foice/ Luetzelburgia harleyi D. B. O. S. Cardodo et al./ Fabaceae 
Quixabeira/ Sideroxylon obtusifolium (Humb. ex Roem. & Schult.) T.D. 
Penn./ Sapotaceae 

Sicupira/Sucupira/ Bowdichia virgilioides Kunth/ Fabaceae 

Siriguela/ Spondias purpurea L/ Anacardiaceae 

Timbaúba/ Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong/ Fabaceae 
Tira-fogo* 
Ubaia* 
Unha de gato/ Dolichandra unguis cati/ Bignoniaceae 

Urtiga/ Cnidoscolus urens (L.) Arthur/ Euphorbiaceae 

Velame/ Croton heliotropiifolius Kunth./ Euphorbiaceae 

Xique- xique/ Pilosocereus gounellei (F.A.C. Weber) Byles & G.D.  Rowley/ 
Cactaceae 

2 
2 
2 
5 
 
2 

16 
1 

20 
1 
1 
2 
3 
6 

49 
1 
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45 
1 
7 
1 
1 
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29 
5 

 

 
1 
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11 
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5 
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22 
 
 
 
 
 
 
1 
4 

1 
2 
2 
5 
 
2 
5 
1 

17 
1 

2 
2 
3 

44 
1 
1 

23 
1 
7 
1 
1 
2 
6 

25 
5 

*Espécies desconhecidas pelo especialista 

Fonte: Pesquisa de campo, ano de 2011. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Complexo Serrano João do Vale é relevante devido aos aspectos físicos e 

econômicos, apresentar um conjunto de paisagens com diferentes fisionomias e, assim, 

constituir área de exceção no Domínio da Caatinga nordestina.  

A Percepção Ambiental da comunidade pesquisada destacou-se no que concerne 

ao conhecimento sobre a biodiversidade local e indicação de área para conservação. 

Possibilitou ainda identificar, por meio das expressões e atitudes dos entrevistados, o 

sentimento de afeição/identidade com o lugar onde vivem. A maioria foi favorável à 

delimitação de área a ser conservada, indicando como melhor local “as grotas”, áreas 

íngremes, de difícil acesso, mais conservadas e menos usadas pela comunidade. 

Complementarmente, os mapas de declividade e vulnerabilidade ambiental 

possibilitaram identificar que as áreas com elevadas declividades (grotas) constituem 

fator limitante para a ocupação pelas comunidades e, portanto, relevantes e passíveis de 

conservação, conforme sugerido pela comunidade. 

Outra variável analisada por meio da Percepção Ambiental da comunidade local 

foi a possibilidade de desenvolvimento do turismo nesse Complexo Serrano, a qual foi 

avaliada favoravelmente em função da falta de renda e de infraestrutura local. Apesar 

disso, a minoria é ciente das consequências dessa atividade, que se não for planejada e 

inclusiva, a comunidade local poderá ter sérios problemas, principalmente de identidade 

cultural. 

A Análise Integrada da Paisagem, através do método GTP 

(Geossistema/Território/Paisagem), possibilitou visualizar as interrelações entre 

natureza e sociedade, bem como identificar um geossistema, seis territórios e dois tipos 

de paisagem com quatro subdivisões. A análise de uso e cobertura do solo em três 

recortes temporais identificou mudanças significativas no espaço e que as atividades 

humanas no Complexo Serrano contribuíram significativamente para as transformações 

da paisagem serrana. 

O Mapa de Áreas Prioritárias para Conservação do Complexo Serrano João do 

Vale, gerado a partir deste estudo, destaca três graus de prioridades: baixa (áreas de 

platô e depressão), média (vegetação de caatinga arbóreo-arbustiva) e alta (áreas 

íngremes com predominância de vegetação arbórea típica de ambiente serrano); estas 

últimas mostram-se representativas e relevantes para conservação por constituírem área 
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de exceção em meio às Caatingas (Brejos de altitude) e abrigarem maior biodiversidade 

e espécies endêmicas. 

Enfim, este estudo demonstrou que o conhecimento empírico da comunidade 

local, aliado à Análise Integrada da Paisagem deram suporte para definição de Áreas 

Prioritárias para conservação do Complexo Serrano João do Vale, e podem ser 

utilizados como critérios adicionais na definição de prioridades para conservação de 

outras áreas de Caatinga. 
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APÊNDICES 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CURSO DE DOUTORADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO 

AMBIENTE – PRODEMA 

DOUTORANDA: Mycarla Míria Araujo de Lucena 

ORIENTADORA: Profª Dra. Eliza Maria Xavier Freire 

 

                                                                                                   Número: ________ 

                                                                                               Data:___/___/___           

Formulário aplicado à comunidade que habita o Complexo Serrano João do Vale com o 

objetivo de conhecer o perfil socioeconômico e análise de uso e ocupação dessa 

comunidade. 

