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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

A Tese tem como título “Percepções Ambientais de comunidades rurais e 

indicadores de sustentabilidade como subsídios à conservação de áreas de 

Caatinga no Rio Grande do Norte” e, conforme padronização aprovada pelo 

colegiado do DDMA local se encontra composta por uma Introdução geral 

(embasamento teórico e revisão bibliográfica do conjunto do tema abordado, 

incluindo a identificação do problema da Tese), uma Caracterização geral da Área 

de estudo, Metodologia geral empregada para o conjunto da tese e três Capítulos: 

“Percepção Ambiental de comunidades rurais sobre conservação de recursos 

naturais: um estudo exploratório na Caatinga”, “Degradação ambiental na Caatinga: 

Avaliação de áreas protegidas e não protegidas, a partir de Indicadores de 

Sustentabilidade” e “Percepção Ambiental e Indicadores de Sustentabilidade: como 

subsídios à conservação da Caatinga”, que correspondem a artigos científicos. 

Todos os capítulos estão no formato do periódico ao qual está submetido; os 

endereços dos sites onde constam as normas dos periódicos estão destacados em 

cada capítulo.  
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RESUMO 

 

Percepções Ambientais de comunidades rurais e Indicadores de Sustentabilidade como 

subsídios á conservação de áreas de Caatinga no Rio Grande do Norte 

A degradação ambiental é um problema global que afeta particularmente regiões submetidas a 

variações climáticas sazonais, como é o caso do semiárido brasileiro, mais precisamente o 

Domínio das Caatingas.  Aliada a outros fatores negativos, como o uso e ocupação 

desordenados, as consequências têm desafiado a ciência na busca pelo equacionamento dos 

problemas socioambientais gerados. Nesse sentido, a Percepção Ambiental tem sido um 

instrumento bastante relevante em estudos que tratam das relações entre meio ambiente e 

ações humanas, por possibilitar análises das concepções, atitudes e valores, principalmente 

aqueles relacionados à conservação ambiental. Aliada à Percepção Ambiental, os Indicadores 

de Sustentabilidade constituem ferramentas relevantes por possibilitarem mensurar as 

possíveis causas e consequências de problemas ambientais. Dentre os diversos Indicadores de 

Sustentabilidade, destaca-se o método pressão-estado-impacto-resposta (PEIR), que é um 

instrumento analítico que permite organizar e agrupar de maneira lógica os fatores que 

afetam, o impacto que geram na natureza e na saúde humana, assim como de que forma a 

sociedade e o poder público podem intervir para reverter a situação causada. Nessa 

perspectiva, foram estudadas três áreas de Caatinga no seridó do Rio Grande do Norte: 

Estação Ecológica do Seridó, Município de Serra Negra do Norte; Reserva Particular do 

Patrimonio Natural Stoessel de Brito, Município de Jucurutu; e parte da Serra de Santana, 

Município de Tenente Laurentino Cruz. Estas constituem áreas naturais protegidas e não 

protegidas e por isso, estão submetidas a diferentes formas de gestão, embora compartilhem 

semelhanças socioambientais; ou seja, as comunidades residentes nessas áreas, estão 

submetidas a vulnerabilidades e usam de forma desordenada as potencialidades dos recursos 

naturais. Nesse Cenário, esta tese teve como objetivo geral inserir as comunidades rurais no 

processo de conservação, utilizando a Percepção Ambiental dessas comunidades, aliada à 

análise da sustentabilidade dos municípios por meio do PEIR. As informações sobre 

percepção foram obtidas de dados primários e secundários de estudos anteriormente 

realizados em comunidades habitantes do entorno da ESEC Seridó, município de Serra Negra 

do Norte e da RPPN Stoessel de Brito, município de Jucurutu. E, por meio de observação 

direta e entrevistas no formato de formulários, aplicados a comunidades rurais do entorno da 

Caatinga do Município de Tenente Laurentino Cruz, foram obtidas suas percepções. Os 



resultados obtidos demonstraram que os entrevistados apresentam um conhecimento amplo 

sobre a degradação ambiental, suas causas e consequências, atende um vasto conhecimento 

sobre os recursos naturais existentes nessas áreas de Caatinga. A Análise do Sistema PEIR 

possibilitou identificar nas áreas estudadas que, nos municípios que abrigam Unidades de 

Conservação, a degradação ambiental está em menores proporções que naqueles que não 

possuem áreas protegidas, além de demonstrar que o conhecimento das comunidades e a 

aceitação destas em relação às Unidades de Conservação, potencializam as ações que podem 

ser utilizadas para a redução da degradação ambiental na Caatinga. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Comunidades locais, Degradação na Caatinga, Pressão-Estado-

Impacto-Resposta, Unidades de Conservação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Environmental Perception of rural communities and Sustainability Indicators as 

subsidies for the conservation of Caatinga areas in Rio Grande Do Norte state, Brazil. 

 

Environmental degradation is a global problem that particularly affects areas subject to 

seasonal climatic variations, such as the brazilian semiarid region, namely the Caatinga 

Domain. Combined with other negative factors, such as natural resource misuse and 

disorderly land occupation, the consequences of Environmental Degradation have challenged 

science in the quest for addressing the resulting social and environmental problems. 

Accordingly, Environmental Perception methodology, by analyzing the concepts, attitudes 

and values, (especially those pertaining to environmental conservation) represent an important 

tool in studies that address the relationship between the environment and human actions. 

Sustainability Indicators are also relevant tools to assess the possible causes and consequences 

of environmental problems. Among several Sustainability Indicators available, the Pressures-

State-Impact-Response (PSIR) method is an analytical tool that permits the grouping of 

factors affecting sustainability as well as their consequences for nature and human health, and 

thus indicate mitigating actions for  society and the public authorities. From this perspective, 

three areas of Caatinga were studied in Rio Grande do Norte state: Seridó Ecological Station 

(ESEC), Municipality of Serra Negra do Norte; Private Natural Reserve Stoessel de Brito 

(PNRSB), Municipality of Jucurutu; and part of the Serra de Santana, Municipality of 

Tenente Laurentino Cruz. The areas are both legally protected and unprotected and subject to 

diferent management protocols, though their share the common characteristic of human 

misuse of natural resources. In this scenario, this thesis´ main goal was to introduce the rural 

communities into the conservation process, using the results of Environmental Perception of 

such communities, combined with the analysis of the sustainability of municipalities through 

PSIR. Information on Environmental Perception was obtained from primary and secondary 

data from previous studies carried  out in the ESEC Seridó and PRNP Stoessel de Brito. 

Additional data was obtained through direct observation and interview forms  applied to rural 

communities in the Municipality of Tenente Laurentino Cruz. The results showed that 

respondents possessed a broad knowledge regarding environmental degradation, its causes 

and consequences for the caatinga biome. PEIR analysis showed that environmental 

degradation was smaller in  countries with protected areas, as compared to those without. The 

population´s knowledge about environmental degradation and their acceptance of 



conservation units, as showed by Environmental Perception Analysis, coupled with the results 

of PEIR, suggest that those attitudes may foster actions aimed at reduction of environmental 

degradation in the Caatinga domain. 

 

 

KEYWORDS: Local communities, Degradation in the Caatinga, Pressure-State-Impact 

Response, Conservation Units. 
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INTRODUÇÃO GERAL  

 

O semiárido brasileiro inclui a Caatinga, que constitui o único bioma exclusivamente 

nacional, contempla paisagem e clima únicos, ocupa 12% do território nacional e 60% da 

Região Nordeste, abrangendo quase todos os estados dessa região, à exceção do Maranhão 

(SILVA et al., 2004; BRASIL, 2005). Apesar de sua singularidade, a Caatinga é 

proporcionalmente o bioma menos estudado, um dos mais ameaçados e com menor número 

de áreas protegidas (LEAL et al., 2003; SILVA et al., 2004; ALBUQUERQUE et al., 2012). 

Devido a suas peculiaridades climáticas e ocupação desordenada, a Caatinga enfrenta 

escassez de recursos hídricos, perda da fertilidade do solo causada por desmatamentos para 

ampliação de áreas de pastagens, exploração de recursos naturais, além da falta de políticas 

públicas voltadas para as necessidades da região que respeitem e preservem a cultura local 

(ALVES et al., 2008).  

A contínua expansão socioeconômica trazida pela urbanização acelerada decorrente do 

aumento de atividades de setores como a indústria, agricultura e pecuária, aumenta a procura 

por recursos naturais, consequentemente aumentam a produção, comercialização e uso, 

acompanhados por conflitos e impactos ambientais (RUFINO et al., 2008). 

Somente a partir de 1965, com a criação do Código Florestal (Lei 4.771), é que a 

Caatinga foi considerada passível de proteção (SILVA, 2008, p.20), no entanto, mesmo com a 

criação posterior do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) no ano de 2000, 

e consequente delimitação de Unidades de Conservação (UCs), a Caatinga continua passando 

por um extenso processo de alteração e deterioração ambiental, provocados pelo uso 

insustentável dos seus recursos naturais, o que está levando à rápida perda de espécies únicas, 

à eliminação de processos ecológicos chaves e à formação de extensos núcleos de 

desertificação em vários setores da região (LEAL et al, 2003; BRASILEIRO 2009; 

FERNANDES e MEDEIROS, 2009). Em adição, o Ministério da Integração Nacional 

planejou subsidiar o crescimento econômico da região do semiárido, o que possivelmente 

levará a um incremento de atividades extrativistas e maior alteração das paisagens 

(CORDEIRO, 2009).  

Por outro lado, e de acordo com Silva (2008), ações com vistas à recuperação do que 

ainda resta desse bioma são tímidas e pontuais, comprovadas pelo pequeno percentual de 

áreas contempladas por Unidades de Conservação (UCs); além disso, apenas a criação apenas 
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de novas áreas protegidas não tem sido eficiente no processo de conservação (DIEGUES, 

2013). 

Além da criação de UCs, deve ser considerada a relação homem-natureza, incluindo os 

conflitos decorrentes do uso e ocupação da paisagem, além da diversidade cultural. Ou seja, 

sem um investimento para conhecer o modo de vida e de agir das comunidades locais sobre as 

questões ambientais, não há conservação dos recursos naturais, uma vez que a conservação é 

feita por pessoas (DIEGUES, 2013). 

Nessa perspectiva, um dos métodos utilizados para avaliar a visão das comunidades 

locais sobre o meio ambiente e conservação tem sido a Percepção Ambiental, que tem se 

mostrado bastante eficaz (COSTA e COLESANTI, 2011; SILVA e FREIRE 2009; SILVA et 

al., 2009; SILVA et al., 2011). 

A Percepção Ambiental como instrumento de gestão em estudos relacionados às áreas 

educacional, social e ambiental, tem sido útil para a melhoria da qualidade de vida (MARIN 

et al., 2003; GARCIA-MIRA e REAL, 2005; SILVA, 2014), além de ser um método de 

diagnóstico das relações homem-natureza (MAROTI et al., 2000; SANTOS et al., 2000; 

SILVA et al., 2009; CUNHA e LEITE, 2014). Tendo em vista que a degradação ambiental em 

regiões como a Caatinga é um grande desafio para a ciência, apenas o diagnóstico sobre a 

percepção das comunidades, por si só, é insuficiente. Portanto, a mensuração de indicadores 

que mostrem o grau de sustentabilidade dos municípios onde se inserem essas comunidades é 

relevante e complementar às estratégias de conservação. 

Nesta perspectiva, foi aliado neste estudo à Percepção Ambiental, o modelo de 

Sistemas de Indicadores de Sustentabilidade PEIR (Pressão-Estado-Impacto-Resposta), que é 

uma adaptação dos modelos mais usados internacionalmente para apresentação e análise de 

estatísticas ambientais (VIEIRA, 2007; SILVA et al., 2012), para subsidiar a avaliação da 

degradação ambiental em três áreas de Caatinga no Estado do Rio Grande do Norte. Esse 

modelo permite relacionar cada problema ambiental com suas causas e as respectivas 

políticas/medidas utilizadas para enfrentá-las. 

Segundo Rufino (2002), a avaliação da qualidade ambiental de uma região exige uma 

variedade de indicadores para atingir um mesmo objetivo o que poderia tornar confuso e 

pouco prático. A seleção pelo PEIR inclui um número pequeno de indicadores, porém 

suficiente para alcançar os objetivos propostos.  

Dentre as áreas de Caatinga estudadas, duas constituem UCs, a Estação Ecológica do 

Seridó-ESEC Seridó (UC de proteção Integral), localizada no município de Serra Negra do 
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Norte-RN, e a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Stoessel de Brito (uso 

sustentável), localizada no município de Jucurutu-RN; ambas as áreas demonstram conflitos 

relacionados ao uso de recursos naturais pelas comunidades de seu entorno (SILVA, 2009; 

LUCENA, 2010). Outra área estudada foi o município de Tenente Laurentino Cruz – RN, 

situado sobre a Serra de Santana onde há uma extensa área de vegetação natural com a qual a 

comunidade mantém estreita relação de uso dos recursos naturais. 

Nesse contexto, este trabalho objetivou avaliar as percepções das comunidades 

habitantes do entorno, dessas áreas de Caatinga protegida e não protegida, associadas à 

mensuração da Sustentabilidade para os municípios onde estão inseridas, possibilitando assim 

uma avaliação integrada e que possa nortear políticas públicas e elaboração de um plano de 

manejo ambiental com ações em curto, médio e longo prazo para o problema da degradação 

ambiental no Seridó do Rio Grande do Norte.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Degradação e Conservação na Caatinga 

A ocupação do território brasileiro e o uso contínuo e intensivo de recursos naturais 

têm uma história que remete a degradação de áreas naturais e seus recursos. Além disso, não 

existe território que respeite as características dos diferentes ecossistemas e/ou que impeça 

apropriação dos bens da natureza por grupos restritos de pessoas ou instituições.  

Silva e Ribeiro (2004) definem degradação ambiental como sendo os danos gerados ao 

meio ambiente por atividades econômicas, aspectos populacionais e fatores biológicos; ou 

seja, a degradação ambiental pode ser considerada como um processo caracterizado por 

desmatamentos para atender à demanda da população para novas áreas onde possam fixar-se, 

a derrubada da floresta e a queima da vegetação, tendo por objetivo aumentar as áreas limpas 

para atender atividades econômicas como agricultura e pecuária. 

O semiárido nordestino é uma região onde, além das adversidades climáticas, a 

extração de recursos naturais tem causado impactos e danos ambientais muitas vezes 

irreversíveis. Isto por que a economia da região é definida como um complexo de pecuária 

bovina extensiva e agricultura, ambas de baixo rendimento, combinando elementos 

monetários que atendam ao mercado, a exemplo da pecuária e da cultura de xerófilas, com 

outros não monetários, as tradicionais lavouras de subsistência (VIDAL, 2003).  
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Devido à utilização da Caatinga como pastagem, já são encontradas extensas áreas de 

vegetação muito empobrecidas, por perda da diversificação florística peculiar. Além disso, 

quase sempre a regeneração não pode acontecer por causa da pressão humana intensa e 

constante que, se cessada, permitiria a médio ou em longo prazo, a recomposição da 

vegetação (ALVES et al., 2008). Ao mesmo tempo, a alteração da paisagem causa 

empobrecimento do solo o qual está submetido a um processo de desertificação devido à 

substituição da vegetação natural por culturas, principalmente através de queimadas 

(BRASILEIRO, 2009). Aliado a isso, o desmatamento e as culturas irrigadas estão levando à 

salinização dos solos, aumentando ainda mais a evaporação da água neles contida e, dessa 

forma, acelerando o processo de degradação ambiental. Cabe destacar o fato que somente a 

presença da vegetação das Caatingas, adaptada às condições locais, tem impedido a 

transformação do Nordeste brasileiro em um imenso deserto (CASTELLETTI et al., 2004). 

Recentemente foram estimulados e investidos recursos financeiros em estudos para 

melhorar e ampliar o conhecimento dessa região e tentar minimizar ou reverter o processo de 

degradação ao qual o semiárido brasileiro está submetido, em prol de sua conservação. Nessa 

perspectiva, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), e o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA) por meio do Programa Nacional da Biodiversidade (PROBIO) e do 

Programa Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos efeitos da seca (PAN 

Brasil), produziram documentos relevantes com diretrizes para os avanços do conhecimento 

sobre a biodiversidade das áreas que mais necessitam de conservação (TBARELLI et al., 

2004), bem como sobre a mitigação das consequências da aridez (BRASIL, 2012); no entanto, 

iniciativas governamentais como a do PAN Brasil, não foram efetivadas na prática. 

As principais estratégias que vêm sendo adotadas para a conservação da Caatinga são 

a Criação de Unidades de Conservação (atualmente com cerca de 7% protegida), a 

fiscalização das práticas de extração vegetal (desmatamento e produção de lenha) e de caça 

aos animais nativos ameaçados de extinção, além do estímulo ao uso sustentável das espécies 

nativas (BRASIL, 2013). Porém, o que se tem constatado na realidade é que a simples 

imposição dessas estratégias, sem a participação efetiva das comunidades locais nos processos 

de conservação não torna a conservação eficaz nessas áreas (OLIVEIRA et al., 2008; SILVA 

et al., 2009; LUCENA e FREIRE, 2011; MIRANDA e SOUZA, 2011). 

Neste sentido, é perceptível a necessidade da realização de programas ou políticas de 

desenvolvimento, que incluam a sociedade no processo de conservação, conforme sugerido 

por Diegues (2013), Lucena e Freire (2001), Souza et al. (2014).  
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Portanto, considerando as potencialidades do Domínio das Caatingas 

(ALBUQUERQUE et al., 2012), é relevante o desenvolvimento de projetos que avaliem o 

processo de degradação ambiental, mensurem a sustentabilidade e definam atitudes e 

estratégias que promovam um desenvolvimento regional socialmente justo com conservação 

ambiental e repartição dos benefícios das potencialidades da Caatinga. 

 

Percepção Ambiental: Pressupostos e método  

O conceito de Percepção Ambiental utilizado neste estudo é o mesmo estabelecido 

pelo Programa da UNESCO, Man And Biosfere (MAB/UNESCO), que define Percepção 

Ambiental como “Uma 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” (WHYTE, 1978). 

A Percepção Ambiental é uma possibilidade de estudo da Psicologia Ambiental que 

pode contribuir para identificar os aspectos cognitivos, afetivos, socioculturais e econômicos 

de determinados ambientes, a fim de promover projetos no âmbito das políticas públicas e em 

programas de educação ambiental (SILVA, 2012). Neste sentido, vem sendo utilizada como 

instrumento de gestão em diversas áreas do conhecimento para melhorar a qualidade de vida 

das pessoas e da natureza (MARIN, et al., 2003; SILVA et al., 2014), bem como para análise 

e resgate do conhecimento tradicional. Além desse instrumento ser uma forma de entender as 

relações do homem com o meio em que ele está inserido, principalmente em comunidades 

próximas a áreas de preservação da natureza (MELO e IRVING, 2012). Assim, o estudo da 

subjetividade por meio da Percepção Ambiental, é de fundamental importância para 

compreender melhor a interrelação entre os indivíduos e o meio ambiente, bem como suas 

expectativas, satisfações, julgamentos e condutas (MIRANDA e SOUZA, 2011). 

Apesar de ser um conceito relativamente novo, a Percepção Ambiental tem sido cada 

vez mais utilizada, tanto nas ciências humanas e sociais quanto nas ciências biológicas, como 

um instrumento de investigação das relações do ser humano com o ambiente do seu entorno 

(VIOLANTE, 2006). Ela está focalizada no contato do homem com a realidade concreta e 

com as representações que faz dela, levando em conta os fatores que compõem essa realidade 

(FONTANA, 2004) portanto, é uma ferramenta importante para uma adequação na gestão de 

áreas de preservação ambiental e na conservação de áreas naturais não protegidas. Em adição,  

a percepção de um indivíduo e de seu ambiente é influenciada por fatores inter-relacionado 

com  sua localização espacial, experiências pessoais do ecossistema e gestão desses 
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ecossistemas, e a interação do indivíduo em grupos sociais; os significados são, portanto, 

desenvolvidos ativamente sendo individuais  e socialmente construídos (BRODERICK, 

2007).  

O estudo da Percepção Ambiental é, portanto, de fundamental importância para que se 

possa compreender melhor a interrelação entre sociedade e natureza, bem como os espaços e 

as paisagens construídos a partir dessa relação, o que engloba desde o aproveitamento dos 

recursos até a forma de convivência com os riscos, e desde as ações de respeito para com o 

meio ambiente até as ações de degradação. Desse modo, a solução para os problemas 

ambientais, vistos como problemas humanos, depende da compreensão da subjetividade 

(percepções, valores e atitudes) dos sujeitos envolvidos (MIRANDA e SOUZA, 2011). 

Nessa perspectiva, pesquisas que tratam da relação homem-ambiente e do 

gerenciamento de ecossistemas devem incluir estudos de investigação da percepção dos 

grupos sociais interatuantes como parte integrante da abordagem interdisciplinar que estes 

estudos exigem. As comunidades habitantes do entorno de áreas naturais têm seu método de 

uso e manejo das espécies nativas, bem como de espécies introduzidas, e possuem um 

conhecimento empírico, muitas vezes desconhecido pela comunidade científica, mas tem a 

sua utilidade real no dia-a-dia dessas comunidades, e que normalmente influenciam o 

funcionamento adequado dessas áreas (SILVA et al., 2009). 

A relevância de se avaliar a percepção de diferentes comunidades encontra respaldo no 

fato de que os indivíduos diferem em suas percepções, já que a compreensão da experiência 

perceptiva é diferente de indivíduo para indivíduo, no tempo e no espaço, tendo a motivação 

individual, as emoções, os valores, os objetivos, os interesses, as expectativas e outros estados 

mentais (BARROS e FIGUEIRA, 2010). Além disso, o sentimento de pertencimento e os 

laços afetivos que os habitantes têm com as suas localidades levaram órgãos responsáveis pela 

delimitação dos territórios a adotarem uma metodologia que envolvesse a participação da 

sociedade civil (SILVA, 2008).  

São utilizados vários instrumentos de coleta de dados para a aplicação da Percepção 

Ambiental, e estes, por sua vez, procuram caracterizar o perfil sócio-espacial, cultural e 

econômico na busca da sustentabilidade. A aplicação de entrevistas tem como um dos seus 

objetivos, identificar as informações necessárias, além de estabelecer uma interrelação entre 

entrevistador e entrevistado, na busca da aceitação mútua, devendo focar além do indivíduo, 

na família, sociedade e lideranças locais. 
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Algumas Unidades de Conservação brasileiras tornaram-se mais protegidas e menos 

exploradas pelas comunidades locais quando seus planos de manejo e de gestão as incluíram 

em suas tomadas de decisão para a conservação e uso sustentável de seus recursos 

(QUEIROZ e PERALTA, 2006). Entender como a comunidade que está ligada a esse uso 

interage com o meio, é fundamental para que o uso sustentável seja possível.  

A utilização da Percepção Ambiental de comunidades rurais, através da realização de 

entrevistas é uma metodologia eficaz para que se conheça o perfil de uma comunidade sobre 

diversos âmbitos como social e ambiental. Nesse estudo a Percepção Ambiental foi aliada a 

uma forma de mensurar impactos ambientais provocados pelo homem, para o entendimento e 

proposição de novas atitudes que sejam eficazes para a melhoria da qualidade de vida. 

 

Indicadores de sustentabilidade e o modelo Pressão-Estado-Impacto-Resposta 

Os indicadores são ferramentas essenciais à busca pela mensuração, tendo o sentido de 

informar sobre um determinado fenômeno, além de comunicar aspectos peculiares ao 

desenvolvimento de alguma atividade (HAMMOND et al., 1995). 

 Van Bellen (2005) afirma que “o objetivo dos indicadores é agregar e quantificar 

informações de modo que sua significância fique mais aparente”. Ainda segundo este autor, 

“a mais importante característica do indicador, quando comparado com outros tipos ou formas 

de informação, é a sua relevância para a política e para o processo de tomada de decisão”. 

 Ao longo do tempo surgiram vários sistemas de indicadores desenvolvidos para 

mensurar a sustentabilidade, com o intuito de avaliar com fidedignidade as questões 

sustentáveis; apresenta uma gama de dimensões possíveis de serem avaliadas, assumindo o 

direcionamento a um dos focos do desenvolvimento sustentável. 

 Criados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, 

os indicadores ambientais Pressão-Estado-Resposta (PER) constituem uma metodologia 

desenvolvida para a avaliação da dimensão ambiental da sustentabilidade. As discussões 

acerca desse método iniciaram-se a partir de meados dos anos de 1980, no Canadá e em 

alguns países europeus baseadas na necessidade da criação de indicadores que pudessem 

mensurar as questões referentes ao meio ambiente. 

Após a realização da Conferência das Nações Unidas Sobre o Desenvolvimento e 

Meio Ambiente (Eco 92), o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA 

apresentou o sistema de indicador PER como resultado das articulações entre os defensores da 

natureza. Segundo Rufino (2002), trata-se de “um sistema de armazenamento de informação 
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ambiental de múltiplas fontes, servindo de base para a elaboração de políticas de gestão 

estatal e privada”. No entanto, para que este sistema de indicadores seja passível de 

mensuração, é necessário após o entendimento do contexto ao qual se está estudando, a 

realização de uma triangulação de dados no processo de tratamento das informações, uma vez 

que a convergência entre os dados primários, secundários e a observação direta subsidia o 

alcance do resultado. 

O sistema de indicador PER, ao longo dos anos, foi conquistando destaque e sendo 

validado como um dos mais eficazes na análise das questões ambientais, além de bastante 

consistente (CARVALHO e BARCELLOS, 2009). Por outro lado, após a sua implantação, 

percebeu-se que não basta identificar as pressões, o estado e as possíveis respostas dadas às 

questões ambientais, é necessário ainda acrescentar uma nova dimensão, a qual tem como 

foco evidenciar os impactos causados pela atividade humana sobre o ambiente. Assim sendo, 

foi introduzido o componente "Impacto" ao modelo desenvolvido pelo PNUMA (2000). 

Proposta por Kristensen (2004), a metodologia Pressão-Estado-Impacto-Resposta 

(PEIR) é uma estrutura para organização e apresentação das informações ambientais. 

Representa as Pressões, Estado, Impacto e Resposta de um determinado tema ambiental em 

análise (OECD, 2004). Esta metodologia considera que atividades humanas exercem pressões 

sobre o meio ambiente e, por isso, afetam a qualidade e quantidade de recursos naturais, ou o 

seu estado. Os impactos são os efeitos da degradação ambiental, e as respostas referem-se às 

reações da sociedade para a situação ambiental. 

