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APRESENTAÇÃO 

 

A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, composto por um mosaico de 

arbustos espinhosos e florestas sazonalmente secas. Todavia, esse ainda é o bioma menos 

estudado e uma das regiões naturais brasileiras menos protegida (LEAL et al, 2003; 

LEAL et al, 2005).  

Criar e gerir áreas protegidas (APs) é uma das principais estratégias para promover a 

conservação da biodiversidade in situ. No Brasil as APs são conhecidas como unidades 

de conservação (UCs), e podem ser de dois tipos: proteção integral que permite apenas o 

uso restrito dos recursos naturais, e uso sustentável que autoriza o uso e extração dos 

recursos naturais (BRASIL, 2000).  

A Caatinga tem passado por um rápido processo de deterioração ambiental decorrente 

do desmatamento, e atualmente apenas 7,8 % da área do bioma está em UCs, e mais de 

80% dessa área é de uso sustentável (DRUMOND et al, 2003; CNUC/MMA, 2015). 

Essas circunstâncias despertaram nosso interesse para investigar o processo de 

investimento em número e área das unidades de conservação na Caatinga, e como as UCs 

têm desempenhado sua função diante das potenciais ameaças a biodiversidade, como o 

desmatamento.  

A presente dissertação é composta por dois capítulos. No primeiro capítulo 

investigamos como ocorreu o processo de expansão do sistema de unidades de 

conservação na Caatinga, e por estado que abrange a Caatinga, no espaço e ao longo do 

tempo, considerando as UCs de proteção integral e uso sustentável sob gestão federal e 

estadual. Não houve associação entre as esferas de gestão e o tipo de UCs, uso sustentável 

ou proteção integral na Caatinga, embora a dinâmica de criação de UCs tenha mudado ao 

longo dos anos, e siga tendências nacionais, como o aumento do número de UCs sob 

gestão estadual e de maior permissividade de uso, como as Áreas de Proteção Ambiental 

(APAs). 

No segundo capítulo analisamos a eficiência das unidades de conservação em evitar 

o desmatamento na Caatinga, e como o grupo de proteção, a forma da UC e indicadores 

antrópicos, como a densidade de estradas, proporção de desmatamento e de vegetação da 

sua área do entorno influenciam o desmatamento que ocorre no seu interior. As UCs de 

proteção integral foram as únicas que mostraram eficiência em conter o desmatamento 

que ocorre na sua área do entorno, e as APAs foram as UCs mais suscetíveis às pressões 

de desmatamento externo. 
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RESUMO 

 

A Caatinga é o único bioma cujos limites estão inteiramente restritos ao território 

nacional, sendo que ainda é tratada com baixa prioridade de investimento em 

conservação, sendo hoje uma das regiões naturais brasileiras menos protegida. O presente 

estudo avaliou como ocorreu o processo de expansão em número e área das unidades de 

conservação (UCs) da Caatinga, no espaço e ao longo do tempo. Atualmente 7,8% da 

área do bioma está sob proteção de 168 unidades de conservação. Não houve associação 

entre as esferas de gestão na criação de UCs de uso sustentável ou de proteção integral na 

Caatinga, embora a dinâmica de criação de UCs tenha mudado ao longo dos anos, e siga 

tendências nacionais, com o aumento do número de UCs sob gestão estadual e de maior 

permissividade de uso, como as Áreas de Proteção Ambiental (APAs). As UCs federais 

de proteção integral são em média maiores do que as UCs estaduais de proteção integral. 

O Piauí é o estado com maior proporção de área protegida por UCs na Caatinga,seguido 

pela Bahia e Maranhão. Apenas no Ceará, Bahia e Minas Gerais a maior parte da área 

protegida por UCs pertence a esfera administrativa estadual, e somente no Ceará e na 

Bahia a maior parte dessa área é de uso sustentável. Iniciativas para criar de UCs ocorrem 

de acordo com demandas e interesses locais, mas deveriam contemplar tanto UCs de uso 

restrito quanto de uso múltiplo, e atender às recomendações dos exercícios de áreas 

prioritárias para conservação da Caatinga.  

 

Palavras-chave: Caatinga; esfera de gestão; unidades de conservação. 
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ABSTRACT 

 

Caatinga is the only Brazilian biome with boundaries entirely restricted to the national 

territory. It has low priority in conservation investment even nowadays and is one of 

Brazil's natural regions less protected. This study evaluated the process of expansion of 

reserves (protected areas under Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC 

- environmental law) in the Caatinga, in space and over time. Currently 7.8% of the biome 

area is under 168 reserves protection. The administration levels (federal or state 

administration) was not associated with reserves type, like sustainable use or strict 

protection. The reserves creation dynamics has changed over time, and resembled 

national trends, with increasing number of protected areas under state administration and 

greater permissiveness of use, such as Áreas de Proteção Ambiental (APAs). Federal 

strict use reserves are on average larger than the state strict use reserves. Piauí is the state 

with the highest proportion of area protected by reserves in the Caatinga, followed by 

Bahia and Maranhão. Only in Ceará, Bahia and Minas Gerais most of the area protected 

by reserves area under state administrative level, and only in Ceará and Bahia most of 

this areas are from sustainable use categories. Initiatives to create reserves takes place 

according to local demands and interests, but should cover both strict use and sustainable 

use reserves, and meet the recommendations of Caatinga priority areas for conservation 

exercises conducted by Ministry of the Environment.  

 

Keywords: Administration level; Caatinga; reserves.  
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INTRODUÇÃO 

A criação de áreas protegidas (APs) tem sido a principal estratégia para manutenção 

da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos, diante da crescente destruição e 

degradação dos ambientes naturais (GASTON, 2008; JOPPA & PFAFF, 2011).  Nas 

últimas três décadas, tem-se observado o aumento em número e em área das APs no 

mundo (JENKINS & JOPPA, 2009). Aproximadamente 14% dos ecossistemas terrestres 

e 3,41% do ecossistema marinho eram protegidos por 209.429 APs em 2014 

(DEGUIGNET et al., 2014). Conferências mundiais como a Eco-92 em 1992, e a 

Convenção das partes em 2010, foram importantes precursores do aumento da área 

protegidas no mundo, por determinarem a criação de APs como importante estratégia para 

conservação da biodiversidade in situ e estabelecerem metas para expansão dessas áreas 

(IUCN, WWF-BRASIL e IPÊ, 2011; MMA; 2011). 

No Brasil há vários tipos de espaços territoriais especialmente protegidos como terras 

indígenas, terras quilombolas, áreas militares e unidades de conservação (UCs) 

(PEREIRA & SCARDUA; 2008). As UCs são espaços terrestres ou aquáticos instituídos 

pelo poder público com objetivo de conservar os recursos naturais (BRASIL, 2000), que 

podem ser criadas e geridas na esfera federal, estadual ou municipal. De acordo com a lei 

que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (Lei Federal nº 

9.985/00) as UCs podem pertencer ao grupo de proteção integral, concedendo apenas o 

uso restrito dos recursos naturais, ou ao grupo de uso sustentável que permite o uso e 

extração dos recursos, desde que seja compatibilizado à conservação da natureza 

(BRASIL, 2000). O grupo de proteção integral é composto pelas categorias: Estação 

Ecológica (ESEC), Reserva Biológica (REBIO), Parque Nacional (PARQUE), 

Monumento Natural (MONA) e Refúgio da Vida Silvestre (RVS); e o grupo de uso 

sustentável por: Área de Proteção Ambiental (APA), Área de Relevante Interesse 

Ecológico (ARIE), Floresta Nacional (FLONA), Reserva Extrativista (RESEX), Reserva 

de Fauna (REFAU), Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e Reserva 

Particular de Patrimônio Natural (RPPN). Cada categoria contempla diferentes objetivos 

de conservação da biodiversidade. 

A gestão de áreas protegidas é reconhecida como um fator chave para promover 

melhor eficiência de conservação. Do final da década de 90 aos anos 2000 observou-se o 

aumento do número e expansão da área das UCs federais e estaduais no Brasil, sendo 

mais expressiva e consistente após a instituição do SNUC e do Programa Áreas Protegidas 



 

 

7 

 

da Amazônia (ARPA) (MEDEIROS et al, 2011; BERNARD et al, 2014). Ao longo desse 

período as secretarias de Meio Ambiente estaduais e municipais passaram a apresentar 

maior autonomia na criação e gestão de UCs no país, e desde 2007 o Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) tornou-se responsável pela criação 

e gestão das UCs federais (SOUSA et al, 2011). O governo federal tem mostrado 

mudanças na estratégia de criação de UCs no Brasil desde a década de 90, quando passou 

a criar maior número e área de UCs de uso sustentável com intuito de adequar melhor às 

questões ambientais da agenda de desenvolvimento econômico do país à conservação da 

biodiversidade (CABRAL & BRITO, 2013). O mesmo ocorreu na esfera de gestão 

estadual, cuja categoria APA, pertencente ao grupo de uso sustentável, passou a ser a mais 

representativa em número e em área protegida (SOUSA et al, 2011).  

Apesar da expansão do Sistema Nacional de Unidades de Conservação ter sido 

significativa nos últimos anos, este esforço não atingiu de forma consistente todos os 

biomas do Brasil. Os investimentos federais para conservação têm sido alocados em sua 

maior parte para a Amazônia (JENKINS & JOPPA, 2009; CABRAL & BRITO, 2013). 

Neste bioma, Amazonas e Pará por serem estados maiores apresentam a maior extensão 

de área protegida por UCs, embora em termos relativos Amapá é que possui a maior 

proporção de área em UCs, indicando que os estados empregam ações de conservação da 

biodiversidade do bioma de forma independente, a partir de demandas locais 

(VERÍSSIMO et al, 2011).  

A Caatinga é hoje a região semiárida mais populosa do mundo que tem passado por 

um rápido processo de alteração e deterioração ambiental, decorrente do uso insustentável 

dos seus recursos naturais (SILVA et al, 2004; HAUFF, 2010; SANTOS et al, 2011; 

CSR/IBAMA, 2014). Além de ser o bioma menos estudado, esse bioma é tratado com 

baixa prioridade de investimento em conservação, sendo hoje uma das regiões naturais 

brasileiras menos protegida (LEAL et al, 2003; CNUC/MMA, 2015). A primeira unidade 

de conservação a ser criada na Caatinga foi a FLONA Araripe-Apodi em 1946, sendo que 

a maior parte da área protegida que há na Caatinga hoje pertence a categoria APA 

(MACIEL, 2010; CNUC/MMA, 2015). As APAs são áreas geralmente extensas que 

abrangem territórios de domínio público e/ou privado e que apresentam certo grau de 

ocupação humana, sendo a categoria de UCs mais flexíveis às atividades antrópicas 

(CORTÊ, 1997). A dificuldade de gestão dessa categoria se dá devido ao grande número 

de áreas privadas que abrangem e à dificuldade do poder público em aplicar o zoneamento 

na área (SOUSA et al, 2011). 
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Considerando a importância das UCs para conservação da biodiversidade e que 

grande parte da área da Caatinga protegida pertence a uma categoria de UC de uso menos 

restrito, o presente estudo pretende avaliar como ocorreu o processo de expansão em 

número e área das Unidades de conservação da Caatinga, no espaço e ao longo do tempo, 

desde 1946 a 2015. Esperamos que: a) ao longo do tempo o governo estadual tenha criado 

mais UCs do que o federal, mas que ambos tenham apresentado maior predisposição para 

criar UCs de uso sustentável do que de proteção integral na Caatinga, seguindo tendências 

nacionais; b) o tamanho das UCs de proteção integral e uso sustentável não seja diferente 

entre as esferas de gestão federal e estadual, mas que as UCs de uso sustentável sejam em 

média maiores do que UCs de proteção integral devido a dominância de APAs na 

Caatinga; e c)  que estados com maior área de Caatinga  não apresentem necessariamente 

maior área de UCs nesse bioma, já que os estados têm demandas de ações de conservação 

distintas. Pretendemos, portanto, identificar vieses e tendências no estabelecimento de 

UCs no intuito de subsidiar futuras decisões para conservação da Caatinga. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

A Caatinga é um bioma heterogêneo, composto por um mosaico de arbustos 

espinhosos e florestas sazonalmente secas que ocupa uma área de 844.453 km², 

abrangendo os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, 

Sergipe, Bahia, Alagoas, Piauí e uma porção norte de Minas Gerais (LEAL et al, 2005; 

IBGE, 2015). Essa região é mercada pelo clima semiárido, e apresenta uma longa estação 

de seca e irregularidades pluviométricas ao longo do ano (> 1000 mm anual), com uma 

taxa de evapotranspiração variando de 1500 a 2000 mm anual (VELOSSO et al., 2002; 

HAUFF, 2010). O uso da Caatinga está fundamentado em processos extrativistas para 

obtenção de produtos de origem pastoril, agrícola e madeireiro (DRUMOND et al, 2003; 

HAUFF, 2010). O aumento dos processos erosivos e da desertificação são algumas das 

principais consequências do uso da Caatinga (DRUMOND et al, 2003; SOUZA et al; 

2015).  

Atualmente a Caatinga possui 129 UCs que resguardam 7,5% do bioma, no qual 1,2% 

dessa área protegida pertence ao grupo de proteção integral e 6,3% ao de uso sustentável, 

de acordo com as informações do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação 



 

 

9 

 

(CNUC/MMA, 2015). A maioria das UCs da Caatinga enfrentam problemas referentes a 

gestão administrativa quanto a ausência de regularização fundiária e falta de recursos 

humanos e financeiros para geri-las (WWF-BRASIL, 2012). Além do desmatamento, as 

principais ameaças a essas áreas protegidas são a caça, a prática da atividade agrícola e 

pecuária, e as queimadas (FELICIANO et al., 2003; CSR/IBAMA, 2014). 