01. Nome_____________________________________________________ 

       Idade ______________________________ sexo (    ) masc.      (    ) fem. 

       Estado Civil________________________________________________ 

       Endereço __________________________________________________ 

       Naturalidade: _____________Há quanto tempo reside no local:________ 

       O que levou você a vir morar aqui na serra?________________________ 

        Casa própria (    ) sim    (    ) não    

02. Família: 

2a) Quantas pessoas compõem a família? 

       (   ) 1 pessoa (   ) 2 pessoas (   ) 3 a 4 pessoas (   ) acima de 4 

2b) Tem filhos? 

(  ) Sim    (  ) Não   Quantos: (     )    Estudando: (   ) sim   (   ) não 

2c) Escolaridade do entrevistado: 

      (   ) Alfabetizado                   (   ) Ens. Fund. I completo       (  ) Ens. Fund. I incompleto          

      (   ) Ens. Fund II completo    (   ) Ens. Fund II incompleto              (  ) Ens. Superior incompleto 

      (   ) Ens. médio completo      (   ) Ens. médio incompleto    

      (   ) Analfabeto                      (   ) Ens. Superior completo              

03. Renda total da família: 

      (  ) menos de 01 salário      (  ) 01 salário (  ) 02 salários  (  ) acima de 02 salários 
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04. Qual a sua profissão? ________________________________________________________ 

05. A residência possui eletricidade? (   ) sim     (   ) não 

06. A residência possui rede de saneamento básico? (   ) Sim     (  ) Não 

07. Onde você joga o lixo? 

__________________________________________________________________________ 

08. De onde vem a água consumida por vocês? 

__________________________________________________________________________ 

09. De quem é a propriedade rural que você mora? (   ) própria (   ) arrendada  (   ) outros 

__________________________________________________________________________ 

10. Você faz alguma atividade de agricultura aqui na serra? (    ) Sim   (   ) não  Quais? 

______________________________________________________________________________ 

11. Você pretende aumentar a área da serra para a agricultura? (  ) sim   (  ) não  Para quê? E onde 

gostaria que fosse aumentada essa área? 

________________________________________________________________________________ 

12. Existe algum apoio para a agricultura? (  ) sim (  ) não   De que forma? 

________________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CURSO DE DOUTORADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO 

AMBIENTE –PRODEMA 

DOUTORANDA: Mycarla Míria Araujo de Lucena 

ORIENTADORA: Profª Dra. Eliza Maria Xavier Freire 

  

                                                                                                                   Número:_______ 

     Data:___/___/____ 

 

Formulário aplicado à comunidade que habita o Complexo Serrano João do Vale com o 

objetivo de conhecer a Percepção Ambiental dessa comunidade acerca da conservação da 

natureza e da definição de área prioritária para conservação nesse Complexo. 

1. Você sabe o que é conservação/preservação da natureza? (    ) sim   (    ) não   

O que é? 

_______________________________________________________________________________ 

2. É do seu interesse cuidar da Serra? (     ) sim    (    ) não   Porque? 

_______________________________________________________________________________ 

3. Você conhece os animais que tem na Serra? (    ) sim    (    ) não  Quais? 

_______________________________________________________________________________ 

4. Você faz usos desses animais: (   ) sim (   ) não   
Para quê? (   ) comercial  (    ) medicinal  (   ) alimentício    (   ) outros 

_______________________________________________________________________________ 

5. Você conhece as plantas da serra? (    ) sim   (    ) não   Quais? 
_______________________________________________________________________________ 

6. Você faz usos dessas plantas: (   ) sim   (   ) não 

Para quê? (   ) comercial  (    ) medicinal  (   ) alimentício    (   ) outros 

_____________________________________________________________________________ 

7. Você sabe da existência de caça na serra? (   ) sim   (   ) não 

Quais animais são caçados? Para quê? 

_________________________________________________________________________ 

8. Você pode falar um pouco da paisagem dessa serra? Houve modificações na mata desde que 

você mora aqui? 
_________________________________________________________________________ 

9.  Qual parte da serra você acha que é mais usada? 

_________________________________________________________________________ 

10. Você acha importante demarcar nessa serra uma área exclusiva para conservação/preservação?  

 (   ) sim  (   ) não  Porquê? 
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_________________________________________________________________________ 

11. Qual parte da serra você acha importante ser conservada?  

________________________________________________________________________ 

12. Para você, nessa área a ser conservada deve ter quais tipos de atividades: 
(   ) raly de motos                (   ) Pesquisa científica feita por especialistas e estudantes 

(   ) instalação de hotéis      (   ) trilhas para caminhadas 

(   ) turismo                         (   ) agricultura de subsistência 

(   ) outros 

________________________________________________________________________ 

13. Qual a importância dessa serra para você? 

______________________________________________________________________ 

14. O que você acha da chegada do turismo na serra? Da implantação de hotéis e chalés, por 

exemplo?  