Assim, o modelo PEIR objetiva retratar, de maneira simplificada, as pressões que as 

atividades humanas exercem sobre o meio ambiente, como estas alteram a qualidade dos 

recursos naturais, os impactos causados e a reação da sociedade frente a tais alterações. Pode 

ser usado mais como uma metodologia de análise que uma categorização rígida. A 

metodologia PEIR objetiva basicamente apresentar as informações ambientais de forma a 

definir/responder quatro questões básicas: 

• Por que isto está acontecendo?  Pressão 

• O que está acontecendo com o meio ambiente?  Estado 

• Quais as consequências da degradação ambiental?  Impactos 

• O que se está fazendo a respeito? Respostas 

Na perspectiva de resposta a essas questões, as seguintes definições são pertinentes: 

Pressões sobre o meio ambiente: descrevem pressões que as atividades humanas 

exercem sobre o meio ambiente através de suas atividades e processos.  
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Estado do meio ambiente: corresponde à condição atual do meio ambiente; relata a 

qualidade ambiental e os aspectos quantitativos e qualitativos dos recursos naturais.  

Impactos ambientais: referem-se às consequências ou condição de saúde e bem-estar 

da população, economia, ecossistemas, biodiversidade, etc. 

Respostas da sociedade: correspondem às ações adotadas para mitigar, adaptar, 

prevenir, deter ou reverter impactos negativos sobre o meio ambiente, produzidos pelas 

atividades humanas. 

Nesse sentido, torna-se possível conhecer como o meio ambiente se encontra em 

relação às práticas humanas. Todavia, é importante acrescentar uma nova dimensão que 

compreenda o tamanho do impacto causado pelas pressões no estado atual dos recursos 

naturais. 

A adequada aplicação do PEIR exige a disponibilidade de informações sistematizadas 

e, assim, a pesquisa retrata o estado do meio ambiente, neste caso da Caatinga, segundo a 

percepção de comunidades locais, considerando os fatores de pressão que agem sobre os 

recursos naturais, suas possíveis causas assim como as ações e programas efetivamente 

praticados como respostas. Constitui uma ferramenta importante em projetos de gestão que 

venha a ter um planejamento ambiental mais participativo e democrático, junto às 

comunidades locais. 

Os indicadores de sustentabilidade são instrumentos importantes para nortear a gestão 

integrada e participativa por considerar aspectos sociais, ambientais, econômicos e políticos. 

A matriz PEIR é um instrumento analítico que permite organizar e agrupar de maneira lógica 

os fatores que incidem sobre o meio ambiente, os efeitos que as ações humanas produzem nos 

ecossistemas e recursos naturais, o impacto que isto gera na natureza e na saúde humana, 

assim como as intervenções da sociedade e do poder público.  

 O Planejamento Ambiental Participativo torna-se um instrumento útil na busca por 

soluções adequadas aos impactos provocados por interesses especulativos em Unidades de 

Conservação e em outras áreas naturais, principalmente pelo fato de motivar a comunidade a 

uma participação mais efetiva nos projetos de conservação (HOEFFEL et al., 2008). 

 Por fim, os dados avaliados sobre as percepções das comunidades locais, aliados à 

Análise de Conteúdo e ao diagnóstico da Pressão-Estado-Impacto-Resposta, promoverão 

indicações de propostas e atitudes de adaptação de modelos de gestão nas áreas estudadas, 

proporcionando um avanço na conservação ambiental das Caatingas e consequente melhoria 

da qualidade de vida. 



25 

 

CARACTERIZAÇÃO GERAL DAS ÁREAS DE ESTUDO 

 

 De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 

Estado do Rio Grande do Norte - IDEMA (2014) e com o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Natureza - ICMBio (2014), na região do Seridó Potiguar encontram-se três 

UC’s, uma de Proteção integral, a Estação Ecológica do Seridó (ESEC Seridó), situada no 

Município de Serra Negra do Norte, e duas de uso sustentável, a Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN) Ser nativo, no Município de Acari, e a Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN) Stoessel de Britto, no Município de Jucurutu. Segundo Santos e 

Schiavetti (2008), apesar dos tímidos incentivos para a criação de RPPNs, o Brasil já conta 

com 656 dessas áreas decretadas, cobrindo um total de 500 mil hectares, as quais têm 

contribuído significativamente para a conservação da natureza. 

Para este estudo, duas dessas áreas naturais protegidas (ESEC Seridó e RPPN Stoessel 

de Brito) e uma área não protegida, todas situadas na Caatinga da mesorregião Central 

potiguar, incluindo as comunidades rurais do entorno e respectivos municípios, foram 

avaliados quanto à Percepção Ambiental e o Indicador de Sustentabilidade Pressão Estado 

Impacto Resposta, conforme detalhamento a seguir. 

Segundo o Plano Nacional de Combate à Desertificação – PNCD, que define 

desertificação como a degradação da terra nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas, 

resultantes de fatores diversos, tais como, as variações climáticas e as atividades humanas, os 

municípios de Serra Negra do Norte, Jucurutu e Tenente Laurentino Cruz com suas zonas 

rural e urbana estão inseridos em Área Susceptível à Desertificação na categoria “Muito 

Grave” (BELTRÃO, 2005, 2005a e 2005b). 
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Município de Serra Negra do Norte, Estação Ecológica do Seridó (ESEC Seridó) 

 

O município de Serra Negra do Norte situa-se na mesorregião Central Potiguar e na 

microrregião Seridó Ocidental, limitando-se com os municípios de Jardim de Piranhas, 

Timbauba dos Batistas, São João do Sabugi e Caicó no Rio Grande do Norte, e com o Estado 

da Paraíba, abrangendo uma área de 523 km². A sede do município tem uma altitude média de 

167 m (06°39’57,6”S e 37°23’49,2”W; Figura 1). 

A vegetação do município é de Caatinga Hiperxerófila, vegetação de caráter mais 

seco, com abundância de cactáceas e plantas de porte mais baixo e esparsas (Figura 2A; 

BELTRÃO et al., 2005a). 

 Inserida na área do município de Serra Negra do Norte (Figura 2B), encontra-se a 

Estação Ecológica do Seridó (ESEC Seridó) com área de 1.166,38 ha (6°35' S e 37°15' W), 

criada pelo decreto lei n° 87.222 em 31/05/1982. Constitui uma Unidade de Conservação dos 

recursos da Caatinga do Semiárido Potiguar, na categoria de proteção integral, apenas 

permitindo a utilização de seus recursos naturais, para a pesquisa. Porém, as comunidades do 

seu entorno (Figura 2C e 2D) utilizam o solo, animais, vegetais e a própria área de 

preservação para diversos fins, como a agricultura e pecuária (Figura 2E e 2F; SILVA et al., 

2009). 

 

 

Figura 1. Localização Geográfica do Município de Serra Negra do Norte e da Estação 

Ecológica do Seridó.  
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Figura 2. Paisagens do Município de Serra Negra do Norte e da ESEC Seridó. A) vegetação 

dominante da ESEC Seridó na estação seca; B) Vista parcial do Município; C) Comunidade 

Fazendo Solidão, no Entorno da ESEC Seridó; D) Comunidade Lagoa da Serra, no Entorno 

da ESEC Seridó; E) Uso do solo para a pecuária no entorno imediato da ESEC Seridó; F) Uso 

do solo para a agricultura no entorno imediato da ESEC Seridó. 

A 
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B 
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Município de Jucurutu, Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Stoessel de 

Brito  

 

 O município de Jucurutu situa-se na mesorregião Oeste Potiguar e na microrregião 

Vale do Açu, limitando-se com os municípios de Açu, Triunfo Potiguar, São Rafael, São 

Fernando, Caicó, Florânia, Santana do Matos, Jardim de Piranhas e Campo Grande, e com o 

Estado da Paraíba, abrangendo uma  área de 962 km² (Figura 3). Encontra-se inserido, 

geologicamente, na Planalto da Borborema. As principais atividades econômicas são: 

agropecuária, extrativismo e comércio (BELTRÃO et al., 2005b). 

  A RPPN Stoessel de Britto (6°13’4” S e 37°2’25” W), criada pela Portaria 

Federal 0052/94-N, em 20/05/1994, ocupa uma área de 756 ha, no município de Jucurutu/RN, 

Mesorregião Central do Rio Grande do Norte. No entorno desta RPPN, a cerca de 3 km, 

encontra-se a comunidade rural de Lajinhas (Figura 4A e 4B), distrito do município de 

Caicó/RN mais próxima da RPPN do que do próprio município onde ela está inserida. Foi 

uma das comunidades utilizadas neste estudo, por situar-se no entorno da RPPN Stoessel de 

Britto, e porque teve a percepção dos seus moradores avaliada (LUCENA, 2010). Possui uma 

população de 434 habitantes, com a economia baseada em agricultura familiar e criação de 

gado bovino e caprino (IBGE, 2010). Apesar de possuir características urbanas como a 

presença de subprefeitura, posto de saúde, igreja, escolas, entre outras, é considerada uma 

comunidade rural pelo seu modo de vida. 

 A RPPN Stoessel de Brito, por representar uma UC que detém uma porção 

relativamente bem conservada de Caatinga arbóreo-arbustiva (Figura 4C e 4D),  está 

submetida  constantemente  às pressões  de  ordem  natural  e  antrópica  embora  constitua 

uma  área  para  a  efetiva  preservação  da biodiversidade (LUCENA, 2010).  
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Figura 3. Localização Geográfica do Município de Jucurutu, da RPPN Stoessel de Brito e da 

Comunidade de Lajinhas.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. A) Vista parcial da comunidade de Lajinhas; b) Rua no Centro urbano do município 

de Jucurutu; C) e D) Paisagens da vegetação na RPPN Stoessel de Brito. 
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Serra da Santana, Município de Tenente Laurentino Cruz 

 

O Município de Tenente Laurentino Cruz (06°08’52,8”S e 36°43’08,4”W), está 

situado na Serra de Santana, um complexo serrano que compreende 07 municípios, 

localizados na Ecorregião do Planalto da Borborema, composta por partes dos Estados do Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas (Figura 5). A altitude média de 750 metros 

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

montanhosa com declives acentuados e relevo bastante acidentado, com presença de 

afloramentos rochosos de granito. De acordo com a localização, apresenta diferentes tipos de 

vegetação: na vertente oriental até a metade do topo apresenta flora característica de área 

úmida apresentando, em alguns locais, fisionomia de brejo de altitude, a partir da metade do 

topo, descendo pela vertente ocidental, existe flora característica de áreas secas ou Caatinga 

stricto sensu. Assim, a vegetação vai desde Caatinga arbustiva aberta a arbórea (Figura 6), a 

matas secas e matas úmidas (VELLOSO et al., 2002). 

Esta Ecorregião, por estar inserida no Domínio das Caatingas, possui uma marcante 

irregularidade no regime pluviométrico. As chuvas são intensas e irregulares no tempo e no 

espaço, provocando periodicamente a ocorrência de secas prolongadas (ANDRADE, 2008). 

Apesar da semelhança com as outras áreas de Caatinga estudadas, quanto ao regime de 

chuvas, esta região serrana constitui uma exceção entre as áreas de Caatinga, pois, devido à 

altitude elevada, possui vegetação arbórea e clima mais ameno, com temperatura média anual 

de 27°C (BELTRÃO et al., 2005). Apesar de sua singularidade esta área serrana de Caatinga 

está submetida a intensa degradação pela pastagem e não constitui-se área protegida. 
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Figura 5. Localização Geográfica do Município de Tenente Laurentino Cruz no Rio Grande 

do Norte e na Serra de Santana. 

 

Figura 6. Paisagens do Município de Tenente Laurentino Cruz. A) Vista parcial da Serra de 

Santana. B) Vegetação nativa de Caatinga arbustiva da Serra. C) Comunidade da Zona Rural. 

D) Vista parcial do Centro da Cidade. 

C 

A 

D 
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METODOLOGIA GERAL 

 

 Foram estudadas três áreas de Caatinga e seus respectivos municípios e comunidades 

do entorno: duas delas são Unidades de Conservação (UCs) e uma área natural não protegida, 

todas no Estado do Rio Grande do Norte. As UCs estão uma, na categoria de proteção 

integral, a Estação Ecológica do Seridó (ESEC Seridó) situada no município de Serra Negra 

do Norte, com área de 1.166,38 ha (SILVA, 2009), e a outra de uso sustentável, a RPPN 

Stoessel de Brito, situada no Município de Jucurutu, com 755 ha (ROQUE, 2009).  

 A área natural não protegida situa-se na Serra de Santana (município de Tenente 

Laurentino Cruz), constituindo uma região relevante e estratégica para a averiguação das 

percepções das populações e avaliação de índices de sustentabilidade, por apresentar uma área 

de vegetação de Caatinga arbórea significativa, envolta por algumas comunidades no seu 

entorno. 

 As UCs estão localizadas muito próximas a propriedades agrícolas de uso extensivo 

dos recursos naturais: as comunidades dos seus entornos imediatos utilizam o solo, animais e 

vegetais, e a própria área de preservação, para diversos fins, como a agricultura, pecuária, e o 

comércio da fauna e flora (SILVA, 2009; ROQUE, 2009; LUCENA, 2010), apesar dessas 

Unidades de Conservação serem referência para estudos sobre a Caatinga do Seridó do Rio 

Grande do Norte, pois são as únicas áreas de preservação da microrregião. Para este estudo, 

foram utilizados os dados primários e secundários sobre as percepções das comunidades do 

entorno das UCs, obtidos durante os estudos de Silva (2009) e Lucena (2010). Para o estudo 

da área de Caatinga da Serra de Santana, município de Tenente Laurentino Cruz e 

comunidades do entorno, foram aplicadas entrevistas no formato de formulários, à 

semelhança dos estudo de Silva (2009) e Lucena (2010).  

 Foram realizadas visitas diagnósticas às três áreas de pesquisa, para verificar se havia 

necessidade de realizar novas entrevistas na ESEC Seridó e na RPPN Stoessel de Brito, e 

selecionar a população a ser entrevistada em Tenente Laurentino Cruz, de forma a 

uniformizar as amostragens. Os dados utilizados foram levantados com base nos princípios da 

Percepção Ambiental (WHYTE, 1978) e do PEIR (KRISTENSEN, 2004), 

 O conteúdo da Percepção Ambiental possui variáveis em sua estrutura, como, a saber, 

variáveis de estado (características do sujeito e do grupo), que relacionam o gênero, idade, 

profissão, escolaridade, renda familiar e o tempo de moradia dos entrevistados nas 

comunidades, que formam o perfil das pessoas entrevistadas; as variáveis de saída (escolha 
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de usos, como problemas e formas de preservação das áreas estudadas), bem como os 

processos de percepção do ambiente que envolve essas regiões e a sua descrição, a opinião 

da comunidade, atitudes atuais e futuras.  

 Foram associados à Percepção Ambiental, para uma melhor avaliação de seus dados, 

dois outros métodos, a Análise de Conteúdo (BARDIN, 2010) e a Etnobiologia, ciência que 

procura compreender como comunidades tradicionais percebem, classificam e constroem o 

ambiente (BEGOSSI, 1993), para a análise destes dados foi utilizada a Análise de 

Correspondência que segundo CZERMAINSKI (2004) é uma técnica de análise exploratória 

de dados adequada para analisar tabelas de duas entradas ou tabelas de múltiplas entradas, 

levando em conta algumas medidas de correspondência entre linhas e colunas. A sua natureza 

multivariada permite revelar relações que não seriam detectadas em comparações aos pares 

das variáveis; pode ser considerada como um caso especial da análise de componentes 

principais, porém dirigida a dados categóricos organizados em tabelas de contingência e não a 

dados contínuos. 

 A Análise de Conteúdo (BARDIN, 2010) foi utilizada para a avaliação qualitativa das 

percepções das comunidades das três áreas de estudo de maneira qualitativa. O processo de 

Análise de Conteúdo se refere a uma visão interpretativa da realidade do ponto de vista dos 

entrevistados e tem predominado na pesquisa qualitativa, seja por critérios da teoria das 

representações sociais ou da teoria da ação. Esta forma de análise é definida como um 

conjunto de técnicas de análise de comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não), que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

(variáveis inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 2010).  

 As dimensões da Percepção Ambiental e os resultados obtidos e trabalhados junto à 

Análise de Conteúdo e a Análise de Correspondência, foram utilizados em uma triangulação 

simultânea e, posteriormente, associados aos resultados do Sistema de Indicador de 

sustentabilidade Pressão-Estado-Impacto-Resposta para uma avaliação quantitativa. Esta é 

uma adaptação do modelo Pressão-Estado-Resposta mais utilizada mundialmente para a 

mensuração de índices de qualidade ambiental (CARVALHO e BARCELLOS, 2009), foco 

deste estudo. 

 Para a Avaliação e aplicação do PEIR, os impactos ambientais foram identificados por 

meio de visitas aos três municípios estudados, incluindo informações primárias de órgãos 

públicos, como prefeituras, secretarias municipais, e ministérios públicos, tendo como foco a 
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degradação ambiental das áreas estudadas, incluindo as percepções das comunidades. Foram 

selecionados índices sintéticos de pressão e resposta aos impactos ambientais, de acordo com 

os preceitos da PEIR (Figura 7). 

 A metodologia PEIR (OECD, 2007) objetiva basicamente analisar as informações 

ambientais de forma a responder quatro questões básicas, por exemplo: 

• Por que isto está acontecendo?  Pressão 

• O que está acontecendo com o meio ambiente?  Estado 

• Quais as consequências da degradação ambiental?  Impactos 

• O que se está/pode ser feito a respeito?  Respostas 

 

Figura 7. Matriz de análise da metodologia Pressão-Estado-Impacto-Resposta (PEIR).  

 

 As respostas a esses questionamentos constituem um instrumento de avaliação da 

degradação ambiental nos municípios, aliado às respostas aos questionários aplicados aos 

moradores das comunidades locais, constituindo um perfil da situação da Caatinga no Seridó 

do Rio Grande do Norte. 

           Os indicadores de pressão selecionados foram as principais atividades econômicas 

desenvolvidas nas áreas estudadas, como a agricultura, a pecuária, a indústria cerâmica, além 

do desmatamento, pois são estas as responsáveis pela pressão exercida sobre o meio ambiente 

nas áreas de estudo. 

           Os indicadores de estado são os impactos ambientais resultantes das atividades 

econômicas e formas de ocupação humana das áreas, que mostram o quadro atual das 

condições ambientais, além de se caracterizarem também como consequências dos 

indicadores de pressão. 
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Os indicadores de impacto são referentes às consequências ou condição de saúde e 

bem-estar da população, economia, e ecossistemas, no que se refere às perdas da diversidade 

biológica, dos recursos naturais como um todo, e da qualidade de vida. 

 Os indicadores de resposta foram escolhidos a partir das formas de ocupação 

humana da área e da identificação e análise dos impactos ambientais. Estes se configuraram 

como medidas necessárias para reverter o quadro ambiental de antropização nessas áreas, e 

não necessariamente ações que estão sendo implementadas pelas autoridades competentes. 

A Percepção Ambiental subsidiou a pesquisa de indicadores de sustentabilidade 

efetuada nos municípios correspondentes, possibilitando traçar um perfil sobre as opiniões das 

comunidades. As respostas foram analisadas de acordo com os pressupostos da PEIR, e 

embasaram a elaboração de uma tabela de indicadores sugeridos pelas comunidades para uma 

análise comparativa e posterior proposição de atitudes que minimizem a degradação 

ambiental na região estudada. 

A metodologia de dimensões e variáveis da PEIR, tive suas dimensões classificadas 

em variáveis referentes ao problema da degradação ambiental nas áreas estudadas. 

Neste estudo, o sistema PEIR foi estruturado de maneira que as Pressões, Estado, 

Impactos e Respostas compusessem as dimensões do modelo e estas foram compostas por 

indicadores, sendo sete de pressão, dez de estado, seis de impacto e cinco de resposta. Estes 

indicadores foram classificados como dimensões compostas por variáveis, utilizando como 

matriz para a montagem e análise desse sistema os Indicadores de Desenvolvimento 

Sustentável – IDS Brasil (IBGE IDS 2010, 2012). Estes constituem um Sistema de 

Indicadores de Sustentabilidade com informações sobre o acompanhamento da 

sustentabilidade do padrão de desenvolvimento do País com temas importantes para os 

debates atuais sobre a situação do Brasil. Atualmente o IDS Brasil está dividido em quatro 

dimensões: Ambiental, Social, Econômica e Institucional (IBGE IDS, 2012). Estas foram 

organizadas e elencadas conforme o enfoque de cada dimensão, levando-se em consideração a 

triangulação das informações; ou seja, dados primários, dados secundários e a observação 

não-participante do pesquisador foram interceptados de forma a possibilitar uma ponderação 

das variáveis que constituem o sistema de indicadores de sustentabilidade. Após a análise dos 

indicadores individuais, efetuou-se a análise de cada dimensão do modelo PEIR, assim como 

a análise do conjunto agregado das dimensões, conforme os mesmos critérios estabelecidos 

para a avaliação. Com isso, foi construído o conjunto de indicadores de degradação ambiental 

a partir do PEIR, na qual os indicadores são avaliados e expostos. 
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 Com este método foram analisadas as alterações ambientais que implicam em 

consequências sobre as condições de vida da população, possibilitando um diagnóstico sobre 

a ocorrência de degradação de recursos naturais no âmbito dos municípios avaliados.  

 Os dados analisados a partir das percepções das comunidades locais e do diagnóstico 

pelo método da PEIR foram utilizados para promoverem indicações de propostas e atitudes, 

de adaptação de modelos de gestão nas áreas estudadas, objetivando a redução da degradação 

ambiental. 

           Por meio da avaliação comparativa das percepções (análise das entrevistas e 

questionários) e do PEIR (com a utilização de dados secundários de instituições públicas e 

privadas) dessas três áreas de Caatinga, cada uma com natureza específica, ESEC Seridó, 

RPPN Stoessel de Brito e Tenente Laurentino Cruz (Proteção integral, Uso Sustentável e área 

natural não protegida, respectivamente), espera-se constituir um importante perfil sobre a 

situação atual de conservação ambiental de áreas naturais do Seridó do Rio Grande do Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

REFERÊNCIAS  

 

ALBUQUERQUE, U. P.. et al. Review Article Caatinga Revisited: Ecology and Conservation 

of an Important Seasonal Dry Forest. The ScientificWorld Journal. V 2012. 18 p. 2012. 

 

ALVES, J.J.A.; ARAÚJO, M.A.; NASCIMENTO, S.S.. Degradação da Caatinga: uma 

investigação ecogeográfica. Caminhos de Geografia. Uberlândia v. 9, n. 27 p. 143 – 155, 

2008. 

 

ANDRADE, M. V. M. 2008. Dinâmica e qualidade do extrato herbáceo e suarbustivo na 

Caatinga do cariri paraibano. Tese de Doutorado. Universidade Federal da Paraíba. 181p. 

 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2010. 

 

BARROS, Antônio dos Martírios; FIGUEIRA, Sérgio Sampaio. A teoria da percepção 

ambiental na sustentabilidade do Igarapé da Fortaleza. Planeta Amazônia: Revista 

Internacional de Direito Ambiental e Políticas Públicas. Macapá, n. 2, p. 59-87, 2010. 

 

BEGOSSI, A. 1993. Ecologia humana: um enfoque das relações homem-ambiente: 

Interciência n. 18, v.1, p. 121-132. 

 

BELTRÃO, B. A., ROCHA, D. E. G. A., MASCARENHAS, J. C., JUNIOR, L. C. S., PIRES, 

S. T. M.; CARVALHO, V. G. D.  2005. Diagnóstico do município de Tenente Laurentino 

Cruz: Rio Grande do Norte projeto cadastro de fontes de abastecimento por água 

subterrânea. Ministério de Minas e Energia. 12p. 

 

BELTRÃO, B. A., ROCHA, D. E. G. A., MASCARENHAS, J. C., JUNIOR, L. C. S., PIRES, 

S. T. M.; CARVALHO, V. G. D.  2005a. Diagnóstico do município de Serra Negra do 

Norte: Rio Grande do Norte projeto cadastro de fontes de abastecimento por água 

subterrânea. Ministério de Minas e Energia. 12p. 

 

BELTRÃO, B. A., ROCHA, D. E. G. A., MASCARENHAS, J. C., JUNIOR, L. C. S., PIRES, 

S. T. M.; CARVALHO, V. G. D. 2005b. Diagnóstico do município de Jucurutu: Rio 



38 

 

Grande do Norte projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea. 

Ministério de Minas e Energia. 12p. 

 

BRASIL. Ministério do meio ambiente. Caatinga – Iniciativas de Conservação. Disponível 

em: http://www.mma.gov.br/biomas/caatinga/iniciativas-de-conserva%C3%A7%C%A3o 

Acesso em: 03/08/2014. 

 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em http://www.mma.gov.br acesso em: 

20 de dezembro. 2013. 

 

BRASIL. SPDR. Nova Delimitação do semiárido brasileiro. Secretaria de política e 

desenvolvimento nacional. Ministério da integração nacional. Brasília. 350p. 2005. 

 

BRASILEIRO, R. S. Alternativas de desenvolvimento sustentável no semiárido nordestino: 

da degradação à conservação. Scientia Plena, V. 5, N. 5, 2009.  

 

BRODERICK, K. Getting a Handle on Social-ecological Systems in Catchments: the nature 

and importance of environmental perception. Australian Geographer, V. 38, n. 3, pp. 

297_308, 2007. 

 

CARVALHO, P.G.M.; BARCELLOS, F.C. Construindo indicadores de sustentabilidade. 

Indicadores Econômicos FEE (Online), v. 37, p. 2280-2656, 2009. 

 

CASTELLETTI, C. H. M.; SILVA, J. M. C.; TABARELLI, M.; SANTOS, A. M. M. Quanto 

ainda resta da Caatinga? Uma estimativa preliminar. In: Silva, J.M.C.; Tabarelli, M.; Fonseca, 

M.; Lins, L.V. (Org.). Biodiversidade da Caatinga: áreas e ações prioritárias para a 

conservação. Brasilia: Ministério do Meio Ambiente, v.1, p. 91-100. 2004. 

 

CORDEIRO, M.C. Áreas prioritárias para a conservação dos anfíbios no bioma Caatinga 

e no Semiárido nordestino brasileiro. Dissertação de mestrado. Programa de pós-graduação 

em ecologia e Biomonitoramento – UFBA. Salvador. 72p. 2009. 

 

http://www.mma.gov.br/biomas/caatinga/iniciativas-de-conserva%C3%A7%C3%A3o


39 

 

COSTA, R.G.S.; COLESANTI, M.M. The contribution of environmental perception on 

studies of green areas. RA´E GA. v. 22, p. 238-251. 2011. 

 

CZERMAINSKI, A.B. Análise de correspondência. Piracicaba, 2004. Disponível em:  

http://ce.esalq.usp.br/tadeu/anabeatriz.pdf. Acesso em: 10 julho 2014. 

 

DIEGUES, A. C. 2013. ETNOCONSERVAÇÃO: novos rumos para a proteção da natureza 

nos trópicos. 2ª ed. São Paulo: Ed. Hucitec. 290p. 

 

FERNANDES, J.D e MEDEIROS, A.J.D. 2009. Desertificação no nordeste: uma 

aproximação sobre o fenômeno do rio grande norte. Holos, 3: 147-161. 

