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APRESENTAÇÃO 

 

A tese tem como título “Sustentabilidade socioambiental e efetividade de gestão de 

unidades de conservação”, e conforme padronização aprovada pelo colegiado do DDMA local 

encontra-se composta por uma introdução geral (embasamento teórico, revisão bibliográfica, 

identificação do problema, hipóteses e objetivos); uma caracterização geral da área de estudo; 

metodologia geral empregada para o conjunto da obra; e quatro capítulos/artigos, que por sua 

vez estão divididos em dois grupos: um em escala estadual (capítulo 1) e outro com análise 

em escala local (capítulos 2, 3 e 4). O segundo capítulo já está publicado na Revista Brasileira 

de Geografia Física. Todos os capítulos/artigos estão no formato do periódico ao qual está 

aceito/publicado/submetido; os endereços dos sites onde constam as normas dos periódicos 

estão destacados em cada capítulo/artigo. 

Na primeira parte da tese (análise em escala estadual) foi desenvolvido um estudo 

integrado das unidades de conservação – UCs localizadas no estado do Rio Grande do Norte a 

partir de variáveis espaciais e instrumentos de planejamento e gestão, a fim de servir de 

subsídios para o planejamento e gestão dessas áreas protegidas. Com isso, o leitor fica 

inteirado do contexto em que está inserida a área objeto de estudo da pesquisa. Já a segunda 

parte da tese (análise em escala local) objetivou responder o problema de pesquisa do trabalho 

e atender aos seus objetivos geral e específicos, por meio da identificação e análise dos 

conflitos socioambientais, avaliação e análise da efetividade de gestão e da sustentabilidade 

da Área de Proteção Ambiental de Jenipabu/RN. 
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RESUMO 

 

Sustentabilidade socioambiental e efetividade de gestão de unidades de conservação 

 
O objetivo desta pesquisa foi analisar a efetividade de gestão e a sustentabilidade 

socioambiental da Área de Proteção Ambiental de Jenipabu – APAJ, localizada no litoral 

oriental do estado do Rio Grande do Norte, Brasil. A tese está dividida em duas partes: uma 

em escala estadual, onde foi feito um estudo integrado das unidades de conservação – UCs 

localizadas no estado do Rio Grande do Norte a partir de variáveis espaciais e instrumentos de 

planejamento e gestão; e outra em escala local, onde foram investigados os principais 

conflitos socioambientais, a efetividade de gestão e a sustentabilidade da APAJ. Foram 

utilizados o método dialético e a abordagem sistêmica e os procedimentos metodológicos 

envolveram: pesquisas de campo, aplicação de questionário e formulário, análise de conteúdo, 

mapeamento aerofotogramétrico com uso de veículo aéreo não tripulado – VANT (drone), 

análise temporal de imagens aéreas, montagem de uma base de dados geográficos através de 

SIG, seleção e análise de indicadores de sustentabilidade aplicados a unidades de conservação 

e utilização de técnicas de estatística descritiva. Os resultados da pesquisa estão divididos em 

quatro artigos científicos: no primeiro foi feita uma análise do contexto das UCs localizadas 

no estado do Rio Grande do Norte a partir de variáveis espaciais e instrumentos de 

planejamento e gestão, a fim de servir de subsídios para o planejamento e gestão dessas áreas 

protegidas. No segundo artigo foram investigados os principais conflitos socioambientais da 

APAJ. No terceiro artigo foi elaborada uma adaptação da metodologia RAPPAM para 

analisar e mensurar a efetividade de gestão da área de estudo. No último artigo foi feita uma 

análise da sustentabilidade da APAJ a partir da seleção de indicadores de sustentabilidade. Os 

dados obtidos em escala estadual apontaram que das 27 UCs localizadas no estado, 12 

possuem conselho gestor e oito têm plano de manejo. O bioma marinho tem 173.183 ha de 

área protegida por UCs, a mata atlântica 89.587 ha e o bioma caatinga tem 43.565 ha. O 

conjunto de UCs analisado apresentou algumas assimetrias geoespaciais, quais sejam: há uma 

maior concentração de UCs localizadas no litoral oriental; o bioma da mata atlântica tem 

aproximadamente 25% do seu território protegido, enquanto o bioma caatinga, que ocupa a 

maior parte do território potiguar, tem menos de 1% de área protegida por UCs; a maioria das 

UCs e a maior parte do território protegido por essas áreas pertencem à categoria de uso 

sustentável, que propicia menor proteção à biodiversidade do que as UCs de proteção integral.  

Diante desse quadro, torna-se necessária a priorização da criação de UCs no bioma caatinga e 

estabelecer as áreas de proteção integral como grupo de manejo prioritário para criação de 

novas UCs. Em relação aos resultados em escala local, foram identificados sete tipos de 

conflitos socioambientais na APAJ, sendo o principal deles a ocupação irregular dos campos 

de dunas fixas e móveis por residências e imóveis comerciais. Além disso, sua implantação 

não levou ao reordenamento territorial da área. No tocante a efetividade de gestão, a APAJ 

tem um grau de efetividade médio de 42,25%, entretanto, bem próximo do grau de efetividade 

baixo. As principais pressões e ameaças foram ocupação humana, turismo e recreação e coleta 

de produtos não madeireiros. Os indicadores da metodologia RAPPAM que apresentaram os 

menores valores foram: recursos financeiros, recursos humanos, resultados, infraestrutura e 

pesquisa, avaliação e monitoramento. Os resultados da pesquisa apontam para um quadro de 

insustentabilidade e que a APAJ não tem um planejamento e gestão estratégicos que levem ao 

alcance dos seus objetivos de criação. Além disso, os resultados sugerem um cenário futuro 

pessimista com possível redução do grau de efetividade e de sustentabilidade, caso não sejam 

tomadas medidas para aumento dos recursos financeiros e humanos, planejamento e gestão 

estratégica, implantação dos instrumentos de monitoramento e fiscalização do plano de 

manejo. 

Palavras-chave: Área de Proteção Ambiental de Jenipabu; Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação; Método RAPPAM; área protegida; conflitos socioambientais. 