Dados oficiais e documentos legais 

A compilação de dados referentes às unidades de conservação da Caatinga foi feita 

por meio da consulta ao endereço eletrônico do Cadastro Nacional de Unidade de 

Conservação do Ministério do Meio Ambiente – CNUC/MMA (CNUC/MMA, 2015), 

onde obtemos informações sobre o grupo, categorias, esfera de gestão e ano de criação 

das UCs. Como algumas unidades de conservação estaduais não estavam cadastradas no 

CNUC, adquirimos algumas informações do banco de dados das secretarias estaduais do 

meio ambiente do PI, MA, CE, RN, PB, PE, AL, SE, BA e MG. Modificações de 

categorias e ampliações nos limites das UCs após a sua criação, também foram levadas 

em consideração nas análises. 

Realizamos o download dos seguintes arquivos no formato shapefile,: unidades de 

conservação do Brasil (elaborado em 2015) e Remanescentes de Mata Atlântica na 

Caatinga (elaborado em 2008) do endereço eletrônico do CNUC/MMA (2015); e biomas 

do Brasil (elaborado em 2004), limites estaduais do Brasil (elaborado em 2007), limites 

municipais do Brasil (elaborado em 2007) do endereço eletrônico do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2014). 

Obtemos informações referentes as Reservas Particulares de Patrimônio Natural 

(RPPNs) federais por unidade federativa do Brasil no formato shapefile, do endereço 

eletrônico do Sistema Informatizado de Monitoria de Reservas Particulares de Patrimônio 

Natural – SIMRPPN (SIMRPPN, 2015). 

Geoprocessamento 

Os arquivos shapefile foram convertidos para o sistema de coordenadas projetadas 

South America Albers Equal Area Conic e Datum South American 1969. Posteriormente, 

geramos um arquivo shapefile contendo todas as Unidades de conservação do Brasil 

(incluindo as RPPNs), onde calculamos a área de cada UC que está dentro da área de 

abrangência da Caatinga, a área de cada estado na área de abrangência da Caatinga, e a 

área de cada UC dentro de cada estado. Em caso de sobreposição de área das UCs de 
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diferentes grupos e esfera de gestão, quantificamos no grupo de maior restrição e de 

gestão mais antiga. 

Para as UCs estaduais que não tinham cadastro no CNUC e não possuíam arquivo 

shapefile, obtemos as informações de sua área e delimitação geográfica (coordenadas 

geográficas dos limites da unidade) a partir dos decretos de criação, ampliação e 

recategorização, e criamos os polígonos de delimitação. 

As análises descritas acima também foram realizadas para as UCs da Caatinga, 

excluindo os encraves de Mata Atlântica que estão inseridos nos limites do bioma 

Caatinga, de acordo com o Mapa de Aplicação da Lei federal nº 11.428/06 – decreto 

federal nº 6.660/08 que delimita as formações florestais e ecossistemas associados que 

integram a Mata Atlântica. 

As etapas de geoprocessamento foram realizadas no software ArcGis 10.1. 

Análise dos dados 

Para verificar se houve associação entre a esfera de gestão, governo federal e estadual 

e o grupo de proteção, proteção integral ou de uso sustentável, entre 1946 a 2015 

utilizamos o teste qui-quadrado. Já para avaliar se existia relação entre o tamanho das 

UCs de proteção integral e uso sustentável criadas nas diferentes esferas de gestão 

realizamos uma ANOVA fatorial e, posteriormente, uma ANOVA simples. A relação 

entre a proporção da área do estado na Caatinga e a proporção de área de UCs na Catinga 

do estado foi analisada visualmente através de um gráfico de dispersão. 

Fizemos a análise de expansão de número e áreas das UCs ao longo do tempo, 

considerando três intervalos temporais: a) 1946 a 1989, que representa uma época em que 

as ações governamentais voltadas para preservação do meio ambiente ainda eram 

incipientes (MEDEIROS et al, 2011) ; b) 1990 a 1999, pois corresponde a década que 

foram estabelecidas metas para criar áreas protegidas em prol da conservação da 

biodiversidade, proferidas pela Convenção sobre Diversidade Biológica em 1992 (MMA, 

2000); e c) 2000 a 2015, retrata uma época de maior engajamento do governo em questões 

ambientais, com a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC – 

Lei 9.985/00), e de metas de conservação da biodiversidade assumida pelos países 

signatários durante a Convenção das partes em 2010 (IUCN, WWF-BRASIL e IPÊ, 

2011). 
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As Reservas Particulares de Patrimônio Natural - RPPNs foram avaliadas 

separadamente das UCs de uso sustentável, pois são criadas de acordo com o interesse 

privado. 

As análises estatísticas foram realizadas no software Statistica 7.0. Os mapas 

temáticos foram elaborados no ArcGis 10.1. 

 

RESULTADOS 

A Caatinga possui aproximadamente 82.794.188 ha. Atualmente 7,8% da área deste 

bioma está sob proteção de 168 unidades de conservação, correspondendo a uma área de 

6.423.956 ha. Desse total 17,1% da área protegida está em UCs de proteção integral, 

82,6% em UCs de uso sustentável e 0,5% em RPPNs. As UCs sujeitas à gestão federal 

correspondem a 54,4% da área da Caatinga protegida, enquanto que 45,6% da área 

protegida restante corresponde as UCs sob gestão estadual (Tabela 1, Figuras 1). Nesse 

trabalho foi considerado a área da Caatinga do mapa de limites dos biomas brasileiros do 

IBGE (elaborado em 2004), e não foram excluídos os 4.762.445 ha de encraves da Mata 

Atlântica na Caatinga, como descritos no Mapa de Aplicação da Lei federal nº 11.428/06. 

Caso essa área fosse excluída, a área protegida por UCs na Caatinga diminuiria para 7,6%. 

Não foram incluídas as UCs municipais e RPPNs estaduais devido à dificuldade de acesso 

ao banco de dados dos órgãos municipais e estaduais. A lista completa com o nome, grupo 

e categoria das 168 unidades de conservação está no Anexo 1 do material suplementar. 

As RPPNs não foram incluídas nas análises apresentadas a seguir. 

Tabela 1 - Número (N), área em hectares (ha) de unidades de conservação, e proporção (%) do 

bioma Caatinga ocupado por unidades de conservação de proteção integral (PI), uso sustentável 

(US) e Reserva Particular Patrimônio Natural (RPPN) federais e estaduais. O cálculo do total 

exclui a área das UCs sobrepostas por diferentes grupos (PI, US e RPPN). 

    N Área (ha) % 

PI 
Federal 15 763.448 11,9 

Estadual 30 335.911 5,2 

US 
Federal 16 2.707.964 42,2 

Estadual 35 2.596.206 40,4 

RPPN 
Federal 72 29.914 0,5 

Estadual 0 0 0 

TOTAL 
Federal 103 3.491.839 54,4 

Estadual 65 2.932.117 45,6 
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Figura 1 - Mapa de distribuição das unidades de conservação (UCs) de proteção integral (PI, N= 

35), uso sustentável (US, N = 47) e Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN, N = 72), 

sob gestão estadual (N = 51), federal (N= 31) no bioma Caatinga. Não estão incluídas nessa figura 

14 UCs de proteção integral estaduais, seis UCs de uso sustentável estaduais e uma RPPN, pois 

não possuíam shapefile disponível. 
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Não houve associação de preferência das esferas de gestão (federal e estadual) quanto 

a criação de UCs de proteção integral ou uso sustentável entre 1946 e 2015 (qui-quadrado; 

χ²=0,042; gl=1; p = 0,837). 

As unidades de conservação da Caatinga variam muito em tamanho, desde UCs com 

40,00 ha, como a MONA Vale dos Dinossauros na Paraíba, a UCs com 1.611.419,94 ha, 

como é o caso da APA Serra da Ibiapaba, no Ceará. Excluindo a área das RPPNs da 

análise para compreende o tamanho das áreas protegidas por UCs em diferentes esferas 

de gestão, observamos que 90% das UCs têm2 área menor ou igual a 100.000 ha, destas 

40% têm área entre 1.000 a 10.000 ha (Figura 2). A área das UCs não difere quanto ao 

grupo de proteção integral e uso sustentável (ANOVA fatorial: F = 0,04; gl = 1, 92; p = 

0,83), assim como quanto a esfera de gestão, federal e estadual (ANOVA fatorial: F = 

3,26; gl = 1; 92; p = 0,074). Todavia, houve interação entre o grupo e a esfera de gestão 

(ANOVA fatorial: F = 4,12; gl = 1, 92; p = 0,04; Figura 3). As UCs de proteção integral 

federais são maiores do que as UCs de proteção integral estaduais (ANOVA simples: F 

= 8,20; gl = 1, 43; p < 0,01), embora não exista diferença entre as UCs de uso sustentável 

federais e estaduais (ANOVA simples: F = 0,02; gl = 1, 49; p = 0,88). Quanto às RPPNs, 

82% dessas UCs são pequenas, com áreas de até 350 ha. 

                

Figura 2 -  Proporção de unidades de conservação da Caatinga (UCs, N = 96) em diferentes classes 

de tamanho da área, em hectares (ha). 
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Figura 3 - Área (escala logarítmica na base 10) das unidades de conservação (UCs) do bioma 

Caatinga por grupo de proteção integral (PI) e uso sustentável (US) e esfera de gestão federal e 

estadual. As médias e o intervalo de confiança estão representados no gráfico por pontos e linhas, 

respectivamente. 

 

De 1946 a 1989 a maioria das UCs criadas foram federais e pertenciam a categoria 

PARQUE do grupo de proteção integral, na época essas representavam 85% (265.922 ha) 

da área protegida por UCs que havia na Caatinga. Na década de 90 criou-se um maior 

número de UCs sujeitas à gestão dos estados, todavia essas eram áreas pequenas e grande 

parte do bioma ainda era protegido pelas poucas e maiores UCs federais criadas nesse 

período. As APAs e RPPNs foram as categorias do grupo de uso sustentável que mais se 

expandiram nessa década, sendo que quase 90% (3.862.836 ha) da área protegida por 

UCs estavam em APAs. De 2000 a 2015 criou-se 60% do número de UCs que há 

atualmente na Caatinga, cuja maioria é de gestão estadual (Figura 4 e Anexo 2).  

Atualmente, no grupo das UCs de proteção integral a categoria PARQUE é a que 

resguarda uma maior área do bioma Caatinga (19,9% do total de UCs), seguido das 

Estações Ecológicas (2,2%). Quanto ao grupo de uso sustentável, há uma maior 

quantidade de RPPNs, todavia elas representam uma área muito pequena da Caatinga 

(0,5%). As APAs são as UCs de uso sustentável que protegem a maior quantidade da área 

da Caatinga (73,5%), sendo a segunda categoria mais numerosa desse grupo (Figura 5). 



 

 

15 

 

Figura 4 - Número de unidades de conservação (A) e proporção (%) da área do bioma Caatinga 

protegido (B) em UCs de gestão federal (F) e estadual (E) e grupo de proteção integral (PI) e uso 

sustentável (US), ao longo dos anos. As RPPNs não foram inseridas ao grupo das UCs de uso 

sustentável. A esquerda da linha vermelha está representada o período de 1945 a 1989, entre a 

linha vermelha e azul de 1990 a 1999, e a direita da linha azul o período de 2000 a 2015. 
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Figura 5 - Número de unidades de conservação (UCs; A e C) e proporção (%) do bioma Caatinga 

protegido (B e D) ocupado por diferentes categorias de UCs de proteção integral (A e B) e uso 

sustentável (C e D). Categorias de UCs de proteção integral: PARQUE, Estação Ecológica 

(ESEC), Monumento Natural (MONA), Reserva da Vida Silvestre (RVS), Reserva Biológica 

(REBIO). Categorias de UCs de uso sustentável: Reserva Particular de Patrimônio Natural 

(RPPN), Área de Preservação Ambiental (APA), Floresta (FLORESTA), Área de Relevante 

Interesse Ecológico (ARIE), Reserva Extrativista (RESEX), Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável (RDS). 

 

Ceará, Piauí e Minas Gerais foram os primeiros estados a criarem UCs na Caatinga, 

embora apenas em Minas Gerais a UC tenha sido estadual. Maranhão, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia passaram a criar UCs nesse bioma a partir da década 

de 80, enquanto que Alagoas e Sergipe criaram UCs apenas após 2005 (Anexo 3). Hoje, 

o estado da Bahia é que possui a maior extensão de área protegida por UCs na Caatinga, 

com 2.813.543 ha, seguido pelo Piauí (1.829.337 ha) e Ceará (1.048.442 ha). Em termos 

relativos, Piauí é que possui a maior proporção de área protegida por UCs (11,57%), 

seguido pela Bahia (9,35%) e Maranhão (9,30%) (Tabela 2). 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco são os estados que possuem a 

maior proporção de seu território na Caatinga, dentre eles, Ceará é o que tem maior parte 

da Caatinga do estado protegida (7,05%), seguido por Pernambuco (6,57%), enquanto 

que Rio Grande do Norte e Paraíba são algumas das unidades federativas que menos 
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possuem área da Caatinga do estado em UCs (0,42% no RN e 1,01% na PB). Alagoas e 

Sergipe são estados pequenos, com pouco menos de 50% do seu território no bioma 

Caatinga e também apresentam pouca área da Caatinga do estado em UCs (0,93% e 

0,89%, respectivamente). Piauí e Bahia, com pouco mais de 50% da área do estado na 

Caatinga, exibem os melhores índices de área de Caatinga do estado protegida em UCs 

(11,57% e 9,35%, respectivamente). Maranhão e Minas Gerais são as únicas unidades 

federativas cuja área de abrangência da Caatinga é menor do que 5% da área total do 

estado, e apresentam respectivamente 9,30% e 8,06%  da área da Caatinga do estado 

protegida por UCs (Figura 6 e Tabela 2).  

 

Figura 6 - Relação entre a proporção (%) da área da Caatinga do estado ocupada por unidades de 

conservação (UCs) e a área do estado que é Caatinga. Estados: Ceará (CE), Bahia (BA), Piauí 

(PI), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Minas Gerais (MG), Rio Grande do Norte (RN), Maranhão 

(MA), Alagoas (AL) e Sergipe (SE). 
 