 

GARCIA-MIRA, R.; REAL, J. E.. Environmental perception and cognitive maps. 

International journal of psychology, v. 40 n. 1, p. 1–2. 2005. 

 

HAMMOND, A.; ADRIAANSE A.; RODENBURG, B.; DIRK, E.; WOODWARD R. 

Environmental Indicators: A Systematic Approach to Measuring and Reporting on 

Environmental Policy Performance in the Context of Sustainable Development.  world 

resources institute. 58p. 1995. 

 

HOEFFEL J. L.; FADINI, A.A.B.; MACHADO, M. K.; REIS, J. C. Trajetórias do Jaguary – 

unidades de conservação, percepção ambiental e turismo: um estudo na APA do Sistema 

Cantareira, São Paulo. Ambiente & Sociedade, Campinas v. XI, n. 1, p. 131-148, 2008. 

 

ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Natureza. Unidades de Conservação – 

Caatinga. Disponível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-

conservacao/biomas-brasileiros/caatinga/unidades-de-conservacao-caatinga Acesso em 25/07/ 

2014.  

IDEMA – Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente. Unidades de 

Conservação Estadual do RN. Disponível em: http://www.idema.rn.gov.br/Conteudo.asp? 

TRAN=ITEM&TARG=334&ACT=&PAGE=&PARM=&LBL=MAT%C9RIA Acesso em 

25/07/2014. 

 

http://www.idema.rn.gov.br/Conteudo.asp


40 

 

IRVING, M. A.; FONTANA, A.. A percepção ambiental como subsídio a programas de 

educação ambiental no entorno da Estação Biológica de Santa Lúcia, Santa Tereza - E.S.. 

Revista Eletrônica Olam Ciência e Tecnologia, Rio Claro, v. 04, 2003. 

 

KRISTENSEN, P. The DPSIR Framework. In: workshop on a comprehensive/detailed 

assessment of the vulnerability of water resources to environmental change in africa using 

river basin approach, 27-29 September 2004, Nairobi, Kenya. Nairobi: UNEP Headquarters, 

2004. 

 

LEAL, I. R.; SILVA, J. M. C.; TABARELLI, M.; LACHER-JR, T. E; Mudando o curso da 

conservação da biodiversidade na Caatinga no nordeste do Brasil. Megadiversidade. v, 1. n. 

1. p. 139-146. 2005. 

 

LEAL I. R.; TABARELLI, M.; SILVA, J. M. C.. Ecologia e conservação da Caatinga: uma 

introdução ao desafio. Ecologia e conservação da Caatinga. Editores Inara R. Leal, Marcelo 

Tabarelli, José Maria Cardoso da Silva; prefácio de Marcos Luiz Barroso Barros. – Recife: 

Ed. Universitária da UFPE, 822. P. 2003. 

 

LUCENA, M.M.A. Percepção Ambiental por uma comunidade rural do entorno de uma 

reserva particular do patrimônio natural (RPPN), semiárido brasileiro. Dissertação (mestrado 

– Área de concentração desenvolvimento e meio ambiente). PRODEMA, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN. 64p. 2010. 

 

LUCENA, M. M. A.; FREIRE, E. M. X. 2011. Percepção Ambiental sobre uma Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN), pela comunidade rural do entorno, Semiárido 

brasileiro. Educação Ambiental em Ação,v. 09, n. 35, p. 1-7. 

 

MARIN, A. A.; OLIVEIRA, H. T.; COMAR, V. Environmental education in a context of the 

complexity of theoretical perception. Interciencia, v. 28, n.10, p.616-619, 2003. 

 

MAROTI, P. S.; SANTOS, J. E.; PIRES J. S. R. Percepção ambiental de uma Unidade de 

Conservação por docentes do ensino fundamental. In: SANTOS, José Eduardo dos; PIRES 



41 

 

José Salatiel Rodrigues. (Orgs.) Estudos Integrados em Ecossistemas: Estação Ecológica de 

Jataí. Editora São Carlos. n. 1, p. 163-206. 1ª edição. São Paulo. 2000. 

 

MELO, G.; IRVING, M.A. Parques nacionais na fronteira amazônica: uma leitura da 

percepção local sobre a gestão dos Parques Nacionais Montanhas do Tumucumaque e Cabo 

Orange (AP-Brasil). Geografias (UFMG), v. 8, p. 76-91, 2012. 

 

MIRANDA, N. M.; SOUZA, L. B. 2011. PERCEPÇÃO AMBIENTAL EM 

PROPRIEDADES RURAIS: Palmas (TO), Brasil Mercator - Revista de Geografia da UFC, 

vol. 10, núm. 23, pp. 171-186.  

 

OLIVEIRA, I.S.S.; OLIVEIRA, D.C.; GOMES, L.J.; FERREIRA, R.A. Indicadores de 

sustentabilidade: diretrizes para a gestão do turismo na APA Litoral Sul de Sergipe. Caderno 

Virtual de Turismo. v. 8, n. 20, p. 46-55, 2008. 

 

OECD – Organization for Co-Operation and Development. OECD Environmental Indicators: 

Development, Measurement and Use: Reference Paper. OECD, 2004.   

 

Programa das Nações Unidas e Meio Ambiente (PNUMA). Directorate General Environment, 

Working Group of the Expert Group on the Urban Environment, Towards a Local 

Sustainability Profile - European Common Indicators; 2000. 

 

QUEIROZ, H. L.; PERALTA, N. Reserva de desenvolvimento sustentável: manejo integrado 

dos recursos naturais e gestão participativa. In: GARAY, I., BECKER, B.K.(Orgs). 

Dimensões humanas da biodiversidade: o desafio das relações sociedade-natureza no século 

XXI. Petrópolis: Editora vozes, 2006. 

 

RISSO, L.C. PERCEPÇÃO AMBIENTAL E REPRESENTAÇÕES DO TERRITÓRIO 

APURINÃ. Caminhos de Geografia, Uberlândia v. 13, n. 41 p. 252–262, 2012. 

 

ROQUE, A. A. Potencial de uso dos recursos vegetais em uma comunidade rural do 

semi-árido do Rio Grande do Norte. Dissertação de mestrado. Programa de pós graduação 

em desenvolvimente e ambiente. UFRN, Natal, RN. 72p. 2009. 

http://lattes.cnpq.br/0156044708409947


42 

 

 

RUFINO, A. C. S.; FARIAS, M. S. S.; DANTAS NETO, J. Avaliação qualitativa da 

degradação ambiental provocada pela mineração de areia-região do médio curso do Rio 

Paraíba. Engenharia Ambiental: pesquisa e tecnologia, v. 5, n. 1, p. 47-64, 2008. 

 

RUFINO, R. C. Avaliação da qualidade ambiental do município de Tubarão (SC) através 

do uso de indicadores Ambientais. Dissertação de mestrado. Programa de pós graduação em 

engenharia de produção – UFSC, Florianópolis. 113p. 2002. 

 

SANTOS, J. E.; SATO, M.; PIRES J. S. R.; MAROTI, P. S. Environmental Education Praxis 

Toward a Natural Conservation Area. Revista Brasileira de Biologia, v. 60, n. 3, p. 361-372, 

2000.  

 

SANTOS, M. S.; SCHIAVETTI, A. Análise da atividade turística na reserva particular do 

patrimônio natural Salto Apepique, Ilhéus, Bahia. Gaia Scientia, n. 2, v.1, 2008, p. 75 – 82. 

 

SILVA, J. M. C.; TABARELLI, M.; FONSECA, M.T.; LINS, L.V. Biodiversidade da 

Caatinga: áreas e ações prioritárias para a conservação. Ministério do meio ambiente. Brasília 

DF. UFRB. 2004.  

 

SILVA, R. G.; RIBEIRO, C. G. Análise da Degradação Ambiental na Amazônia Ocidental: 

um Estudo de Caso dos Municípios do Acre. Revista de Economia e Sociologia Rural, Rio 

de Janeiro, v. 42, n, 1, p. 91-110, 2004. 

 

SILVA, R. M. A. Entre o combate à seca e a convivência com o semiárido: Transições 

paradigmáticas e sustentabilidade do desenvolvimento. Fortaleza: Banco do Nordeste do 

Brasil, 2008. 

 

SILVA, T. S. Usos e percepções de comunidades do entorno de uma unidade de 

conservação do semiárido nordestino: instrumentos para gestão?. Dissertação de 

Mestrado. Programa de pós graduação em Desenvolvimento e Meio ambiente. UFRN, Natal, 

RN. 72p. 2009. 

 

http://lattes.cnpq.br/9137226205129315


43 

 

SILVA, T. S.; CÂNDIDO, G. A.; FREIRE, E. M. X. conceitos, percepções e estratégias para 

conservação de uma estação ecológica da Caatinga nordestina por populações do seu 

entorno.Sociedade & Natureza, Uberlândia, v. 21, n. 2, p. 23-37, 2009. 

 

SILVA, T. S.; FREIRE, E. M. X. Fauna e Flora da Estação Ecológica do Seridó, Rio Grande 

do Norte: percepções e usos pelas comunidades do seu entorno. In: FREIRE, E. M. X. (Org.) 

Recursos Naturais das Caatingas: uma visão multidisciplinar. Natal: EDUFRN, Editora da 

UFRN, 2009. 

 

SILVA, T. S.; LUCENA, M. M. A.; FREIRE, E. M. X.; CANDIDO, G. A. Conservação da 

Caatinga: interdisciplinaridade e percepção de comunidades do semiárido. In: Eiza Maria 

Xavier Freire, Gesinaldo Ataíde Cândido, Pedro Vieira de Azevedo. (Org.). Múltiplos olhares 

sobre o semiárido brasileiro: perspectivas interdisciplinares. 01 ed. Natal: EDUFRN, 2011, v. 

01, p. 11-35. 

 

SILVA, W. G. Skinner e Percepção Ambiental: um diálogo possível? Psicologia - RedePsi - 

O seu Portal de Psicologia, artigo online. 2012. Disponível em: 

http://www.redepsi.com.br/portal/modules/smartsection/ Acesso em: 04/08/2014. 

 

SOUZA, C.C.; PINTO, L.C.G.; NETO, J.F.R. Popular Perception of theEnvironmental 

Challenges and Benefits of Selective Waste Collection in Rondonópolis (MT). 

Sustentabilidade em Debate - Brasília, v. 5, n. 1, p. 76-97, jan/abr 2014. 

 

SILVA, G.V. Percepção Ambiental na área de proteção ambiental na ilha de cotijuba, Belém, 

Pará. Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.10, n.18; p. 3977-3985. 

2014. 

 

SILVA, S. F. S.; CÂNDIDO, G. A.; RAMALHO, M. C. RAMALHO. Sistema de Indicador 

de Sustentabilidade Pressão-Estado-Impacto-Resposta na análise das condições ambientais 

resultantes dos resíduos sólidos urbanos: um estudo no Município de Cuité-PB. Qualit@s 

Revista Eletrônica V.13. N. 2,2012.  

 

http://www.redepsi.com.br/portal/modules/smartsection/item.php?itemid=2028&keywords=percep%E7%E3o+ambiental


44 

 

TUAN, Yi-fu. Topofilia. Um Estudo da Percepção, Atitudes e Valores do Meio Ambiente. 

Editora Difel. São Paulo, SP. 288p. 1980. 

 

VAN BELLEN, H. M. Desenvolvimento Sustentável: Uma Descrição da Principais 

Ferramentas de Avaliação. Ambiente & Sociedade. Vol. VII, n. 1 p. 67-88. 2004. 

 

VELLOSO, A. L;  SAMPAIO,  E. V. S. B.; PAREYN, F. G.C. (Eds.).  2002.  Ecorregiões  

propostas  para  o  Bioma  Caatinga.  Recife:  Associação  Plantas  do  Nordeste,  Instituto  de  

Conservação Ambiental, The Nature Conservancy do Brasil. 

 

VIDAL, F. C. B. A problemática do semi-árido nordestino à luz de Celso Furtado: 

permanência da pobreza estrutural. In: Pobreza e desigualdades sociais. Salvador: SEI, 

2003, v. 1, p. 197-217. 2003. 

 

VIEIRA, S. J. Transdisciplinaridade aplicada à Gestão Ambiental de Unidade de 

Conservação. Estudo de Caso: Manguezal do Itacorubí, Florianópolis/SC. Sul do Brasil. 

Tese de Doutorado. Programa de pós-graduação em engenharia civil- UFSC, Florianópolis, 

292 p. 2007. 

 

VIOLANTE, A. C. Moradores e turistas no município de Porto Rico, PR: percepção 

ambiental no contexto de mudanças ecológicas. Tese de doutorado. Programa de Pós-

Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais. UEM, Maringá, PR. 126p. 

2006. 

 

WHYTE, A. V. T. La perception de l’environment: lignes directrices méthodologiques 

pour les études sur le terrain. UNES-UNESCO, Paris, França, 134p. 1978. 

 



45 

 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL DE COMUNIDADES RURAIS SOBRE 

CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS: UM ESTUDO 

EXPLORATÓRIO NA CAATINGA  

 

ENVIRONMENTAL PERCEPTIONS OF RURAL COMMUNITIES 

ABOUT NATURAL AREAS: AN EXPLORATORY STUDY IN CAATINGA 
 

Este artigo está submetido à Revista Sociedade & Natureza, portanto, está formatado de acordo com as 

recomendações deste periódico. 

(http://www.seer.ufu.br/index.php/sociedadenatureza/about/submissions#authorGuidelines) 

 

RESUMO 

O semiárido brasileiro inclui o Domínio das Caatingas, que é restrito ao território nacional e, 

apesar desta singularidade, tem sido submetido a acentuado uso inadequado dos seus recursos 

naturais, tornando-o um dos mais ameaçados. As iniciativas governamentais que visam à 

proteção de áreas naturais, tais como a criação de Unidades de Conservação (UC’s) e fiscalização 

de áreas naturais não protegidas têm demonstrado ineficiência diante do cenário de degradação 

nas Caatingas. Na perspectiva da inserção de comunidades rurais no processo de conservação, foi 

avaliada a Percepção Ambiental de comunidades rurais situadas em três áreas estratégicas de 

Caatinga no Estado do Rio Grande do Norte, sendo duas Unidades de Conservação e uma área 

natural não protegida. As percepções dessas comunidades que interagem com as áreas naturais 

foram avaliadas por meio de entrevistas, utilizando a Percepção Ambiental associada à Análise 

de Conteúdo. Obteve-se um perfil comparativo acerca das percepções das comunidades sobre o 

uso, ocupação e conservação da Caatinga. Constatou-se grande conhecimento das comunidades 

estudadas sobre os recursos naturais, e que a diferença entre os níveis de conhecimento e de 

interesse pela preservação não está no fato de as áreas constituírem ou não Unidades de 

Conservação, mas possivelmente na gestão inadequada. Portanto, a inserção de comunidades 

rurais no processo de conservação, poderá subsidiar ações para a conservação das Caatingas.  

Palavras-chave: Comunidade local, Unidades de Conservação, Etnoconservação. 

 
 

ABSTRACT 

The brazilian semiarid includes the unique Caatinga domain, which is restricted to the brazilian 

territory and  has been subjected to severe misuse of its natural resources, making it one of the 

most threatened of brazilian biomes. Government initiatives aimed at the protection of natural 

areas, such as the creation of Conservation Units (CUs) and supervision of protected natural 

areas, have not been able to curb environmental degradation in the Caatinga. Considering the 

inclusion of rural commmunities in the environmental conservation process, the authors 

evaluated the Environmental Perception of communities located in three strategic areas of the 

Caatinga of Rio Grande do Norte State (NE Brazil). The field work was carried out in two 

conservation units and one natural area without legal environmental protection status. The 

perceptions of the communities that interact with these natural areas were assessed through 

interviews, using the Environmental Perception protocols associated with content analysis. A 

comparative profile was thus obtained regarding these communities´ outlook on ocupation, use 

and conservation of the Caatinga. The results showed that the sampled population in the rural 

communities had an extensive knowledge of the problems affecting the Caatinga and that the 

http://www.seer.ufu.br/index.php/sociedadenatureza/about/submissions#authorGuidelines
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level of such knowledge was not correlated to the legal status of  the conservation  areas, but is 

due to inadequacies in the areas´ management. Therefore, the inclusion of rural communities in 

the conservation process, may support actions for the conservation of the Caatinga 

Keywords: Local Community, Conservation Units, Ethnoconservation 

 

INTRODUÇÃO  

A sustentabilidade, que pressupõe preservação ambiental, desenvolvimento econômico e 

equidade social, constitui um dos principais desafios das Ciências em nível global, sendo ainda 

mais desafiadora no semiárido brasileiro, que está submetido a variações climáticas severas 

(ALBUQUERQUE, et al. 2012), é detentor de grande diversidade biológica (TABARELLI et al. 

2005; FREIRE et al. 2011), e abriga grande adensamento populacional de baixa renda (LEAL et 

al. 2005). 

Nesse cenário, os recursos naturais se tornam vulneráveis à exploração e degradação. 

Portanto, apesar de sua singularidade, A Caatinga passa por um extenso processo de alteração e 

deterioração ambiental, provocado pelo uso insustentável dos seus recursos naturais, que 

comprometem processos ecológicos chaves e forma extensos núcleos de desertificação em vários 

setores da região (LEAL et al. 2005; ALVES et al. 2008). 

A Caatinga ocupa cerca de 12% do território nacional (844.453 Km²), é o Domínio menos 

conhecido e possui apenas 24 áreas naturais protegidas, um número muito reduzido diante da área 

significativa que ocupa no território brasileiro (BRASIL, 2014).  

Entre as Unidades de Conservação (UCs) de proteção integral das Caatingas em nível 

Estadual, no Rio Grande do Norte, encontra-se a Estação Ecológica do Seridó – ESEC Seridó, 

que se situa muito próxima a uma propriedade agrícola e que abriga, em sua zona de 

amortecimento, várias comunidades rurais que utilizam os recursos naturais, de maneira 

extensiva. Outra UC situada nessa mesma região é a Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(RPPN) Stoessel de Britto, localizada no município de Jucurutu, Mesorregião Central do Rio 

Grande do Norte. Esta Unidade está inserida na categoria de uso sustentável, cujo objetivo básico 

é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 

naturais. No entorno desta RPPN, a cerca de 3 km, encontra-se a comunidade rural de Lajinhas, 

no município de Caicó.  

Além destas UCs, existem outras áreas naturais não protegidas de Caatinga que possuem 

grande importância biológica e social para a região, como é o caso da área de Caatinga arbórea da 

Serra de Santana, mais especificamente no município de Tenente Laurentino Cruz. As 

comunidades rurais deste Município mantêm estreita relação de uso dos recursos naturais, e 

constituem de um conjunto de municípios que compõem o complexo da Serra de Santana. Essa 

população apresenta alto nível de dependência dos recursos naturais da Caatinga da região, pois, 

a maior parte das comunidades vive em sistema de agricultura familiar. Essas três áreas estão 

situadas na região do Seridó do Rio Grande do Norte, que possui área de 12.953 km (IBGE, 

2010), o que representa cerca de 24,3 % da área do Estado. É uma das microrregiões potiguares 

com maior cobertura de Caatinga, apresentando, porém, elevado grau de devastação, tendo sido 

classificada como Área Susceptível à Desertificação na Caatinga, na categoria muito grave 

(BRASIL, 2004). 

As comunidades que habitam essas três áreas do Seridó, possuem a economia baseada em 

agricultura e criação de bovinos e caprinos (IBGE, 2010), além de praticarem atividade de caça e 

de supressão da vegetação. Aliado a estes fatos, estas áreas possuem formas de gestão distintas, 

conforme estabelecido pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC); ou seja, a 
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ESEC Seridó é de proteção integral e, portanto, é bastante restritiva e a RPPN, por ser de uso 

sustentável, mais inclusiva. Já a área de Caatinga do município de Tenente Laurentino Cruz, não 

constitui área protegida, mas por estar amplamente distribuída sobre parte da Serra de Santana, 

contendo assentamentos rurais, é fiscalizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). O conjunto desses fatores torna relevante esta 

comparação quanto à conservação, a partir das percepções das comunidades rurais que mantêm 

relação direta com essas áreas, no intuito de identificar possíveis interesses pela conservação da 

Caatinga, inclusive como integrantes desse processo. Isto porque, conforme os trabalhos 

efetuados por MENDES (2005); SANTOS et al. (2000); SILVA (2006); PINHEIRO et al. 

(2011); HOEFFEL et al. (2008); SILVA (2009); e LERMEN e FISHER (2010), estudos que 

visam avaliar as relações entre o homem e o ambiente no qual está inserido são relevantes no 

processo de conservação. 

Nessa perspectiva, a Percepção Ambiental além de avaliar as formas de uso dos recursos 

naturais, é um instrumento utilizado em diversas áreas do conhecimento visando a melhoria da 

qualidade de vida do homem e das demais espécies que com ele interagem, podendo ser definida 

como uma tomada de consciência do ambiente pelo homem (MARIN et al., 2003). Por se basear, 

dentre outras estratégias, na aplicação de entrevistas que analisam a opinião, as percepções sobre 

o ambiente, seus problemas e possíveis soluções a partir dos entrevistados (LERMEN e FISHER, 

2010), a percepção ambiental é um instrumento por meio do qual são identificadas estratégias de 

ação, através da adoção de um modelo de gestão mais participativo visando soluções de 

problemas em áreas naturais com atividades antrópicas muito acentuadas como é o caso das três 

áreas avaliadas nesse estudo. 

Diante do exposto, este trabalho objetivou avaliar e comparar a Percepção Ambiental de 

três comunidades rurais habitantes do entorno de áreas estratégicas do semiárido protegidas e não 

protegidas, como subsídio complementar à conservação dos recursos naturais, por meio da 

inserção social neste processo e consequente sustentabilidade para áreas de Caatinga. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Percepção Ambiental como instrumento de conservação 

O conceito de Percepção Ambiental foi estabelecido pelo Programa da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Man And Biosfere 

(MAB/UNESCO), como “Uma 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” (WHYTE, 1978). Este programa da UNESCO enfatizava o estudo da 

percepção do meio ambiente como fundamental para a gestão de lugares e paisagens que tinham 

importância para a humanidade, e o objetivo do MAB era estudar as relações entre as populações 

e o meio ambiente em diversas cidades em torno do mundo.  

Nessa perspectiva, a Percepção Ambiental tem sido cada vez mais utilizada, tanto nas 

ciências humanas e sociais quanto nas biológicas, como um instrumento de investigação das 

relações entre o ser humano e o ambiente em seu entorno (PINHEIRO et al. 2011; BRAGA e 

SCHIAVETTI, 2013; MATOS et al. 2013). Ela está focalizada no contato do homem com a 

realidade concreta e com as representações que faz dela, levando em conta os fatores que 

compõem essa realidade (IRVING e FONTANA, 2003); portanto, é uma ferramenta importante 

para a adequação gestão em áreas de preservação ambiental e na conservação de áreas naturais 

não protegidas. 
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Projetos focados na temática do meio ambiente no Brasil constituem processos importantes, 

tanto sociais quanto científicos, para a manutenção da vida em diversos ambientes (ROCHA, 

2003). Nesse contexto, a valorização dos conhecimentos tradicionais surge como uma alternativa 

capaz de auxiliar na conservação de áreas naturais. Porém, para que isto aconteça, faz-se 

necessário que estes conhecimentos sejam compreendidos e analisados como uma possibilidade 

para a conservação da natureza (PEREIRA e DIEGUES, 2010). Isto porque um conhecimento 

adequado sobre como a sociedade pode contribuir para a proteção e manejo de áreas naturais é 

objetivo de diversas formas de abordagem de problemas locais, em busca de soluções que levem 

em consideração aspectos sociais, econômicos e culturais da região (CULLEN et al. 2004; 

LUCENA e FREIRE, 2011; SILVA e FREIRE, 2009). 

Segundo Costa (2007), o processo de interação das pessoas com o seu contexto social 

envolve um conjunto de conceitos e significados construídos socialmente com base na 

interpretação subjetiva da realidade que as envolve em seus ambientes. Daí a relevância de 

utilizar a Percepção Ambiental em pesquisas que visam compreender as formas de interação 

comunidade local versus ambiente natural.  

 

Conservação da Caatinga: instrumentos e estratégias 

A mais antiga iniciativa governamental brasileira para conservação da natureza foi a 

criação e regulamentação do Código Florestal (Lei 4.771), em 1965, a partir do qual a Caatinga 

foi considerada passível de proteção ambiental. Mais recentemente, foi estabelecido o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), o qual normatiza a criação de Unidades de 

Conservação (UCs). A criação de UCs, por si só, não tem possibilitado resultados eficientes, 

pois, além desse instrumento legal, deve ser considerada a relação homem-natureza, incluindo os 

conflitos e as particularidades existentes em cada região, bem como a necessidade de se adaptar 

estratégias de gestão que tornem essas áreas bem gerenciadas. Por outro lado, algumas áreas 

naturais relevantes não são protegidas, como é o caso da Caatinga da Serra de Santana, Município 

de Tenente Laurentino Cruz. Camphora e May (2006) afirmam que o pensamento econômico 

aplicado à implementação e gestão do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) 

não comporta soluções triviais, e nos reporta ao desafio de consolidar critérios de análise 

compatíveis com a diversidade biológica de cada domínio geográfico e com os serviços 

ambientais gerados no âmbito das distintas categorias de Unidades de Conservação.  

Dentre as Unidades de Conservação, as Estações Ecológicas (ESEC’s) são estabelecidas 

como áreas de uso restrito à realização de pesquisa científica, previamente avaliada, excluindo a 

presença humana para fins de extração e/ou uso de recursos naturais (BRASIL, 2000). Este 

mesmo sistema define Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) como área privada, 

gravada com perpetuidade, cujo objetivo é conservar a diversidade biológica. Contempla ainda a 

pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais. Áreas como 

a ESEC Seridó e a RPPN Stoessel de Brito, situadas na Caatinga do Seridó do Rio Grande do 

Norte, necessitam da inserção das comunidades rurais no processo de conservação, uma vez que 

estas mantêm estreita relação com estas UCs e fazem uso extensivo dos seus recursos naturais. 

Cabe destacar que algumas Unidades de Conservação brasileiras se tornaram mais 

protegidas e menos exploradas pelas comunidades quando seus planos de manejo e gestão as 

incluíram em suas tomadas de decisão para a conservação e uso sustentável de seus recursos 

(QUEIROZ e PERALTA 2006). Esses estudos vêm sendo cada vez mais aplicados em 

comunidades rurais e em entornos de áreas naturais, tendo como foco a conservação ambiental e 

a melhoria da qualidade de vida (HOEFFEL, 2008; PRUDÊNCIO e CÂNDIDO, 2009; SILVA et 
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al. 2009; BRASILEIRO 2009). Nesse sentido, a conservação da Caatinga só será possível com a 

utilização de instrumentos que aliem suas peculiaridades ao conhecimento das comunidades 

locais; assim sendo, conhecer um perfil comparativo das comunidades de diferentes áreas 

estratégicas acerca de sua conservação, é um importante passo para minimizar a degradação 

ambiental a qual a Caatinga está submetida. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Áreas de estudo 

Foram estudadas as comunidades rurais de três áreas naturais de Caatinga, sob diferentes 

formas de gestão e localizadas na região do Seridó do Estado do Rio Grande do Norte, conforme 

detalhamento a seguir. 