 

ABSTRACT 

 

Socio-environmental sustainability and effectiveness of management of protected areas 

 

The objective of this paper was to analyze management effectiveness and the socio-

environmental sustainability of the Jenipabu Environmental Protection Area – APAJ, located 

on the eastern coast of the state of Rio Grande do Norte, Brasil. The research is divided into 

two parts: one on a state scale, where was conducted an integrated study of the protected areas 

– PAs located in the state of Rio Grande do Norte from spatial variables and instruments of 

planning and management; and another on local scale, where were investigated the main 

socio-environmental conflicts, the effectiveness of management and the sustainability of the 

APAJ. Were used the dialectical method and the systemic approach, and the methodological 

procedures involved: field surveys, application of the questionnaire and form, content 

analysis, aerial photogrammetric mapping using unmanned aerial vehicle, temporal analysis 

of aerial images, assembly of a geographic database through GIS, selection and analysis of the 

sustainability indicators applied to protected areas and use of descriptive statistics techniques. 

The results of the research are divided into four paper: in the first one was made an analysis of 

the context of the PAs located in the state of Rio Grande do Norte from spatial variables and 

instruments of planning and management, in order to serve as subsidies for the planning and 

management of these protected areas. In the second paper the main socio-environmental 

conflicts of the APAJ were investigated. In the third paper, an adaptation of the RAPPAM 

methodology was developed to analyze and measure the management effectiveness of the 

study area. In the last paper was made an analysis of the sustainability of the APAJ from of 

the selection of sustainability indicators. The data obtained on a state scale showed that of the 

27 PAs located in the state, 12 have management board and eight have a managing plan. The 

marine biome has 173,183 ha of area protected by PAs, the Atlantic forest 89,587 ha and the 

Caatinga biome has 43,565 ha.  The set of PAs analyzed presented some geospatial 

asymmetries, which are: there is a higher concentration of PAs located on the eastern coast; 

the Atlantic forest biome has approximately 25% of its protected territory, while the caatinga 

biome, which occupies most of the Potiguar territory, has less than 1% of protected area to 

PAs; the majority of PAs and most of the territory protected by these areas belong to the 

category of sustainable use, that provides less protection to biodiversity than integral 

protection PAs. Given this scenario, it is necessary to prioritise the creation of UCS in the 

Caatinga biome and establish the areas of integral protection as a priority management group 

for the creation of new PAs. Regarding the results at local scale, seven types of socio-

environmental conflicts were identified in the APAJ, the main one of them was the irregular 

occupation of the fixed and movable dunes fields by residences and commercial properties. In 

addition, its implementation did not lead to territorial reordering of the area. Regarding the 

effectiveness of management, the APAJ has an average degree of effectiveness of 42.25%, 

however, very close to the degree of low effectiveness. The main pressures and threats were 

human occupation, tourism and recreation and collection of non-timber products. The 

indicators of the RAPPAM methodology that presented the lowest values were: financial 

resources, human resources, results, infrastructure and research, evaluation and monitoring. 

The results of the research point to a framework of unsustainability and that APAJ does not 

have a strategic planning and management that lead to the achievement of its creation goals. 

In addition, the results suggest a pessimistic future scenario with possible reduction of 

effectiveness and sustainability, if no measures are taken to increase financial and human 

resources, strategic planning and management, implementation of the monitoring and control 

instruments of the management plan . 

Keywords: Jenipabu Environmental Protection Area; National System of Conservation Units; 

RAPPAM method; protected area; socio-environmental conflicts. 
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INTRODUÇÃO 

 

A ocupação de ambientes naturais por atividades humanas que demandam grande 

quantidade de recursos naturais e provocam impactos adversos é um grande risco para a 

biodiversidade. No Brasil, essas atividades concentram-se em grande parte na zona costeira, 

que agrupa aproximadamente 26% da população do país e vem se dando ao longo do tempo 

principalmente em função da urbanização, industrialização e exploração turística (IBGE, 

2011; MORAIS, 2007). A urbanização e industrialização são os maiores responsáveis pela 

concentração populacional nessa faixa do território, principalmente a partir da segunda 

metade do século passado. Esse processo de ocupação intensa gera degradação dos 

ecossistemas costeiros, aumentando cada vez mais a pressão sobre esses ambientes. 

Diante desse quadro, a criação de unidades de conservação – UCs, tem se 

configurado como um mecanismo para garantir a proteção de parcelas dos biomas no 

território brasileiro (VILA NOVA; TORRES, 2012). No caso da zona costeira, é uma 

importante estratégia para tentar reduzir a expansão do turismo predatório e da especulação 

imobiliária, além de proteger parte dos seus ecossistemas, uma vez que possibilita o uso 

sustentável e o equilíbrio entre uso e ocupação do solo e a conservação dos recursos 

naturais. 

As unidades de conservação, por seu turno, desempenham uma série de 

contribuições ecológicas, socioeconômicas e culturais, como por exemplo: manutenção de 

processos ecológicos de ecossistemas; preservação da biodiversidade, que além de manter a 

diversidade de espécies, genética e de ecossistemas, pode contribuir para o avanço 

científico com estudos nos campos da biotecnologia, medicina, agricultura e silvicultura; 

manutenção da capacidade produtiva dos ecossistemas; preservação das características 

socioeconômicas e culturais das populações tradicionais; fornecimento de bens e serviços 

ambientais; criação de oportunidades para o desenvolvimento econômico de comunidades 

locais; desenvolvimento de atividades recreativas, educação ambiental, turismo ecológico e 

sustentável (ARAÚJO, 2012b; SALVIO, 2017). 

Apesar da sua importância, as UCs de modo geral apresentam uma série de 

dificuldades operacionais, administrativas e institucionais que dificultam e muitas vezes 

inviabilizam a efetividade de sua gestão e a garantia da sua sustentabilidade em diversas 

dimensões de análise, como a ambiental, social e econômica. Diante desse contexto, 

surgem alguns questionamentos: a criação de áreas protegidas tem sido uma estratégia 

eficaz e eficiente para garantir a preservação de remanescentes de biomas e da 

biodiversidade? Por que mesmo com a expansão do tamanho do total de áreas 
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protegidas a perda de biodiversidade é cada vez maior? Quais os principais entraves que 

impedem que as UCs cumpram seus objetivos? O que fazer para tornar as UCs em áreas 

que efetivamente protejam a biodiversidade e a diversidade cultural? Como inserir de forma 

participativa as comunidades tradicionais e locais na gestão de áreas protegidas? De que 

forma é possível garantir um equilíbrio entre a preservação/conservação das UCs e os tipos 

de uso e ocupação do seu território? Quais as principais variáveis e indicadores que podem 

contribuir para os estudos sobre efetividade e sustentabilidade de UCs? Em linhas gerais, 

são muitos questionamentos que precisam ser respondidos para a busca de soluções para os 

problemas enfrentados por grande parte das UCs no Brasil e no mundo. 