 

Tabela 2 - Área em hectares (ha) e proporção (%) do bioma Caatinga no estado. Número de 

unidades de conservação, área e proporção do bioma Caatinga do estado ocupado por unidades 

de conservação de proteção integral (PI), uso sustentável (US) e Reserva Particular de Patrimônio 

Natural (RPPN) por estado. Estados: Piauí (PI), Maranhão (MA), Bahia (BA), Minas Gerais 

(MG), Ceará (CE), Pernambuco (PE), Paraíba (PB), Alagoas (AL), Sergipe (SE), e Rio Grande 

do Norte (RN). O cálculo do total exclui a área das UCs sobrepostas por diferentes grupos (PI, 

US e RPPN). 
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  CAATINGA NO ESTADO         

  Área (ha) (%)   N Área (%) 

PI 15.809.423 62,85 

PI 4 387.229 2,45 

US 7 1.446.263 9,15 

RPPN 2 2.149 0,01 

TOTAL 1.829.337 11,57 

BA 30.095.768 53,3 

PI 6 345.211 1,15 

US 10 2.445.825 8,13 

RPPN 8 2.760 0,01 

TOTAL 2.813.543 9,35 

MA 374.841 1,13 

PI 0 0 0 

US 4 34.771 9,28 

RPPN 1 101 0,03 

TOTAL 34.872 9,3 

MG 1.110.025 1,89 

PI 6 79.734 7,18 

US 3 12.795 1,15 

RPPN  1 148 0,01 

TOTAL 89.494 8,06 

CE 14.880.919 99,99 

PI 9 64.810 0,44 

US 18 957.908 6,44 

RPPN  24 15.942 0,11 

 TOTAL 1.048.442 7,05 

PE 8.112.972 82,53 

PI 8 189.309 2,33 

US 2 341.064 4,2 

RPPN  7 2.495 0,03 

TOTAL 532.869 6,57 

PB 5.137.542 90,98 

PI 4 2.069 0,04 

US 3 44.475 0,87 

RPPN  5 5.240 0,1 

 TOTAL 51.783 1,01 

AL 1.300.001 46,81 

PI 2 12.076 0,93 

US 0 0 0 

RPPN  1 44 0 

 TOTAL 12.119 0,93 

SE 1.002.475 45,76 

PI 2 8.834 0,88 

US 0 0 0 

RPPN  1 103 0,01 

 TOTAL 8.937 0,89 

RN 4.968.126 94,09 

PI 3 10.087 0,2 

US 2 9.780 0,2 

RPPN  4 931 0,02 

 TOTAL 20.798 0,42 
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Excluindo as RPPNs da avaliação, pois são criadas de acordo com o interesse privado, 

Piauí é o único estado que possui maior quantidade de UCs sob gestão federal do que 

estadual. Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco e Minas Gerais possuem maior número de 

UCs estaduais do que federais, sendo que apenas na Bahia e Minas Gerais a área de 

Caatinga do estado ocupada por UCs estaduais é maior do que pelas UCs federais. O 

grupo de uso sustentável é o mais representativo tanto em número quanto em área 

protegida por UCs na maioria dos estados, exceto em Alagoas e Sergipe por não 

possuírem UCs de uso sustentável na Caatinga, no Rio Grande do Norte por possui apenas 

uma UC de uso sustentável e uma UC de proteção integral, e em Minas Gerais cuja maior 

parte da área protegida é decorrente de UCs estaduais de proteção integral. Maranhão é o 

único estado que não possui UCs de proteção integral na Caatinga. Embora as RPPNs 

resguardem apenas uma pequena proporção da Caatinga por estado, Ceará e Paraíba se 

destacam por essa categoria proteger 0,11 % e 0,10%, respectivamente, da Caatinga, 

comparada aos demais estados em que essa categoria não protege nem 0,05% desse bioma 

(Tabela 2 e Figura 7). 
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Figura 7 - Número de unidades de conservação (UCs) (A) e proporção (%) da área de Caatinga 

do estado ocupado por UCs (B) de gestão federal (F) e estadual (E) e grupo de UCs (uso 

sustentável e proteção integral). Estados: Ceará (CE), Bahia (BA), Piauí (PI), Paraíba (PB), 

Pernambuco (PE), Minas Gerais (MG), Rio Grande do Norte (RN), Maranhão (MA), Alagoas 

(AL) e Sergipe (SE). 
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DISCUSSÃO 

Em 2013 a Comissão Nacional da Biodiversidade – CONABIO propôs o alcance de 

metas voltadas para conservação da biodiversidade até 2020. Uma das propostas foi a de 

melhorar o estado de conservação da biodiversidade do Brasil por meio da criação de 

unidades de conservação e outros tipos de áreas protegidas que resguardassem ao menos 

30% da Amazônia, 17% de cada um dos demais biomas terrestres e 10% de áreas 

marinhas e costeiras (BRASIL, 2013). Até o momento a Caatinga está distante de obter 

essa meta, pois apenas 7,8% do seu território estão em unidades de conservação. 

É evidente o aumento de iniciativa dos estados na criação de UCs da Caatinga a partir 

da década de 90. Após a realização do workshop “Avaliação e ações prioritárias para 

conservação da biodiversidade na Caatinga” ocorrido em 2000, os estados criaram um 

maior número de UCs e em uma extensão bastante superior (influenciado pela criação da 

APA Lago do Sobradinho na Bahia) do que o governo federal (GOUVEIA et al, 2010), 

contudo a união ainda é responsável pela maior parte da área protegida em UCs que há 

na Caatinga (54,4%). Isso ocorre, pois, as UCs estaduais criadas tendem a ser menores 

do que as federais, sendo pouco representativas em área protegida. Esse fenômeno não é 

restrito a Caatinga, em uma avaliação das UCs nacionais realizada em 2005, o Brasil tinha 

o dobro de UCs estaduais, sendo que essas eram pouco representativas em áreas, pois 

cobriam 5,3 milhões de hectares a menos do que as UCs federais (RYLANDS & 

BRANDON, 2005). Uma das apreensões quanto ao aumento do número de UCs estaduais 

na Caatinga é que a esfera de gestão estadual, principalmente, tem reduzido o tamanho, 

alterado a restrição de uso e até anulado a criação de UCs estaduais no Brasil, 

especialmente as de proteção integral (BERNARD et al, 2014), o que compromete a 

seriedade de criação e funcionamento das unidades de conservação no país. 

Não houve associação entre as esferas de gestão (federal e estadual) e o grupo de 

proteção das UCs da Caatinga, embora tenha-se observado mudanças na tendência de 

criar UCs de determinado grupo de proteção nesse bioma com o passar dos anos. Até 

1989, 85% da área protegida que havia na Caatinga era decorrente das UCs federais de 

proteção integral, especialmente da categoria Parque. Da década de 90 a 2015 houve a 

inversão desse quadro, e quase 90% da área protegida por UCs passou a ser federal de 

uso sustentável, sendo a maioria APAs. A mudança de ideologia preservacionista para 

conservacionista vinculada ao processo de criação de UCs no Brasil é o que nos ajuda a 

entender a dinâmica de criação de unidades de conservação na Caatinga (DIEGUES, 
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2001). Até 1981 existiam poucas categorias de UCs, a maioria sendo de uso restrito, a 

partir da década de 90 expandiu-se, em escala internacional, o consenso da importância 

de conservação da biodiversidade associado ao uso sustentável dos recursos naturais, com 

isso foram incorporados valores sociais e culturais ao processo de criação das unidades 

de conservação (DRUMMOND, 2010). A ocupação humana em UCs passou a ser aceita, 

desde que houvesse o controle do uso dos recursos naturais em seus limites. Essa mudança 

foi favorável para as propostas de conservação do bioma Caatinga, pois esta é uma das 

regiões semiáridas mais populosas do mundo, mudando dessa forma o estado conservação 

do bioma, cuja maior parte da sua área protegida em UCs passou a ser de uso sustentável 

(TEIXEIRA, 2005; LEAL et al, 2005).  

As UCs de uso sustentável e proteção integral não diferem de tamanho na Caatinga, 

diferentemente do esperado. Esse resultado ocorre, pois, a maior parte da área protegida 

por UCs de proteção integral que há na Caatinga são Parques de áreas extensas 

(MACHADO et al, 2004), o que equipara a existência das grandes APAs na Caatinga. 

Contudo, nesse bioma as UCs federais de proteção integral são em média maiores do que 

as UCs estaduais de proteção integral. Resultado similar foi obtido por RYLANDS e 

BRANDON (2005) ao avaliarem as UCs federais e estaduais de proteção integral do 

Brasil em 2005. O SNUC institui que as UCs de proteção integral de categoria Parque, 

Reserva Biológica e Estação Ecológica ao serem criadas, as áreas particulares incluídas 

em seus limites devem ser desapropriadas (BRASIL, 2000). Todavia, o processo de 

regularização fundiária é complexo e dispendioso, pois gera conflitos de interesse com 

áreas produtivas e população local além de exigir grande soma de recursos nas etapas de 

desapropriação de terras e indenização por benfeitores (ROCHA et al, 2010; OLIVEIRA, 

2010). O oneroso processo de desapropriação, indenização e resolução de conflitos pode 

ser um dos principais motivos que explique a falta de interesse da esfera estadual em criar 

UCs de uso restrito de áreas mais extensas na Caatinga. 

O sistema de reservas privadas no Brasil está bem estabelecido e tem se expandido 

gradativamente, embora a área protegida por RPPNs tenha se mantido constante na 

Caatinga desde 2005, e resguarde hoje apenas 0,5% do bioma por serem pequenas, assim 

como no Cerrado e na Mata Atlântica (PEGAS & CASTLEY, 2016). As RPPNs podem 

assumir importante papel por compor stepping stones e corredores ecológicos na escala 

biorregional, aumentando a conectividade da paisagem diante de um mosaico de UCs de 

diferentes categorias e esferas de gestão (YOUNG et al, 2012; LIMA & FRANCO, 2014), 
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portanto deve ser incentivada a sua criação e avaliado separadamente do investimento 

público. 

A representatividade da Caatinga por estado não influencia na quantidade de área em 

UCs que há no bioma, individualmente por estado, como previsto. Bahia e Piauí são as 

unidades federaticas que possuem maior área de abrangência na Caatinga, e também 

possuem maior extensão de área protegida por UCs nesse bioma. Em termos relativos o 

Piauí possui a maior proporção da área de Caatinga do estado protegida por UCs 

(11,57%), seguido pela Bahia (9,35%) e Maranhão (9,30%). Esse resultado diferere do 

encontrado por MACIEL (2010) que mostrou o Ceará como o o estado mais bem 

protegido (19,9%), e se assemelha parcialmente aos resultados de HAUFF (2010), que 

apresentou Piauí (11%) e Ceará (10,6%) como os estados que mais protegeram seu 

território de Caatinga. Ambos trabalhos relatam dificuldade na obtenção de dados e 

informações precisas sobre as UCs da Caatinga, além de terem utilizado abordagem 

metodológica diferente da que utilizamos. Diferente de MACIEL (2010), HAUFF (2010) 

considerou todas as UCs municipais e fez a consulta das UCs no endereço eletrônico dos 

governos estaduais, todavia em nenhum dos trabalhos foi excluído a área de UCs 

sobreposta, como realizamos. Ceará é o estado que apresentou a maior extensão de área 

sobreposta em UCs (aproximadamente 46.000 ha), portanto é compreensível que os 

resultados apresentados por nossa pesquisa sejam diferentes das demais realizadas, pois 

excluímos a área sobreposta por UCs nos estados.  

Paraíba, Sergipe e Bahia foram os únicos estados que atenderam as recomendações 

do primeiro Workshop de “Avaliação e ações prioritárias para conservação da 

biodiversidade na Caatinga”, ao criarem UCs nas áreas sugeridas (GOUVEIA et al, 

2010). No documento de atualização de áreas prioritárias para conservação da Caatinga, 

elaborado em 2007, Bahia, Ceará, Pernambuco e Piauí foram os estados que apresentaram 

maior extensão de áreas prioritárias para a conservação (MMA, 2007). Nos últimos anos 

esses estados expandiram a área protegida na Caatinga, principalmente por meio de 

criação de UCs estaduais de proteção integral em Pernambuco, e uso sustentável nos 

demais estados. Alagoas, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte são os estados que 

menos protegem sua Caatinga, sendo o Rio Grande do Norte e a Paraíba as unidades 

federativas com maior proporção do seu território nesse bioma (GOUVEIA et al, 2010). 

Tais estados carecem de ações voltadas para conservação da biodiversidade que 

estimulem a expansão de áreas de UCs. 
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A criação e consolidação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação está 

sujeita a aplicação de políticas públicas estaduais que surgem de acordo com as demandas 

e interesses locais de conservação de uma região, o que varia por estado e por esfera 

administrativa de gestão (ANDRADE, 2012). Isso explica os diferentes cenários de ações 

de conservação encontrados, que variam por grupo e esfera de gestão das UCs, quando é 

analisado o percentual de área protegida por unidade federativa separadamente. 

Esperamos, de forma otimista, que ocorra 1) a expansão do número e área das UCs 

estaduais na Caatinga; 2) a contemplação das recomendações do Ministério do Meio 

Ambiental no processo de criação de novas UCs no bioma; e 3) a criação de programas 

federais que busque promover a expansão e consolidação do Sistema de Unidades de 

Conservação da Caatinga, como o Programa ARPA na Amazônia, devido ao aumento de 

atenção que tem se dado para o bioma. 