Comunidades situadas na microrregião da Serra de Santana, especificamente na área 

pertencente ao Município de Tenente Laurentino Cruz, que ocupa cerca de 65 km², e apresenta 

extensas áreas nativas de Caatinga arbórea sobre a qual as comunidades realizam diversas 

atividades de extração animal e vegetal, sendo peculiar nessa região a agricultura familiar.A sede 

do município possui altitude média de 730 m e coordenadas de 06°08’52” S e 36°43’08” W 

(VELLOSO et al. 2002).   

A Estação Ecológica do Seridó (ESEC Seridó), situada geograficamente entre 6°35' S e 

37°15' W, possui área de 1.166,38 ha no município de Serra Negra do Norte/RN e constitui uma 

Unidade de Conservação de proteção integral da Caatinga do Serido norteriograndense. Cinco 

comunidades rurais habitam seu entorno imediato (Zona de amortecimento) e utilizam o solo, 

animais, vegetais, e a própria área de preservação para diversos fins, como a agricultura, pecuária 

e o comércio da fauna e flora (SILVA, FREIRE 2009).  

A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Stoessel de Britto, situa-se entre 6° 

13’4”S e 37° 2’ 25” W ocupando uma área de 756 ha, no município de Jucurutu/RN, 

Mesorregião Central do Rio Grande do Norte; constitui uma UC de uso sustentável. No entorno 

desta RPPN, a cerca de 3 km, encontra-se a comunidade rural de Lajinhas (06°14’ S e 37°03’ W), 

no município de Caicó/RN (Figura 1), utilizada nesta pesquisa por ser única a comunidade 

próxima e que mantém relação com os usos dos recursos da RPPN. 

 

Figura 1. Localização Geográfica das Comunidades Rurais Estudadas. 
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Legenda. 1. Estação Ecológica do seridó; 2. RPPN Stoessel de Brito. Fonte: elaborado pela 

Dra Mycarla Lucena 

 

Metodologia da Pesquisa 

Esta pesquisa foi delineada de acordo com a investigação qualiquantitativa e exploratória. 

Como método de obtenção de dados, utilizaram-se entrevistas no formato de formulários, com 

perguntas abertas e fechadas, baseado nos princípios da pesquisa em Percepção Ambiental, e teve 

como meta a compreensão das comunidades enquanto grupos sociais, o que tem sido efetuado 

com bons resultados em outros estudos semelhantes em Unidades de Conservação (MAROTI et 

al. 2000; SILVA, 2006; SANTOS et al. 2000; SILVA et al. 2010; LUCENA, FREIRE, 2011).  

Por existir neste estudo a necessidade do entendimento do homem como um agente que 

influencia e é influenciado pela estrutura social, aliou-se a percepção ambiental a uma forma de 

avaliar o discurso das comunidades de maneira qualitativa, a Análise de Conteúdo, que 

possibilita traçar um perfil comparativo sobre as opiniões e visões das comunidades que se 

relacionam de maneira mais direta com a ESEC Seridó, com a RPPN Stoessel de Brito e com a 

área natural da Serra de Santana (Município de Tenente Laurentino Cruz), trabalhando-se as 

variáveis da pesquisa utilizadas na Percepção Ambiental. 

A Análise de Conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, usadas 

para avaliar as percepções dos entrevistados, utilizando processos de categorização e tabulação de 

respostas a questões abertas (BARDIN, 2010).  

Para as comunidades da ESEC Seridó e da RPPN Stoessel de Brito, foram utilizados os 

dados secundários obtidos nos estudos de Silva (2009) e Lucena (2010), nos quais foram 

utilizados os mesmos instrumentos de coleta (Entrevista/formulários) e de análise de dados 

(Percepção Ambiental e a Análise de Conteúdo sobre os dados brutos desses estudos).  

Para avaliar possíveis diferenças de percepções dentre comunidades rurais de áreas naturais 

de Caatinga protegidas e não protegidas, foi estudada uma nova área de vegetação natural não 

protegida. Nessa perspectiva, foram estudadas comunidades rurais da Serra de Santana, no 

município de Tenente Laurentino Cruz, a qual possui uma significativa área natural de Caatinga, 

que abriga comunidades com semelhanças socioambientais com as do entorno das UCs estudadas 

anteriormente. 

As comunidades estudadas no entorno imediato da ESEC Seridó eram compostas por 

comunidades rurais e por professores das escolas locais e de escolas do ensino fundamental do 

Município de Serra Negra do Norte (Silva et al 2009), para as quais foram efetuadas 92 

entrevistas, que corresponde a 4,5% da população rural do entorno da ESEC. Na comunidade de 

Lajinhas, município de Caicó habitante localizadas no entorno da RPPN Stoessel de Brito 

(Lucena e Freire, 2011) foram efetuadas 90 entrevistas, que corresponde a aproximadamente, 5% 

da população rural do entorno da RPPN. Para o Município de Tenente Laurentino Cruz 

selecionaram-se, por conveniência, as pessoas das comunidades de diversas regiões da zona rural 

e urbana do município. Efetuaram-se para esta área, 244 (duzentos e quarenta e quatro) 

entrevistas, aproximadamente 5% da população. Os resultados desse estudo estão explicitados 

por Dimensão e Categorias que possibilitam avaliar as opiniões das comunidades baseadas na 

metodologia da Percepção Ambiental. As dimensões consideradas referem-se às variáveis do 

modelo contido em Whyte (1978), adaptados posteriormente para a análise de conteúdo 

(BARDIN, 2010). 

À semelhança dos trabalhos de Silva e Freire (2010) efetuado na ESEC Seridó e Lucena e 

Freire (2011) realizado na RPPN Stoessel de Brito, foram identificadas por meio da Percepção 
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Ambiental e da Análise de Conteúdo, variáveis, tais como, as variáveis de estado (características 

do sujeito e do grupo), que relacionam o gênero, idade, profissão, a escolaridade, renda familiar e 

o tempo de moradia dos entrevistados em suas comunidades; estes indicadores formam o perfil 

dos entrevistadas. As variáveis de saída (escolha de usos como problemas e formas de 

preservação da ESEC, da RPPN, e da Serra de Santana), e os processos de percepção (do 

ambiente que envolve as UCs e suas descrições, a opinião das comunidades sobre as UCs e área 

não protegida, atitudes futuras e formas de preservação), constituem as dimensões das quais se 

selecionaram as categorias deste estudo (Tabela I). 

 

Tabela I. Dimensões e categorias adotadas nesta pesquisa, conforme Whyte (1978) e adaptadas 

de Silva et al., (2011). 

 

Dimensão Categorias 

Variáveis de estado 
Indicadores Socioeconômicos 

Experiência 

Variáveis de saída 
Problemas identificados  

Estratégias para preservação 

Processos de percepção 
Significado da área para o entrevistado 

Descrição da área pelo entrevistado 

Org. dos autores 

 

Tratamento e Análise dos dados 

A utilização da Análise de Conteúdo, de acordo com Bardin (2010), está dividida em três 

fases fundamentais, realizadas neste estudo: a pré-análise, exploração do material e tratamento 

dos resultados. Na primeira fase, foi estabelecido um esquema de trabalho preciso, para que as 

categorias analisadas em cada dimensão fossem elaboradas baseadas nos objetivos do trabalho. A 

segunda fase consistiu no cumprimento das decisões tomadas na seleção das categorias. Na 

terceira etapa, os pesquisadores, apoiados nos resultados brutos, os tornaram significativos e 

válidos, classificando e interpretando as falas dos pesquisados nas dimensões e categorias 

elaboradas. De acordo com Bardin (2010), a categorização é uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento 

segundo o gênero (analogia), com critérios previamente definidos. 

A partir dos resultados, foram realizadas análises quantitativas e qualitativas dos dados. A 

análise quantitativa, seguindo Bardin (2010), se aplica aos dados que podem ser mensuráveis, 

fundamentando-se na frequência de aparição de certos elementos. Assim sendo, as categorias de 

estratégias para conservação e significado da área para o entrevistado, foram analisados por meio 

da análise de correspondência (AC), técnica estatística multivariada que desenvolve um gráfico, 

representando a associação entre as linhas e colunas de uma tabela de contingência; a posição dos 

pontos dispostos no gráfico reflete sua associação (JOHNSON e WICHERN, 2007). É uma 

técnica capaz de analisar um conjunto grande de variáveis categóricas (NASCIMENTO et al. 

2013) e que vem sendo utilizada com bons resultados em estudo na área ambiental (MATTOS et 

al. 2011) e de Etnobiologia (BRAGA e SCHIAVETTI, 2013).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dimensão 1: Variáveis de Estado 

 

Indicadores Socioeconômicos 

Nesta variável foram qualificados os dados de caracterização dos grupos de indivíduos 

entrevistados das três comunidades, tais como, a distribuição por gênero, faixa etária, estado 

civil, escolaridade, renda familiar, profissão e tempo de moradia na comunidade. 

Esses indicadores definiram o perfil das três comunidades entrevistadas, que tem a 

maioria (mais de 50%) na faixa etária entre 31 e 50 anos, com equivalência de gênero, e a maior 

parte (cerca de 70%) é casada (incluindo os concubinatos). Quanto ao nível de escolaridade, o 

perfil (65%) é de pessoas não alfabetizadas ou semianalfabetas; isto é, não concluíram o ensino 

fundamental. A renda das famílias entrevistadas está em torno de um salário mínimo e, as 

mulheres têm como profissão “dona de casa” ou “agricultora”; os homens são agricultores e/ou 

pecuaristas, embora 15% dos entrevistados tenham relatado outras ocupações como professor e 

funcionário público, por exemplo.  

As famílias estão compostas por 4 a 5 pessoas por núcleo e, quanto ao tempo de moradia, 

mais de 50% vive nessas comunidades há mais de 20 anos. Este fato reflete em alto grau de 

conhecimento destas comunidades sobre a região onde vivem, tendo em vista a grande 

dependência das comunidades em relação aos recursos disponíveis nessas áreas naturais. 

Constata-se, portanto, que nas variáveis de estado, as comunidades entrevistadas 

apresentam perfis muito próximos provavelmente porque os três municípios estão localizados na 

Caatinga do Seridó do Rio Grande do Norte.  

 

Experiência 

O indicador Experiência mensura o grau de relacionamento que o grupo de entrevistados 

possui com as áreas naturais e, assim, traça um perfil sobre o nível de conhecimento, percepções 

e usos dessas comunidades. 

Na comunidade do município de Tenente Laurentino Cruz, este indicador mostrou que a 

comunidade possui um grau de conhecimento satisfatório sobre as “matas” que estão no entorno 

de suas casas ou sítios, pois mesmo os que não vivem mais diretamente da agricultura, já 

trabalharam nessas áreas de Caatinga, ou as visitam com frequência, seja para a caça ou para 

cuidar do gado que forrageia na mata nativa da Caatinga.  

No que se refere à avaliação da experiência para a RPPN, os entrevistados informam já ter 

visitado a RPPN apenas para conhecer ou trabalhar. Identifica-se nas respostas a falta de atrativo 

nesta reserva para a realização de visitas pelos moradores do entorno.  Essa ideia está de acordo 

com as falas dos moradores quando eles afirmam que falta funcionalidade para as visitas e 

investimentos na Reserva (LUCENA, FREIRE, 2011), problema este que não foi identificado 

para as comunidades da ESEC Seridó, nem em Tenente Laurentino Cruz. 

Assim sendo, quanto a este indicador, constatou-se que tanto em Tenente Laurentino Cruz, 

onde a agricultura e a pecuária são as principais atividades e são permitidas na maioria das áreas, 

como na ESEC Seridó, que é UC de proteção integral, o nível de conhecimento e de relação das 

comunidades com a área e seus recursos naturais demonstrou ser maior que na RPPN. 

Dimensão 2 - Variáveis de saída 

Esta Dimensão interpreta as escolhas de usos que os entrevistadas fazem das áreas que 

habitam, quanto aos usos e utilidades para a vida, quer sejam proprietários ou apenas cidadãos 
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comuns. Enfim, a análise dessas variáveis tem o intuito de identificar e avaliar nos discursos a 

importância das áreas para as pessoas e para a região. 

 

 

Problemas identificados nas áreas 

Os problemas identificados pelas comunidades estudadas aparecem aqui na mensuração 

do grau de conhecimento que possuem sobre o atual estado de conservação das áreas, os 

principais problemas e quem ou quais são os causadores desses impactos. 

Nesse indicador, o desmatamento, as queimadas e a caça, como consequência da falta de 

fiscalização e de incentivos por parte do governo, além da falta de consciência dos próprios 

moradores rurais, são os principais problemas destacados pelas comunidades do município de 

Tenente Laurentino Cruz (Figura 2). O desmatamento também encontra-se entre os principais 

problemas em estudos semelhantes (BARROS e FIGUEIRA, 2010; SOUSA et al. 2012). No que 

se refere à caça, as comunidades indicam os próprios vizinhos como os principais caçadores e 

causadores dos problemas da ESEC e da Caatinga de Tenente Laurentino Cruz, que também está 

submetido à queimadas, pois, como a agricultura é a principal fonte de renda neste município, 

essas práticas ainda são muito utilizadas pelos agricultores. O governo também é citado como 

negligente quanto à falta de controle sobre esses impactos em Tenente Laurentino Cruz, porém 

em menor escala. No caso da omissão de identificação de caçadores, esse é um fato comum em 

estudos realizados em outras comunidades do entorno de áreas protegidas, a exemplo do estudo 

efetuado por Cunha et  al. (2007), onde 96% dos entrevistados declararam não caçar, mas 

praticam a caça às escondidas. 

A falta de fiscalização também é muito citada e visível na área da RPPN, além de outros 

impactos provocados por parte da comunidade do entorno, quais sejam, invasão dos animais das 

fazendas vizinhas, retirada de lenha para consumo e atuação de caçadores na área, embora sem 

identificação (LUCENA, FREIRE, 2011). Cabe destacar que esses impactos negativos são 

comuns às comunidades das três áreas estudadas. Portanto, o indicador avaliado demonstra que as 

comunidades estudadas conhecem bem os problemas que as áreas naturais enfrentam e 

identificam que estes podem ser resolvidos não apenas por eles, mas pelos próprios funcionários, 

no caso das áreas protegidas, e pelo IBAMA no caso de Tenente Laurentino Cruz, apontando 

novas atitudes que possam fortalecer as práticas já adotadas nos municípios. 
 

Figura 2. Problemas relatados pelos entrevistados das comunidades rurais da Caatinga na Serra 

de Santana, Município de Tenente Laurentino Cruz-RN. 

 
Org. dos autores 
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Estratégias para conservação 

Conhecer a capacidade para a solução dos problemas indicados pelos entrevistados é o 

objetivo desse indicador, que demonstra a percepção das pessoas em relação ao que deve ser feito 

e o tipo de tomada de decisão por parte das comunidades do entorno e dos próprios gestores das 

áreas. 

Os entrevistados na ESEC Seridó indicam que acabar com a caça através do aumento da 

fiscalização é a melhor forma de manter esta UC em seu adequado funcionamento (Silva et al., 

2009). No caso da RPPN, para os moradores que a consideram importante para a região, é 

necessário que exista funcionalidade, pois para muitos ela não trouxe benefício algum para a 

região (LUCENA, FREIRE 2011). Já em Tenente Laurentino Cruz, os moradores em sua maioria 

trazem a responsabilidade para si (Figura 3), ao afirmarem que não se deve matar os animais 

nativos ou progredir com o desmatamento, afirmando inclusive que atitudes legais como a 

fiscalização e a proibição dessas práticas são igualmente importantes para que os problemas 

sejam resolvidos.  

Por outro lado, parte dos entrevistados da ESEC coloca a responsabilidade e a demanda de 

poder de preservação totalmente sobre os seus gestores, declararam que a população só irá parar 

de caçar se a fiscalização aumentar nas regiões mais susceptíveis a estas práticas (SILVA et al. 

2011). Já em Tenente Laurentino Cruz, área não protegida, a população não direciona essa 

responsabilidade aos gestores, e sim aos próprios moradores que não têm consciência da 

necessidade de parar com essas práticas, pois colocam, dentre outras estratégias, que se deve 

parar de matar animais e evitar desmatamento, como principal estratégia para conservação das 

matas. 

Mesmo sabendo da importância das “matas” para sua vida e seu bem-estar, os entrevistados 

acreditam que o processo de degradação só poderá diminuir se as pessoas passarem por cursos e 

palestras de orientação, e se forem oferecidas a elas novas oportunidades de emprego que as 

tirem da agricultura, caça e do corte de lenha, como pode ser constatado nas falas a seguir: 

 “O povo deve se conscientizar e manter a natureza conservada e quando arrancar três 

plantas, plantar uma.” Entrevistado nº 117 

“A mata é muito bonita, só deve tirar quando precisa da mata, é muito feio um sitio todo 

desmatado.” Entrevistado nº 176 

Esses resultados destacaram através do método AC demonstrado na Figura 3, no eixo 1 

(auto-valor 0,114, 53,0% de inércia) e eixo 2 (auto-valor 0,082, 38,1% de inércia) que as 

comunidades de Tenente Laurentino Cruz apresentaram a maior variabilidade de respostas quanto 

à solução dos problemas indicados, e que a comunidade do entorno da RPPN teve a maioria dos 

entrevistados que não souberam responder sobre o que deve ser feito com esta área, pois a RPPN 

Stoessel de Britto não é uma UC reconhecida pela comunidade local. Já as comunidades do 

entorno da ESEC detém uma admiração e respeito por esta UC, fato que pode ser resultante da 

fiscalização mais efetiva do que a da RPPN (Lucena, 2010), o que é evidenciado nesta análise 

(Figura 3), na qual os entrevistados indicam que deixar a ESEC como está ou apenas fiscalizar 

mais a área são as melhores estratégias de preservação. 
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Figura 3. Análise de Correspondência sobre as estratégias para a conservação da vegetação das 

áreas em estudos, sugeridas pelos entrevistados. Legenda: 1. Desmatar para a agricultura, 2. 

Conscientização ou proibição, 3. Fiscalização ou proibição, 4. Deixar a mata como está, 5. Não 

matar animais ou plantas, 6. Desmatar parte da vegetação, 7. Reflorestar, 8. Não soube responde

   

 
Org. dos autores 

 

Quanto às Caatingas existentes na Serra de Santana, em Tenente Laurentino Cruz, as 

comunidades relatam que, por haver uma fiscalização pontual, muitos dos praticantes da caça e 

do desmatamento vêm diminuindo a frequência dessas práticas, devido à aplicação de multas 

realizadas pelo IBAMA. Mesmo esta atitude sendo uma ação imposta, tem colaborado com a 

preservação de diversas áreas naturais protegidas conforme constatado Por Maroti et al., (2000), 

Brasileiro (2009), Prudêncio e Cândido (2009), Roque (2009), Silva et al. (2009), Lucena e Freire 

(2011).  

De acordo com os resultados obtidos para a dimensão “Variáveis de saída”, observa-se 

que o grau de conhecimento da população sobre os impactos e problemas da ESEC é muito 

satisfatório, conforme constatado por Silva et al. (2009). As comunidades do entorno da RPPN e 

da Serra de Santana, Tenente Laurentino Cruz, citam os mesmos problemas relacionados para a 

ESEC, sendo que na RPPN eles não se colocam como os agentes que devem participar da 

resolução desses problemas, deixando para o órgão responsável por esta UC a função de resolver 

os problemas através de sua fiscalização, enquanto que os moradores de Tenente Laurentino Cruz 

relatam que a população deve se conscientizar, citando inclusive que a fiscalização não 

funcionará se a população não tiver consciência da importância de não desmatar ou caçar. O alto 

nível de conhecimento dessas comunidades acerca dos problemas das áreas demonstra a 

relevância de suas percepções para a tomada de decisão sobre as gestões e conservação dessa 

área, como demonstrado nas falas dos entrevistados abaixo: 

“Ter conscientização da população para preservação, pois a cidade era diferente, não 

tinha o calor que tem agora isso seria o inicio de tudo. Ensinar os agricultores com usar, não 

jogar lixo, nem caçar os animais.” Entrevistado nº 03 
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 “Ter consciência que sem as matas, agente vai viver muito mal, se não fosse os poucos 

matos que tem, ia ser ruim para sobreviver”. Entrevistado nº 161 

 

Dimensão 3 - Processos de Percepção 

Conhecer a percepção das pessoas entrevistadas em relação ao que essas áreas naturais 

representam e suas relações com os recursos naturais é o objetivo dessa dimensão. A partir daí foi 

traçado um perfil sobre o significado e a importância dessas áreas na vida das comunidades 

locais, para que se conheça a relevância das percepções das comunidades sobre essas vegetações 

nativas como instrumento de preservação das Caatingas. 

 

Significado das áreas para o entrevistado 

O que as áreas representam para as comunidades de seu entorno, qual a importância 

dessas áreas para a vida dos entrevistados, é o que esta categoria avalia com o propósito de 

identificar a relevância para as pessoas destas áreas no seu cotidiano. 

Nessa categoria a ESEC é vista pelos moradores como uma instituição de preservação do 

meio ambiente e que representa bem-estar e segurança por ser um órgão público que fiscaliza a 

região, significando ainda a presença de autoridades diretamente ligadas ao governo, que protege 

as fazendas de intervenções externas, aumentando o número de animais e plantas disponíveis até 

mesmo em suas terras (SILVA et al. 2009).  

A RPPN representa, para parte da comunidade avaliada, a preservação de animais e plantas, 

porém muitos deles (quase 50%) a consideram negativa ou sem importância alguma para a 

região, pois com a sua criação, veio a proibição da caça e do desmatamento, práticas que para 

estes entrevistados é fundamental para seu sustento, conforme constatado por Lucena e Freire 

(2011). 

As “matas” na Serra de Santana, Município de Tenente Laurentino Cruz, representam para 

a comunidade local bem estar (28%), seguidas pela representação da natureza (23%) e por serem 

fonte de sustento para as comunidades (23%); no entanto, essas “matas” não representam 

preservação, mas trazem para eles bem estar, porque influenciam diretamente no clima ameno da 

serra e por isso devem ser preservadas. 

Esses resultados destacam no método AC, Figura 4, através do eixo 1 (auto-valor 0,354, 

51,9% de inércia) e eixo 2 (auto-valor 0,328, 48,1% de inércia), que para Tenente Laurentino 

Cruz, o significado das áreas é de Sobrevivência e Estética, pois muitos ainda utilizam essas 

matas para obter seu sustento. Como a ESEC Seridó é uma Unidade de Conservação reconhecida 

pela população, os significados mais próximos a ela são Amenidade e Preservação da Natureza; 

por outro lado, como a RPPN Stoessel de Brito não é bem vista pela maioria dos entrevistados, o 

resultado mais expressivo para esta área foi que ela não significa nada para eles.  
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Figura 4. Análise de correspondência sobre o significado das matas para os entrevistados das 

áreas estudadas. 

 

 
Org. dos autores 

 

O perfil identificado sobre a relevância da ESEC na vida das comunidades estudadas é 

positivo, pois esta é considerada necessária para a região, por ser um órgão público que inspira 

confiança nas pessoas e traz práticas de desenvolvimento, como a presença de pesquisadores 

(SILVA et al. 2009), o que não é constatado em grande parte das falas dos moradores do entorno 

da RPPN, que em alguns casos citam a Reserva como algo que prejudicou sua vida, pois antes 

dessa proibição podiam plantar e colher, o que não é mais permitido. Em Tenente Laurentino 

Cruz, apesar da área estar passando por um processo de desmatamento para o uso na agricultura, 

os moradores consideram a presença das “matas” na Serra de Santana importante, inclusive 

citando-as como um diferencial exclusivo dessa região (Figura 4), como pode ser observado nas 

citações a seguir: 

“Uma coisa muito boa, por que quando a pessoa vai na mata, o ar que agente respira é 

diferente, mais gostoso”. Entrevistado nº 229 

“Representa coisa boa porque quando vem o desmatamento mexe no clima e no solo. A 

mata deveria ser intocável”. Entrevistado nº 12 

Constata-se nas respostas dos entrevistados sobre a RPPN que falta a tomada de 

consciência da importância da preservação dessa área, fato que é observado na percepção de 

moradores do entorno de outras Unidades de Conservação de uso sustentável, a exemplo do 

observado por Hoeffel et al. (2008), bem como de proteção integral como a observada na ESEC 

Seridó. Fato semelhante é constatado na comunidade da área não protegida de Tenente 
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Laurentino Cruz, porém neste município, mesmo com a consciência da importância das matas, a 

população continua o processo de desmatamento, justificado por eles como a única alternativa de 

seu sustento.  

 

Descrição das áreas pelo entrevistado 

Este indicador tem o objetivo de traçar o perfil da descrição das áreas pelas 

comunidades e definir suas percepções.  

Constatou-se que os entrevistados descrevem a ESEC como uma área organizada, mas que 

deixa a desejar na sua fiscalização, que trouxe coisas positivas para a região, como a diminuição 

da pesca e o aumento das áreas de mata, além do conhecimento, inclusive o científico e 

segurança para as fazendas do seu entorno. É uma área que vai além da preservação da natureza, 

trazendo segurança para as áreas e fazendas que estão no seu entorno mais imediato (SILVA et 

al., 2009). 

Quanto à descrição dos entrevistados sobre a RPPN, mais de 60% não sabe seu significado. 

A denominação Reserva Particular do Patrimônio Natural/RPPN ainda não é reconhecida pela 

comunidade; no entanto, em se tratando da Reserva Stoessel de Britto mais de 70% dos 

moradores conhece ou ouviu falar (LUCENA e FREIRE, 2011).  

Ao descreverem as “matas” da Serra de Santana, Município de Tenente Laurentino Cruz, as 

comunidades citam como um local da natureza onde elas podem obter o seu sustento, através da 

agricultura, da caça e da soltura do gado para a pastagem; além disso, eles relatam que as matas 

são responsáveis pelas chuvas constantes na Serra, configurando uma forte ligação com esses 

recursos naturais. Ainda segundo os entrevistados, uma parte da mata deve ser utilizada para a 

agricultura e outra deve ser preservada para que haja o bem estar na Serra de Santana, como 

podemos observar em algumas das falas dos entrevistados: 

‘Significa muitas coisas, porque ela chama chuva, e ela tem a parte preservada. Não tem 

mais onde trabalhar”. Entrevistado nº 62 

“Uma coisa muito boa, porque quando a pessoa vai para a mata o ar que agente respira é 

diferente, mais gostoso”. Entrevistado nº 237 

Portanto os moradores da ESEC identificam esta UC de maneira bastante distinta, pois 

todos os reconhecem como uma instituição de preservação do meio ambiente que é protegida 

pelo IBAMA. Enquanto a RPPN não é reconhecida pela maioria dos entrevistados como Reserva, 

um órgão de proteção da natureza (SILVA et al. 2011). Já as “matas” da Serra de Santana, 

Município de Tenente Laurentino Cruz, mesmo não sendo área protegida, são vistas como um 

local positivo para a manutenção do bem estar local, inclusive com alguns locais particulares 

onde não se pode caçar ou desmatar. 