Assim, diversas abordagens de estudos podem ser desenvolvidas em busca de 

respostas para esses questionamentos, apontando os principais problemas, conflitos, 

possíveis soluções e desafios a serem superados para alcançar a gestão sustentável de 

unidades de conservação. O estudo dos conflitos socioambientais, por exemplo, é uma 

forma de conhecer possíveis problemas e entraves que estejam afetando a sustentabilidade 

de áreas protegidas. 

Ainda nesse sentido, a utilização de sistemas de indicadores atua como uma 

ferramenta eficaz para o estudo da sustentabilidade de UCs. Dentre eles, a metodologia 

Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management – RAPPAM, é uma 

das ferramentas mais utilizadas para mensurar a efetividade de gestão de áreas protegidas. 

No Brasil, essa metodologia foi usada principalmente nas UCs da Amazônia (KINOUCHI 

et al., 2012). O uso de indicadores pode apontar quais esferas da área de estudo apresentam 

mais problemas, como também aquelas têm que os resultados mais satisfatórios dentro dos 

processos de planejamento e gestão. Além de trazer informações sobre a efetividade de 

gestão e a sustentabilidade da UC, os indicadores podem contribuir também com a busca da 

melhoria continua da gestão e alertar sobre situações futuras, uma vez que, segundo Bellen 

(2006), dentre suas funções estão avaliação de condições e tendências em relação às metas 

e aos objetivos; prover informações de advertência e antecipar futuras condições e 

tendências. 

Além disso, os indicadores de sustentabilidade emergem como ferramentas que 

dão suporte para a investigação científica, pois através de um sistema de indicadores 

poderemos levantar o quadro situacional de uma unidade de conservação, traçando um 

diagnóstico que possibilitará a análise do seu grau de sustentabilidade e efetividade de sua 

gestão. Ainda sobre a importância dos indicadores para a realização de estudos em UCs, 

Oliveira et al. (2008) afirmam que são ferramentas importantes para a gestão participativa e 

integrada das UCs, uma vez que englobam elementos sociais, ambientais, econômicos e 
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políticos. 

Entretanto, transformar porções do território em UCs não é o suficiente para garantir 

a preservação de parcela dos recursos naturais e de ecossistemas naturais (ARAÚJO; 

CABRAL; MARQUES, 2012; CABRAL; SOUZA, 2005). São necessárias, além de 

infraestrutura e instrumentos de controle e gestão responsáveis pelo ordenamento do 

território, a realização contínua de monitoramento e pesquisas que apontem o estado de 

preservação/degradação das UCs. No caso das UCs de uso sustentável, a necessidade de 

fiscalização, monitoramento e pesquisas são fundamentais diante da dinâmica e da pressão 

exercida sobre os recursos naturais pelo processo de uso e ocupação do solo. Assim, os 

sistemas de indicadores são importantes ferramentas para subsidiar o planejamento e gestão 

desse grupo de UCs, visto que conseguem aglutinar e sintetizar os principais indicadores que 

representam a relação natureza/sociedade que se desenvolve dentro de uma unidade de 

conservação. 

Os indicadores de sustentabilidade aplicados a unidades de conservação devem ter 

uma abordagem interdisciplinar, dadas as diversas dimensões que envolvem o planejamento 

e gestão dessas áreas. Nesse sentido, a perspectiva interdisciplinar tem maiores 

possibilidades de abarcar a totalidade da realidade socioambiental que envolve as unidades 

de conservação, sejam as de proteção integral, onde a interação com a sociedade é mais 

restritiva, ou as de uso sustentável, onde há uma maior dinâmica da interface 

natureza/sociedade. Neste contexto, Coimbra (2000, p. 58) afirma que a 

interdisciplinaridade ocorre quando “[...] duas ou mais disciplinas intencionalmente 

estabelecem nexos e vínculos entre si para alcançar um conhecimento mais abrangente, ao 

mesmo tempo diversificado e unificado.” Estudar unidades de conservação à luz de 

indicadores requer a integração de várias disciplinas, uma vez que são ambientes 

multifacetados e multidimensionais. 

Face ao exposto, pesquisas sobre sustentabilidade e que envolvem objetos de 

estudo complexos e dinâmicos como UCs, devem estar pautadas numa visão científica 

interdisciplinar e de desenvolvimento sustentável. Além disso, de acordo com Bellen 

(2006), é preciso buscar a integração de diferentes campos do conhecimento científico, e 

assim, ampliar a compreensão do conjunto de relações que ocorrem nessa integração. 

Dentro desse contexto que envolve as unidades de conservação está a Área de 

Proteção Ambiental de Jenipabu - APAJ, localizada entre os municípios de Extremoz e 

Natal, no litoral oriental do estado do Rio Grande do Norte, que foi criada dentre outros 

objetivos, para proteger seus ecossistemas, principalmente os campos dunares que 

começaram a passar por um processo de antropização antes da sua criação no ano de 1995. 
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A APAJ tem uma área de aproximadamente 1.739 hectares e é formada por diversos 

sistemas geoambientais, como dunas fixas e móveis, lagoa e tabuleiro costeiro. A principal 

atividade desenvolvida em seu território é o turismo, com destaque para os passeios de 

buggy
1
 sobre os campos de dunas (RIO GRANDE DO NORTE, 2009a). 

Os principais conflitos da APAJ estão associados à falta de implantação dos 

instrumentos de fiscalização e monitoramento estabelecidos no plano de manejo, ocupação 

irregular por construções de residências no campo de dunas móveis e ao uso indevido e 

intenso das trilhas nos campos de dunas por veículos automotores. 