 

CONCLUSÕES 

A dinâmica de criação de UCs na Caatinga tem mudado ao longo do tempo, e segue 

tendências nacionais, com o aumento do número de UCs sob gestão estadual e de maior 

permissividade de uso, como as APAs. As UCs de proteção integral federais são maiores 

do que as UCs de proteção integral estaduais. O interesse na expansão de UCs na Caatinga 

não ocorre de forma consistente em todos os estados. Estados que possuem maior 

representatividade da Caatinga nos seus limites, como o Rio Grande do Norte e a Paraíba, 

deveriam dar mais atenção a ações de conservação nesse bioma. Iniciativas para criar 

UCs nos estados ocorre de acordo com demandas e interesses locais, mas deveria 

contemplar tanto UCs de uso restrito quanto de uso múltiplo, e atender as recomendações 

dos exercícios de áreas prioritárias para conservação da Caatinga, o que nem sempre tem 

sido feito.  
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MATERIAL SUPLEMENTAR 

Anexo 1- Nome, categoria, grupo, unidade federativa, esfera de gestão, órgão responsável e ano 

de criação das Unidades de Conservação da Caatinga. Categorias: Categorias: Parque 

(PARQUE), Estação Ecológica (ESEC), Monumento Natural (MONA), Reserva da Vida 

Silvestre (RVS), Reserva Biológica (REBIO), Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN), 

Área de Preservação Ambiental (APA), Floresta (FLORESTA), Área de relevante interesse 

ecológico (ARIE), Reserva Extrativista (RESEX), Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

(RDS). Grupo: proteção integral (PI) e uso sustentável (US). Unidades Federativas: Ceará (CE), 

Bahia (BA), Piauí (PI), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Minas Gerais (MG), Rio Grande do Norte 

(RN), Maranhão (MA), Alagoas (AL) e Sergipe (SE). Orgãos gestores: Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos do Piauí (SEMAR), Secretaria de estado do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais do 

Maranhão (SEMA), Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (SEMACE), 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), 

Superintendência de Administração do Meio Ambiente da Paraíba (SUDEMA), Agência Estadual 

do Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH), Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA), 

Secretaria de estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Sergipe (SEMARH), 

Secretaria do Meio Ambiente da Bahia (SEMA) e Instituto Estadual de Floresta de Minas Gerais 

(IEF). 

Nome Categoria Grupo UF Gestão Orgão 

Ano de 

criação 

FLONA do Araripe Apodi FLORESTA US CE Federal ICMBio 1946 

FLONA de Sobral FLORESTA US CE Federal ICMBio 1947 

FLONA de Açu FLORESTA US RN Federal ICMBio 1950 

PARNA de Ubajara PARQUE PI CE Federal ICMBio 1959 

http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/
http://www.mma.gov.br/biomas/mata-atlantica/mapa-da-area-de-aplicacao
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PARNA Sete cidades PARQUE PI PI Federal ICMBio 1961 

REBIO Jaíba REBIO PI MG Estadual IEF 1973 

PARNA Serra da Capivara PARQUE PI PI Federal ICMBio 1979 

ESEC Seridó ESEC PI RN Federal ICMBio 1982 

REBIO Serra Negra REBIO PI PE Federal ICMBio 1982 

ARIE Corobobo ARIE US BA Federal ICMBio 1984 

ARIE Vale dos dinossauros ARIE US PB Federal ICMBio 1984 

ESEC Raso da Catarina ESEC PI BA Federal ICMBio 1984 

PARNA da Chapada Diamantina PARQUE PI BA Federal ICMBio 1985 

APA Grutas dos Brejões APA US BA Estadual SEMA 1985 

APA Cavernas do Peruaçu APA US MG Federal ICMBio 1989 

RPPN Fazenda Morrinhos RPPN  US BA Privado ICMBio 1990 

RPPN Fazenda Almas RPPN US PB Privado ICMBio 1990 

RPPN Fazenda Santa Clara RPPN US PB Privado ICMBio 1990 

APA da Serra de Baturité APA US CE Estadual SEMACE 1990 

RPPN Fazenda olho d´água do 

urucu RPPN US CE Privado ICMBio 1991 

APA Foz do Rio das Preguiças APA US MA Estadual SEMA 1991 

RPPN Fazenda Pé de Serra RPPN  US BA Privado ICMBio 1992 

PARES Pico de Jabre PARQUE PI PB Estadual SUDEMA 1992 

APA Serra do Barbado APA US BA Estadual SEMA 1993 

APA Marimbus/Iraquara APA US BA Estadual SEMA 1993 

APA da Lagoa de Nazaré APA US PI Estadual SEMAR 1993 

RPPN Fazenda Salobro RPPN US RN Privado ICMBio 1994 

RPPN Sítio Ameixas-poço velho RPPN US CE Privado ICMBio 1994 

APA Delta do Parnaíba APA US PI, CE, MA Federal ICMBio 1996 

APA Serra da Ibiapaba APA US CE, PI Federal ICMBio 1996 

RPPN Reserva Pouso das Garças RPPN  US BA Privado ICMBio 1996 

RPPN Mercês Sabiaquaba e 

Názario RPPN US CE Privado ICMBio 1996 

RPPN Ser Nativo RPPN US RN Privado ICMBio 1996 

APA Chapada do Araripe APA US CE, PE, PI Federal ICMBio 1997 

APA Dunas e veredas do Baixo 

Médio São Francisco APA US BA Estadual SEMA 1997 

APA Lagoa de Itaparica APA US BA Estadual SEMA 1997 

PARNA Serra das Confusões PARQUE PI PI Federal ICMBio 1998 
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RPPN Lagoa das Campinas RPPN  US BA Privado ICMBio 1998 

RPPN Reserva ecológica 

Maurício Dantas RPPN US PE Privado ICMBio 1998 

MONA Cachoeira do Ferro 

Doido MONA PI BA Estadual SEMA 1998 

PARES Morro do Chapéu PARQUE PI BA Estadual SEMA 1998 

PARES Lagoa do Cajueiro PARQUE PI MG Estadual IEF 1998 

PARES Verde Grande PARQUE PI MG Estadual IEF 1998 

APA Lajedão  APA US MG Estadual IEF 1998 

APA Serra do Sabonetal APA US MG Estadual IEF 1998 

RPPN Fazenda Ressaca RPPN US MG Privado ICMBio 1998 

RPPN Fazenda Tamanduá RPPN US PB Privado ICMBio 1998 

RPPN Fazenda Várzea RPPN US PB Privado ICMBio 1998 

APA da Serra da Aratanha APA US CE Estadual SEMACE 1998 

APA Lagamar do Cauípe APA US CE Estadual SEMACE 1998 

APA do Pecem APA US CE Estadual SEMACE 1998 

APA da Cachoeira do Urubu APA US PI Estadual SEMAR 1997 

FLONA Contendas do Sincorá FLORESTA US BA Federal ICMBio 1999 

PARNA Cavernas do Peruaçu PARQUE PI MG Federal ICMBio 1999 

RPPN Ilha do Caju RPPN US MA Privado ICMBio 1999 

RPPN Fazenda não me deixes RPPN US CE Privado ICMBio 1999 

RPPN Fazenda Pedra d´água RPPN US PB Privado ICMBio 1999 

RPPN Araja Park RPPN US CE Privado ICMBio 1999 

APA Lagoa de Uruaú APA US CE Estadual SEMACE 1999 

APA Bica do Ipú APA US CE Estadual SEMACE 1999 

APA Estuário do Rio Mundaú APA US CE Estadual SEMACE 1999 

APA das Dunas da Lagoinha APA US CE Estadual SEMACE 1999 

APA das Dunas de Paracuru APA US CE Estadual SEMACE 1999 

APA do Estuário do Rio Ceará APA US CE Estadual SEMACE 1999 

APA do Esturário do Rio Curu APA US CE Estadual SEMACE 1999 

RPPN Córrego dos bois RPPN  US BA Privado ICMBio 2000 

RESEX Marinha do Delta do 

Parnaíba RESEX US MA Federal ICMBio 2000 

RPPN Fazenda Piabas RPPN  US BA Privado ICMBio 2000 

RPPN Marvão RPPN US PI Privado ICMBio 2000 

PARES das Sete Passagens PARQUE PI BA Estadual SEMA 2000 
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RPPN Serra das Almas  /RPPN US CE Privado ICMBio 2000 

RPPN Ambientalista Francy 

Nunes RPPN US CE Privado ICMBio 2000 

PARES Mata Seca PARQUE PI MG Estadual IEF 2000 

APA do Rio Pacoti APA US CE Estadual SEMACE 2000 

APA Lagoa da Jijoca APA US CE Estadual SEMACE 2000 

PARQUE Pedra da Boca PARQUE PI PB Estadual SUDEMA 2000 

ESEC Aiuaba ESEC PI CE Federal ICMBio 2001 

ESEC do Castanhão ESEC PI CE Federal ICMBio 2001 

RPPN da Mata Atlântica da 

Manona RPPN  US BA Privado ICMBio 2001 

ARIE Nascentes de Rio de 

Contas ARIE US BA Estadual SEMA 2001 

APA Serra Branca/Raso da 

Catarina APA US BA Estadual SEMA 2001 

RPPN Rio Bonito RPPN US CE Privado ICMBio 2001 

RPPN Monte Alegre RPPN US CE Privado ICMBio 2001 

RPPN Major Badú Loureiro RPPN US PB Privado ICMBio 2001 

APA das Ingazeiras APA US PI Estadual SEMAR 1999 

PARNA Jericoacoara PARQUE PI CE Federal ICMBio 2002 

PARNA do Catimbau PARQUE PI PE Federal ICMBio 2002 

RPPN Adília Paraguassu Batista  RPPN  US BA Privado ICMBio 2002 

RPPN Reserva Natural Brejo RPPN US PE Privado ICMBio 2002 

RPPN Cantidiano Valgueiro de 

Carvalho Barros RPPN US PE Privado ICMBio 2002 

ARIE Serra do Orobó ARIE US BA Estadual SEMA 2002 

RPPN Serra das Almas II RPPN US CE Privado ICMBio 2002 

RPPN Reserva Cabanas RPPN US PE Privado ICMBio 2002 

MONA Vale dos dinossauros MONA PI PB Estadual SUDEMA 2002 

ARIE de Goiamunduba ARIE US PB Estadual SUDEMA 2002 

MONA Monólitos de Quixadá MONA PI CE Estadual SEMACE 2002 

RESEX do Batoque RESEX US CE Federal ICMBio 2003 

RDS Ponta do Tubarão RDS US RN Estadual IDEMA 2003 

APA do Cariri APA US PB Estadual SUDEMA 2004 

RPPN Recanto da Serra Negra RPPN US PI Privado ICMBio 2004 

MONA Falésias de Beberibe MONA PI CE Estadual SEMACE 2004 
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PARES do Poeta Repentista 

Juvenal de Oliveira PARQUE PI PB Estadual SUDEMA 2004 

ESEC Pecem ESEC PI CE Estadual SEMACE 2012 

FLONA de Palmares FLORESTA US PI Federal ICMBio 2005 

PARES Mata do pau Ferro PARQUE PI PB Estadual SUDEMA 2005 

RPPN Fazenda Santa Helena RPPN US RN Privado ICMBio 2006 

APA Lago do Sobradinho APA US BA Estadual SEMA 2006 

ARE Sítio Curió ARIE US CE Estadual SEMACE 2006 

PARES das Carnaúbas PARQUE PI CE Estadual SEMACE 2006 

APA do Roncador APA US PB Estadual SUDEMA 2006 

RPPN Chanceler Edson Queiroz RPPN US CE Privado ICMBio 2006 

RPPN Reserva Jurema RPPN US PE Privado ICMBio 2007 

RPPN Reserva Umburana RPPN US PE Privado ICMBio 2007 

RPPN Reserva Siriema RPPN US PE Privado ICMBio 2007 

FLONA de Negreiros FLORESTA US PE Federal ICMBio 2007 

PARES Caminho dos Gerais PARQUE PI MG Estadual IEF 2007 

MONA Grota do Angico MONA PI SE Estadual SEMARH 2007 

RPPN Sítio Palmeiras RPPN US CE Privado ICMBio 2008 

RPPN Natural Serra da Pacavira RPPN US CE Privado ICMBio 2008 

APA Serra da Merouca APA US CE Federal ICMBio 2008 

APA dos Morros Garapenses APA US MA Estadual SEMA 2008 

PARES Sítio Fundão PARQUE PI CE Estadual SEMACE 2008 

RPPN Jader Ferreira Ramos RPPN US AL Privado ICMBio 2008 

ESEC Chapada da Serra Branca ESEC PI PI Estadual SEMAR 2008 

RPPN Elias Andrade RPPN US CE Privado ICMBio 2009 

RPPN Mãe da Lua RPPN US CE Privado ICMBio 2009 

RESEX Praianha do Canto verde RESEX US CE Federal ICMBio 2009 

MONA do Rio São Francisco MONA PI BA, AL, SE Federal ICMBio 2009 

PARES Florêncio Luciano PARQUE PI RN Estadual IDEMA 1988 

RPPN Paulino Velôso Camêlo RPPN US CE Privado ICMBio 2010 

RPPN Esperança RPPN US RN Privado ICMBio 2010 

RPPN Recanto da Serra Negra RPPN  US BA Privado ICMBio 2010 

RVS Serra dos Montes Altos RVS PI BA Estadual SEMA 2010 

PARES Serra dos Montes Altos PARQUE PI BA Estadual SEMA 2010 

RPPN Cultura Permanente RPPN US CE Privado ICMBio 2011 
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RPPN Almirante Renato de 