O perfil de respostas obtido para a dimensão “Processos de percepção”, no que tange às 

formas de relacionamento e descrição da ESEC pelos entrevistados, é uma descrição que coloca a 

ESEC como uma área de propriedade do governo que traz benefícios à região; que vai além da 

preservação da natureza, pois as comunidades se referem a ela de maneira muito pessoal, 

trazendo a ESEC para o seu cotidiano, para a segurança e proteção das fazendas onde vivem e 

trabalham, relatando inclusive uma maior organização da região por consequência da 

implantação desta Unidade de Conservação (SILVA et al. 2009). Percepção semelhante a esta foi 

obtida para a comunidade do município de Tenente Laurentino Cruz, a respeito das “matas” do 

seu entorno, pois as pessoas vêem nessas matas seu sustento e o bem estar que elas acreditam 

encontrar apenas na Serra, devido à presença da “natureza”, que é possível pela existência das 

matas. Afinidade semelhante com o ambiente encontrado nas percepções dos moradores de 
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Tenente Laurentino Cruz, só foi constatada em outras áreas na quais os moradores estabelecem 

relação de sustento, mas que constituem áreas naturais (FERREIRA, 2005; HOEFFEL et al. 

2008), à semelhança da ESEC Seridó. 

Esta percepção é diferente da constatada a partir de relatos da comunidade do entorno da 

RPPN Stoessel de Brito, pois esta é reconhecida como uma área de proibição. Embora muitos 

saibam que ela é uma Unidade de Conservação, não a consideram muito relevante para o seu bem 

estar e em decorrência da falta de fiscalização, continuam com práticas de extração animal e 

vegetal (LUCENA e FREIRE, 2011). Este resultado é semelhante ao obtido em estudo feito na 

Estação Ecológica de Juréia-Itatins, São Paulo, onde os moradores do entorno também a 

identificam como uma área de proibições (FERREIRA, 2005), o que leva o perfil dessas 

comunidades a uma percepção negativa sobre essas áreas naturais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As comunidades que habitam o entorno de áreas de conservação como a ESEC Seridó e a 

RPPN Stoessel de Brito, veem essas Unidades como importantes para a região onde elas vivem, 

embora, no caso da RPPN, citem como uma área de proibições e legalizada pelo IBAMA, mas 

apontam muitos problemas que envolvem o funcionamento e a gestão inadequada. No município 

com área natural não protegida (Tenente Laurentino Cruz), a comunidade vê nessas “matas” a 

manutenção do seu bem estar natural, bem como uma fonte de renda para suas famílias, tendo em 

vista que predomina a agricultura familiar nesta área; ou seja, a análise dessa área natural não 

protegida, quando compara com a investigação no entorno das Unidades de Conservação 

estudadas, revelou uma maior diversidade de uso para os recursos naturais, já que as 

comunidades podem utilizá-los livremente e de maneiras diversas. 

A diferença entre os níveis de conhecimento, de relação com a natureza e de interesses pela 

preservação não esta apenas no fato de as áreas constituírem ou não Unidade de Conservação, 

uma vez que nesse aspecto há grande semelhança entre as percepções das comunidades do 

entorno da ESEC Seridó (UC de Proteção Integral) e da Serra de Santana, Município de Tenente 

Laurentino Cruz (área não protegida). Isto porque, de acordo com as análises realizadas, apesar 

de a RPPN constituir UC de uso sustentável, e nessas Unidades de Conservação serem esperadas 

uma maior participação da população do entorno, pelo fato desse tipo de UC ser criada por 

doação do proprietário, a gestão parece inadequada, tendo em vista que a proprietária não 

mantém boas relações com a comunidade do entorno, afastando-a de uma relação realmente 

sustentável, o que é evidenciado pela falta de reconhecimento das comunidades em relação a esta 

Unidade de Conservação. 

A criação de UCs é de grande relevância, mas conforme as percepções e suas categorias 

avaliadas é mais importante ainda a gestão adequada e a inserção social por meio da participação 

das comunidades locais nesse processo, considerando o saber próprio de cada uma delas, pois 

como pode-se observar, a importância positiva das áreas de Caatinga para as comunidades rurais 

está relacionada com sua aceitação como área importante para a sustentabilidade da região. 

A falta de investimentos e de apoio para o desenvolvimento local é considerada grande 

empecilho na proteção das áreas estudadas. Porém, a maior organização da ESEC, que é visível 

para as comunidades, e a falta de organização na RPPN, como a ausência de fiscalização, faz com 

que a comunidade demonstre insatisfação, enquanto que em Tenente Laurentino Cruz, as 

comunidades consideram que as “matas” devem permanecer como estão mesmo considerando a 

fiscalização e o investimento financeiro insuficientes. 
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Merecem destaque e consideração as percepções e o conhecimento dessas comunidades que 

habitam o entorno dessas áreas para a adequação e melhor funcionalidade destas para a 

preservação dos recursos naturais das Caatingas, pois constata-se nos relatos das pessoas que 

essas comunidades possuem um alto nível de conhecimento sobre essas áreas, seus recursos e 

problemas enfrentados, podendo apontar soluções e, portanto, constituírem aliados para a 

melhoria das práticas de gestão e estratégias de conservação no Semiárido. 
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RESUMO 

 

O semiárido brasileiro possui um Domínio exclusivo, a Caatinga, que sofre diversas pressões 

antrópicas que causam inúmeros problemas ambientais, dentre as quais, a degradação 

ambiental, a qual se sobressai por ter influência direta na sustentabilidade desse Domínio. 

Uma das ferramentas mais utilizadas para mensurar a sustentabilidade ambiental é o sistema 

de indicadores de sustentabilidade Pressão-Estado-Impacto-Resposta (PEIR), aplicado neste 

estudo para mensurar a sustentabilidade no âmbito da degradação ambiental, para obter um 

diagnóstico dessa degradação na Caatinga em três municípios do Estado do Rio Grande do 

Norte, sob diferentes formas de gestão ambiental: Serra Negra do Norte, Jucurutu e Tenente 

Laurentino Cruz. Esta análise constitui um instrumento que pode fornecer subsídios para um 

planejamento que tenha por meta a qualidade de vida e a sustentabilidade ambiental em prol 

da conservação da Caatinga. 

Palavras-chave: Gestão Ambiental, Pressão Estado Impacto Resposta, Matas Nativas. 

 

ABSTRACT 

 

The brasilian semiarid has a unique biome, the Caatinga, who suffers various anthropogenic 

pressures that cause many environmental problems, one of these, environmental degradation, 

stands out, because they influence the sustainability indexes of this biome. One of the most 

used tools to measure environmental sustainability, is the system of sustainability indicators 

pressure-state-impact-response, applied in this study to measure the sustainability in the 

context of environmental degradation, to mount a diagnosis of this degradation in the 

Caatinga in three municipalities which are under various forms of environmental 

management, they are: Serra Negra do Norte, Jucurutu e Tenente Laurentino Cruz. This 

analysis is a tool that can provide support for a plan that has a goal of quality of life and 

environmental sustainability, for these three countries have similar characteristics and 

different forms of management, can be compared and presented similar attitudes to the 

conservation of the Caatinga. 

Keywords: Environmental Management, Pressure State Impact Response, Native Woods. 
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INTRODUÇÃO 

A degradação ambiental à qual o planeta está submetido tem sido intensificada ao longo 

da história da humanidade, fazendo com que as atenções do homem se voltem para novas 

atitudes em direção a práticas mais sustentáveis.  

Segundo Alves et al. (2008), o processo de ocupação do Nordeste brasileiro iniciou-se a 

partir do litoral e se interiorizou a partir do desenvolvimento das atividades extrativistas e da 

produção agrícola voltadas para a exportação. Historicamente, as atividades agrícolas sempre 

foram relevantes para a economia, e nesse contexto, o meio ambiente ficou relegado a um 

segundo plano.  

Em relação ao semiárido brasileiro, as Caatingas representam uma das mais 

diferenciadas formações vegetais estudadas por pesquisadores de diferentes formações e 

origens, que resultaram em estudos que definem suas características florísticas, estruturais, 

fisionômicas e o seu dinamismo (p. ex. FREIRE et al. 2011). Alguns desses trabalhos 

(BRASILEIRO, 2009, ALVES at al. 2008), defendem que todas as formas da Caatinga atual 

são resultados da degradação antrópica, sendo o clímax, a floresta seca.  As consequências 

dos impactos ambientais como as queimadas, a pecuária extensiva, o sistema agrícola e 

extrativismo vegetal estariam na origem dessas transformações (ALVES, 2009). 

Diante das fragilidades e potencialidades, a Caatinga vem sendo mais valorizada nas 

ultimas décadas. Resultados de Pesquisas recentes contribuem para a criação de novas 

Unidades de Conservação, mas falta muito a ser feito para que a Caatinga seja devidamente 

conservada e restaurada (BRASIL, 2013). 

A situação da Caatinga é avaliada como muito grave quanto à susceptibilidade à 

desertificação, em decorrência da degradação ambiental a que está submetida. Além disso, 

estudos mostram o quanto à degradação ambiental na Caatinga vem aumentando e 

prejudicando as comunidades locais (PRUDÊNCIO e CÂNDIDO, 2009; ALVES et al, 2009; 

FERNANDES et al, 2005). 

Diante desse cenário, estão sendo estruturadas e testadas formas de mensuração do 

desenvolvimento sustentável, com destaque para o uso de indicadores ambientais para a 

mensuração de danos causados ao meio ambiente, e por meio das quais sejam identificadas 

relações entre o estado dos danos ambientais com possíveis atitudes a serem tomadas dentro 

de um planejamento que vise reduzir e até mesmo reverter os impactos negativos. No caso 

específico das Caatingas, os indicadores poderão diagnosticar o estado da degradação em 

diferentes níveis e sob as mais variadas formas de gestão (CANDIDO et al. 2002). 

O Seridó do Rio Grande do Norte compreende área extensa de Caatinga, onde são 

desenvolvidas inúmeras atividades que incluem uso e ocupação desordenada, levando esse 

ambiente a situações de degradação ambiental (VIDAL, 2003). No estado e nessa região a 

única Unidade de Conservação (UC), em nível federal, é a Estação Ecológica do Seridó – 

ESEC Seridó, UC de proteção integral. Outra UC de uso sustentável na Caatinga do Seridó, é 

a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Stoessel de Brito. Por outro lado, áreas 

igualmente relevantes nesta região, a exemplo da Serra de Santana, especificamente o 

Município de Tenente Laurentino Cruz, possui extensa área natural não protegida. Apesar 

dessas áreas se encontrarem sob gestões ambientais distintas, elas sofrem processos de 

degradação ambiental pelas mesmas causas, o que nos permite compará-las utilizando 

Indicadores de Sustentabilidade. 

Pelo exposto, o objetivo deste trabalho é mensurar a degradação de áreas de Caatinga do 

Rio Grande do Norte, utilizando um conjunto de Indicadores de Sustentabilidade, adaptados 

do sistema PEIR, e avaliar a sustentabilidade dos municípios onde estão situadas, 

relacionando-a com as diferentes formas de gestão ambiental. 

O Sistema de Indicadores de Sustentabilidade Pressão-Estado-Impacto-Resposta (PEIR) 

desenvolvido pela Organization for Economic Co-operation and Development (OECD, 2004) 
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é aplicado a pequenas áreas onde ocorrem interferências antrópicas, para mensurar e/ou 

analisar sua qualidade ambiental e sensibilizar as autoridades e sociedade para a manutenção 

ou retomada da sustentabilidade ambiental dos ecossistemas com interferências antrópicas 

(ALVES, 2009), inclusive para dois ou mais cenários (NOBRE et al. 2010), sendo também 

aplicada na mensuração da degradação ambiental (SEKOVSKI et al. 2012).   

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Degradação ambiental na Caatinga 

A degradação ambiental, entendida como alterações das condições naturais que 

comprometem o uso dos recursos naturais (solos, água, flora, fauna, etc.) e reduzem a 

qualidade de vida das pessoas, é também, para Silva e Ribeiro (2004), caracterizada por 

desmatamentos, supressão de floresta e a queima da vegetação, com o objetivo de aumentar as 

áreas limpas para atender atividades econômicas, tais como, agricultura e pecuária.  

A degradação dos recursos naturais na Caatinga vem aumentando de maneira intensa, 

chegando a níveis críticos que repercutem na deterioração ambiental e consequentemente, 

causa prejuízos de ordem econômica, ambiental e social, seja no âmbito do espaço urbano ou 

rural (ALVES et al. 2008). 

Por muito tempo prevaleceu a ideia de que a Caatinga era resultante da degradação de 

formações vegetais mais exuberantes, como a Mata Atlântica ou a Floresta Amazônica. Esse 

pensamento produziu a falsa ideia de que este Domínio seria homogêneo, pobre em espécies e 

em endemismos, estando pouco alterada ou ameaçado desde o início da colonização do Brasil 

(ALVES et al. 2008). Atualmente a degradação ambiental da Caatinga (12% do território 

nacional), está fortemente ligada aos fatores de uso e ocupação do solo, uma vez que as 

formas de ocupação e manejo provocam tipos e graus de impacto, os quais atingem de 

maneira diferente o ambiente. 

O sobrepastoreio, a alta densidade populacional registrada em várias localidades, os 

constantes desmatamentos e o manejo ambiental sem planejamento fazem com que grande 

parte das terras na Caatinga enfrentem sérios problemas de erosão e redução da fertilidade 

potencial dos solos (LEAL et al. 2003). Esta situação desestabiliza a dinâmica do meio 

ambiente e afeta a qualidade de vida das comunidades, gerando impacto ambiental negativo, 

causado pela destruição, remoção ou exclusão da flora e fauna nativas, pela perda ou remoção 

da camada fértil do solo, pela alteração da qualidade e do regime de vazão do sistema hídrico, 

pela geração de poluição e contaminação dos recursos naturais (BROLLO 2001; BROLLO et 

al. 2002). 

 

As transformações do meio ambiente pelo homem, com o objetivo de torná-lo adequado 

às suas necessidades, geraram uma infinidade de problemas de caráter ambiental, que 

acabaram repercutindo de modo negativo na qualidade de vida das comunidades locais. 

Assim sendo, o planejamento ambiental é uma forma de prever atividades que possam 

acarretar ou prevenir danos ao meio ambiente. No entanto, para que seja possível planejar de 

maneira adequada e sustentável, é necessário mensurar a sustentabilidade ambiental; este 

estudo propõe esta análise a partir do problema da degradação ambiental, já detectado nas 

áreas de Caatinga objetivo deste estudo. 

 

Desenvolvimento Sustentável e Indicadores de Sustentabilidade 

A preocupação com o desmatamento e o aceleramento dos processos de degradação da 

Caatinga tem levado pesquisadores, órgãos governamentais, ONGs, o setor privado e muitos 

outros atores sociais (moradores, empresários, autoridades políticas) a empenharem-se na 

busca de um desenvolvimento econômico sustentável para a região Nordeste. 
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Para minimizar esse processo destruidor é necessário conter o avanço do processo que 

pode levar à desertificação com medidas sociais e tecnológicas por todos os segmentos sociais 

dessa área territorial, envolvendo não somente os agentes governamentais, mas, sobretudo 

toda a sociedade civil e organizada (MENEGUZZO, 2006). Uma das alternativas muito 

discutidas na atualidade pode estar no desenvolvimento sustentável que se baseia na 

durabilidade do crescimento econômico, conservação da natureza e equidade social.   

Definido no relatório Brundland (WCDE, 1987) e difundido através da Rio-92 como o 

desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a 

capacidade de atender as necessidades das futuras gerações, o desenvolvimento sustentável é 

o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Com a publicação desse relatório 

a questão ambiental ganhou outra  proporção, impulsionando pesquisas sobre indicadores de 

sustentabilidade (GUIMARÃES e FEICHAS, 2009). 

Na tentativa de mensurar o nível de sustentabilidade de determinadas regiões, é que se 

desenvolveram uma série de ferramentas ou sistemas para avaliar o grau de sustentabilidade 

do desenvolvimento. São os Sistemas de Indicadores de Sustentabilidade, que compõem 

importantes parâmetros para enfocar a realidade, dentro de um contexto multidisciplinar, 

tendo por finalidade fornecer informações imprescindíveis para a tomada de decisão. 

Para Guimarães e Feichas (2009), para que indicadores sejam instrumentos de um 

processo de mudança rumo ao conceito de desenvolvimento sustentável, eles devem aliar 

características que permitam mensurar dimensões, de forma a apreender a complexidade dos 

fenômenos sociais e com isso possibilitar a participação da sociedade no processo de 

definição do desenvolvimento; 

Na avaliação da sustentabilidade, os indicadores são importantes, sobretudo, porque 

ajudam a relatar as condições de sistemas complexos e interdependentes, bem como 

promovem a avaliação de desempenho de diversas maneiras de gestão e políticas aplicadas 

em uma localidade visando alcançar a sustentabilidade. São muitas as ferramentas que podem 

ser usadas para mensurar o desenvolvimento sustentável, de modo que sua escolha depende 

do ambiente e contexto no qual será aplicado. A degradação como problema ambiental em 

destaque na Caatinga remete à aplicação de um sistema de Indicador de Sustentabilidade, 

aplicado onde os problemas ambientais são preponderantes, como é o caso do Sistema de 

Indicador de Sustentabilidade Pressão-Estado-Impacto-Resposta (PEIR). 

 

O modelo Pressão Estado Impacto Resposta 

O PEIR é caracterizado como um programa de comunicação que tem como objetivo 

sensibilizar sobre questões ambientais, proporcionando opções para ações, através das quais 

se torna possível fazer análise de medidas corretivas (VIEIRA, 2007), adotar novos rumos no 

enfrentamento dos problemas ambientais, assim como identificar competências e níveis de 

responsabilidade dos agentes sociais comprometidos (KRISTENSEN, 2004).  

Neste ponto de vista, insere-se a problemática ambiental, em que a busca constante por 

um novo paradigma para a correta gestão, vislumbra-se como um dos maiores desafios do 

começo deste novo milênio, tendo em vista que as soluções até então encontradas e colocadas 

em prática, ainda não são capazes de se mostrarem como forma única e universalmente aceita. 

Neste sentido, é necessário pontuar que a definição das variáveis que compõem o Indicador 

PEIR é definida e estabelecida com base em consulta a diversos autores pertinentes à temática 

da degradação ambiental. Uma vez que se trata de um indicador que avalia a qualidade 

ambiental de determinada localidade ou situação (OECD, 2004), este é considerado variável, 

dependendo da realidade pesquisada. 

Em termos de aplicações e práticas mais difundidas para a mensuração de problemas 

ambientais a PEIR prevalece como metodologia de avaliação de impactos ambientais. 

Proporciona um mecanismo geral para analisar problemas ambientais que não despreza a 
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ideia de que o ambiente existe como um sistema de múltiplas interações (CARVALHO e 

BARCELLOS, 2009). 

Esta metodologia objetiva basicamente apresentar as informações ambientais de forma a 

responder quatro questões básicas: Por que isto está acontecendo?  Pressão; O que está 

acontecendo com o meio ambiente?  Estado; Quais as consequências da degradação 

ambiental?  Impactos; O que se está fazendo a respeito? Respostas. Com base nesse modelo, 

dependendo do objetivo para o qual o PEIR é utilizado, este pode ser facilmente adaptado de 

acordo com a necessidade de uma maior precisão ou com características particulares. Deve 

ser aplicado em áreas onde os problemas ambientais se sobressaem sobre os das demais áreas, 

como é o caso dos municípios e suas áreas utilizadas nesse estudo. 

A PEIR é vantajosa porque é facilmente ajustável a diferentes realidades e, assim, pode 

ser um importante instrumento na gestão pública, para tomadas de decisão (CHUNG e LEE, 

2009) e principalmente por mostrar a ligação entre os diversos elementos que compõem o 

sistema ambiental, além de se diferenciar por oferecer aos gestores uma avaliação mais exata 

da situação ambiental e as consequências das políticas de ocupação do território (ARIZA e 

NETO, 2010). 

Admitindo ser a degradação ambiental um fator preocupante na atualidade, devido a 

seus efeitos negativos sobre o planeta, a aferição da magnitude desse processo na Caatinga 

com o uso do modelo de Indicador de Sustentabilidade PEIR, é aplicado neste trabalho com 

base em um conjunto de variáveis. Esse modelo assume que há um conjunto de atividades 

atenuantes (respostas) e tratamentos que podem ser realizados para reduzir impactos 

ambientais a partir de práticas determinadas com o estudo desses fatores (HUANG et al. 

2011). 

Nessa perspectiva, esta metodologia é aplicada em áreas de Caatinga que se apresentam 

sob diferentes formas de gestão ambiental, porém com os mesmos desafios ambientais, em 

destaque a Degradação, com o intuito de mensurar a sustentabilidade dessas regiões.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Caracterização da pesquisa 

A pesquisa realizada é classificada como descritiva e exploratória, respectivamente, por 

descrever o contexto de Unidades de Conservação quanto ao processo de degradação 

ambiental existente na Caatinga; e exploratória, por utilizar uma abordagem de Indicadores de 

Sustentabilidade ainda não aplicado junto a Unidades de Conservação e áreas naturais. 

A Perspectiva da escolha do PEIR está relacionada ao fato de que o mesmo deve ser 

utilizado essencialmente quando se tem um problema ambiental grave e preponderante no 

escopo geográfico estudado, o que fica consubstanciado pelo problema da degradação 

ambiental resultante das atividades desenvolvidas em áreas de Caatinga do Seridó do Rio 

Grande do Norte. 

 

Seleção das Variáveis da Pesquisa 

O sistema PEIR foi estruturado de maneira que as Pressões, Estado, Impactos e 

Respostas foram classificados como dimensões compostas por variáveis, utilizando como 

matriz para a montagem e análise desse sistema os Indicadores de Desenvolvimento 

Sustentável – IDS Brasil (IBGE IDS 2010, 2012). Estes constituem um Sistema de 

Indicadores de Sustentabilidade com informações sobre o acompanhamento da 

sustentabilidade do padrão de desenvolvimento do País com temas importantes para os 

debates atuais sobre a situação do Brasil. Atualmente o IDS Brasil está dividido em quatro 

dimensões: Ambiental, Social, Econômica e Institucional (IBGE IDS, 2012). Os índices 

foram selecionados, classificados e organizados para compor as variáveis do modelo PEIR 

(Tabela 1) de acordo com a realidade ambiental dos Municípios em análise, para mensurar a 
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sustentabilidade no diagnóstico situacional da degradação ambiental das áreas de Caatinga em 

estudo.  

 

Tabela 1. Indicadores de sustentabilidade para avaliar a degradação ambiental nas áreas de 

Caatinga estudadas, baseados no IDS Brasil, 2012. 

 

Org. dos autores 

 

A escolha dos indicadores segue a proposta do Modelo Pressão-Estado-Impacto-

Resposta e sua relação de causalidade entre as variáveis, buscando identificar as principais 

atividades e impactos que causam pressão sobre o meio estudado e suas consequências sobre 

os recursos naturais. Desta forma é destacado, o estado do meio e, por fim, discutido que 

DIMENSÃO VARIÁVEL 

Parâmetro de avaliação  

para a sustentabilidade 

Favorável Desfavorável 

P
R

E
S

S
Ã

O
 

Uso de fertilizantes e agrotóxicos Ausência Presença 

Terras do entorno em uso agrossilvipastoril Ausência Presença 

Fábricas e pequenas indústrias Ausência Presença 

 Queimadas e incêndios Ausência Presença 

Espécies invasoras Ausência Presença 

Caça de animais ameaçados de extinção Ausência Presença  

Extração vegetal Ausência Presença 

E
S

T
A

D
O

 

Cobertura vegetal  Presença Ausência 

Diversidade da fauna nativa Presença Ausência 

Diversidade da flora nativa Presença Ausência 

Áreas degradadas  Ausência Presença 

Áreas protegidas (unidades de conservação) Presença Ausência 

Espécies extintas e/ou ameaçadas de extinção Ausência Presença 

Moradia adequação Presença Ausência 

Mapeamento da área degradada Presença Ausência 

Poluição dos recursos hídricos Ausência Presença 

Desertificação Ausência Presença 

IM
P

A
C

T
O

 Animais domésticos abandonados  Ausência Presença 

Contaminação por resíduos sólidos (Lixo) Ausência Presença 

Redução na produtividade das propriedades Ausência Presença 

Projetos socioculturais  Presença Ausência 

Controle da fauna e flora exótica  Presença Ausência 

Gastos com Pesquisa e Desenvolvimento Presença Ausência 

R
E

S
P

O
S

T
A

 

Existência de associação ou cooperativa 

ambiental 
Presença Ausência 

Ações Públicas de gestão ambiental. Presença Ausência 

Gasto público com proteção ao meio ambiente Presença Ausência 

Destinação adequada do lixo Presença Ausência 

Parcerias com outros municípios Presença Ausência 

Ações regulatórias Presença Ausência 
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medidas devem ser tomadas para minimizar ou reverter a degradação ambiental à qual a 

Caatinga está submetida nos municípios estudados. 

 

Coleta e tratamento dos dados 

Os dados foram coletados através de levantamento teórico empírico dos principais 

problemas relacionados com a gestão pública acerca da Degradação Ambiental, sondagem 

com os principais atores sociais e institucionais dos municípios para identificação da 

problemática em questão, e das prioridades locais a serem mitigadas. Foram realizadas 

entrevistas na forma de formulários nos três municípios estudados, as pessoas selecionadas 

eram adultas de ambos os gêneros e moradores do entorno das Unidades de Conservação e/ou 

áreas naturais, totalizando 408 entrevistados. Também foram entrevistadas autoridades e 

lideranças locais, bem como funcionários públicos das Secretarias dos Municípios, com o 

objetivo de relacionar o conhecimento local com as variáveis relacionadas.  

Para melhor análise das dimensões com suas respectivas variáveis, as mesmas foram 

sistematizadas e analisadas na sequência: Elaboração das tabelas com a análise de cada 

dimensão para os municípios em estudo, descrição da variável, justificativa da escolha da 

variável e resultados encontrados.  

As variáveis foram analisadas tomando-se por base a ausência ou presença das mesmas 

para a sustentabilidade, levando-se em consideração a dimensão e tendo como fonte de dados 

as informações secundárias do IBGE (2012), secretarias municipais, informações de 

funcionários das prefeituras, além de entrevistas com a população e autoridades locais.  