Em função disso, acreditamos que o contexto socioeconômico e político, o 

histórico de criação e a falta de políticas públicas mais eficazes por parte do Estado e 

demais entes responsáveis pelo planejamento e gestão da APAJ, corroboram para que a 

aludida UC apresente um conjunto de problemas estruturais, levando a área a apresentar 

uma série de conflitos socioambientais. Diante desse contexto, da dinâmica de uso e 

ocupação e da pressão exercida no seu território, este trabalho buscou responder o seguinte 

problema de pesquisa: quais os principais fatores que afetam a efetividade de gestão e a 

sustentabilidade da APAJ?   

Diante do questionamento exposto, o presente trabalho teve como objetivo 

principal analisar a efetividade de gestão e a sustentabilidade socioambiental da Área de 

Proteção Ambiental de Jenipabu. Para esse propósito, a pesquisa tem os seguintes objetivos 

específicos: 

 Desenvolver um estudo integrado das unidades de conservação localizadas no 

estado do Rio Grande do Norte a partir de variáveis espaciais e instrumentos de 

planejamento e gestão, a fim de servir de subsídios para o planejamento e gestão 

dessas áreas protegidas. 

 Identificar e analisar os principais conflitos socioambientais existentes na Área de 

Proteção Ambiental de Jenipabu; 

 Avaliar e analisar a efetividade da gestão da Área de Proteção Ambiental de 

Jenipabu a partir da adaptação da metodologia RAPPAM; 

 Analisar a sustentabilidade da Área de Proteção Ambiental de Jenipabu a partir das 

ações de planejamento, gestão e ordenamento territorial. 

Assim sendo, para nortear este trabalho e responder ao seu problema de pesquisa 

esta tese tem a seguinte hipótese:  

 A APAJ tem um baixo grau de efetividade de gestão e uma situação de 

insustentabilidade em função principalmente da ausência de planejamento, recursos 

                                                      
1
 Veículo automotor utilizado nos passeios nos campos de dunas de Jenipabu. 
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financeiros e humanos. 

A tese está estruturada da seguinte forma: introdução geral; fundamental teórica; 

caracterização da área de estudo; metodologia geral da tese; quatro artigos científicos que 

contemplam os principais resultados da tese; e considerações finais. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

A criação do Parque de Yellowstone nos Estados Unidos em 1872 é considerada o 

marco para o estabelecimento de áreas protegidas no mundo. A partir daí outras áreas 

protegidas foram criadas em diversos países. No Brasil, o Parque Nacional de Itatiaia, no Rio 

de Janeiro, criado em 1937, é considerada a primeira unidade de conservação do país, 

seguindo uma tendência de se instituir legalmente áreas para preservação dos recursos 

naturais. Em 1939, dois novos parques foram criados: o Parque Nacional do Iguaçu, no 

Paraná, e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. A partir daí, o Brasil 

ficou duas décadas sem que novas áreas protegidas fossem criadas, o que voltou a acontecer 

apenas em 1959, agora nas regiões norte, nordeste e centro-oeste (MEDEIROS, 2006). No 

Brasil, várias leis contribuíram para a criação de áreas protegidas, entretanto, merecem 

destaque o Código Florestal (Decreto nº 23793/1934), o Novo Código Florestal (Lei nº 

4771/1965) e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei nº 9985/2000). 

Unidades de conservação – UCs são espaços territoriais legalmente instituídos pelo 

poder público, com características naturais relevantes e que têm como objetivo principal a 

conservação dos seus recursos naturais (BRASIL, 2005). As UCs também podem ser 

compreendidas como espaços territoriais especialmente protegidos, instituídos pela 

Constituição Federal de 1988, e que segundo Pereira e Scardua (2008, p. 90) são entendidos 

“[...] como aqueles espaços, públicos ou privados, criados pelo poder público e que conferem 

proteção especial ao meio ambiente, tomado este em sua acepção mais ampla, de modo a 

incluir o aspecto cultural do meio ambiente”. 

As unidades de conservação também se inserem no conjunto de áreas protegidas, que 

segundo a União Mundial para a Conservação da Natureza – UICN, podem ser definidas 

como “uma área terrestre e/ou marinha especialmente dedicada à proteção e manutenção da 

diversidade biológica e dos recursos naturais e culturais associados, manejados através de 

instrumentos legais ou outros instrumentos efetivos” (UICN, 1994, p. 7 apud MEDEIROS, 



20 
 

2006, p. 41). De acordo com o artigo 2º da Convenção da Diversidade Biológica, área 

protegida é “[...] uma área definida geograficamente que é destinada, ou regulamentada, e 

administrada para alcançar objetivos específicos de conservação” (BRASIL, 2000). Ainda de 

acordo com o Plano Nacional de Áreas Protegidas, são compreendidas como áreas protegidas 

as terras indígenas, os territórios quilombolas e as áreas terrestres e marinhas do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (BRASIL, 2006). 

Assim, nem todo território especialmente protegido ou área protegida são unidades 

de conservação, mas toda UC é um território especialmente protegido e uma área protegida. 

Uma característica comum dessas áreas é a existência de condições específicas para a sua 

proteção, impostas pela lei e que passam a ter uso mais restrito. A figura 1 a seguir representa 

a abrangência desses conceitos. 

 

Figura 1 - Representação esquemática de territórios especialmente protegidos, áreas 

protegidas e unidades de conservação. 

 
Fonte: Adaptado de Pereira e Scardua (2008). 

 

De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, criado 

pela Lei nº 9.985/2000, principal instrumento legal e que consolida a organização das 

unidades de conservação no Brasil, as UCs são divididas em dois grupos: unidades de 

proteção integral e unidades de uso sustentável. As UCs de proteção integral têm como 

objetivo a preservação da natureza, permitindo-se apenas o uso indireto de seus recursos 

ambientais, como por exemplo, para pesquisas científicas, para contemplação da natureza, 

para turismo ecológico e educação e interpretação ambiental, para recreação em contato com 

a natureza, exceto os casos previstos na lei. As UCs de proteção integral estão divididas nas 

seguintes categorias: estação ecológica, reserva biológica, parque, monumento natural e 

refúgio da vida silvestre. Nesse grupo são grandes as restrições de uso, uma vez que as áreas 

protegidas têm como objetivo principal a proteção da natureza (BRASIL, 2005; ARAÚJO, 
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2012a). 