Miranda Monteiro RPPN US CE Privado ICMBio 2011 

RPPN Belo Monte RPPN US CE Privado ICMBio 2011 

RPPN Canto dos pássaros RPPN  US BA Privado ICMBio 2011 

RPPN Gália RPPN US CE Privado ICMBio 2012 

RPPN Passaredo RPPN US CE Privado ICMBio 2012 

RPPN Neném Barros RPPN US CE Privado ICMBio 2012 

RVS dos morros do Caraunã e 

do Padre RVS PI AL Estadual IMA 2012 

PARNA Furna Feia PARQUE PI RN Federal ICMBio 2012 

PARES Serra da Pimenteira PARQUE PI PE Estadual CPRH 2012 

ESEC Serra da Canoa ESEC PI PE Estadual CPRH 2012 

RPPN Ilha encantada RPPN US CE Privado ICMBio 2013 

RPPN Luizinho Alencar RPPN US CE Privado ICMBio 2013 

RPPN Vó Belar RPPN US CE Privado ICMBio 2013 

RPPN Fazenda Arizona RPPN US CE Privado ICMBio 2013 

RPPN Cícero Almeida RPPN US CE Privado ICMBio 2013 

RPPN Fazenda Belém RPPN US CE Privado ICMBio 2014 

RPPN Maria maria RPPN  US BA Privado ICMBio 2013 

RPPN Francisco Braz de 

Oliveira RPPN US CE Privado ICMBio 2013 

RPPN Fonte de Luz RPPN US CE Privado ICMBio 2013 

RPPN Campos Novos RPPN US SE Privado ICMBio 2014 

RPPN Samuel Nobre RPPN US CE Privado ICMBio 2014 

RPPN Natura Mater RPPN  US BA Privado ICMBio 2014 

RPPN Serra das Almas de Rio 

de Contas RPPN  US BA Privado ICMBio 2014 

RPPN Araçá RPPN US CE Privado ICMBio 2014 

RPPN Volta do Rio RPPN  US BA Privado ICMBio 2014 

RPPN Brumadinho RPPN  US BA Privado ICMBio 2014 

RPPN Ave Natura RPPN  US BA Privado ICMBio 2014 

RPPN Natura Cerrada RPPN  US BA Privado ICMBio 2014 

PARES Serra do Areal PARQUE PI PE Estadual CPRH 2014 

RVS Riacho Pontal RVS PI PE Estadual CPRH 2014 

MONA Pedra do Cachorro MONA PI PE Estadual CPRH 2014 

APA das Onças APA US PB Estadual SUDEMA 2002 
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RVS Tatu Bola RVS PI PE Estadual CPRH 2015 

 

 

 

 

Anexo 2 - Número de unidades de conservação (UCs; A e C) e proporção (%) da área do bioma 

Caatinga protegido (B e D) ocupado por diferentes categorias de UCs de proteção integral (PI, A 

e B) e uso sustentável (US, C e D) ao longo dos anos. Categorias de UCs de proteção integral 

(PI): PARQUE, Estação Ecológica (ESEC), Monumento Natural (MONA), Reserva da Vida 

Silvestre (RVS), Reserva Biológica (REBIO). Categorias de UCs de uso sustentável (US): 

Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN), Área de Preservação Ambiental (APA), 

Floresta (FLORESTA), Área de relevante Interesse Ecológico (ARIE), Reserva Extrativista 

(RESEX), Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS). 
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Anexo 3 – Número de unidades de conservação (UCs; A, C, E, G e I) e proporção (%) da área da 

Caatinga do estado protegido (B, D, F, H e J) em UCs de proteção integral (PI) e uso sustentável 

(US) ao longo dos anos. A representação foi feita para cada dois estados por gráfico sendo: 

Maranhão (MA) e Piauí (PI) (A e B), Ceará (CE) e Rio Grande do Norte (RN) (C e D), Paraíba 

(PA) e Pernambuco (PE) (E e F), Alagoas (AL) e Sergipe (SE) (G e H) e Bahia (BA) e Minas 

Gerais (MG) (I e J). 
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RESUMO 

 

A Caatinga é uma das ecorregiões mais ameaçadas da terra, devido às altas taxas de 

conversão do uso do solo e existência de poucas áreas protegidas. O desmatamento tem 

sido o principal mecanismo responsável pela alteração do bioma. Avaliamos a eficiência 

das unidades de conservação (UCs) em evitar o desmatamento na Caatinga, e 

investigamos como a forma da UC e indicadores antrópicos da sua área do entorno 

influenciam o desmatamento que ocorre no seu interior. Utilizamos dados de 

desmatamento que ocorreu nas UCs da Caatinga durante 2002 a 2009 e comparamos com 

o desmatamento que ocorreu na área do entorno de 5 e 10 km dessas UCs. As unidades 

de conservação evitaram, por ano, a percolação de 5.873 ha de desmatamento que ocorreu 

na sua área do entorno de 5 km, e 22.617 ha que ocorreu no entorno de 10 km. As unidades 

de conservação de proteção integral foram eficientes em conter o desmatamento da 

Caatinga, diferentemente das UCs de uso sustentável. O desmatamento dentro das UCs 

está diretamente relacionado ao grupo de proteção a que pertencem. A forma da UC, 

densidade de estradas e proporção de vegetação no entorno das unidades de conservação 

não apresentaram relação com o desmatamento que ocorreu dentro dessas áreas. Área de 

Proteção Ambiental (APA) é o grupo de UC mais suscetíveis às pressões de 

desmatamento externas, uma vez que a proporção de desmatamento fora apresentou 

relação com a proporção de desmatamento nessas UCs. 

Palavras-chave: Caatinga; desmatamento; unidades de conservação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

39 

 

ABSTRACT 

 

Caatinga is one of the most endangered worlds’ ecoregions due to high land use 

conversion rates and to the few number of protected areas. Deforestation has been the 

main mechanism responsible for changing that biome. In this study we evaluated the 

effectiveness of Caatinga’s reserves in avoiding deforestation, and investigated how the 

reserves’ shape and anthropic indicators of their surrounding area influence the 

deforestation that occurs inside the reserves. We used deforestation data that occurred in 

the reserves from 2002 to2009 and compared with deforestation that occurred in its 5 and 

10 km surrounding areas. The reserves avoided, per year, the percolation of 5,873 hectares 

of deforestation that occurred in their 5 km surroundings, and 22.617 ha that occurred in 

their 10 km surroundings. Strict use reserves were effective in containing the 

deforestation at Caatinga, unlike the sustainable use ones. The reserves’ shape, road 

density and proportion of vegetation surrounding them is not related to deforestation that 

occurs within these protected areas. Áreas de Proteção Ambiental (APA) is the reserve 

category more susceptible to external deforestation pressures, since the deforestation 

outside is related to the deforestation inside these protected areas. 

 

Key-words: Caatinga; deforestation; reserves. 
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INTRODUÇÃO 

A Sobre-exploração dos recursos naturais, introduções de espécies exóticas, 

mudanças climáticas, poluição ambiental, perda e fragmentação de habitat são algumas 

das principais causas do empobrecimento da biodiversidade (PRIMACK & 

RODRIGUES, 2001; BARNOSKY et al, 2011). O desmatamento é o mecanismo que 

promove mudanças na dinâmica do uso da cobertura do solo, contribuindo para a perda e 

fragmentação de habitat, com implicações diretas sobre a biodiversidade, os serviços 

ecossistêmicos e o clima (LAMBIN et al, 2003; MALHI et al, 2008; HUGHES et al, 

2012; HOMEIER et al, 2013). Diversos estudos têm procurado entender os principais 

mecanismos preditores do desmatamento em florestas tropicais no intuito de otimizar 

ações de manejo e conservação (KELLER et al, 1991; ANGELSEN & KAIMOWITZ, 

1999; LAURENCE et al, 2002; BARBER et al, 2014). Todavia pouco se sabe a respeito 

das causas e consequências do desmatamento em florestas áridas e semi-áridas 

(WAROUX & LAMBIN, 2012). 

As áreas protegidas (APs) são criadas para manter a diversidade biológica e os 

recursos naturais e culturais locais sendo, portanto, uma importante estratégia para 

conservação da biodiversidade (DUDLEY & STOLTON, 2008). Estudos têm mostrado 

a eficiência da criação de APs em evitar a percolação do desmatamento que ocorre na sua 

área de entorno (BRUNER et al, 2001; NEPSTAD et al, 2005; SPRACKLEN et al, 2015; 

FRANÇOSO et al, 2015). No entanto, essa eficiência pode variar de acordo com a 

restrição de uso das APs. As APs de uso mais restrito, que proíbem atividades extrativistas 

em seus limites, geralmente são mais eficientes em evitar o desmatamento do que as APs 

de uso múltiplo (LOCKE & DARDEN, 2005; SIMS, 2010; FERRARO et al, 2013), mas 

essa não é uma regra. Na América Latina, Ásia e México, por exemplo, APs de proteção 

menos rigorosa foram mais eficazes em impedir o desmatamento (NELSON & 

CHPMITZ, 2011; BLACKMAN et al, 2015). 

O acelerado processo de transformação do uso do solo na área do entorno das APs 

tem reduzido gradativamente a sua capacidade de manter espécies e processos ecológicos 

(HANSEN & DEFRIES, 2007). A presença de estradas, o crescimento populacional 

dentro e no entorno das áreas protegidas, assim como o desmatamento prévio nas áreas 

circunvizinhas potencializa o acesso e o desmatamento nas APs (PFAFF, 1999; 

WITTEMYER et al, 2008; BARBER et al, 2014; KUSIMI, 2015; YE et al, 2015). A 

própria forma das APs é um fator que pode alterar a efetividade dessas áreas, uma vez 
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que por serem mais acessíveis, as áreas protegidas menores e com maior quantidade de 

borda tornam-se mais propensas a sofrerem com as ameaças da sua área do entorno, como 

o desmatamento (BAKER, 1992; LAURENCE, 2005; YE et al, 2015). É indispensável 

entender como as atividades antrópicas que ocorrem em um gradiente de distância do 

entorno das APs tem impacto sobre sua efetividade, pois essa relação pode não ser 

homogênea ao longo do espaço (HANSEN & DEFRIES, 2007; LAMBIN & 

MEYFROIDT, 2011). 

No Brasil as unidades de conservação (UCs) instituídas pelo Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC, Lei Federal nº 9.985/00) desempenham papel 

correspondente as APs. As UCs são divididas em dois grupos, proteção integral e uso 

sustentável. UCs de proteção integral permitem apenas o uso restrito dos recursos naturais 

em seus limites, enquanto que as de uso sustentável concedem a extração direta dos 

recursos naturais, desde que seja compatível à conservação da biodiversidade (BRASIL, 

2000).  

Grande parte de pesquisas que avaliaram a eficiência das UCs em evitar o 

desmatamento no Brasil foram realizadas no bioma Amazônia, devido ao seu importante 

papel na regulação do clima (WERTH & AVISSAR, 2002). Embora a Caatinga seja 

considerada uma das ecorregiões mais ameaçadas da terra, devido às altas taxas de 

conversão do uso do solo e existência de poucas áreas protegidas (LEAL et al, 2005; 

HOEKSTRA et al, 2004), não se sabe, até o momento, a real eficiência do sistema de 

UCs nessa região.  

Por ser a região semiárida mais populosa do mundo, o uso da Caatinga está 

fundamentado em processos extrativistas para obtenção de produtos de origem pastoril, 

agrícola e madeireiro, sendo o desmatamento o principal mecanismo responsável pela 

alteração do bioma (DRUMOND et al, 2003; HAUFF, 2010). Em 2009, estimou-se que 

45,62% da vegetação da Caatinga já tinha sido suprimida (MMA, 2011). A perda de 

biodiversidade, aumento dos processos erosivos e intensificação da desertificação são 

apenas algumas das principais consequências de desmatamento na Caatinga 

(DRUMOND et al, 2003; SOUZA et al; 2015).  

Atualmente mais de 80% da área protegida que há na Caatinga pertence às UCs de 

uso sustentável, onde é permitido o uso e extração dos recursos naturais (CNUC/MMA, 

2015). Considerando que as UCs desempenham papel fundamental na conservação da 

biodiversidade, é necessário compreender como essas áreas protegidas têm 

desempenhado sua função diante das potenciais ameaças a diversidade biológica. Este 
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estudo pretende verificar a eficiência das unidades de conservação em evitar o 

desmatamento na Caatinga, e investigar como a forma da UC e indicadores antrópicos da 

sua área do entorno influenciam o desmatamento que ocorre no seu interior. As variáveis 

preditoras do desmatamento que utilizamos foram:  grupo de proteção das UC, forma da 

UC, densidade de estradas, proporção de desmatamento e de vegetação na área do entorno 

das UCs. Esperamos que: a) UCs de proteção integral sejam mais eficientes em evitar o 

desmatamento na Caatinga do que as de uso sustentável, por serem áreas de uso mais 

restrito; b) o desmatamento dentro das UCs esteja diretamente relacionado as formas mais 

irregulares da UC, e ao desmatamento e à densidade de estradas na sua área do entorno, 

e inversamente relacionado a quantidade de vegetação nessa área do entorno; c) a 

influência dos preditores antrópicos sobre o desmatamento das UCs seja mais evidente 

no grupo de uso sustentável do que de proteção integral, devido à maior permissividade 

de uso dos recursos naturais em seus limites; e d) que essa influência seja mais perceptível 

em áreas do entorno mais próximas das UCs do que em áreas de entorno mais 

abrangentes. Essa avaliação do Sistema de Unidades de Conservação poderá guiar 

estratégias e ações de manejo e conservação da Caatinga, quanto ao planejamento e gestão 

de UCs no bioma. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo 

A Caatinga é um bioma heterogêneo, composto por um mosaico de arbustos 

espinhosos e florestas sazonalmente secas que ocupa uma área de 844.453 km², 

abrangendo os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, 

Sergipe, Bahia, Alagoas, Piauí e uma porção norte de Minas Gerais (LEAL et al, 2005; 

IBGE, 2015). Essa região é mercada pelo clima semiárido, e apresenta uma longa estação 

de seca e irregularidades pluviométricas ao longo do ano (> 1000 mm anual), com uma 

taxa de evapotranspiração variando de 1500 a 2000 mm anual (VELOSSO et al., 2002; 

HAUFF, 2010). O uso da Caatinga está fundamentado em processos extrativistas para 

obtenção de produtos de origem pastoril, agrícola e madeireiro (DRUMOND et al, 2003; 

HAUFF, 2010). O aumento dos processos erosivos e da desertificação são algumas das 

principais consequências do uso da Caatinga (DRUMOND et al, 2003; SOUZA et al; 

2015).  
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Atualmente a Caatinga possui 129 UCs que resguardam 7,5% do bioma, no qual 1,2% 

dessa área protegida pertence ao grupo de proteção integral e 6,3% ao de uso sustentável, 

de acordo com as informações do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação 

(CNUC/MMA, 2015). A maioria das UCs da Caatinga enfrentam problemas referentes a 

gestão administrativa quanto a ausência de regularização fundiária e falta de recursos 

humanos e financeiros para geri-las (WWF-BRASIL, 2012). Além do desmatamento, as 

principais ameaças a essas áreas protegidas são a caça, a prática da atividade agrícola e 

pecuária, e as queimadas (FELICIANO et al., 2003; CSR/IBAMA, 2014). 