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Foram estudadas três áreas de Caatinga no Seridó do Rio Grande do Norte, semelhantes 

quanto à fisionomia, mas sob formas de gestão distintas, como forma de avaliar a degradação 

ambiental dos municípios contemplados ou não por Unidades de Conservação. 

 

Figura 1. Localização geográfica das áreas de estudo da pesquisa. 

 
Elaboração: Dra Mycarla Lucena 

 

Os Municípios de Serra Negra do Norte, onde há uma Unidade de Conservação Federal, 

a Estação Ecológica do Seridó (ESEC Seridó) situada geograficamente entre 6°35' S e 37°15' 
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W (Figura 1), com área de 1.166,38 ha. O Município de Jucurutu, contemplado com a 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Stoessel de Britto, situada entre 6° 13’4” S 

e 37° 2’ 25” W, ocupando uma área de 756 ha, na Mesorregião Central do Rio Grande do 

Norte (IDEMA, 2013). Ambas as regiões constituem áreas de preservação dos recursos da 

Caatinga do Semiárido nordestino, contidas em regiões de propriedades agrícolas de uso 

extensivo dos recursos naturais, onde se observam diversos impactos negativos causados por 

atividades antrópicas (SILVA et al. 2009). 

A terceira área situada na microrregião da Serra de Santana é o Município de Tenente 

Laurentino Cruz, região do Seridó do Rio Grande do Norte que, abrange uma área de 65 km². 

A sede de Tenente Laurentino Cruz possui uma altitude média de 730 m e coordenadas de 

06°08’52” S e 36°43’08” W (VELLOSO et al. 2002; Figura 1).  A área que contempla a Serra 

de Santana é coberta por vegetação arbórea arbustiva e constitui área natural não protegida. 

 Os problemas foram identificados como prioritários para a gestão local, uma vez que 

refletem os desafios enfrentados pelos gestores e pela comunidade dos municípios. 

Igualmente, torna-se pertinente pontuar que a definição das variáveis que compõem o PEIR 

foi definida e estabelecida com base em consulta a diversos autores, uma vez que por se tratar 

de um indicador que retrata a qualidade ambiental de determinadas localidades ou situação, o 

mesmo é considerado variável, dependendo, portanto, da realidade pesquisada.  

  É importante ressaltar a tarefa de consulta pública à comunidade local, que o 

pesquisador e o planejador devem assumir ao executar um trabalho, pesquisa ou 

empreendimento que contemplem preocupação com a qualidade ambiental de um 

determinado local, vez que somente com atitudes nesse âmbito é que qualquer ação será 

concretizada com êxito.  

Nesse contexto e com base nas dimensões Pressão, Estado, Impacto e Resposta 

estudadas, as tabelas 2, 3, 4 e 5 apresentam a situação ambiental diagnosticada nos municípios 

analisados. Do conjunto de variáveis de cada dimensão estudada, obteve-se de um total de 29 

variáveis. Para o município de Serra Negra do Norte, foram identificados 10 resultados 

positivos (Favoráveis), sendo 5 para a dimensão Estado, 2 para a dimensão Impacto e as 

outras 3 para a Dimensão Resposta.  O Município de Jucurutu teve 5 indicadores favoráveis, 

todos na dimensão Estado. O município de Tenente Laurentino Cruz apresentou apenas 3 

indicadores positivos na dimensão Estado; a dimensão Pressão não apresentou nenhum dado 

favorável.  

 

Avaliação da Dimensão PRESSÃO 

   Os indicadores de pressão descrevem as pressões das atividades humanas 

causadoras da degradação ambiental nos municípios estudados. Neste estudo, a pressão 

analisada foi causada por ações antrópicas, tais como, o desmatamento, as queimadas e a 

caça, que causam impactos ambientais de larga escala, degradando consideravelmente o meio 

ambiente, incluindo a quantidade e a qualidade dos recursos naturais. Para que a pressão seja 

analisada de maneira específica, é importante conhecer os indicadores do estado ou ambiente 

que serão analisados no próximo tópico, pois, por meio das atividades que pressionam o meio 

ambiente identificam-se as consequências para a região de Caatinga estudada. 

 

Tabela 2. Avaliação da dimensão PRESSÃO que compõe o Sistema PEIR, para as áreas 

estudadas. Legenda: FAV. – Favorável; DES. – Desfavorável.  

VARIÁVEL DE PRESSÃO 

Serra Negra do 

Norte 
Jucurutu 

Tenente 

Laurentino Cruz 

FAV. DES. FAV. DES. FAV. DES. 

Uso de fertilizantes e agrotóxicos       

Terras do entorno em uso       
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agrossilvipastoril 

Fábricas e pequenas indústrias       

 Queimadas e incêndios       

Espécies invasoras        

Caça de animais ameaçados de extinção       

Extração vegetal       

Org. dos autores 

 

Uso de fertilizantes e agrotóxicos - As variáveis utilizadas na construção deste indicador são 

a área plantada das principais culturas e as quantidades de agrotóxicos consumidos, 

discriminados segundo as principais classes de uso (herbicidas, fungicidas, inseticidas, 

acaricidas, óleo mineral, enxofre, entre outros), bem como, as quantidades de fertilizantes 

vendidas e entregues ao consumidor final. De acordo com os dados, obtidos nas entrevistas, 

todos os agricultores dos três municípios estudados utilizam um ou mais desses produtos, 

dando para os três, o resultado desfavorável para este indicador de pressão. No entanto, os 

agricultores não vêem outra forma de evitar a proliferação de pragas em suas propriedades. 

Terras do entorno em uso agrossilvipastoril - As informações utilizadas neste indicador são 

as áreas de lavoura temporária e permanentes, as áreas de pastagens naturais e plantadas, as 

áreas ocupadas pelas florestas plantadas com essências florestais, bem como a classe Outros, 

que inclui as terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas, etc.). O entorno das duas 

Unidades de Conservação estudadas aqui, e as matas de Tenente Laurentino Cruz, são todos 

utilizados para essas práticas, e a cada ano o índice de plantações nas áreas de agricultura 

familiar aumenta na região, e em consequência, o nível de desmatamento (IBGE, 2012). O 

diagnóstico desse indicador foi desfavorável para todas as áreas. 

Fábricas e pequenas indústrias - As variáveis utilizadas para este indicador são a presença 

de fabricas e/ou pequenas indústrias que não tomam os devidos cuidados com a 

sustentabilidade, como é o caso das indústrias do setor de cerâmica e de alimentos como, por 

exemplo, as casas de farinha, muito comuns nesses três municípios. A avaliação desse 

indicador também foi desfavorável para as três áreas, tendo em vista que nesses municípios a 

presença dessas indústrias é muito acentuada e que elas funcionam sem fiscalização para que 

atuem de maneira sustentável, trazendo prejuízos para a sustentabilidade da Caatinga. 

Queimadas e incêndios - Expressa a ocorrência de incêndios florestais e queimadas em um 

determinado território. As variáveis utilizadas foram as ocorrências de focos de incêncdio e o 

território onde eles aconteciam. De acordo com o monitoramento de queimadas e incêndios 

do Ministério do Meio Ambiente nos três municípios estudados, as queimadas florestais são 

frequentes; um dos fatores que influencia esses incêndios são as práticas de queimadas para a 

agricultura, o que por sua vez reduz a fertilidade do solo. Em Tenente Laurentino Cruz, pela 

falta de fiscalização e ausência de Unidades de Conservação, esse dado é ainda mais 

expressivo. Esse indicador também foi desfavorável para as três áreas. 

Espécies invasoras – Leva em consideração o número de espécies invasoras no local e as 

principais formas e consequências da invasão. Indiretamente, ao modificar os ambientes 

naturais, como por exemplo, ocupando e/ou desmatando uma região, o homem pode facilitar a 

dispersão das espécies exóticas invasoras. Além das espécies invasoras, também aquelas 

nativas do Brasil que passaram a viver fora de sua área de ocorrência original são 

consideradas invasoras. Atualmente, a introdução e a dispersão de espécies exóticas invasoras 

é uma das três principais causas de extinção de espécies no mundo (IBGE IDS, 2012). As 

espécies exóticas invasoras competem com as espécies nativas, podendo causar a extinção de 

algumas delas. Este fato contribui para a degradação ambiental na Caatinga e nos municípios 

estudados, onde ocorre a retirada de espécies nativas para que plantas exóticas sejam 
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introduzidas. Essa prática prejudica muito a sustentabilidade dos municípios, tendo em vista 

que a presença dessas espécies provocam extinções e, em consequência, os três municípios 

foram classificados como desfavoráveis nesse indicador. 

Caça de animais ameaçados de extinção - Este indicador expressa algumas das pressões 

antrópicas exercidas sobre a fauna silvestre de um território que podem levar à extinção das 

espécies mais visadas.  Trata-se de animais silvestres traficados, apreendidos, número de 

criadouros de espécies da fauna nativa e/ou caçados para a alimentação humana. 

Extração vegetal - Este indicador apresenta a existência da extração vegetal nas áreas 

estudadas, seja para a produção de lenha para o comércio ou para o desmatamento e plantio de 

lavouras. Estes fatos estimulam o empobrecimento do solo e consequentemente a 

intensificação dos níveis de degradação ambiental nesses municípios. 

 Nas três áreas de estudo o desmatamento tem sido o principal problema, porém ainda em 

maior quantidade em Tenente Laurentino Cruz que, além do desmatamento, apresenta o 

comércio da lenha como uma das principais alternativas para a sobrevivência das 

comunidades rurais. De acordo com os órgãos competentes do município, a falta de 

fiscalização e de leis efetivas que impeçam as práticas do desmatamento acentuam essa 

situação. A existência de legislação em Serra Negra do Norte (área da ESEC) e em menor 

proporção, em Jucurutu (área da RPPN), minimiza, mas não evita esta situação. 

Como informado na descrição dos três municípios, estes encontram-se na Caatinga do 

Estado do Rio Grande do Norte e, apesar de estarem sob diferentes formas de gestão 

ambiental apresentam os mesmos problemas, conforme mostrado na Tabela 2. Observa-se 

nessa variável que a pressão para os três municípios foi desfavorável, o que destaca sua 

importância na discussão da sustentabilidade na Caatinga e demonstra o preocupante estado 

das pressões ambientais que atingem estes Municípios e mais áreas naturais. 

 

Avaliação da Dimensão ESTADO 

 

  Estado é a qualidade do ambiente e a quantidade dos recursos naturais na região 

estudada. Além disso, deve ser avaliada a situação do ambiente natural e sua evolução no 

tempo, as atividades que causam a degradação ambiental com consequências desastrosas. 

Devem ser observadas e analisadas, também uma forma sustentável para o desenvolvimento 

das atividades nesses ambientes. As atividades de estado nos três municípios estão expostas 

na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Avaliação da dimensão ESTADO que compõe o Sistema PEIR, para as áreas 

estudadas.Legenda: FAV. – Favorável; DES. – Desfavorável.  

VARIÁVEL DE ESTADO 

Serra Negra  

do Norte 
Jucurutu 

Tenente 

Laurentino Cruz 

FAV. DES. FAV. DES. FAV. DES. 

Cobertura vegetal        

Diversidade da fauna nativa       

Diversidade da flora nativa       

Áreas degradadas        

Áreas protegidas (unidades de 

conservação) 
      

Espécies extintas e/ou ameaçadas de 

extinção 
      

Moradia adequação        

Mapeamento da área degradada       



73 

 

 

Org. dos autores 

 

Cobertura vegetal - Este indicador mensura a área vegetal com cobertura nativa da Caatinga, 

preservando as condições naturais do solo; sendo assim, as áreas com cobertura vegetal da 

agricultura não são contabilizados neste indicador. Os mapas disponíveis no INPE (2011) 

para os municípios estudados, mostram que a maior cobertura vegetal está em Serra Negra do 

Norte, seguida por Jucurutu e Tenente Laurentino Cruz, dando a este indicador o status de 

favorável para os municípios onde se encontram as Unidades de Conservação e desfavorável 

para Tenente Laurentino Cruz. 

Diversidade da fauna nativa - Para este indicador são contabilizadas a diversidades dos 

animais e plantas nativos da Caatinga ainda existentes nos municípios estudados, pois a perda 

da Biodiversidade é um dos causadores da Degradação Ambiental. A mensuração desse 

indicador, junto ao conhecimento da comunidade local, aos órgãos municipais e a literatura 

especializada (p ex. FREIRE et al., 2009; FEIJÓ e LANGGUTH, 2013), demonstra que a 

diversidade é maior em Serra Negra do Norte, pois devido à implementação da ESEC Seridó 

no município, muitas das espécies nativas já extintas na região, foram reintroduzidas, ficando 

este indicador favorável para o município. Em Jucurutu, a RPPN é um local onde os animais 

nativos encontram refúgio, o que deixa este indicador também como favorável. Em Tenente 

Laurentino Cruz as matas relativamente substanciais, são alvos de caçadores e os animais 

nativos já não são tão vistos e, mas este indicador ainda é favorável no município, devido a  

Diversidade Biológica observada na região, inclusive com espécies exclusivas na região 

(GLOGLIATH, 2012). 

Diversidade da flora nativa - O indicador diversidade da flora nativa contabiliza as plantas 

nativas existentes nesses municípios e sua diversidade. Aqui os resultados são os mesmos que 

os do item anterior, tendo em vista que o habitat natural da fauna nativa é aliado a flora. Em 

Serra Negra do Norte e Jucurutu a lista de espécies nativas citadas pelas comunidades locais é 

superior à de Tenente Laurentino Cruz, fato que dá aos municípios que têm UCs um indicador 

favorável e a Tenente Laurentino Cruz, um indicador desfavorável. 

Áreas degradadas - As áreas degradadas são aquelas nas quais os solos estão expostos, sem a 

presença de vegetação nativa ou de plantas destinadas à agricultura. É aquela que sofreu, em 

algum grau, perturbações em sua integridade, sejam elas de natureza física, química ou 

biológica (EMBRAPA, 2012). Em todos os municípios há a presença de áreas degradadas 

dispersas por todas as áreas rurais dos municípios; por isso, o indicador é desfavorável para 

todas as áreas pesquisadas.   

Áreas protegidas (Unidades de Conservação) - A instalação de Unidades de Conservação é 

uma das alternativas mais antigas para a preservação da natureza (HOEFFEL, 2008). A 

mensuração das áreas protegidas como Unidades de Conservação legalizadas nos municípios, 

é o objetivo desse indicador. Aqui pode-se constatar que em Serra Negra do Norte a área 

preservada é a maior, seguida por Jucurutu, sendo para ambos o indicador favorável. Em 

Tenente Laurentino Cruz não há a presença de Unidades de Conservação; algumas porções de 

área são reservadas à preservação pelo IBAMA, porém estas não são legalizadas e por este 

fator, este indicador é desfavorável. 

Espécies extintas e/ou ameaçadas de extinção - As variáveis utilizadas neste indicador são o 

número de espécies ameaçadas de extinção, e respectivas categorias de risco. Nos três 

municípios existe um alto número de espécies ameaçadas de extinção, mesmo em Serra Negra 

do Norte, contempladas com a ESEC Seridó, com reintrodução de algumas espécies antes 

extintas, estas ainda são ameaçadas de extinção; em Jucurutu e Tenente Laurentino Cruz, não 

há um trabalho de reintrodução dessas espécies. As comunidades locais, com a utilização dos 

Poluição dos recursos hídricos       

Desertificação       
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animais e plantas nativas para diversos fins, como a alimentação e o comercio, colaboram 

para a redução desses animais em seus ambientes naturais; com isso, o indicador torna-se 

desfavorável, para as três áreas. 

Moradia Adequada- As variáveis utilizadas são o número total de domicílios particulares 

permanentes, a densidade de moradores por dormitório, a coleta do lixo, o abastecimento de 

água e o esgotamento sanitário. Este indicador é considerado satisfatório apenas para os 

domicílios da área urbana dos municípios (IBGE Cidades, 2012), porém a maioria das 

residências avaliadas se encontra na zona rural e não possui coleta do lixo, abastecimento de 

água e esgotamento sanitário, tornando este indicador desfavorável nas três áreas estudadas. 

Mapeamento da área degradada - O mapeamento das áreas degradadas é um indicador que 

mostra a evolução do solo degradado nos municípios e, portanto, muito relevante para o 

diagnóstico da degradação ambiental. A existência desse mapeamento é importante para que a 

degradação do solo seja monitorada. Nas três áreas o INPE (2011) realizou o mapeamento das 

áreas degradadas, e este demonstrou que este indicador é favorável para os três municípios. 

Poluição dos recursos hídricos - A poluição hídrica pode ter origem ambiental ou química 

(agrotóxicos e rejeitos industriais). Os recursos hídricos dos municípios são compostos por 

rios intermitentes, riachos, açudes e poços, característicos da Caatinga. A forma como as 

comunidades utilizam esses recursos possibilita a sua poluição, tendo em vista que existem 

inúmeras fábricas de cerâmica e casas de farinha, que poluem o solo e consequentemente os 

corpos hídricos. É encontrada poluição hídrica nos três municípios, e com isso este indicador 

é desfavorável para as três áreas. 

Desertificação - Expressa o processo de degradação ambiental do solo e de outros recursos 

naturais, resultante tanto de variações climáticas quanto de atividades antrópicas. As áreas 

estudadas estão em regiões semiáridas e, de acordo com o INPE (2011), apresentam diversas 

regiões susceptíveis a desertificação, estando classificadas como áreas graves quanto ao nível 

de degradação ambiental. Portanto, os três municípios estão classificados como desfavoráveis 

para a sustentabilidade quanto a este aspecto.Em suma, o estado de degradação constatado 

para os três Municípios é grave, pois os indicadores demonstram que mesmo em Serra Negra 

do Norte e em Jucurutu, onde há presença maior de indicadores favoráveis, ainda há uma 

expressiva quantidade de indicadores desfavoráveis, em aspectos importantes para a região, 

como é o caso da desertificação e da poluição de recursos hídricos, os quais refletem nos 

impactos que agravam o quadro de degradação ambiental. 

 

Avaliação da Dimensão IMPACTO 

 

 O processo de degradação ambiental é visado pela sociedade pelo fato de constituir 

impactos ambientais negativos. Os impactos negativos são: a destruição da fauna e da flora, as 

perdas físicas e químicas dos solos, o que afeta diretamente a biodiversidade, causando uma 

perda significativa da capacidade produtiva do solo, dentre outras perdas ambientais. 

 

Tabela 4. Avaliação da dimensão IMPACTO que compõe o Sistema PEIR, para as áreas 

estudadas. Legenda: FAV. – Favorável; DES. – Desfavorável.  

VARIÁVEL DE IMPACTO 

Serra Negra  

do Norte 
Jucurutu 

Tenente 

Laurentino Cruz 

FAV. DES. FAV. DES. FAV. DES. 

Animais domésticos abandonados        

Contaminação por resíduos sólidos 

(Lixo) 
      

Redução na produtividade das 

propriedades 
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Projetos socioculturais        

Controle da fauna e flora exótica        

Gastos com Pesquisa e 

Desenvolvimento 
      

Org. dos autores 

 

Animais domésticos abandonados - Animais domésticos abandonados nas áreas naturais 

podem causar prejuízos à fauna e à flora nativa. Este indicador mensura a ausência ou 

presença desses animais nas áreas naturais dos municípios estudados. Constatada a presença 

em todas as áreas naturais dos três municípios, os animais domésticos abandonados causam 

danos, pois impedem o adequado desenvolvimento da vegetação nativa e dos animais 

silvestres, a ocorrência dessas espécies em áreas protegidas indica a necessidade de melhorar 

o nível de informação existente e de tomar atitudes imediatas para estabelecer estratégias de 

prevenção e controle dessas espécies (LEÃO et al. 2011) e, por isso, é um indicador 

desfavorável para as três áreas estudadas. 

Contaminação por resíduos sólidos (Lixo) - A contaminação por resíduos sólidos é um dos 

indicadores mais relevantes para a mensuração da degradação ambiental. Não há coleta 

adequada de lixo para toda a população dos municípios estudados, tendo em vista que as 

comunidades não contam com uma coleta regular. Assim, as comunidades depositam seu lixo 

em terrenos próximos à vegetação das áreas naturais, o que pode vir a contaminar os corpos 

hídricos, constitui foco de transmissão de doenças, dentre outros impactos negativos. Com 

isso, esse indicador é denominado desfavorável para as três áreas. 

Redução na produtividade das propriedades – Constitui um importante impacto provocado 

pela degradação ambiental em áreas onde a agricultura é uma das principais atividades de 

geração de renda. A taxa de produção rural das comunidades nos três municípios, de acordo 

com o IBGE (2010), vem diminuindo devido às taxas de empobrecimento do solo que 

aumentam devido aos impactos antrópicos sofridos nos municípios. Apenas no Município de 

Serra Negra essa produtividade se manteve acima de 14 toneladas, o que torna este indicador 

favorável; já em Jucurutu e Tenente Laurentino Cruz o indicador é desfavorável, pois neles a 

produtividade reduziu para menos de 4 toneladas, ainda menor em relação à mesma que os 

produtores rurais relataram em suas entrevistas e constatavam em suas propriedades nos 

últimos anos. 

Projetos socioculturais - Este indicador demonstra a existência ou ausência de projetos 

sociais que estabeleçam conexões da população com práticas sustentáveis, para que haja uma 

possível redução nos impactos ambientais sofridos nos municípios. O que se pode observar 

para este indicador é que nos três municípios existem apenas projetos pontuais, em sua 

maioria realizados nas escolas e que não apresentam proporções ou investimentos para 

repercutirem na redução dos impactos ambientais, e assim este indicador torna-se 

desfavorável para a sustentabilidade dessas áreas de Caatinga. 

Controle da fauna e flora exótica - Por ser uma região de extração animal e vegetal, na qual 

as comunidades inserem plantas para as práticas agrícolas de pecuaristas, bem como animais 

de estimação para o convívio e o trato com a terra não existe controle. Estas práticas estão 

presentes nos três ambientes, porém em Serra Negra do Norte, devido a algumas imposições 

da fiscalização da ESEC Seridó os animais exóticos vêm sendo controlados e as plantas 

exóticas removidas das áreas da Estação, assim este indicador é favorável para Serra Negra do 

Norte. Em Jucurutu e Tenente Laurentino Cruz, o controle desses animais e vegetais é muito 

insipiente, não havendo nenhum direcionamento para este controle e o indicador para esses 

municípios é desfavorável. 

Gastos com Pesquisa e Desenvolvimento - Os investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento dessas áreas de Caatinga são muito pequenos por parte das prefeituras 
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municipais, não tendo sido encontrado nenhum projeto específico para as áreas de Caatinga 

nas prefeituras, o que é prejudicial para a sustentabilidade, pois cidades com maior 

investimento na área ambiental costumam ser mais sustentáveis (BRAGA et al., 2004); em 

decorrência disso, esse indicador é desfavorável para os três municípios. 

  O Impacto é produzido pela condição em que se encontra a região, e pode ser refletido 

sobre diferentes aspectos, como: a qualidade de vida humana, a economia local e qualidade 

dos ecossistemas. O que se obteve nesta dimensão retrata que apenas em Serra Negra do 

Norte ser observado uma condição mais favorável que nos demais Municípios, tornando o 

quadro de impactos negativo: mais acentuados nessa região. 

 

Avaliação da Dimensão RESPOSTA 

 

É avaliado como a sociedade responde aos problemas causadores da degradação 

ambiental com a finalidade de corrigi-los, prevenir os efeitos negativos da ação do homem 

sobre o ambiente, para promover a preservação e a conservação da natureza. As medidas de 

resposta devem ser tomadas o mais rápido possível para que os impactos gerados sejam 

minimizados ao máximo e para que as mudanças do estado do ambiente sejam corrigidas da 

melhor forma. Na Tabela 5 estão os indicadores de Resposta equacionar a sustentabilidade 

ambiental frente ao problema da degradação. 

 

Tabela 5. Avaliação da dimensão RESPOSTA que compõe o Sistema PEIR, para as áreas 

estudadas. Legenda: FAV. – Favorável; DES. – Desfavorável. 

Org. dos autores 

 

Existência de associação ou cooperativa ambiental - As cooperativas ambientais são 

estratégias muito importantes para que a tomada de decisão da gestão ambiental ocorra de 

maneira mais participativa, e a existência desse tipo de associação torna-se um fator muito 

positivo para os níveis de sustentabilidade ambiental. Em nenhum dos três municípios 

constatou-se a existência dessas cooperativas, tornando este indicador desfavorável para esta 

avaliação. 

Ações Públicas de gestão ambiental - constatar como a administração pública age para que 

ações públicas colaborem com a sustentabilidade nos municípios é o objetivo desse indicador. 

As prefeituras municipais possuem plano de ações públicas para a gestão ambiental, mas 

apenas em Serra Negra do Norte ele é colocado em prática, pois na ESEC Seridó algumas 

ações são aplicadas (como a fiscalização, aplicação de multas para o desmatamento e a caça e 

parcerias com moradores do entorno imediato), tornando este indicador favorável para este 

município e desfavorável para os demais.  

VARIÁVEL – RESPOSTA 

Serra Negra  

do Norte 
Jucurutu 

Tenente 

Laurentino Cruz 

FAV. DES. FAV. DES. FAV. DES. 

Existência de associação ou 

cooperativa ambiental 
      

Ações Públicas de gestão ambiental       

Gasto público com proteção ao meio 

ambiente 
      

Destinação adequada do lixo       

Parcerias com outros municípios       

Ações regulatórias       
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Gasto público com proteção ao meio ambiente -  Os gastos públicos destinados para a 

proteção ambiental são menores em Tenente Laurentino Cruz que em relação aos demais 

municípios. Sendo que estes gastos só podem ser considerados favoráveis à sustentabilidade 

em Serra Negra do Norte, considerando que eles são direcionados à manutenção da ESEC 

Seridó e não ao município como um todo incluindo as demais áreas rurais. 

Destinação adequada do lixo - O lixo é um grande causador da degradação ambiental, pois 

promove a poluição das águas e dos solos quando inadequadamente destinado. Na zona rural, 

que é onde se concentram as áreas naturais contempladas nesse estudo, a população descarta 

ao ar livre a maior parte do lixo que produz, possibilitando o aumento dos níveis de 

degradação ambiental nos três municípios e, com isso, este indicador é desfavorável para as 

três áreas. 

Parcerias com outros municípios - Se o município estabelece parceria com os municípios 

vizinhos torna-se mais fácil a fiscalização de suas zonas rurais e vegetações nativas, pois 

muitas delas estão presentes em mais de uma cidade, necessitando da atenção de mais de um 

administrador público. Quando ocorre esta situação, é imprescindível para esta área natural 

que as diferentes administrações tenham a mesma visão e gestão sobre esses recursos naturais. 

Nos três municípios essas parcerias não foram encontradas e o indicador de resposta é 

também desfavorável. 