O outro grupo é composto pelas unidades de uso sustentável e tem menos restrições 

de uso, pois seu objetivo é conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável de 

parcela dos seus recursos naturais. As unidades desse grupo são as seguintes: área de proteção 

ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva 

de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural 

(BRASIL, 2005; ARAÚJO, 2012a). Nesse grupo as atividades humanas podem ser 

desenvolvidas dentro das unidades de conservação, desde que sejam compatíveis com a sua 

categoria e garanta o uso sustentável dos recursos naturais e a conservação do ambiente. O 

tipo de unidade de conservação que mais permite a existência de atividades humanas em seu 

interior é a Área de Proteção Ambiental - APA, que de acordo com o Artigo 15 da Lei Federal 

n
o
. 9.985/2000 é definida como 

 

[...] uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, 

dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais    especialmente 

importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, 

e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o 

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais. (BRASIL, 2005, p. 966). 

 

As APAs podem ser vistas como espaços de planejamento, gestão ambiental e 

ordenamento territorial, uma vez que são, quase sempre, áreas com grande extensão. Nessas 

áreas há necessidade de um ordenamento do território voltado para o uso sustentável dos 

recursos naturais, que deve ser elaborado através de processos participativos que possam 

resultar na melhoria da qualidade de vida da população. 

Do ponto de vista da ocupação humana e utilização dos recursos naturais, podem ser 

citados três modelos de uso e ocupação das UCs: aquele que não permite a presença humana 

nem utilização por padrões de ocupação humana e tem como exemplos as unidades de 

conservação de proteção integral; o que permite a ocupação e uso dos recursos naturais por 

comunidades tradicionais, como as reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento 

sustentável, e o que permite diversos padrões de uso e ocupação do solo por atividades 

humanas, observando o plano de manejo e o zoneamento ecológico-econômico, como é o 

caso das áreas de proteção ambiental (CABRAL; SOUZA, 2005). 

Acontece que esse modelo mais flexível de utilização de UCs, como a categoria 

APA, que não exige a desapropriação de terras e muitas vezes podem ter grandes áreas que 

englobam mais de um município, configura-se em diversos casos como espaço de conflitos, 

onde, invariavelmente, a preservação e o uso sustentável são negligenciados em função de 
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interesses econômicos. Para Brito (2008) os conflitos ambientais estão diretamente ligados à 

gestão e ao manejo dos recursos naturais. O autor afirma ainda que os conflitos estão 

intimamente ligados às unidades de conservação, já que muitas vezes são espaços marcados 

por problemas ambientais, de ordem social, econômica e política, que acabam em conflitos 

entre a população local e os gestores da UC. 

Nas unidades de conservação de uso sustentável localizadas na zona costeira, por 

exemplo, esses conflitos são ainda maiores quando as mesmas estão localizadas em áreas 

dotadas de atrativos naturais de interesse turístico, como dunas, falésias e lagoas. A 

especulação imobiliária e a atividade turística acabam tornando-se responsáveis pelo 

direcionamento do processo de uso e ocupação do solo, muitas vezes não respeitando o 

zoneamento, quando existente, e não observando as fragilidades naturais dos ambientes 

costeiros. 

De acordo com Cruz (2001), o turismo é a única atividade que consome 

elementarmente espaço. Nesse processo de apropriação e consumo do espaço das unidades de 

conservação, geralmente não são levados em consideração os princípios do turismo 

sustentável (DIAS, 2003), e quando as UCs são dotadas de planos de manejo e outros 

instrumentos de gestão, muitas vezes não são observadas as limitações impostas aos modelos 

de ocupação implementados. Já o processo de urbanização ocorre pela expansão dos centros 

urbanos já consolidados e também pela formação e/ou crescimento de novos núcleos, muitos 

deles ligados ao turismo através das segundas residências destinadas ao turismo de veraneio, 

que tem como característica a expansão espacial horizontal com residências unifamiliares. 

Como consequência, os conflitos provocados pelas relações natureza/sociedade 

dentro das áreas protegidas, acabam atendendo as “demandas do mercado” e provocando 

externalidades negativas, ou seja, a degradação ambiental. Com isso, as unidades de 

conservação acabam não cumprindo os objetivos estabelecidos pelo SNUC, como definir o 

ordenamento territorial e garantir a sustentabilidade do uso dos seus recursos naturais. 

De acordo com Lopes, Soares e Araújo (2014, p. 221) “[...] a criação de uma UC por 

si só já é um prenúncio de conflitos, principalmente quando existem usos pré-existentes 

realizados por populações humanas.” Ainda neste contexto, Castro Junior, Coutinho e Freitas 

(2009, p. 57) afirmam que “Grande parte dos conflitos ocorre na escala local, pois é aí que se 

dão a materialização das relações socioespaciais e o exercício do poder, a partir dos fluxos de 

material e informação e das ações de coerção e de ordenamento territorial”. Esses conflitos 

são ainda maiores quando não há participação da população residente na UC (DIAS, 2010). 

Logo, percebemos que uma das formas de mitigar esses conflitos é através do processo de 

planejamento e gestão participativos das unidades de conservação, envolvendo as populações 
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tradicionais, quando existentes, os órgãos gestores, tomadores de decisões e a sociedade civil 

organizada, eliminando o processo burocrático e autoritário de tomada de decisão, 

característico no planejamento brasileiro, principalmente a partir da implantação do governo 

militar. 

Uma forma de possibilitar a gestão participativa de UCs é através de oficinas e 

fóruns permanentes de discussões e de representação das comunidades locais nos conselhos 

gestores. Limont e Fisher (2012) apontam que a gestão participativa é o caminho para o 

exercício da cidadania, a troca de experiências e vivências, a melhoria da qualidade de vida 

das comunidades e a construção de estratégias de conservação das áreas protegidas. 