Dados oficiais e documentos legais 

A compilação de informações sobre grupo (proteção integral e uso sustentável), 

categorias (de acordo com BRASIL/2000) e ano de criação das unidades de conservação 

da Caatinga foi realizada por meio de consulta ao Cadastro Nacional de Unidades de 

Conservação do Ministério do Meio Ambiente – CNUC/MMA (CNUC/MMA, 2015), e 

às secretarias estaduais do meio ambiente dos estados do MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, 

SE, BA e MG. 

Os arquivos georreferenciados, em formato shapefile, dos limites dos biomas do 

Brasil (elaborado em 2004) e rodovias do Brasil (elaborado em 2015) foram obtidos do 

endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015). Os 

limites das unidades de conservação do Brasil (elaborado em 2015) foi obtido do endereço 

eletrônico do CNUC/MMA (2015). Também utilizamos os arquivos shapefiles 

georreferenciados dos polígonos de áreas desmatadas com mais de 2 ha detectados 

durante os anos de 2002 a 2008 e 2008 a 2009 pelo Projeto de Monitoramento do 

Desmatamento dos Biomas Brasileiros por Satélite – PMDBBS (IBAMA, 2015). Esses 

dados estão na escala 1:50.000 e foram originados a partir de imagens Landsat 5 (MMA, 

2011). A informação das áreas desmatadas na Caatinga até 2002 também está nesses 

arquivos e foi compilada do mapa de cobertura vegetal dos biomas Brasileiros elaborado 

pelo Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira 

– PROBIO/MMA (MMA, 2011). 

Tratamento e análise de dados 

Para verificar a eficiência das UCs em evitar o desmatamento, quantificar os fatores 

externos e relacioná-los ao desmatamento no interior das UCs definimos as áreas externas 

às UCs. Consideramos área externa não protegida a área que começa no limite da UC e 
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vai até 5 km e 10 km de distância (buffer), que chamaremos a partir daqui de área do 

entorno da UC. As distâncias de 5 e 10 km foram escolhida pois, (1) refletem um 

gradiente de ameaça das zonas circundantes, sendo a área do entorno de 5 km 

correspondendo a área mais próxima, e a de 10 km a uma área mais distante das UCs (YE 

et al, 2015), e (2) permite a comparação com pesquisas que fizeram uso do mesmo método 

(SPRACKLEN et al, 2015; YE et al, 2015). 

 Os dados de área desmatada, em hectares, até 2002 e área desmatada no intervalo 

2002-2009, foram obtidos para as UC criadas até 2001, e para as suas áreas de entorno. 

Não foi incluída a Área de Relevante Interesse Ecológico Vale do Dinossauro na análise 

pois não havia vegetação em 2002 dentro da UC. O Parque Florêncio Luciano, Parque 

Pico do Jabre, Parque Pedra da Boca, Área de Proteção Ambiental (APA) Lagoa do 

Nazaré, APA Cachoeira do Urubu e APA das Ingazeiras também não foram incluídas 

nessa análise pois apresentaram problemas no processamento dos shapefiles. 

Os arquivos shapefile georreferenciados foram previamente convertidos para o 

sistema de coordenadas projetadas South America Albers Equal Area Conic e Datum 

South American 1969. As etapas de processamento foram realizadas no software ArcGis 

10.1. 

 

Eficiência de unidades de conservação de uso sustentável e proteção integral 

Calculamos a proporção de desmatamento dentro das UCs de 2002 a 2009, em relação 

à área com vegetação na UC em 2002: 

𝐷𝑒𝑠𝑚𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =
𝑑𝑒𝑠𝑚𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 2002 − 2009 (ℎ𝑎)

𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎çã𝑜 𝑒𝑚 2002 (ℎ𝑎)
× 100 

O mesmo procedimento foi feito para obter a proporção de desmatamento fora das 

UCs no entorno de 5 e 10 km. Em caso de sobreposição de área desmatada dentro das 

UCs, essa foi quantificada no grupo de maior restrição, pois a lei brasileira considera que 

deve ser mantida as normas aplicadas as UCs de uso mais restrito (BRASIL, 2000). 

Quando a sobreposição da área desmatada ocorreu entre UCs de mesmo grupo de 

proteção, essa foi dividida para ambas as UCs. 

Para testar a eficiência das UCs em evitar o desmatamento, usamos teste t pareado 

para averiguar se houve diferença de desmatamento dentro e fora das UCs, separadamente 

por grupo de proteção (proteção integral e uso sustentável). Isso foi feito ao comparar 

com a área do entorno de 5 e 10 km.  
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Para quantificar a área desmatada do entorno, em hectares, que as UCs impediram 

que percolacem para o seu interior, obtivemos a diferença na proporção de desmatamento 

do entorno das UCs com relação ao desmatamento dentro das UCs (DIF = %desm. fora - 

%desm. uc). Valores de DIF maiores do que 0 significa que a UC evitou a percolação do 

desmatamento que ocorre no seu entorno, enquanto que valores de DIF menores do que 

0 significa que a UC não foi eficiente em evitar o desmatamento. Para quantificar a área 

de desmatamento evitado por cada grupo, dividimos a DIF pela área com vegetação na 

UC em 2002 e somamos os valores obtidos, separadamente para cada grupo de proteção: 

𝐷𝑒𝑠𝑚𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 = ∑
𝐷𝐼𝐹 × 𝑉𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎çã𝑜 𝑒𝑚 2002 (ℎ𝑎)

100
  

Obtivemos, dessa forma, uma medida (em hectares) da quantidade de desmatamento 

evitado por grupo de unidades de conservação. 

Preditores do desmatamento no interior das UCs 

Como as ameaças e aspectos da paisagem nas zonas circundantes às áreas protegidas 

influenciam diretamente no que ocorre dentro delas (BARBER et al, 2014; KUSIMI, 

2015), quantificamos a densidade de estradas pavimentadas e não pavimentadas, a 

proporção de vegetação em 2002 e a proporção de área desmatada de 2002 a 2009 na área 

do entorno de 5 e 10 km das UCs.  

Como o tamanho e forma das áreas protegidas tem sido utilizado como indicadores 

de sua efetividade em ferramentas de manejo e gestão de UCs (LEVERINGTON et al, 

2008), obtivemos a área (AUC) e o perímetro (PUC) das unidades de conservação para 

calcular o índice da forma da UC: 

𝑆𝐻𝐴𝑃𝐸 (𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎) =
0,25 × 𝑃𝑈𝐶

√𝐴𝑈𝐶
 

Este índice mede a complexidade do formato da mancha (neste estudo da UC), 

comparando-o com uma forma padrão (quadrado) do mesmo tamanho (MCGARIGAL, 

2014). Com isso, valores do índice de forma muito próximos de 1 indicam formas da 

mancha da UC mais regular. 

Para explicar a proporção de desmatamento no interior das UCs ajustamos modelos 

lineares que incluíam as seguintes variáveis independentes: o grupo de proteção (variável 

categórica), o índice de forma da UC, a proporção de desmatamento no entorno das UCs 
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entre 2002 e 2009, a proporção de área com vegetação no entorno das UCs em 2002 e a 

densidade de estradas no entorno das UCs. A mesma análise foi feita separadamente por 

grupo das UCs, de proteção integral e uso sustentável. Neste caso, utilizamos regressão 

linear múltipla a priori ajustando os modelos cheios, e posteriormente usamos o método 

stepwise. Avaliamos a colinearidade entre as variáveis preditoras através do valor de 

tolerância (QUINN & KEOUGH, 2002). 

Realizamos transformação para a escala logarítmica na base 10 das variáveis 

preditoras que apresentaram distribuição dos dados enviesada para a direita. 

As análises estatísticas foram realizadas no software Statistica 7.0 e no software 

Systat. Os mapas temáticos foram elaborados no ArcGis 10.1. 

 

RESULTADOS 

Atualmente há 96 unidades de conservação na Caatinga que abrangem uma área de 

6.394.418 ha, correspondente a 7,8% do bioma. As Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural (RPPNs) não foram consideradas nesta quantificação. Até 2001 16,1% da área 

das UCs estava protegida em 21 UCs de proteção integral, enquanto que apenas 1,4% 

estava em oito UCs de uso sustentável, excluindo a categoria Área de Proteção Ambiental 

(APA). Optamos por analisar as APAs separadamente do grupo de uso sustentável pois 

além de ser a categoria de UC mais numerosa na Caatinga (N= 29), 82,6% do total de 

área protegida no bioma em 2001 pertencia a esse grupo de UCs. Portanto, qualquer 

análise que fosse realizada comparando grupos de proteção, os resultados para o grupo 

de uso sustentável estariam sendo enviesado pela área das APAs. Atualmente APA ainda 

é a categoria de UC mais representativa em área protegida na Caatinga (81,2%), 

comparado ao grupo de proteção integral (17,5%), e demais categorias do grupo de uso 

sustentável (1,3%) (Tabela 1, Figura 1, Anexo 1). 
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Tabela 1 – Grupo, Número (N), e área em hectares (ha) de unidades de conservação (UCs) na 

Caatinga, e proporção (%) do total de área protegida do sistema de UCs na Caatinga que pertence 

aos grupos de proteção integral (PI), uso sustentável (US) e Área de Proteção Ambiental (APA) 

em 2002 e 2016. Não foram incluídas as Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPNs) 

ao grupo de uso sustentável (US), e o cálculo da área exclui a área sobrepostas das UCs. 

 
 
 

 

 

 

 

 

   Sistema de UCs em 2001  Sistema de UCs em 2016 

Grupo  N Área (ha) %Sistema   N Área (ha) %Sistema 

PI  21 753.102 16,1  45 1.117.439 17,5 

US  8 64.074 1,4  16 85.538 1,3 

APA  29 3.868.541 82,6  35 5.191.441 81,2 

TOTAL  58 4.685.718     96  6.394.418   
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Figura 1 – Mapa de desmatamento da Caatinga durante os períodos de 2002 a 2009, com 

representação das unidades de conservação (UCs) de proteção integral (PI, N = 18), uso 

sustentável (US, N = 8) e área de proteção ambiental (APA, N = 26). 

 



 

 

49 

 

A eficiência das UCs em evitar o desmatamento na Caatinga variou de acordo a sua 

restrição de uso. Entre 2002 a 2009 a proporção de desmatamento foi inferior dentro das 

unidades de conservação de proteção integral do que na área de entorno de 5 km (teste t 

pareado: t = -5,03; gl = 17; p < 0,01) e 10 km (teste t pareado: t = -5,53; gl = 17; p < 0,01) 

(Figura 2). As UCs de uso sustentável não apresentaram diferença na proporção de 

desmatamento, quando comparado a sua área do entorno de 5 km (teste t pareado: t = -

1,6; gl = 6; p = 0,16) e 10 km (teste t pareado: t = -1,55; gl = 6; p = 0,17), assim como o 

grupo APA quando comparado a 5 km (teste t pareado: t = 0,34; gl = 25; p = 0,73) e 10 

km (teste t pareado: t = -0,66; gl = 25; p = 0,51) de distância do entorno das UCs (Figura 

2; Anexo 2). 

 

 

Figura 2 – Proporção de desmatamento (%) nas unidades de conservação (UCs) de 

proteção integral (PI), uso sustentável (US) e Área de Proteção Ambiental (APA), e na 

sua área de entorno de 5 km (Buffer 5 km) e 10 km (Buffer 10 km). A mediana está 

representada pelo ponto, os quartis estão representados pelo retângulo e os decis pelas 

linhas.  Valores marcados com um asterisco (*) são significativos (p < 0,05). 

 

As unidades de conservação evitaram, por ano, a percolação de 5.873 ha de 

desmatamento relativamente à área do entorno mais próximo a elas (5 km), e 22.617 ha 

de desmatamento relativamente a áreas circunvizinhas mais distante (10 km). APA foi o 
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único grupo que apresentou melhor desempenho em evitar a percolação do desmatamento 

que ocorreu no entorno mais próximo das UCs (5 km), os demais grupos apresentaram 

melhores resultados quando comparado a áreas circunvizinhas mais distantes (10 km, 

Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Área total e taxa de desmatamento evitado por ano (de 2002 a 2009) em hectares, nas 

unidades de conservação (UCs) de proteção integral (PI), uso sustentável (US) e Área de Proteção 

Ambiental (APA) comparando com área de 5 km (Buffer 5 km) e 10 km (Buffer 10 km) do 

entorno das UCs. Proporção do desmatamento evitado, com relação a área das unidades de 

conservação (Evitado/Área) em porcentagem (%).  Número (N) e área em hectares (ha) de cada 

grupo de proteção das UCs. Não excluímos a área de sobreposição entre UCs do mesmo grupo. 

*Esse resultado é enviesado pela APA Chapada do Araripe que evitou o desmatamento de 17.228 

ha e 15.519 ha na área do entorno de 5 e 10 km, respectivamente. Caso excluíssemos essa UC o 

grupo APA apresentaria o total de 6.995 ha e 6.250 ha de desmatamento evitado no buffer de 5 e 

10 km, respectivamente. 