Ações regulatórias - As ações regulatórias têm se restringido à fiscalização ambiental e 

aplicação de multas nas comunidades que utilizam os recursos naturais. Porém medidas 

educativas e de conscientização ambiental são importantes para que a sustentabilidade 

ambiental seja possível. Em Serra Negra do Norte as comunidades têm-se adaptado às leis 

que regulam o funcionamento da ESEC e sua zona de amortecimento, fato que torna esse 

indicador favorável. Para os demais municípios onde não existe legislação ambiental 

específica, este indicador é desfavorável. 

 A avaliação realizada quanto às pressões, estado e impactos ocasionados ao meio ambiente e 

consequente degradação ambiental das áreas de Caatinga estudadas e respectivos municípios, 

possibilita afirmar que a qualidade ambiental desses municípios é insatisfatória. Além disso, a 

sociedade não tem cobrado ações direcionadas à conservação dos recursos naturais e à 

recuperação e manutenção da qualidade ambiental, consequentemente, poucas têm sido as 

respostas advindas do poder público para mitigar esta situação. Isso está diretamente refletido 

nas avaliações das dimensões RESPOSTA, onde se observa na tabela 5 que apenas o 

Município de Serra Negra do Norte apresenta algumas de suas respostas satisfatórias. Este 

fato é grave, tendo em vista que essas três áreas são estratégicas para a conservação da 

Caatinga, pois, no caso de Serra Negra do Norte, após 10 anos de estudo sobre a 

Herpetofauna, todas as espécies encontradas nessa UC são comuns às demais áreas de 

Caatinga da Região; em contrapartida, durante apenas dois anos de estudo em Tenente 

Laurentino Cruz foram registrados três novas ocorrências de espécies para o estado do Rio 

Grande do Norte (GOGLIATH, 2012). Este exemplo torna ainda mais preocupante a 

degradação ambiental constatada, a qual pode trazer consequências diretas sobre a 

conservação da biodiversidade das Caatingas.  

  Assim, enquanto no primeiro momento de criação de UCs prevalece no SNUC a 

“defesa” da Unidade de Conservação da ameaça das ações humanas, depende do efetivo 

engajamento das comunidades locais e dos diferentes atores sociais no processo de gestão e 

decisão política, a partir da internalização da natureza como patrimônio coletivo e da 

integração da área protegida com a dinâmica socioeconômica do entorno (IRVING, 2010). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O diagnóstico sobre a degradação ambiental e a sustentabilidade dos três municípios 

estudados revela que Serra Negra do Norte se encontra em situação mais favorável que os 
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municípios de Jucurutu e Tenente Laurentino Cruz, e os indicadores nos quais este município 

se sobressai, são aqueles que destacam a fiscalização e o bem estar da sociedade em 

decorrência da existência da ESEC Seridó no município (ver tabelas 2, 3, 4, e 5) isto por que a 

ESEC é mais aceita pelas comunidades que a RPPN Stoessel de Brito, e assim esta Unidade 

de Conservação vem contribuindo para a sustentabilidade ambiental da Caatinga. Embora em 

menor escala, a RPPN Stoessel de Brito também contribui para a sustentabilidade de sua 

região, apesar da menor aceitação pela comunidade local. 

 Em relação ao objetivo proposto, para elaboração de um diagnóstico dos problemas que 

ocasionam a degradação ambiental nos Municípios de Serra Negra do Norte, Jucurutu e 

Tenente Larentino Cruz, utilizando o Sistema de Indicador de Sustentabilidade Pressão-

Estado-Impacto-Resposta (PEIR), além de retratar a degradação, mostrou que esse indicador 

foi eficiente para avaliar a gestão com vistas à conservação. 

Em Tenente Laurentino Cruz, a existência de cobertura vegetal nativa de Caatinga 

colabora para a sustentabilidade ambiental, porém sem uma adequada gestão, este município 

encontra-se com um nível de degradação ambiental maior que a dos outros municípios, 

necessitando de atitudes governamentais nos diversos âmbitos, além da designação de uma 

Unidade de Conservação para a melhoria dos níveis de sustentabilidade do Município, pois 

esta ação mesmo em casos nos quais as mesmas não são bem geridas proporcionam uma 

melhoria no estado de conservação ambiental. 

Diante dos desafios ambientais enfrentados por essas comunidades da Caatinga, é 

necessário o emprego de novas formas de avaliação dos impactos ambientais e da gestão 

pública, utilizando métodos e ferramentas para assessorar na resolução de problemas e na 

exposição de resultados em que a mensuração periódica de determinantes ambientais das 

cidades possa auxiliar na preparação de leis, metas e estratégias de ações públicas. Além 

disso, faz-se necessário o fortalecimento de organizações comunitárias e ambientais e o 

aperfeiçoamento dos serviços públicos, para que a conservação ambiental mais participativa 

seja possível para áreas semelhantes de Caatinga. 
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL E INDICADORES DE 

SUSTENTABILIDADE: SUBSÍDIOS À CONSERVAÇÃO DA 

CAATINGA 
 

Este artigo será submetido ao periódico Sustentabilidade em Debate, portanto, está formatado de acordo com 

as recomendações desta revista. (http://seer.bce.unb.br/index.php/sust/about/submissions) 

 

Resumo 

A degradação ambiental em regiões semiáridas é um problema que desafia a ciência, 

especialmente por se destacar no Domínio da Caatinga, onde as comunidades são socialmente 

desfavorecidas e há uma dependência maior dos recursos naturais, agravando este fato. Neste 

estudo realizou-se uma triangulação de metodologias, a Percepção Ambiental de comunidades 

de três áreas de Caatinga sob diferentes formas de Gestão Ambiental, aliado ao Sistema de 

Indicadores de Sustentabilidade Pressão-Estado-Impacto-Resposta (PEIR), para analisar as 

causas da degradação ambiental e como esta pode ser minimizada com base na concepção das 

comunidades habitantes dessas áreas e de dados primários de sustentabilidade. Constatou-se 

nos resultados que o estabelecimento de Unidades de Conservação com gestão adequada pode 

ser uma estratégia de conservação relevante, se aliada a outras estratégias, particularmente às 

que promovam a inserção dos saberes locais, em prol da conservação dos recursos naturais da 

Caatinga. 

 

Palavras-chave: Comunidades locais, pressão estado impacto resposta, unidades de 

conservação. 

 

 

ENVIRONMENTAL PERCEPTION AND 

SUSTAINABILITY INDICATORS: GRANTS TO CAATINGA 

CONSERVATION  
Abstract  
 

Environmental degradation in semi-arid regions is an environmental problem that has 

excelled over the others, and in relation to areas of Caatinga where populations are socially 

disadvantaged, and there is a greater reliance on natural resources, the situation becomes 

serious. This study conducted triangulation of methodologies, environmental perception three 

Caatinga areas, which are under different forms ambeintal Management, next to the System of 

Sustainability Indicators Pressure State Impact Response in order to unite these 

methodologies to that analyze the causes of environmental degradation and how it can be 

minimized and even reversed in the Caatinga. Obtained results in the establishment of 

Protected Areas with appropriate has been management an appropriate conservation strategy 

that together with other strategies, may enable the conservation of natural resources of the 

Caatinga. 

 

Keywords: Local communities, pressure state impact response, conservation units. 
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Introdução 

A intensa ocupação e uso dos recursos naturais no semiárido brasileiro promovem a 

degradação ambiental da Caatinga, comprometendo a manutenção das paisagens naturais 

dessa região que apresenta peculiaridades e características próprias, restritas ao território 

nacional.  

A diversidade de recursos vegetais da região do semiárido brasileiro, por exemplo, 

está sendo comprometida por práticas inadequadas relacionadas com a agricultura, pastagens 

e colheita florestal, especialmente na Caatinga, onde o uso de recursos naturais está 

intimamente relacionado com a atividades de desmatamento e queimadas, em alguns casos, 

para o funcionamento do sistema de agricultura familiar (VIDAL, 2003). O impacto dessas 

práticas implica em uma série de fatores complexos envolvendo questões locais, levando à 

necessidade de aprimoramento de mais estudos científicos sobre a dinâmica socioambiental 

de uso dos recursos naturais, através de métodos mais participativos (SIEBER et al. 2011). É 

possível que a exclusão de comunidades locais do processo de conservação, associada a uma 

gestão ambiental inadequada, comprometa a preservação dos recursos da Caatinga, levando, 

consequentemente, a perda da biodiversidade, ao empobrecimento do solo e da qualidade de 

vida dos habitantes da região. 

Para que esses problemas socioambientais sejam minimizados, é necessária a 

utilização de uma gestão ambiental que busque o desenvolvimento econômico aliado com a 

preservação dos recursos naturais, possibilitando o estímulo às comunidades locais para 

hábitos que melhorem a qualidade de vida (GUIMARÃES e PAULA, 2013). 

Uma das estratégias utilizadas para a conservação dos recursos naturais e atenuar o 

processo de degradação ambiental tem sido a criação de áreas protegidas (Unidades de 

Conservação); estas áreas, quando implementadas, devem contribuir, através de seus 

instrumentos de planejamento e gestão, com o ordenamento de uso e ocupação dos espaços. 

O Domínio das Caatingas está entre os mais vulneráveis, devido à intensa 

sazonalidade climática que coloca a Região Nordeste do Brasil em estado especial de alerta, 

uma vez que a vulnerabilidade dessa região aos efeitos das mudanças climáticas representa 

um forte fator de pressão para a desertificação (LIMA et al., 2011).  

No que se refere a conservação, entre as Unidades de Conservação (UCs) de proteção 

integral da Caatinga em nível Estadual, no Rio Grande do Norte, encontra-se a Estação 

Ecológica do Seridó – ESEC Seridó (Figura 1), situada muito próxima a uma propriedade 

agrícola e que abriga, em sua zona de amortecimento, várias comunidades rurais que utilizam 

os recursos naturais de maneira extensiva. Outra UC contida no Seridó desse Estado é a 
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Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Stoessel de Britto, localizada no município 

de Jucurutu, Mesorregião Central do Rio Grande do Norte. Esta área protegida está inserida 

na categoria de Uso Sustentável, cujo objetivo básico é compatibilizar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais (Figura 1). Ainda no 

Seridó, além destas UCs, existem outras áreas naturais não protegidas de Caatinga que 

possuem grande importância biológica e social para a região, como é o caso de parte da Serra 

de Santana, mais especificamente no município de Tenente Laurentino Cruz. As comunidades 

rurais desse Município mantêm estreita relação de uso dos recursos naturais, como parte de 

um conjunto de municípios que compõe o complexo Serrano Serra de Santana. Essas 

comunidades apresentam alto nível de dependência dos recursos naturais da Caatinga da 

região, pois, a maior parte vive em sistema de agricultura familiar.  

O estudo das características físicas e socioambientais de áreas como estas só faz 

sentido com a inserção do principal fator de influência nesta relação, representado pelas 

pessoas envolvidas no processo. Nessa perspectiva, uma das formas de análise da relação 

entre o ser humano e o ambiente é por meio da Percepção Ambiental (COSTA e 

COLESANTI, 2011). A Percepção do ambiente e das condições sociais não podem ser 

facilmente separadas, porque o discurso e interação social estão estreitamente relacionados 

com o ambiente percebido e  usado (BRODERICK, 2007). Além disso, o estudo da 

subjetividade, por meio da Percepção Ambiental, é de fundamental importância para 

compreender melhor a interrelação entre os indivíduos e o meio ambiente, bem como suas 

expectativas, satisfações, julgamentos e condutas (MIRANDA e SOUZA, 2011). Neste 

sentido, o estudo da Percepção Ambiental é relevante por possibilitar melhor compreensão 

sobre a interrelação sociedade e natureza, bem como os espaços e as paisagens construídos a 

partir dessa relação. 

Na tentativa de avaliar e mensurar a sustentabilidade, os Sistemas de Indicadores 

ambientais revelam-se da maior importância, pois possibilitam, em conjunto com os 

parâmetros ambientais, sociais e econômicos, retratar e auxiliar na busca de soluções e 

políticas, em prol da sustentabilidade ambiental (TAYRA e RIBEIRO, 2006). 

Um dos Sistemas de Indicadores de Sustentabilidade é o PEIR (pressão-estado-

impacto-resposta), caracterizado como um programa de comunicação que tem por objetivo 

sensibilizar sobre questões ambientais (KRISTENSEN, 2004), proporcionando opções para 

ações, através das quais se torna possível dentre outras atribuições, analisar medidas 

corretivas, adotar novos rumos no enfrentamento dos problemas ambientais, assim como 

identificar competências e níveis de responsabilidade dos agentes sociais comprometidos 
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(OECD, 2004; TAIRA e RIBEIRO, 2006; SILVA et al, 2012). Essa metodologia possibilita 

na identificação das atividades antrópicas que afetam o meio ambiente, de maneira a 

identificar dimensões nas mesmas e, a partir dessas informações, possibilitarem a geração de 

novos indicadores (SILVA et  al., 2012).  

 Nas perspectivas postas, este estudo analisou a eficiência de áreas naturais protegidas, 

por meio da Percepção Ambiental de comunidades rurais do entorno dessas áreas, aliada ao 

sistema PEIR dos respectivos municípios, com vistas à proposição de estratégias para a 

conservação de áreas de Caatinga. 

 

Material e Métodos 

Áreas de estudo 

Foram estudadas três áreas de Caatinga e suas respectivas comunidades rurais, na 

região do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte: 

A Estação Ecológica do Seridó (6°35' S e 37°15' W), situada no Município de Serra 

Negra do Norte, com área de 1.166,38 ha, Unidade de Conservação de proteção integral; a 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Stoessel de Brito (6° 13’4”S e 37° 2’ 25” 

W), situada no Município de Jucurutu, com uma área de 756 ha, Unidade de Conservação de 

uso sustentável, e parte da Serra de Santana, Município de Tenente Laurentino Cruz 

(06°08’52” S e 36°43’08” W), que não constitui área protegida, e é um dos Sete municípios 

que compõe o complexo Serrano Serra de Santana. 

Apesar de a gestão ambiental das áreas estudadas ser diferente, as três estão situadas 

na mesorregião central do Seridó Norteriograndense, que é reconhecida como uma área de 

extrema importância biológica, embora constitua área susceptível á desertificação (BRASIL, 

2004). Portanto, é fundamental conhecer as percepções dessas comunidades, principalmente 

sobre o interesse na conservação da Caatinga. 
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Figura 1. Localização geográfica das comunidades rurais estudadas; 1. Estação Ecológica do 

Seridó Município de Serra Negra do Norte; 2. RPPN Stoessel de Brito, Município de 

Jucurutu; 3. Município de Tenente Laurentino Cruz, Serra de Santana.  

 

Metodologia 

Para avaliação da Percepção Ambiental, utilizaram-se entrevistas por meio de 

formulários, com perguntas abertas e fechadas, analisados nos princípios da pesquisa em 

Percepção Ambiental (WHYTE, 1978; RAMOS e ROEFFEL 2011), e analisados sob os 

princípios da PEIR (KRISTENSEN, 2004), tendo como meta a compreensão das 

comunidades enquanto grupos sociais que influenciam diretamente o processo de 

sustentabilidade na Caatinga.   

Para as comunidades do entorno da ESEC Seridó e da RPPN Stoessel de Brito foram 

utilizados os dados primários e secundários obtidas nos estudos de Silva (2009) e Lucena 

(2010), nos quais foram utilizados os mesmos instrumentos de coleta de dados 

(Entrevista/formulários). 

Para avaliar possíveis diferenças de percepções entre comunidades rurais do entorno 

de áreas naturais de Caatinga protegidas e não protegidas, bem como a influencia das áreas 

protegidas no nível de conservação/degradação, foi estudada uma nova área de vegetação 

natural não protegida. Nessa perspectiva, foram estudadas comunidades rurais da Serra de 

Santana, no município de Tenente Laurentino Cruz, que abriga comunidades com 

semelhanças socioambientais como as do entorno das UCs estudadas anteriormente. 
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As comunidades estudadas no entorno imediato da ESEC Seridó (Fazenda Solidão, 

Fazenda da Coruja, Comunidade Lagoa da Serra, Sítio Carnaubinha e Logradouro) são 

compostas por comunidades rurais e por professores das escolas locais do ensino fundamental 

do Município de Serra Negra do Norte (SILVA et al. 2009), para o total das quais foram 

efetuadas 92 entrevistas, que correspondem a 4,5% da população rural do entorno da ESEC. 

Na comunidade de Lajinhas, município de Caicó, localizada no entorno da RPPN Stoessel de 

Brito (LUCENA e FREIRE, 2011) foram efetuadas 90 entrevistas, que correspondem a 

aproximadamente, 5% da população rural do entorno da RPPN. Para parte da Serra de 

Santana, Município de Tenente Laurentino Cruz, selecionaram-se, sete comunidades (Sítio 

Umbuseiro, Sítio Lanchinha, Baixa do Mateus, Sitio Boa Vista, Sítio Patrício, Sítio Curicaca, 

Assentamento das Vitórias e Assentamento São Sebastião) situadas diversas regiões da zona 

rural do Município. Efetuaram-se para esta área, cerca de 5% da população do Município. 

A análise dos discursos das comunidades pesquisadas foi realizada através da 

categorização dos termos encontrados na fala das comunidades sobre os problemas que elas 

identificaram nas áreas naturais nas quais estavam inseridas; tais problemas foram 

identificados e classificados na dimensão PRESSÃO, da metodologia PEIR, para a 

comparação de resultados. A situação na qual se encontram as áreas naturais também foi 

questionada junto às comunidades, e estas respostas refletem a dimensão ESTADO. Sobre o  

IMPACTO, as comunidades foram questionadas a respeito, dos danos que elas observavam 

nas áreas naturais próximas a suas moradias. Para conhecer a dimensão RESPOSTA, na visão 

das comunidades, as mesmas foram questionadas, sobre o que pode ser feito para a melhoria 

do estado que se encontram essas áreas naturais. 

A Percepção Ambiental dessas comunidades subsidiou a pesquisa de indicadores de 

sustentabilidade efetuada nos municípios correspondentes, possibilitando traçar um perfil 

sobre as opiniões das comunidades. As respostas foram analisadas de acordo com os 

pressupostos da PEIR, e embasaram a elaboração de uma tabela de indicadores sugeridos 

pelas comunidades (Tabela 1), para uma análise comparativa e posterior proposição de 

atitudes que minimizem a degradação ambiental na região estudada. 

Esta Tabela, composta a partir de termos encontrados nos discursos dos entrevistados 

após categorizados de acordo com a Percepção Ambiental (WHYTE, 1978) e seguindo a 

metodologia de dimensões e variáveis da PEIR, tiveram suas dimensões classificadas em 

vinte e seis variáveis, sendo, sete de Pressão, sete de Estado, cinco de Impacto e sete de 

Resposta, referentes ao problema da degradação ambiental nas áreas estudadas. 
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Em seguida, os dados obtidos sobre indicadores sugeridos pelas comunidades (Tabela 

1), foram submetidos à análise de correspondência (AC), uma técnica estatística multivariada 

que resulta em um gráfico, representando a associação entre as linhas e colunas de uma tabela 

de contingência (JOHNSON e WICHERN 2007). Esta análise vem sendo utilizada em 

estudos ambientais (LUCENA e FREIRE, 2014; MATTOS et al. 2011; SANTOS e 

SCHIAVETTI, 2008) por ser uma técnica capaz de analisar um conjunto grande de variáveis 

categóricas (NASCIMENTO et al. 2013).  

A metodologia Pressão – Estado – Impacto – Resposta (PEIR; KRISTENSEN, 2004) 

foi adotada para selecionar os descritores e indicadores de sustentabilidade. Essa matriz foi 

adaptada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a partir da metodologia 

Pressão/Estado/Resposta (PER) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico - OECD. 

Neste estudo, o sistema PEIR foi estruturado de maneira que as Pressões, Estado, 

Impactos e Respostas compusessem as dimensões do modelo e estas foram compostas por 

indicadores, sendo sete de pressão, dez de estado, seis de impacto e cinco de resposta. Estes 

indicadores foram classificados como dimensões compostas por variáveis, utilizando como 

matriz para a montagem e análise desse sistema os Indicadores de Desenvolvimento 

Sustentável – IDS Brasil (IBGE IDS 2010, 2012). Estes constituem um Sistema de 

Indicadores de Sustentabilidade com informações sobre o acompanhamento da 

sustentabilidade do padrão de desenvolvimento do País com temas importantes para os 

debates atuais sobre a situação do Brasil. Atualmente o IDS Brasil está dividido em quatro 

dimensões: Ambiental, Social, Econômica e Institucional (IBGE IDS, 2012). Estas foram 

organizadas e elencadas conforme o enfoque de cada dimensão, levando-se em consideração a 

triangulação das informações; ou seja, dados primários, dados secundários e a observação 

não-participante do pesquisador foram interceptados de forma a possibilitar uma ponderação 

das variáveis que constituem o sistema de indicadores de sustentabilidade. Após a análise dos 

indicadores individuais, efetuou-se a análise de cada dimensão do modelo PEIR, assim como 

a análise do conjunto agregado das dimensões, conforme os mesmos critérios estabelecidos 

para a avaliação. Com isso, foi construído o conjunto de indicadores de degradação ambiental 

a partir do PEIR (ver Tabela 2), na qual os indicadores são avaliados e seus resultados, estão 

expostas nas corres verde (favorável) e laranja (desfavorável). 

Os dados não paramétricos referentes ao resultado favorável ou desfavorável nas 

variáveis do modelo PEIR foram analisados pelo teste do Qui Quadrado (χ2), que é um teste 
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de hipóteses que se destina a encontrar um valor da dispersão para duas variáveis nominais 

(favorável e desfavorável), avaliando a relação entre elas e nas áreas estudadas (ver Figura 3). 

A partir das percepções das comunidades e do estabelecimento de uma matriz de 

indicadores de pressão, estado, impacto e resposta, foram propostos indicadores que 

nortearam a seleção de ações que contribuirão para a minimização e/ou recuperação das áreas 

degradadas nessas áreas estudadas. 

 

Resultados e Discussão  

Os indicadores mais relevantes descritos pelas comunidades acerca da degradação 

ambiental nas três áreas de Caatinga estudadas estão listados na matriz PEIR (Tabela 1, 

Figura 2). 

A partir destes dados, constata-se que a agricultura/pecuária e o desmatamento são 

Pressões mais citadas nas três áreas de estudo, demonstrando que as áreas sofrem pressões 

semelhantes, e este fato é preocupante para a ESEC Seridó, por constituir UC de proteção 

integral. Os Problemas do desmatamento, da caça e das queimadas são identificados em 

diversos estudos ambientais como o de Silva e Ribeiro (2004), que avalia a degradação 

ambiental na Amazônia, quanto ao desmatamento, e de Ferreira et al. (2008) que avaliam a 

degradação ambiental em Unidades de Conservação, especialmente em uma área de proteção 

ambiental, destacando que as populações do entorno dessa área de proteção, causam danos 

relacionados principalmente ao desmatamento e a caça. O desmatamento como a principal 

pressão observada pelas comunidades fica destacado nos relatos dos entrevistados: 

“Por que se não tiver quem proteja podem destruir a mata, cortar as árvores e vai 

prejudicar a natureza e os animais deve ter mais gente lá, é uma área muito grande e lá tem 

pouca gente e num dá pra proteger”.   Entrevistado nº 39 ESEC Seridó/Serra Negra do Norte 

“Eles sempre desmatam e caçam a hora que querem” entrevistado nº 42 

RPPN/Jucurutu 

“Há muito desmatamento, as pessoas não mudam seu modo de agir”. Entrevistado nº 

168 Serra de Santana/Tenente Laurentino Cruz 

Na fala desses entrevistados, constata-se que as comunidades sabem que o 

desmatamento é prejudicial à vegetação e aos animais, citando inclusive a falta de fiscalização 

adequada como causa desse desmatamento. Por outro lado, fica evidente que na ESEC Seridó 

a pressão do desmatamento é muito maior na área não protegida (Tabela 1). 
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Tabela 1. Matriz PEIR e indicadores/variáveis de degradação ambiental nas três áreas de 

Caatinga estudadas no Seridó do Rio Grande do Norte, a partir das percepções das 

comunidades rurais, expressos em porcentagem. 

 

 

 

 

 

DIMENSÃO VARIÁVEL 

Expressão (%) das variáveis nas 

citações dos entrevistados 

ESEC 

Seridó/Serra 

Negra do 

Norte 

RPPN 

Stoessel de 

Brito/ 

Jucurutu 

Serra de 

Santana/ 

Tenente 

Laurentino 

Cruz 

P
R

E
S

S
Ã

O
 

Agricultura/pecuária 28 33 3 

Caça 12 19 13 

Desmatamento 31 26 60 

Espécies invasoras 5 - 2 

Fertilizantes e agrotóxicos 3 4 3 

Queimadas e incêndios 19 18 15 

Seca 2 - 4 

E
S

T
A

D
O

 

Áreas degradadas 13 - 30 

Áreas protegidas 36 34 - 

Cobertura vegetal 12 25 8 

Moradia adequada 7 5 6 

Poluição  17 - 12 

Redução dos animais 6 14 21 

Redução dos vegetais 9 22 23 

IM
P

A
C

T
O

 Animais abandonados  22 13 23 

Controle da fauna e flora exótica 31 16 16 

Gastos com Pesquisa 22 36 5 

Lixo 18 8 24 

Redução na produtividade 7 27 32 

R
E

S
P

O
S

T
A

 

Ações Públicas de gestão ambiental  12 - 20 

Associação ou cooperativa 5 - - 

Coleta do lixo 14 - 6 

Fiscalização 33 16 30 

Manutenção/ deixar como está 21 12 13 

Proibição da caça 8 68 24 

Reflorestamento 7 4 7 
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Os resultados da Tabela 1 destacados no método AC (Figura 2: eixo 1 auto-valor 

0,099, 55% de inércia, auto-valor e eixo 2 auto-valor 0,081, 45%), apresenta ainda queimadas 

e incêndios entre os três municípios de Serra Negra do Norte e Jucurutu, o que lhe dá a 

mesma importância em ambos, sendo uma pressão citada nas três áreas, além do 

desmatamento como pressão relevante, sendo este mais presente em Serra de Santana/Tenente 

Laurentino Cruz.  