Araújo, Cabral e Marques (2012, p. 205) afirmam que “[...] nem o estabelecimento 

do marco legal, nem as incipientes iniciativas federais e estaduais de estruturação desses 

espaços territoriais têm logrado êxito na missão de fazê-los cumprir seus objetivos de 

conservação para os quais foram estabelecidos.” Esse quadro de referência é preocupante uma 

vez que esses espaços protegidos carecem de cuidados especiais em seus processos de 

planejamento e gestão, demandando recursos humanos e pesquisas científicas que embasem 

os tipos de uso que serão permitidos. No que tange às unidades de conservação de uso 

sustentável, por exemplo, a falta de infraestrutura e estudos científicos pode acarretar em 

sérios problemas para o uso sustentável dessas áreas, haja vista que, muitas vezes, são 

formadas por ambientes naturais frágeis junto com atividades humanas dentro de seu 

perímetro e entorno e, caso não haja instrumentos de ordenamento territorial, pode levar ao 

não cumprimento das funções ambientais para as quais foram criadas. 

Segundo Araújo (2012a, p. 115) “No Brasil, até meados da década de 1970, a criação 

de unidades de conservação obedecia a critérios eminentemente estéticos ou respondia a 

circunstâncias políticas favoráveis”. Apesar de isso ter mudado um pouco, a criação de UCs 

ainda apresenta problemas, como a demora para a realização de estudos que subsidiem a 

elaboração e implementação de instrumentos técnicos, como o plano de manejo e o 

zoneamento ecológico econômico, fundamentais para o uso sustentável de qualquer UC. 

Nesse contexto, Araújo (2012a, p. 121) afirma ainda que “Nenhuma das categorias de manejo 

[de UC] vem cumprindo a contento importantes objetivos de manejo, os quais deveriam 

alcançar”. 

Araújo, Cabral e Marques (2012) afirmam que grande parte das UCs do Brasil ainda 

não tem plano de manejo, o que contraria a lei do SNUC que determina a realização de 

estudos e elaboração do plano no prazo de até cinco anos após a criação da UC (BRASIL, 

2005). A falta desse instrumento, de fundamental importância para traçar as diretrizes de uso 

e ocupação das unidades de conservação, configura-se como o entrave para o cumprimento 
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das funções para as quais a UC foi criada, aumentando o potencial da ocorrência de impactos 

adversos, e, por conseguinte, a diminuição da sustentabilidade ambiental da UC. Apesar de 

não garantir o manejo correto e o uso sustentável dos recursos naturais, o plano de manejo é 

um instrumento importante que aumenta as chances da proteção dos recursos naturais das 

áreas protegidas. 

Nesse contexto, Pádua (2011) aponta que é um ato inútil a criação de grandes 

ambientes protegidos, que mesmo sendo instituídos legalmente, na prática nada é feito além 

da sua criação. A autora afirma ainda que a proteção desses espaços não está assegurado 

apenas pelos decretos de criação, não passando de intenção que isso ocorra. Dentro desse 

contexto, Medeiros (2006, p. 60) afirma que “A falta de planejamento de longo prazo e o 

aporte de recursos têm sido os principais gargalos na consolidação das áreas protegidas 

brasileiras”. 

 

CONFLITOS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

O processo de formação e disseminação de conflitos a partir da criação de áreas 

protegidas vem ocorrendo ao longo da história (VIVACQUA; VIEIRA, 2005). Os conflitos 

em áreas protegidas existem desde a criação da primeira UC do planeta, o Parque de 

Yellowstone, nos EUA, criado inicialmente com a intenção de proteger a natureza e os índios 

e que serviu de modelo para implantação de outros parques em todo planeta. Povos indígenas 

Crow, Blackfeet e Shoshone-Bannot habitavam a área onde foi criado o Parque de 

Yellowstone, alguns há mais de 800 anos. Após sua criação, índios que residiam na área 

foram expulsos e há indícios de confrontos entre autoridades do parque e seus habitantes, 

resultando na morte de mais de trezentos índios (COLCHESTER, 2000; MORSELLO, 2001). 

Os conflitos com as populações locais também ocorreram com a criação de áreas protegidas 

na África, Ásia e América Latina no início do século XX (DIEGUES, 2000). Percebemos 

assim, que a existência de conflitos é inerente às áreas protegidas em todo o seu processo 

histórico. Isto ocorre dentre outros fatores porque uma das premissas que predominavam na 

criação de áreas protegidas “[...] era a de que o bem público era servido de forma melhor 

através da proteção das florestas e dos recursos hídricos, mesmo que isso implicasse o 

deslocamento de comunidades locais” (MORSELLO, 2001, p. 144). 

O ideal preservacionista e o “mito da natureza intocada” eram considerados 

prioritários em detrimento das populações humanas que habitavam terras transformadas em 

áreas protegidas. Apesar de que hoje se busque a criação de unidades de conservação de 

forma participativa, muitas comunidades locais e tradicionais ainda atribuem ao Estado um 
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papel autoritário sobre a gestão do território e criação desses espaços protegidos, o que muitas 

vezes está na origem dos conflitos. De acordo com Morsello (2001), a Comissão de Parques e 

Áreas Protegidas da IUCN, mesmo que tardiamente reconheceu os erros impostos por esse 

modelo e vem desde 1984 alterando as diretrizes para criação de áreas protegidas. Entretanto, 

ainda não há consenso sobre o tema. 

A melhor solução para esses problemas seria a participação de todos os atores 

envolvidos para definir os arranjos mais justos para criação da área protegida. Morsello 

(2001) cita a pesquisa feita por Carrillo e Charvet (1994), onde os autores mostraram que na 

América Latina poucos parques foram instituídos com a participação da população local. 

Outra possibilidade, entretanto, menos indicada para a solução dos conflitos é a participação 

na fase de manejo (MORSELLO, 2001). 

Apesar do histórico da criação de unidades de conservação apontar a existência de 

muitos conflitos, a criação dessas áreas é teoricamente, do ponto de vista dos seus objetivos, 

uma maneira de evitar, mediar e resolver esses problemas socioambientais em seu território e 

entorno, uma vez que pretende regular e determinar as formas de uso dos recursos existentes. 