       Buffer 5 km     Buffer 10 km  

     Desmatamento (ha) 

Grupo N Área (ha)  Evitado  

Evitado/ 

ano 

Evitado/ 

Área (%)   Evitado  

Evitado/ 

ano 

Evitado/ 

Área (%)  

PI 18 751.647 14.232 2.033 1,89  19.945 2.849 2,65 

US 7 63.928 2.657 380 4,16  2.672 382 4,18 

APA 26 3.929.833 24.223*  3.460 0,62  21.769* 3.110 0,55 

Total 51 4.745.408 41.112 5.873 6,67   44.386 6.341 7,38 

 

Em valores absolutos, APA foi o grupo que mais evitou a percolação do 

desmatamento que ocorreu na sua área do entorno de 5 (24.223 ha) e 10 km (21.769 ha), 

embora esse resultado seja enviesado pela existência da APA Chapada do Araripe, que é 

uma das maiores UCs da Caatinga. Em termos relativos, proporcional a área das UCs, o 

grupo uso sustentável foi o que mais evitou o desmatamento no entorno de 5 km (4,16 %) 

e 10 km (4,18%), seguido pelas UCs de proteção integral (1,89 % no buffer de 5 km e 

2,65 % no buffer de 10 km), enquanto as APAs foram as que menos impediram o 

desmatamento (0,62 no buffer de 5 km e 0,55% no buffer de 10 km) (Tabela 2). As UCs 

de proteção integral foram as que apresentaram resultados mais satisfatórios quanto a 

manutenção da sua integridade, pois grande parte delas manteve a alta proporção de 

cobertura vegetal que possuíam em 2002 e evitaram a percolação de 2.033 ha e 2.849 ha 

de desmatamento por ano, em relação à sua área do entorno de 5 e 10 km, 

respectivamente. A maioria das APAs e demais UCs de uso sustentável estão em estado 
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crítico de conservação uma vez que 1) a maioria dessas UCs tinham pouca quantidade de 

vegetação em 2002 e 2) muitas desmataram a pouca vegetação que retinham (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Relação da proporção (%) de vegetação remanescente de Caatinga na unidade de 

conservação (UC) em 2002 com a proporção da perda de vegetação entre 2002 a 2009 nas 

unidades de conservação de proteção integral (PI, N = 18), uso sustentável (US, N = 7) e Área de 

Proteção Ambiental (APA, N= 26). As linhas representam o valor da mediana do eixo x (Mediana 

= 83,4) e do eixo y (Mediana = 0,69). Pontos localizados no quadrante inferior direito referem-se 

à UCs que possuíam muita vegetação em 2002 e tiveram pouco desmatamento, pontos no 

quadrante superior direito referem-se a UCs que possuíam muita vegetação em 2002 mas estão 

sofrendo desmatamento, pontos no quadrante inferior esquerdo referem-se à UCs que precisam 

ser restauradas, pois têm pouca vegetação mas estão conseguindo conter o desmatamento e pontos 

no quadrante superior esquerdo referem-se a UCs degradadas e que estão perdendo ainda mais a 

vegetação.  

 

No modelo linear ajustado para explicar a proporção de desmatamento dentro da UC, 

a variável grupo das UCs (PI, US e APA) apresentou relação com a proporção de 

desmatamento no interior das unidades de conservação, quando consideramos a área de 

entorno de 5 km (F = 5,48; p <0,01) e 10 km (F = 4,52; p = 0,02). A proporção de 

desmatamento fora das UCs também apresentou relação com a proporção de 
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desmatamento dentro dessas áreas protegidas tanto na área de entorno de 5 km (F = 11,83; 

p <0,01) quanto de 10 km (F = 8,99; p < 0,01) (Tabela 3).  

 

Tabela 3 -  Modelos lineares ajustados para explicar a proporção de desmatamento no interior das 

unidades de conservação (UCs, N = 51) da Caatinga com as variáveis Grupo de proteção das UCs 

(proteção integral, uso sustentável e Áreas de Proteção Ambiental), forma das unidades de 

conservação (log 10) (Forma da UC), proporção de desmatamento fora das UCs (%Desmatamento 

fora), proporção de vegetação na área do entorno das UCs (%Vegetação fora) e densidade de 

estradas fora das UCs (log 10)  (Estradas fora), na área do entorno de 5 km (Buffer 5km) e 10 km 

(Buffer 10 km) das UCs.  

 Buffer 5km   Buffer 10km 

 

Modelo cheio: R2 = 0,35  

F = 3,88 p < 0,01 
  

   Modelo cheio: R2 = 0,31 

   F = 3,30 p < 0,01 

  F gl p   F gl p 

Grupo 5,48 2 < 0,01  4,52 2 0,02 

Forma da UC 0,25 1 0,62  0,13 1 0,72 

%Desmatamento fora 11,83 1 < 0,01  8,99 1 < 0,01 

%Vegetação fora 0,22 1 0,64  0,36 1 0,55 

Estradas fora 0,13 1 0,72   0,03 1 0,86 

 

Nos modelos lineares cheios ajustados separadamente por grupo (PI, US e APA) para 

explicar a proporção de desmatamento dentro de cada tipo de UC, a proporção de 

desmatamento no entorno das APAs durante 2002 a 2009 (% Desmatamento fora) foi a 

única variável que apresentou relação com a proporção de desmatamento dentro dessas 

áreas protegidas, tanto quando consideramos a área do entorno de 5 km (t = 4,26; p < 

0,01, Tabela 4, Figura 3A) quanto de 10 km (t = 3,11; p < 0,01, Tabela 4, Figura 3B). Os 

modelos cheios do grupo APA tiveram um bom ajuste na área de entorno de 5 km (R2 = 

0,38; F = 4,97; p < 0,01) e 10 km (R2 = 0,34 F = 2,75, p = 0,05). Para os outros grupos de 

UC não foram observadas relações com essas variáveis preditoras (Tabela 4, Anexo 3 e 

4). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

53 

 

Tabela 4 - Modelos lineares ajustados separadamente para os grupos de unidade de conservação 

(UCs) de proteção integral (PI), uso sustentável (US) e Área de Proteção Ambiental (APA) da 

Caatinga para explicar a proporção de desmatamento no interior das UCs com as variáveis forma 

da UC (log 10) (Forma da UC), proporção de desmatamento fora das UCs (%Desmatamento fora),  

proporção de vegetação na área do entorno das UCs (%Vegetação fora)  e densidade de estradas 

fora das UCs (log 10) (UCEstradas fora), na área do entorno de 5 km (Buffer 5km) e 10 km 

(Buffer 10 km). A variável % Desmatamento fora não foi incluída na análise das UCs de Uso 

Sustentável pois apresentava alta correlação com a variável Forma da UC. Coef. Pad. = 

Coeficiente padronizado. 

 

 Buffer 5km  Buffer 10km 

PI (N = 18) 
Modelo cheio:  R2 =0,16    

F = 0,62  p = 0,66 
 

Modelo cheio: R2 = 0 ,25   

F = 1,08 p = 0,41 

 coef. Pad. t p  coef. Pad. t p 

Forma da UC 0,10 0,38 0,71  0,07 0,30 0,76 

%Desmatamento fora 0,36 1,37 0,19  0,49 1,97 0,07 

%Vegetação fora -0,13 -0,5 0,62  -0,09 -0,36 0,73 

Estradas fora -0,08 -0,31 0,76  -0,13 -0,54 0,60 

US (N = 7) 
Modelo cheio: R2 = 0,4 

F = 0,69 p = 0,62 
 

Modelo cheio: R2 = 0,43  

 F = 0,75 p = 0,59 

 coef. Pad. t p  coef. Pad. t p 

Forma da UC -0,79 0,50 0,29  -0,64 -1,44 0,25 

%Vegetação fora 0,24 0,51 0,72  -0,22 -0,46 0,68 

Estradas fora 0,15 0,69 0,80  0,01 0,02 0,98 

APA (N = 26) 

Modelo cheio: R2 = 0,38   

F = 4,95 p < 0,01  

Modelo cheio: R2 = 0,34   

F = 2,75 p = 0,05 

 coef. Pad. t p  coef. Pad. t p 

Forma da UC -0,16 -0,72 0,48  -0,08 -0,34 0,73 

%Desmatamento fora 0,78 4,26 < 0,01  0,60 3,11 < 0,01 

%Vegetação fora 0,18 1,11 0,28  0,15 0,80 0,43 

Estradas fora -0,21 -1,02 0,32   -0,05 -0,22 0,82 
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Figura 3 – Parciais do modelo linear representando a variável proporção (%) de Desmatamento 

fora que teve relação significativa com a proporção (%) de Desmatamento dentro das Áreas de 

Proteção Ambiental (APAs) da Caatinga na área do entorno de 5 km (A) e 10 km (B). 

 

Nos modelos lineares ajustados com stepwise separadamente por grupo (PI, US e 

APA) para explicar a proporção de desmatamento dentro das UCs, no grupo PI a variável 

proporção de desmatamento fora das UCs (%Desmatamento fora) apresentou relação 

significativa com a proporção de desmatamento dentro das UCs apenas na área de entorno 
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de 10 km (Stepwise, t = 2,13; p = 0,05), cujo modelo teve um bom ajuste (R2 = 0,22; F = 

4,55; p = 0,05). No grupo APA a variável proporção de desmatamento fora das UCs 

também apresentou relação significativa tanto na área do entorno de 5 km (Stepwise, t = 

4,32; p < 0,01) quanto de 10 km (Stepwise, t = 3,32; p < 0,01), nesse grupo de UCs os 

modelos tiveram um bom ajuste tanto para 5 km (R2 = 0,45; F =9,37; p < 0,01), quanto 

para 10 km (R2 = 0,31; F =11,06; p <0,01) (Tabela 5). Para os demais grupos, os modelos 

ajustados usando stepwise não mantiveram nenhuma variável independente. 

 

Tabela 5 – Modelo lineares ajustados separadamente para cada grupo de unidade de conservação 

(UCs) de proteção integral (PI), uso sustentável (US) e Área de Proteção Ambiental (APA) da 

Caatinga para explicar a proporção de desmatamento no interior das UCs usando stepwise com 

as variáveis forma da UC (log 10) (Forma da UC), proporção de desmatamento fora das UCs 

(%Desmatamento fora),  proporção de vegetação na área do entorno das UCs (%Vegetação fora)  

e densidade de estradas fora das UCs (log 10) (UCEstradas fora), na área do entorno de 5 km 

(Buffer 5km) e 10 km (Buffer 10 km). Só estão apresentados os modelos ajustados em que alguma 

variável foi mantida durante o stepwise. Coef. Pad. = Coeficiente padronizado.  

 Buffer 5km  Buffer 10km  

PI (N = 18) 
Stepwise: R2 = 0,14   

F = 2,52 p = 0,13 
 

Stepwise: R2 = 0,22   

F = 4,55 p = 0,05 

 

 coef. Pad. t p  coef. Pad. t p  

%Desmatamento fora 0,37 1,58 0,13  0,47 2,13 0,05  

US (N = 7) 
Stepwise: R2 = 0,37   

F = 3,00 p = 0,14 
 

Stepwise: R2 = 0,38   

F = 3,04 p = 0,14 

 

 coef. Pad. t p  coef. Pad. t p  

Forma da UC -0,61 -1,73 0,14  -0,61 -1,74 0,14  

APA (N = 26) 
Stepwise: R2 = 0,45   

F = 9,37 p < 0,01 
 

Stepwise: R2 = 0,31   

F = 11,06  p < 0,01 

 

 coef. Pad. t p  coef. Pad. t p  

%Desmatamento fora 0,74 4,32 <0,01  0,56 3,32 <0,01  

Estradas fora -0,27 -1,56 0,13      

 

 

DISCUSSÃO 

O objetivo de criar unidades de conservação na Caatinga vai além da conservação da 

biodiversidade, essas áreas representam uma oportunidade para frear ou diminuir os 

efeitos da degradação e desertificação de novas áreas no bioma (BARBOSA et al, 2005). 

Nossos resultados confirmam a importâncias das unidades de conservação para 

preservação de ambientes naturais da Caatinga, embora esse efeito varie entre os grupos 
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de UCs. Apenas as UCs de proteção integral foram eficientes em evitar a percolação do 

desmatamento que ocorreu nas suas áreas circunvizinhas. Esse resultado é interessante 

pois mostra que apesar das adversidades de implementação que essas áreas enfrentam no 

bioma, como pendências na regularização fundiária, inexistência de plano de manejo, e 

falta de recursos financeiros e humanos para gerí-las (FELICIANO et al, 2003), as UCs 

de uso mais restrito têm tido êxito em reduzir o desmatamento nos seus limites. Esse 

efeito foi consistente ao compararmos as UCs tanto com a sua área circunvizinha mais 

próxima, quanto a mais abrangente. A ineficiência das UCs de uso sustentável, 

especialmente das APAs, em evitar o desmatamento já foi relatada no Cerrado 

(CARRANZA et al, 2014; FRANÇOSO et al, 2015; PAIVA et al, 2015) e na Amazônia 

(NEPSTAD et al, 2006; ADENEY et al, 2009; SOARES-FILHO et al, 2010; NOLTE et 

al, 2013).  

APA é a categoria de UC do SNUC mais flexível às atividades antrópicas (CORTÊ, 

1997). O esforço de área criada de UCs que pertence a esse grupo é 5,2 vezes maior do 

que as UCs de proteção integral, entretanto as APAs têm evitado apenas 1,7 vezes mais 

o desmatamento do que as UCs de uso mais restrito, portanto esperávamos que as APAs 

evitassem bem mais o desmatamento do que tem feito. Apesar de APA ser uma categoria 

que permite o uso extrativista dos recursos naturais e a permanência de propriedades 

privadas em seus limites (SOUSA et al, 2011), essa categoria de UC visa a conservação 

da biodiversidade. Portanto estratégias que sustentem e otimizem o seu funcionamento 

como unidade de conservação devem ser repensadas, já que elas resguardam mais de 80% 

da área protegida que há no sistema de UCs da Caatinga. 