 

Figura 2. Análise de Correspondência sobre as dimensões sugeridas pelos entrevistados nas 

três áreas de estudas, conforme tabela 1. 
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Na dimensão Estado, constata-se que nos municípios com Unidades de Conservação 

as variáveis áreas protegidas e cobertura vegetal são as mais citadas na Tabela 1, analisando-

se a Figura 2 (Eixo 1 auto-valor 0,114, 45% de inércia e eixo 2 auto-valor 0,252, 63% de 

inércia) observa-se que Áreas Protegidas está dividida entre a ESEC Seridó/Serra Negra do 

Norte e RPPN/Jucurutu, sendo igualmente importante para ambas as áreas. Contrariamente ao 

informado para a Serra de Santana/Tenente Laurentino Cruz onde se destacam áreas 

degradadas e redução dos vegetais, devido ao intenso desmatamento, por ausência de áreas 

protegidas e fiscalização adequada. As comunidades da ESEC Seridó/Serra Negra do Norte e 

da RPPN/Jucurutu, reconhecem o valor dessas áreas e respectivos indicadores, conforme 

expressos a seguir: 

“Tem muitas plantas lá, é preservado”. Entrevistado nº 88 ESEC Seridó/Serra Negra 

do Norte 

“Alí tá preservando os vegetais e animais”. Entrevistado nº 11 RPPN/Jucurutu 

Em contrapartida, os entrevistados em Tenente Laurentino Cruz, área natural não 

protegida, relatam que a vegetação local, já está bastante escassa devido ao desmatamento 

para a agricultura e pecuária: 

“Por que as terras são de vários donos e eles derrubam muito para fazer roçado” 

Entrevistado nº 172 Serra de Santana/Tenente Laurentino Cruz 

“Ninguém mexe, hoje em dia não tem mais lenha, por que o gado está lá” 

Entrevistado nº 191 Serra de Santana/Tenente Laurentino Cruz 

A dimensão Impacto, na RPPN/Jucurutu e na Serra de Santana/Tenente Laurentino 

Cruz teve a redução da produtividade como destaque (Figura 2; eixo 1 0,057, 21% de inércia 

e eixo 2 auto-valor 0,096, 36% de inércia), ou seja, para esses dois municípios, os impactos 

mais relevantes são negativos, fato que remete a importância da participação da comunidade 

no processo de conservação, pois os entrevistados citam a si mesmos como causadores desses 

impactos, detectado nas falas a seguir:  

“Acho errado, pois tem umas plantas que é pouca e ainda o povo tira”. Entrevistado 

nº 7 RPPN/Jucurutu 

“Não tem respeito, o povo tá desmatando tudo para vender a lenha”. Entrevistado nº 

191 Serra de Santana/Tenente Laurentino Cruz 

Já na ESEC Seridó/Serra Negra do Norte, onde a população considera está UC 

positiva para a região, o controle de fauna e flora exóticas foi o impacto mais citado, e este é 

um impacto positivo, o que confirma a ideia de que por ser mais aceita pela comunidade do 

entorno, a ESEC Seridó contribui para a melhoria dos níveis de sustentabilidade do município 
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de Serra Negra do Norte, uma vez que como relatado por Spinola (2013), a inserção social é 

uma realidade possível na melhoria da gestão de UCs de proteção integral. A identificação da 

comunidade com a ESEC Seridó é igualmente relevante no processo de conservação da 

natureza, uma vez que esse sentimento de aceitação é expresso em suas falas: 

“Uma área de reserva ecológica, onde são preservadas fauna e flora, que na maioria 

delas está em extinção, onde a gente conhece animais que não conhecia tanto vivos como 

mortos no museu” Entrevistado nº 68 ESEC Seridó/Serra Negra do Norte. 

“Aquela área de preservação do meio ambiente para preservar ao máximo a fauna e 

a flora, uma área de conservação do meio ambiente” Entrevistado nº 53 ESEC Seridó/Serra 

Negra do Norte. 

Como Resposta para o problema da degradação ambiental, as comunidades das três 

áreas destacaram a fiscalização como medida corretiva; no entanto, na ESEC/Serra Negra do 

Norte, Fazer a manutenção ou deixar a mata como está é a segunda atitude mais citada, e a 

importância desse indicador é ainda mais destacada no método AC para a dimensão Resposta 

(eixo 1 auto-valor 0,162, 50% de inércia e eixo 2 auto-valor 0,169, 52% de inércia). Cabe 

destacar que apenas para a ESEC Seridó as comunidades locais citaram Associação ou 

Cooperativa como Resposta à degradação ambiental. Ou seja, as comunidades demonstram 

disponibilidade para integrar projetos associativos em prol da conservação da ESEC Seridó. 

Em Jucurutu e Tenente Laurentino Cruz, é a proibição da caça que é destacada, seguida pela 

fiscalização, tendo em vista que nas três áreas, as comunidades citam os moradores como os 

causadores dos problemas ambientais dessas regiões de caatinga, conforme relatos: 

“Por que assim eles estão bem preservados, sem ninguém entrar para caçar, devem 

dobrar o cuidado, aumentar as pessoas nos lugares onde é proibido caçar”. Entrevistado nº 

24 ESEC Seridó/Serra Negra do Norte 

“Acho que deve ser proibido, para não matar os animais”. Entrevistado nº 77 

RPPN/Jucurutu 

“Ter fiscalização, a gente usa a lenha seca, mas tem gente que usa a motosserra e sai 

derrubando tudo”. Entrevistado nº 186 Serra de Santana/Tenente Laurentino Cruz 

Paralelamente à tabela PEIR criada a partir da Percepção das comunidades estudadas, 

foi elaborada a tabela com a Matriz PEIR, mostrando os resultados sobre o estado de 

Degradação Ambiental nesses três municípios que incluem as áreas de Caatinga estudadas, 

utilizando o IDS Brasil (2012) com a seleção e classificação dos indicadores ambientais 

(Tabela 2). 
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As soluções (Respostas) para estes problemas, citados pela comunidade pesquisada 

(Tabela 1), estão de acordo com os encontrados na Tabela 2, obtida com a aplicação do PEIR, 

sobre o IDS Brasil, o que demonstra que as comunidades que habitam essas áreas, detêm o 

conhecimento sobre o modo de geri-las, mesmo em situação de subsistências, reconhecendo, 

inclusive, serem as principais causadoras diretas da degradação ambiental nessas áreas de 

Caatinga. 

 

Tabela 2. Matriz PEIR e indicadores do sistema de degradação ambiental nos municípios 

onde estão inseridas as áreas de Caatinga estudadas. Adaptado do IDS Brasil, 2012. 

DIMENSÃO VARIÁVEL 

Parâmetro de avaliação 

para a sustentabilidade 

Serra 

Negra do 

Norte 

Jucurutu 

Tenente 

Laurentino 

Cruz 

P
R

E
S

S
Ã

O
 

Uso de fertilizantes e agrotóxicos    

Terras do entorno em uso agrossilvipastoril    

Fábricas e pequenas indústrias    

Queimadas e incêndios    

Espécies invasoras    

Caça de animais ameaçados de extinção    

Extração vegetal    

E
S

T
A

D
O

 

Cobertura vegetal     

Diversidade da fauna nativa    

Diversidade da flora nativa    

Áreas degradadas     

Áreas protegidas (unidades de 

conservação) 
   

Espécies extintas e/ou ameaçadas de 

extinção 
   

Adequação de moradia    

Mapeamento da área degradada    

Poluição dos recursos hídricos    
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Figura 3. Percentual encontrado nos parâmetros (favorável e desfavorável), dos indicadores de 

sustentabilidade do sistema PEIR, para as áreas estudadas. 

 

As Pressões identificadas através do PEIR, baseados no IDS Brasil (2012), revelam 

que as três áreas estudadas encontran-se em situação desfavoráveis para todos os indicadores 

(Figura 3) esta situação é agravante para a ESEC Seridó/Serra Negra do Norte, pois de acordo 

Desertificação    

IM
P

A
C

T
O

 
Animais domésticos abandonados     

Contaminação por resíduos sólidos (Lixo)    

Redução na produtividade das 

propriedades 
   

Projetos socioculturais     

Controle da fauna e flora exótica     

Gastos com Pesquisa e Desenvolvimento    

R
E

S
P

O
S

T
A

 

Existência de associação ou cooperativa 

ambiental 
   

Ações Públicas de gestão ambiental.    

Gasto público com proteção ao meio 

ambiente 
   

Destinação adequada do lixo    

Parcerias com outros municípios    

Ações regulatórias    
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com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC, 2000) em uma Unidade de 

Conservação de proteção integral, não poderia haver animais abandonados ou extração 

vegetal. Este fato destaca a falta de fiscalização citada pelas comunidades tráz consequências 

negativas, não só para este município, mas também para as outras áreas estudadas. 

Na dimensão Estado, as variáveis, indicadas como desfavoráveis na análise da PEIR 

(Tabela 2) estão mais associados à Serra de Santana/Tenente Laurentino Cruz (não protegida) 

e RPPN/Jucurutu, enquanto que as favoráveis da ESEC/Serra Negra do Norte, Unidade de 

Conservação de proteção integral, o resultado mais expressivo foi morada adequada e área 

protegida.  

A dimensão Impacto expressa que Jucurutu e Tenente Laurentino Cruz estão 

distanciados dos indicadores favoráveis, tendo em vista que as comunidades pesquisadas não 

opinam muito sobre os problemas ambientais ligados diretamente à RPPN Stoessel de Brito 

(LUCENA e FREIRE 2010); já em Serra Negra do Norte, o indicador favorável (Controle de 

fauna e flora exótica) é mais destacado.  

Como Resposta, o reflorestamento e a fiscalização, são recomendados, semelhante a 

outros estudos ambientais que apontam estas iniciativas como uma medida adequada em 

pesquisas que incluem a comunidade de áreas naturais (OLIVEIRA et al. 2008; 

FERNANDES e MEDEIROS, 2009). Estes indicadores está mais associados à Serra de 

Santana/Tenente Laurentino Cruz, pois as comunidades consideram o desmatamento 

prejudicial ao meio ambiente, enquanto que na RPPN/Jucurutu, a comunidade de Lajinhas 

sugeriu que a proibição da caça é a medida mais adequada, fato semelhante ao encontrado 

para as comunidades da ESEC/Serra Negra do Norte, que relatam também a manutenção da 

ESEC Seridó, e a coleta do lixo na UC como favoráveis a conservação. 

Os indicadores Impacto e Resposta obtiveram resultados positivos apenas para Serra 

Negra do Norte (Tabela 2), fato que demonstra que a presença de Unidade de Conservação, 

aliado ao aceite pelas comunidades, são fatores importantes para a conservação dos recursos 

naturais da região. Este fato corrobora com Oliveira et al. (2008), que relata em estudo para 

implementação de uma APA a necessidade de considerar as comunidades locais e toda a 

complexidade relacionada a interação entre os componentes que promovem a degradação 

ambiental.  

As comunidades apontaram ainda como respostas à situação de degradação ambiental 

observada nas áreas estudadas a presença de animais domésticos abandonados, descaso das 

prefeituras, redução da produtividade e aumento da temperatura local. No sistema PEIR 

(Tabela 2), além desses fatores são citadas a destinação adequada do lixo e projetos de ações 



97 

 

 

públicas que melhorem a gestão ambiental, com a inserção das comunidades locais por 

exemplo, indicam que seja realizada a conscientização das pessoas que moram nessas áreas, 

além de aumentar a fiscalização sobre as áreas remanescentes de vegetação nativa (Tabela 1). 

O indicador PEIR expressa que ações de integração com as comunidades locais (associação 

ou Cooperativa) são a forma prioritária para que atitudes de sustentabilidade sejam bem 

sucedidas. 

 O diagnóstico sobre a sustentabilidade dos três municípios revela que Serra Negra do 

Norte se encontra em situação mais favorável (10%) que os municípios de Jucurutu (5%) e 

Tenente Laurentino Cruz (3%), conforme Figura 3. É possível que a existência de uma UC de 

proteção integral em Serra Negra do Norte melhore os indicadores favoráveis. Os indicadores 

nos quais este município se sobressai, são aqueles que destacam a fiscalização e o bem estar 

da sociedade em decorrência da existência da ESEC Seridó no município, considerando que a 

ESEC é mais aceita pela sociedade que a RPPN Stoessel de Brito (SILVA et al. 2011), e vem 

contribuindo para a sustentabilidade dessa região da Caatinga. Apesar da maioria dos 

indicadores serem desfavoráveis na ESEC/Serra Negra no Norte, este município, entre os 

estudados, é o que apresenta mais indicadores favoráveis.  

Embora em menor escala, a RPPN Stoessel de Brito também contribui para a 

sustentabilidade de sua região, apesar da menor aceitação pela comunidade local, a presença 

de uma UC na região, torna seus indicadores de degradação, menos desfavoráveis. Em 

contrapartida, as percepções das comunidades expressam que a Serra de Santana/Tenente 

Laurentino Cruz é reconhecida como importante área natural, mas a não existência de uma 

UC nessa região faz com que as populações não tenham com ela uma relação de conservação 

e sim apenas de subsistência. Isto porque, para as comunidades, a presença de Unidades de 

Conservação está ligada a fiscalização e/ou proibições, que mesmo sendo falhas, faz com que 

as práticas indevidas como o desmatamento, a caça e as queimadas sejam reduzidas. Este fato 

é constatado nas falas de representantes das comunidades: 

 “Por que através do IBAMA tem fiscalização e as pessoas não caçam, deve ter mais fiscais 

pelo governo federal”. Entrevistado nº30 ESEC Seridó/Serra Negra do Norte 

“Acho que a pessoa sabendo que não é para caçar lá, acho que ninguém não vai lá não, pois 

é reserva.” Entrevistado nº 1 RPPN/Jucurutu. 

“Se fosse preservada não acontecia o que acontece, matando os animais”. Entrevistado nº 93 

Serra de Santana/Tenente Laurentino Cruz 

Os problemas identificados na tabela 1 (PEIR da Percepção das comunidades), quando 

comparados com os da Tabela 2 (elaborados a partir do PEIR dos municípios), destacam as 
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ações prioritárias para a gestão local adequada, uma vez que refletem os desafios enfrentados 

pelos gestores e as comunidades locais. 

 Visando a uma gestão sustentável das áreas de Caatinga sob diferentes formas de 

gestão estudadas aqui, foram elaboradas e/ou selecionadas as seguintes diretrizes de gestão, 

com base na percepção ambiental das comunidades (Tabela 1) e no Sistema PEIR aplicado 

nos municípios (Tabela 2): 

 Recuperação com espécies nativas em áreas protegidas; 

 Firmar parceria com a proprietária da Reserva Particular do Patrimônio Natural 

Stoessel de Brito; 

 Implementação de Conselho Gestor, com a participação de lideranças locais; 

 Articulação de Conselho Gestor com a comunidade; 

 Criação de alternativas de renda para as comunidades locais; 

 Melhoramento da infraestrutura local e destinação adequada do lixo; 

 Fiscalização e Monitoramento de áreas verdes e da fauna exótica e nativa; 

 Ampliação do número de funcionários da ESEC Seridó e da RPPN Stoessel de Brito; 

 Criação de área protegida em áreas do Município de Tenente Laurentino Cruz, a partir 

da indicação das comunidades locais; 

 Tornar mais eficientes a ESEC e a RPPN, através de melhor gestão e fiscalização. 

 

Essas diretrizes foram consideradas para esta pesquisa, tendo em vista a realidade dessas 

comunidades, como as formas mais imediatas de dar inicio ao processo de melhoria dos 

impactos observados no discurso das comunidades e na análise PEIR dos municípios. 

Muitas dessas diretrizes estão contempladas no plano de ação ambiental previsto no Plano 

Gestor da ESEC Seridó, em Serra Negra do Norte; no entanto, este plano tem mais de 30 

anos, precisa ser revisto, mas até então nunca foram implementados de fato. Por outro lado, a 

RPPN Stoessel de Brito, em Jucurutu, não conta sequer com um plano de manejo. Quando 

analisada a situação ambiental de Tenente Laurentino Cruz, e sua exploração ainda mais 

acentuada, observa-se a necessidade da criação de uma Unidade de Conservação, tendo em 

vista que a RPPN, mesmo pouco aceita pela comunidade do seu entorno, traz benefícios para 

a região tais como, amenidade do clima e vegetação nativa, utilizada para diversos fins, como 

o uso medicinal.  

A articulação de medidas, que insiram a população do processo de gestão ambiental, 

irá fortalecer as parcerias que as comunidades locais tenham ou possam vir a estabelecer com 
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os gestores ambientais e os líderes locais. Aproveitar o saber local e iniciar práticas 

sustentáveis tendo este conhecimento como norteador do processo de conservação, vem a ser 

um importante passo inicial para tornar mais sustentável e menos susceptível a desertificação 

áreas de Caatinga como as estudadas nesta pesquisa.  

Considerações Finais 

Para que ocorra sustentabilidade na Caatinga é necessário que as dimensões 

ambientais, sociais, legais e econômicas sejam consideradas integradamente. Os indicadores 

de sustentabilidade selecionados são ferramentas que podem mensurar de maneira constante a 

influência de cada uma dessas dimensões, além de a percepção das comunidades ser um 

importante fator que poderá aperfeiçoar a funcionalidade de projetos de conservação e 

recuperação dos recursos naturais. 

A fim de incrementar esforços para cumprir os objetivos dessas UCs e das leis 

ambientais, é necessário que os órgãos gestores planejem suas ações com a participação da 

comunidades locais e faça uso dos instrumentos de planejamento. As diretrizes para a gestão 

sustentável na Caatinga, propostas neste estudo, podem servir para nortear a elaboração e 

implementação de ações, mais eficazes, tendo em vista que são citadas pela comunidade local. 

Os três municípios estudados e suas diferentes formas de gestão ambiental revelam 

que a presença de Unidades de Conservação, mesmo em ambientes nos quais a situação social 

da comunidade é desfavorável, é positiva para a conservação dos recursos naturais. No caso 

de Serra Negra do Norte, apesar da ESEC Seridó de ter sido implementada de maneira 

imposta, esta é mais aceita pela população e sua fiscalização é mais efetiva, pois a ESEC 

Seridó proporciona para as comunidades do entorno, a sensação de segurança. Já em Jucurutu, 

onde se encontra a RPPN Stoessel de Brito, a situação de degradação ambiental é menor que 

em Tenente Laurentino Cruz, área natural não protegida onde a degradação ambiental é a 

mais acentuada e preocupante entre as três áreas estudadas, pois se constata a preocupação das 

pessoas entrevistadas com a extinção de espécies nativas. Além disso, e no indicador PEIR se 

destaca, a maior expressividade de indicadores desfavoráveis. 

 O uso de metodologias/estratégias que aliem a percepção das comunidades locais e 

avaliação de sustentabilidade ambiental sensibilidade das comunidades à degradação 

ambiental e disposição em participar efetivamente de projetos em prol da conservação da 

Caatinga. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DA TESE 

 

 A triangulação das metodologias aplicadas, Percepção Ambiental, e o indicador de 

Sustentabilidade Pressão-Estado-Impacto-Resposta, demonstra que a presença de Unidades de 

Conservação nos municípios estudados é relevante para a sustentabilidade ambiental, e que as 

comunidades que habitam essas regiões detêm um alto índice de conhecimento, tanto sobre os 

impactos ambientais existentes em seus municípios, quanto sobre adaptações na gestão 

ambiental dos mesmos.  

 Apesar de os índices ambientais obtidos apontarem que os três municípios não têm 

níveis adequados de sustentabilidade no enfoque da degradação ambiental, no Município de 

Serra Negra do Norte, onde a ESEC Seridó está inserida, esses índices são mais satisfatórios, 

e constata-se por parte da comunidade deste município uma maior aceitabilidade e 

consciência ambiental; o que não é observado em Relação a RPPN Stoessel de Brito no 

Município de Jucurutu, fato incomum, tendo em vista que RPPNs são Unidades de 

Conservação que tem sua implementação definida por parte do proprietário da área, e o 

esperado é que sua aceitação pela comunidade do entorno seja satisfatória, porém, o 

relacionamento mantido entre a proprietária da RPPN Stoessel de Brito com a comunidade de 

seu entorno não é pacífico. 

 Em Tenente Laurentino Cruz, a população apresenta consciência da importância das 

matas remanescentes de Caatinga, porém não há atividades que conduzam esse município 

para melhores índices de sustentabilidade que possam mitigar a degradação ambiental 

existente na Caatinga, devido às extensas práticas que levam a degradação ambiental 

observadas nesse município, como a retirada de lenha, o desmatamento e as queimadas para a 

agricultura e pecuária. 

 A inserção de Unidades de Conservação na Caatinga, mesmo sem a participação das 

comunidades, como observado em Jucurutu, é um ponto positivo, e pode ser indicada como 

uma importante estratégia para a conservação da Caatinga, em municípios onde a degradação 

ambiental é constata e há áreas que podem ser preservadas, como é o caso de Tenente 

Laurentino Cruz na Serra de Santana. 

 A união dos métodos aplicados (Percepção Ambiental e o Sistema de Indicadores de 

Sustentabilidade PEIR) subsidiou a elaboração de propostas que visam analisar os pontos 

positivos e negativos observados nas três áreas de estudo, bem como, a gestão ambiental com 

vistas à sustentabilidade seja mais efetiva nessas áreas rurais inseridas na Caatinga do 

semiárido nordestino, desde que incluam em sua tomada de decisão as comunidades do 
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entorno, pois estas estão ligadas diretamente ao processo de degradação e de conservação dos 

recursos naturais.  

 Enfim, este estudo demonstrou que o conhecimento das comunidades locais, aliado à 

Análises ambientais, como a PEIR, dão suporte a estratégias de sustentabilidade, e podem ser 

utilizados como critérios adicionais na gestão ambiental para conservação de áreas de 

Caatinga. 
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APENDICES 

APÊNDICE 1  

                        

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES                        

    N° : _____ 

Caracterização do entrevistado 

 
Escola : __________________________________________________________   Data:  ____/ _____/ _____ 
Nome:_______________________________________________Formação:__________________________ 
Nivel(eis) que  Leciona: __________________________Tempo Que Leciona A Escola: ____________________ 

 
Percepção do entrevistado 

1- Você conhece alguma mata perto dessa escola ou da sua casa? Ela tem algum nome? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
2- Você já abordou algum assunto referente a esta mata ou a seus recursos naturais em suas aulas? Qual? 
De que forma? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3- Descreva o que esta mata representa para você e para os habitantes desse município. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
4- Ela enfrenta problemas ambientais? Quais?        
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
5- Os recursos naturais dessa mata são preservados? Por quê?    
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
6- Essa área deve ser preservada? O que poderia ser feito com essa área?    
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 

7- Que atividades poderiam ser realizadas nessa mata, para inserir alunos e professores como 

multiplicadores a favor da conservação dessa área? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

Curso de Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente – DDMA/PRODEMA/UFRN 

Aluna: Thaise Sousa da Silva 

Orientadora: Eliza Maria Xavier Freire  
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APÊNDICE 2 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS MORADORES DO ENTORNO DA ÁREA 

N° : ____ 

Caracterização do entrevistado 

Nome: ___________________________________________________    Data- ____/ _____/ ____ 

Apelido:____________________________     Gênero: F (   )  M (   )         Idade:  ______     

Estado civil: Solteiro (   ) Casado (   ) “Junto” (   )  Separado (   )    Profissão: _________________________ 

Grau de instrução: Analfabeto (   )    sabe ler e escrever (   )  ensino fundamental incompleto (   ) ensino 

fundamental completo (  )   ensino médio incompleto (   )    ensino médio completo (   )    superior incompleto (   )    

superior completo (   )     

Endereço: _________________________________________________________________________________ 

Renda Familiar: menor que 01 salário (  ) entre 1 e 3 salários (   ) entre 3 e 5 salários (   ) acima de 5 salários (  )  

O que você faz para conseguir essa renda?____________________________________________________ 

Quantas pessoas moram nessa casa? __________     Há Quanto tempo no local? ________________________ 

 

Percepção do entrevistado 

 

1 - Você conhece alguma mata que fica próxima de sua casa? Tem algum nome para ela? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
2 - Quantas vezes você esteve lá? Para fazer o quê? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
3 - Diga o que esta mata representa para você e para as pessoas que vivem nessa área. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
4 - Quais os animais que existem nesse local? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
5 - Qual a utilidade ou importância desses animais para você? 
1. Medicinal – Qual tratamento?   2. Alimentação 3. Uso doméstico  4.Místico  5. Nada/natureza  6.Outro – Qual?  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

Curso de Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente – DDMA/PRODEMA/UFRN 

Aluna: Thaise Sousa da Silva 

Orientadora: Eliza Maria Xavier Freire  
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6 - E as plantas, quais você conhece? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
7 - Fale da utilidade de cada um. 
1. Medicinal – Qual tratamento?  2. Alimentação   3. Madeira  4.Uso doméstico  5.Místico  6.Nada/natureza  
7.outro – Qual? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
8 - Esta mata enfrenta problemas ambientais? Quais?      
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
9 - Existe preservação dos animais e plantas dessa área? Como você sabe?     
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
10 - Esta mata deve ser preservada? O que deve ser feito com ela?     
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

Centro de Biociências/Departamento de Botânica, Ecologia e Zoologia 

Laboratório de Herpertologia 

Curso de Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  

 

Prezado Participante, 

 Este é um convite para você participar da pesquisa PERCEPÇÕES DE 

COMUNIDADES RURAIS E INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE COMO 

INSTRUMENTOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SEMIÁRIDO, RIO GRANDE DO 

NORTE que é coordenada pela Professora da UFRN, Eliza Maria Xavier Freire, e pela 

Doutoranda responsável Thaise Sousa da Silva. 

 Essa pesquisa tem como objetivo principal avaliar a compreensão dos moradores do 

município de Tenente Laurentino Cruz/RN sobre o meio ambiente em que vivem, incluindo a 

utilização dos recursos naturais dentro dos limites do município. Esta pesquisa é muito 

importante, este município faz parte da Serra de Santana e possui uma grande área de 

Caatinga conservada. Assim, o Formulário funcionará como uma forma de conhecer as 

atividades que esta comunidade desenvolve e seu saber/agir ambiental e, além disso, pode 

tornar-se parte fundamental para futuros projetos de sustentabilidade ambiental, já que através 

deste formulário, será possível identificar as necessidades, as expectativas e as relações que os 

moradores de Tenente Laurentino Cruz estabelecem com o meio ambiente da sua localidade, 

especialmente com os recursos naturais frente a degradação ambiental. 

 Caso decida aceitar o convite, sua participação envolverá uma entrevista com a 

duração aproximada de 20 min. 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 dos moradores locais que irão contribuir nos ajudando na 

preparação desses registros, os quais representarão a realidade de como a comunidade 

compreende o ambiente em que vive e como o utiliza; e o retorno por parte dos pesquisadores, 

quanto à relação que a população mantém com a área natural desse município e que hábitos 
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adotados pela mesma são considerados benéficos ou maléficos para o equilíbrio da Caatinga. 

Dessa forma, projetos futuros de Sustentabilidade ambiental poderão ser implantados levando 

em conta as necessidades locais analisadas através dos formulários e questionários. 

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). 

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: Thaise Sousa da 

Silva, no telefone (84) 9441-9056 ou pelo email thaisebio@gmail.com. 

 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, 

___________________________________________ 

Thaise Sousa da Silva 

Doutoranda/Pesquisadora 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consinto em participar desta pesquisa e declaro ter recebido uma cópia deste termo de 

consentimento. 

 

Participante 

Nome: ____________________________________ Idade:________ Sexo: (   ) F   (   ) M 

Assinatura do participante: __________________________________________________ 

 

Pesquisador 

Nome: Thaise Sousa da Silva 

Assinatura do responsável pela pesquisa: _______________________________________ 

 

 

mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