Entrementes, a simples criação de áreas protegidas não é a garantia da resolução de conflitos, 

ao contrário, muitas vezes esses problemas ganham um grau de magnitude ainda maior em 

função da ineficiência do Estado em garantir o cumprimento das normas legais que 

estabelecem as limitações de uso e ocupação dos espaços especialmente protegidos, e da 

forma muitas vezes autoritária e sem a participação da população local no processo de 

criação. 

A ampliação dos conflitos ocorre principalmente quando a UC é criada em áreas com 

ocupação humana já consolidada, onde os moradores já desenvolvem um modo de ocupação e 

exploração dos recursos naturais, em determinadas situações à margem da legislação e dos 

princípios de preservação e conservação ambiental. Nesse caso, a criação das UCs surge 

como uma tentativa de amenizar e resolver conflitos já existentes entre a preservação e 

exploração dos recursos naturais e entre os atores envolvidos (VIVACQUA; VIEIRA, 2005). 

Entretanto, nem sempre isso acontece, principalmente quando o processo de criação e 

implementação da UC ocorrem de forma autoritária sem a participação dos seus habitantes, 

representantes da sociedade civil organizada e de instituições e entidades diretamente 

relacionadas com o uso e gestão dos recursos naturais e culturais situados no interior e áreas 

limítrofes da UC, que segundo (VIVACQUA; VIEIRA, 2005, p. 160) acaba “[...] ofuscado o 

potencial transformador que todo conflito socioambiental carrega em si.”. 

Outro problema associado aos conflitos socioambientais em UCs está atrelado à 

ineficiência do estado em fiscalizar o cumprimento da legislação que rege as formas de uso do 
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seu território. Uma vez criadas, essas áreas passam a ter um regime especial de proteção e 

administração, o que exige do Estado, um conjunto de ações operacionais, legais e técnico-

administrativas para planejar e gerenciar aquele território. Quando isso não é feito, possibilita 

a existência de ações ilegais que findam em desacordo com os tipos de uso que foram 

estabelecidos para a UC, o que leva a conflitos socioambientais. Logo, uma área criada para 

garantir a proteção dos recursos naturais, o uso ordenado do território e a qualidade de vida 

para seus habitantes, pode acabar tornando-se, contraditoriamente, “uma zona de conflitos”. 

Com efeito, a maioria das UCs costeiras do Brasil foi criada nos últimos 30 anos, 

após a consolidação do movimento ambientalista que teve início com a Conferência de 

Estocolmo na década de 1970 e foi ratificada na Rio-92. O crescimento desse movimento e a 

ampliação do debate sobre o desenvolvimento sustentável tornou a criação de áreas protegidas 

uma estratégia, principalmente para garantir a preservação da biodiversidade. No Brasil, 

apesar da legislação já ter instrumentos que abordavam essas áreas, é só com a criação do 

SNUC que vem essa consolidação. 

Entretanto, isto ocorre num cenário onde o território nacional já apresentava um 

quadro acelerado de antropização e desfiguração das paisagens. Nesse contexto, as áreas 

protegidas, em especial as unidades de conservação emergem com as funções de proteger 

áreas ainda preservadas ou evitar o avanço da degradação em áreas de relevante importância, 

biológica, geoambiental e/ou cultural que já sofreram processo de antropização. É nesse 

último caso onde as UCs surgem como categoria para amenizar, reduzir ou evitar a ampliação 

de conflitos socioambientais existentes e que geralmente tiveram início antes da criação da 

área protegida. 

Nesta ótica, podemos pensar o conflito através de duas perspectivas diferentes: antes 

da criação da UC o conflito existia em função da incompatibilidade entre padrões de 

ocupação humana e certos elementos culturais ou geoambientais daquela área, estes em 

muitos casos já resguardados por instrumentos legais, como o Código Florestal e resoluções 

do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. Quando se cria a UC o conflito 

permanece porque em muitos casos esses padrões de ocupação são incompatíveis com a 

categoria da área criada. São os instrumentos de planejamento e gestão, como plano de 

manejo e zoneamento ambiental e ecológico econômico que vão criar estratégias para o 

ordenamento territorial e tentar organizar o modelo de ocupação pré-existente, evitando, por 

exemplo, a expansão de atividades e usos já consolidados que causam degradação ambiental. 

De acordo com esse ponto de vista, as UCs são espaços de conflitos, pois há 

uma disputa entre os interesses de conservação e exploração dos recursos naturais 

existentes em seu interior. Esses conflitos serão em menor ou maior medida de acordo 
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com uma série de variáveis como, a efetividade dos instrumentos de planejamento e 

gestão, o processo de criação (participativo ou não) da UC, o histórico de ocupação da 

área, da capacidade de fiscalização e monitoramento das atividades desenvolvidas e 

exploração dos recursos naturais. 

Em outra perspectiva de análise, o conflito pode ser visto como uma oportunidade 

para o (re)ordenamento territorial e resolução de problemas socioambientais (VIVACQUA; 

VIEIRA, 2005). É neste contexto onde as UCs são criadas em função de demandas pré- 

existentes, como por exemplo, em situações onde as comunidades tradicionais estão tendo seu 

modo de vida ameaçado, geoambientes estão sendo degradados, atividades econômicas 

avançando sobre ecossistemas frágeis e legalmente protegidos. Na zona costeira brasileira 

podemos citar vários exemplos de UCs que foram criadas em função de conflitos já 

existentes, como a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão, a Área de 

Proteção Ambiental Recifes de Corais e a Área de Proteção Ambiental de Jenipabu, ambas no 

Rio Grande do Norte, e a Reserva Extrativista Prainha do Canto Verde, no litoral cearense 

(LIMA, 2006; LOPES; SOARES; ARAÚJO, 2014; SILVA, SOARES, LOPES, 2012). Neste 

contexto, surge uma das críticas à criação de unidades de conservação em que Barros (2010), 

por exemplo, dentre tantos outros autores afirmam que as UCs são criadas para amenizar 

problemas, e não como uma estratégia e ação prévia para conservação dos recursos naturais e 

ordenamento do território. 