________________________________________________________________________ 

15. O que você acha que iria mudar, positiva ou negativamente, na sua vida com a implantação 

do turismo aqui na Serra?  

___________________________________________________________________________ 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 



156 
 

 



157 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
Centro de Biociências/Departamento de Botânica, Ecologia e Zoologia 

Laboratório de Herpertologia 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  

 

Prezado Participante, 

 Este é um convite para você participar da pesquisa PERCEPÇÃO AMBIENTAL E 

ANÁLISE DA PAISAGEM COMO SUBSÍDIOS À DEFINIÇÃO DE ÁREA PRIORITÁRIA 

PARA CONSERVAÇÃO NO SEMIÁRIDO DO RIO GRANDE DO NORTE que é coordenada 

pela Professora da UFRN, Eliza Maria Xavier Freire, e pela doutoranda responsável Mycarla 

Míria Araujo de Lucena. 

 Essa pesquisa tem como objetivo principal avaliar a Percepção Ambiental de 

comunidade rural e a Análise Integrada da Paisagem como instrumentos e estratégias para 

definição de Área Prioritária para Conservação em complexo serrano de área de Caatinga, 

situado entre os municípios de Triunfo Potiguar, Campo Grande e Jucurutu no Estado do Rio 

grande do Norte. Esta pesquisa é relevante, uma vez que a serra é composta pelo Bioma 

Caatinga, sendo este exclusivo no Brasil e, além disso, vem sendo alvo de uma intensa 

especulação imobiliária com vistas ao turismo em ambientes serranos. Assim, o formulário 

funcionará como uma forma de avaliar a percepção ambiental da comunidade rural acerca da 

conservação da natureza e definição de Área Prioritária para Conservação nesse complexo 

serrano. 

 Caso decida aceitar o convite, sua participação envolverá uma entrevista com a duração 

aproximada de 30 minutos. A sua participação é voluntária e se você decidir não participar e 

quiser desistir de continuar em qualquer momento, ou ainda, se recusar a responder qualquer 

pergunta que ocasione algum constrangimento, tem absoluta liberdade em fazê-lo. 

 Os riscos em participar dessa pesquisa são considerados mínimos. Como benefício, 

destaca-se a participação direta da comunidade local que irá contribuir nos ajudando nesta 

pesquisa, de forma que participarão ativa com a sua percepção em relação a conservação da 

natureza e na definição de Área Prioritária para Conservação. Desta forma, com a construção de 

um banco de dados sociais e geográficos darão subsídios aos órgãos públicos e privados para 

definições de estratégias de conservação na região, e aos gestores ambientais na definição e 

conseqüente criação de Unidade de Conservação que atendam aos anseios locais e efetiva 

conservação da natureza. 

Em todas as etapas dessa pesquisa, inclusive na publicação dos resultados, sua 

identidade será mantida em sigilo e serão omitidas todas as informações que permitam 

identificá-lo (a). 
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Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação nesta pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

 Você ficará com uma copia deste Termo (TCLE) e toda a dúvida que você tenha a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a doutoranda: Mycarla Míria Araujo 

de Lucena, no telefone (84) 9953-1782 ou pelo email mycarlamiria@yahoo.com.br. 

 Dúvidas a respeito da Ética desta Pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da UFRN no endereço: Campus Universitário, Av. Senador Salgado Filho, s/n, 

bairro: Lagoa Nova, Natal, 59078-970, e-mail cepufrn@reitoria.ufrn.br ou pelo telefone: (84) 

3215-3135. 

 

Atenciosamente 

 

___________________________________________ 

Mycarla Míria Araujo de Lucena 

Doutoranda/Pesquisado 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consinto em participar desta pesquisa e declaro ter recebido uma cópia deste termo de 

consentimento. 

Participante 

Nome: ____________________________________ Idade:________ Sexo: (   ) F   (   ) M 

Assinatura do participante: __________________________________________________ 

Aposição da Digital: 

 

Pesquisador 

Nome: Mycarla Míria Araujo de Lucena 

Assinatura do responsável pela pesquisa: _______________________________________ 

Cidade:______________________________ Data: ___/___/___    
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ANEXO 2 
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