O desmatamento dentro das UCs está diretamente relacionado ao grupo de proteção 

a que pertencem, por isso é pertinente avaliar e discutir, separadamente por grupo, os 

fatores que influenciaram o desmatamento nessas áreas protegidas. No grupo APA, fica 

evidente que ocorre percolação do desmatamento da área do entorno para dentro da UC, 

uma vez que a variável proporção de desmatamento fora é a única que explicou o 

desmatamento dentro dessas UCs. Confirmando a ineficiência dessa categoria de unidade 

de conservação em evitar o desmatamento na Caatinga. Em muitas dessas APAs ocorrem 

atividade humana no seu interior com práticas não sustentáveis, como atividade da 

agricultura de corte e queima que converte remanescente de vegetação em culturas de 

ciclo curto, assim como a frequente remoção da vegetação para criação de bovinos e 

caprinos (LEAL et al, 2005). Devido ao baixo número de UCs de uso sustentável (N = 7) 

é inviável analisar com clareza os resultados para esse grupo.  
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Nenhuma das variáveis preditoras que utilizamos explicou o desmatamento que 

ocorre nas UCs de proteção integral. Análises globais mostraram que as áreas protegidas 

de uso mais restrito têm sido criadas em locais de alta altitude, baixa produtividade e 

acessibilidade (JOPPA & PFAFF, 2009; FULLER et al, 2010). Se as UCs de proteção 

integral da Caatinga fizerem parte desse viés, isso explicaria o fato de não termos 

encontrado relação positiva dos fatores antrópicos com o desmatamento que ocorre dentro 

dessas UCs.  

Embora a distância de estradas seja um forte preditor para explicar o desmatamento 

em UCs de florestas tropicais (KIRBI et al, 2006; MAS, 2005; GAVEAU et al, 2009; 

LAURENCE et al, 2009), não observamos essa relação nas florestas áridas da Caatinga. 

Provavelmente, o acesso a floresta já é facilitado devido à alta fragmentação dos 

remanescentes de vegetação (LEAL et al, 2005). O formato da UC também não 

apresentou relação com a ocorrência de desmatamento no seu interior. Embora o índice 

de forma da UC que fizemos uso seja pouco utilizado, trabalhos também mostraram essa 

mesma relação ao avaliarem as áreas protegidas de florestas tropicais do mundo, e as UCs 

de proteção integral do Cerrado brasileiro (NAUGHTON-TREVERS et al, 2005; PAIVA 

et al, 2015). A disponibilidade de recursos no interior dessas áreas, e a eficiência de gestão 

das UCs são fatores que podem estar influenciando nos resultados observados. A 

quantidade de vegetação que existia nas áreas circunvizinhas as UCs no início do período 

de avaliação não teve relação com o desmatamento que ocorre dentro dessas áreas, 

possivelmente devido o entorno das UCs já ser bastante alteradas pela atividade antrópica 

e estarem em mal estado de conservação (CASTELLETTI et al, 2003), impossibilitando 

análise da influência de áreas do entorno das UCs que possua grandes áreas nucleares de 

vegetação. 

Nesse trabalho observamos a permanência da relação das variáveis preditoras, para 

explicar a proporção de desmatamento dentro das UCs, ao longo da distância de 5 e 10 

km das unidades de conservação. Trabalho anterior relata resultado similar ao que 

encontramos ao avaliarem uma rede de áreas protegidas no Sudoeste da China (YE et al, 

2015), enquanto uma análise global mostra a diminuição de ameaça as UC a medida que 

aumenta a distância delas (SPRACKLEN et al, 2015). Áreas do entorno mais próximas 

(1 km) e mais distantes da UC (15 a 20 km) também podem ser avaliados para 

compreendermos melhor a permanência da relação do efeito das variáveis. 

Os resultados do nosso trabalho foram robustos, com implicações diretas para gestão 

do atual sistema de unidades de conservação e planejamento de novas UCs. A avaliação 
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de efetividade das UCs comparando-as com sua área do entorno possibilitou uma boa 

compreensão do efeito da existência dessas áreas protegidas e da influência dos fatores 

antrópicos externos nas UCs. Os próximos passos são 1) avaliar a eficiência dos grupos 

de proteção das unidades de conservação da Caatinga em evitar o desmatamento, 

comparando-as com áreas similares sem proteção; e 2) analisar a eficiência das UCs da 

Caatinga em evitar outros tipos de ameaça a biodiversidade, como a caça tradicional na 

região.  

 

CONCLUSÕES 

As unidades de conservação de proteção integral da Caatinga são eficientes na 

contenção do desmatamento. APA é o grupo de UC mais suscetíveis às pressões de 

desmatamento externas, uma vez que a proporção de desmatamento fora está relacionada 

com a proporção de desmatamento nessas UCs. Nossos resultados sugerem que políticas 

governamentais deveriam dar maior prioridade para criação de maior número e área de 

UCs de uso restrito na Caatinga. Todavia, não podemos desprezar a dependência da 

população rural pelos recursos do bioma. Portanto, a criação de UCs de uso sustentável é 

válida, desde que essas UCs tenham suporte de instrumentos de gestão que carecem, como 

plano de manejo, zoneamento ambiental e conselho gestor, e que esses possibilitem o uso 

mais sustentável dos recursos naturais.  
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MATERIAL SUPLEMENTAR 

Anexo 1 - Nome, grupo, esfera de gestão, unidade federativa (UF) e Ato legal de criação das 

Unidades de Conservação que foram criadas até 2001 na Caatinga, Categorias: Parque 

(PARQUE), Estação Ecológica (ESEC), Monumento Natural (MONA), Reserva Biológica 

(REBIO), Área de Preservação Ambiental (APA), Floresta (FLORESTA), Área de relevante 

interesse ecológico (ARIE), Reserva Extrativista (RESEX), Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável (RDS), Grupo: Proteção Integral (PI) e Uso Sustentável (US), Unidades Federativas: 

Ceará (CE), Bahia (BA), Piauí (PI), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Minas Gerais (MG), Rio 

Grande do Norte (RN), Maranhão (MA) e Sergipe (SE). 

Nome Grupo Gestão UF Ato legal de criação 

ESEC Aiuaba PI CE Federal Decreto S/N, de 06/02/2001 

ESEC do Castanhão PI CE Federal Decreto S/N, de 27/09/2001 

ESEC Seridó PI RN Federal Decreto nº 87222, de 31/05/1982 

ESEC Raso da Catarina PI BA Federal Decreto nº 89.268, de 03/01/1984 

PARNA Cavernas do Peruaçu PI MG Federal Decreto S/N, de 21/09/1999 

PARNA da Chapada Diamantina PI BA Federal Decreto nº 91.655, de 17/09/1985 

PARNA Serra da Capivara PI PI Federal Decreto nº 83.548, de 05/06/1979 

PARNA Serra das Confusões PI PI Federal Decreto S/N, de 02/10/1998 

PARNA Sete cidades PI PI Federal Decreto nº 50744, de 05/06/1961 
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PARNA de Ubajara PI CE Federal Decreto nº 45.954, de 30/04/1959 

REBIO Serra Negra PI PE Federal Decreto nº 87591, de 20/09/1982 

MONA Cachoeira do Ferro Doido PI BA Estadual Decreto nº 7.412, de 17/08/1998 

PARES Morro do Chapéu PI BA Estadual Decreto nº 7.413, de 17/08/1998 

PARES das Sete Passagens PI BA Estadual Decreto nº 7.808, de 24/05/2000 

PARES Lagoa do Cajueiro PI MG Estadual Decreto nº 39954, de 08/10/1998 

PARES Mata Seca PI MG Estadual Decreto nº 41479, de 20/12/2000 

PARES Verde Grande PI MG Estadual Decreto nº 39953, de 08/10/1998 

REBIO Jaíba PI MG Estadual Lei ordinária nº 6126 de 05/07/1973 

PARES Pico de Jabre PI PB Estadual Decreto nº 14.834 de 19/10/1992 

PARQUE Pedra da Boca PI PB Estadual Decreto nº 20.889 de 07/02/2000 

PARES Florêncio Luciano PI RN Estadual Decreto nº 10.120 de 10/08/1988 

ARIE Corobobo US BA Federal Resolução nº 5, de 05/06/1984 

ARIE Vale dos dinossauros US PB Federal Resolução nº 017, de 18/12/1984 

FLONA Contendas do Sincorá US BA Federal Decreto S/N, de 21/09/1999 

FLONA de Açu US RN Federal Lei ordinária nº 1.175, de 11/08/1950 

FLONA de Sobral US CE Federal Lei ordinária nº 127, de 03/11/1947 

FLONA do Araripe Apodí US CE Federal Decreto nº 9.226 de 04/05/1946 

RESEX Marinha do Delta do 

Parnaíba US MA Federal Decreto S/N, de 16/11/2000 

ARIE Nascentes de Rio de Contas US BA Estadual Decreto nº 7.968, de 05/06/2001 

APA Cavernas do Peruaçu US MG Federal Decreto nº 98182, de 26/09/1989 

APA Chapada do Araripe US 

CE, PE, 

PI Federal Decreto S/N, de 04/08/1997 

APA Delta do Parnaíba US 

PI, CE, 

MA Federal Decreto S/N, de 28/08/1996 

APA Serra da Ibiapaba US 

CE, PI, 

MA Federal Decreto S/N, de 26/11/1996 

APA Serra do Barbado US BA Estadual Decreto nº 2183, de 07/06/1993 

APA Marimbus/Iraquara US BA Estadual Decreto nº 2.216, de 14/06/1993 

APA Grutas dos Brejões/ Veredas 

do Romão Gramacho US BA Estadual Decreto nº 32.487, de 13/11/1985 

APA Dunas e veredas do Baixo 

Médio São Francisco US BA Estadual Decreto nº 6547, de 20/07/1997 

APA Serra Branca/Raso da 

Catarina US BA Estadual Decreto nº 7.972, de 05/06/2001 
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APA Lagoa de Itaparica US BA Estadual Decreto nº 6.546 de 19/07/1997 

APA Lajedão  US MG Estadual Decreto nº 39951 de 09/10/1998 

APA Serra do Sabonetal US MG Estadual Decreto nº 39952, de 08/10/1998 

APA da Serra de Baturité US CE Estadual Decreto nº 20.956, de 18/09/1990 

APA da Serra da Aratanha US CE Estadual Decreto nº 24.959, de 05/06/1998 

APA Lagamar do Cauípe US CE Estadual Decreto nº 24.957, de 05/06/1998 

APA do Pecem US CE Estadual Decreto nº 24.957, de 05/06/1998 

APA Lagoa de Uruaú US CE Estadual Decreto nº 25.355, de 26/01/1999 

APA Bica do Ipú US CE Estadual Decreto nº 25.354, de 26/01/1999 

APA Estuário do Rio Mundaú US CE Estadual Decreto nº 25.414 de 29/03/1999 

APA das Dunas da Lagoinha US CE Estadual Decreto nº 25.417, de 29/03/1999 

APA do Rio Pacoti US CE Estadual Decreto nº 25778, de 15/02/2000 

APA Lagoa da Jijoca US CE Estadual Decreto nº 25.975, de 10/08/2000 

APA Foz do Rio das Preguiças US MA Estadual Decreto nº 11.899, de 11/06/1991 

APA da Lagoa de Nazaré US PI Estadual Decreto nº 8.923 de 04/06/1993 

APA da Cachoeira do Urubu US PI Estadual Portaria nº 9.730 de 16/06/1997 

APA das Dunas de Paracuru US CE Estadual Decreto nº 25.418, de 29/03/1999 

APA do Estuário do Rio Ceará US CE Estadual Decreto nº 25.413, de 29/03/1999 

APA do Esturário do Rio Curu US CE Estadual Decreto nº 25.416, de 29/03/1999 

APA das Ingazeiras US PI Estadual Decreto nº 10. 003 de 09/01/1999 

 

 

Anexo 2 – Média e desvio padrão (DP) da proporção de desmatamento (%Desmatamento) entre 

2002 e 2009 no interior e na área do entorno de 5 km (buffer 5km) e 10 km (buffer 10km) das 

Unidades de Conservação (UCs) de Proteção Integral (PI), Uso Sustentável (US) e Áreas de 

Proteção Ambiental (APAs) da Caatinga. 

   Desmatamento 

Grupo  Média DP 

PI 

dentro 0,46 0,78 

buffer 5km 2,79 2,12 

buffer 10km 3,05 2,23 

US 

dentro 1,99 2,04 

buffer 5km 5,38 4,58 

buffer 10km 5,35 4,32 

APA 

dentro 3,24 3,97 

buffer 5km 3,02 3,66 

buffer 10km 3,73 4,05 
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Anexo 3 – Matriz de correlação entre as variáveis preditoras: Forma das unidades de conservação 

(log 10) (Forma da UC), proporção de desmatamento fora das UCs (%Desmatamento fora), 

proporção de vegetação na área do entorno das UCs (%Vegetação fora) e densidade de estradas 

fora das UCs (log 10) (Estradas fora) para a área do entorno de 5 km (buffer 5 km) e 10 km (buffer 

10 km). Os valores do r de Pearson nas correlações estão apresentados dentro dos gráficos e 

marcados com um asterisco (*) quando significativos (p < 0,05). 
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Anexo 4 – Valores de tolerância da forma das unidades de conservação (log 10) (Forma da UC), 

proporção de desmatamento fora das UCs (%Desmatamento fora), proporção de vegetação na 

área do entorno das UCs (%Vegetação fora) e densidade de estradas fora das UCs (log 10) 

(Estradas fora) para a área do entorno de 5 km (buffer 5 km) e 10 km (buffer 10 km) nos modelos 

cheios da Regressão Múltipla, para explicar a relação com a proporção de desmatamento no 

interior das UCs de proteção integral (PI), uso sustentável (US) e Área de Proteção Ambiental 

(APA). Valores de tolerância menores do que 0,1 indicam alta correlação da variável com outra 

variável preditora. 

    Tolerância 

    Buffer 5 km  Buffer 10 km 

PI        

 Forma da UC 0,89  0,93 

 %Desmatamento fora 0,96  0,94 

 %Vegetação fora 0,91  0,91 

 Estradas fora 0,92  0,95 

US        

 Forma da UC 0,13  0,07 

 %Desmatamento fora 0,05  0,06 

 %Vegetação fora 0,13  0,58 

 Estradas fora 0,27  0,24 

APA        

 Forma da UC 0,53  0,55 

 %Desmatamento fora 0,72  0,84 

 %Vegetação fora 0,95  0,95 

  Estradas fora 0,60  0,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