A ideia de conflito também está associada à escassez quantitativa de recursos 

(ACSELRAD, 2004). Nesta lógica, a disputa entre grupos sociais com percepções diferentes 

da apropriação e uso do território estaria ligada a uma questão de sobrevivência e também a 

uma lógica capitalista que incentiva cada vez mais o consumismo, e por consequência, a 

exploração desenfreada dos recursos naturais. Nesta perspectiva, quanto maior a escassez de 

recursos, mais conflitos surgirão, talvez numa escala geométrica levando em consideração o 

crescimento da população do planeta e o aumento da pegada ecológica, a expansão do atual 

modelo de produção baseado na sobre-exploração dos recursos naturais, culminando na crise 

ambiental, apontada dentre outros autores, por Santos (2009) e Leff (2001), que vem sendo 

tema de diversos encontros supranacionais desde a década de 1970.  

De acordo com Almeida (2010, p. 20) “A chamada ‘crise ambiental’, na verdade 

uma crise da sociedade do consumo e do individualismo, tem imposto o fracasso a 

praticamente todas as tentativas de conceber uma forma menos predatória da relação 

Sociedade-Natureza num sentido amplo.” O conflito também se configura dentro desse 

contexto, uma vez que corrobora para ampliação dos problemas que ocorrem dentro da 

interface natureza/sociedade, dentre eles a escassez de recursos e a crise ambiental. 
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Por se materializarem num dado recorte espacial, os conflitos socioambientais podem 

ocorrer de forma difusa ou concentrada. Nas UCs os conflitos podem transpassar seu 

território, o que amplia sua escala espacial de análise. Desta feita, a delimitação espacial para 

estudos de conflitos em UCs é uma decisão metodológica e operacional para compreendê-los 

dentro de um determinado contexto, numa área que tem regras especiais para utilização dos 

recursos e ocupação do espaço, e geralmente é dotada de atributos culturais, ambientais e 

ecológicos específicos. Entretanto, isto não impede que sejam apontadas as implicações dos 

conflitos fora do território da área protegida estudada, suas consequências e de que formas 

podem contribuir para o entendimento da realidade dentro da área objeto de estudo. 

Assim, a criação e gestão de unidades de conservação devem ter como pressupostos 

os ideais apontados pelo desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade do 

desenvolvimento, de maneira que seus aportes teóricos possam subsidiar mecanismos e 

instrumentos para a efetividade da gestão dessas áreas especialmente protegidas. 

 

SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, INDICADORES E 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

Para Boff (2012), a sustentabilidade deve romper com o antropocentrismo e garantir 

a sustentação de todos os seres vivos do planeta Terra. Entretanto, apesar de romper com a 

ideia do homem como centro do universo, deve também possibilitar a sustentação da vida 

humana e de suas necessidades, através do uso responsável e sustentável dos recursos e 

serviços que a Terra nos oferece. 

De acordo Boff (2012, p. 109), 
 

A sustentabilidade se mede pela capacidade de conservar o capital natural, 

permitir que se recupere, refaça e, ainda, por meio da inteligência humana, 

possa ser melhorada para entregarmos às gerações futuras não uma Terra 

depauperada, mas enriquecida e ainda aberta a coevoluir, já que vem 

evoluindo há milhões e milhões de anos. 

 

A partir desses pressupostos, compreendemos que a sustentabilidade de uma UC 

ocorre quando as ações de planejamento, gestão e utilização direta e/ou indireta dos seus 

recursos, possibilitam o alcance e manutenção em longo prazo dos objetivos para os quais a 

UC foi criada, como garantir as condições para manutenção da sua qualidade ecológica, 

socioeconômica, cultural e ambiental, dos seus ecossistemas, comunidades humanas e seu 

entorno. Portanto, do ponto de vista operacional, a sustentabilidade de uma UC está 

diretamente relacionada à capacidade de planejamento e gestão estratégica, garantia e 

manutenção de recursos humanos, financeiros e estrutura física adequados para a sua 
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realidade. Uma das possibilidades de mensurar e analisar a sustentabilidade de UCs é através 

da análise com o uso de sistemas de indicadores. 

A sustentabilidade não é alcançada de forma instantânea, é um processo de mudança 

e que exige uma transformação estrutural com a participação de todos os setores da sociedade 

e prescinde de estratégias de planejamento de longo prazo. Entretanto, por enquanto a 

sustentabilidade encontra-se no plano teórico e é preciso muito trabalho de transformação nas 

esferas social e econômica para que saia do quadro abstrato para algo concreto e real 

(AFONSO, 2006). 

Subjacente às ideias de sustentabilidade e indicadores está toda a construção 

ideológica e teórica de desenvolvimento sustentável – DS. Na literatura existem inúmeras 

definições para DS, o que muitas vezes dificulta o que realmente se entende por esse conceito 

e torna difícil sua aplicação no mundo real. Segundo Bellen (2006), o conceito de DS vem de 

um extenso processo histórico de reavaliação da relação entre a sociedade e o meio natural, o 

que talvez explique a complexidade do debate desse tema. 

A definição mais conhecida de DS é a elaborada pelo Relatório Brundtland em 1987 

e difundida na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – 

Rio-92, que diz que desenvolvimento sustentável é aquele que atende as necessidades das 

gerações atuais sem comprometer as gerações futuras de atenderem suas próprias 

necessidades (BELLEN, 2006; GUIMARÃES; FEICHAS, 2009). Percebemos então, que o 

DS propõe buscar um equilíbrio entre demanda e capacidade de fornecimento dos recursos 

naturais para as sociedades atuais, de forma que as gerações futuras também possam ter 

garantido o atendimento de suas necessidades. 

O DS busca levar a sociedade a um novo modelo, com maior proteção dos recursos 

naturais, equidade econômica e justiça social, tentando romper com a atual crise ambiental. 

Essa proposta caminha para a busca de uma nova racionalidade ambiental, na qual o meio 

ambiente não é visto apenas como um conjunto de recursos a serem utilizados pelo homem 

(LEFF, 2001). Essa nova forma de pensar deve estar alicerçada no equilíbrio da relação 

natureza/sociedade e numa visão holística e integrada dos sistemas físicos e sociais. Para isso, 

as correntes do conhecimento pautadas na multi, inter e transdisciplinaridade são 

fundamentais para a quebra do paradigma vigente em busca da nova racionalidade ambiental 

e do desenvolvimento sustentável. 

Assim sendo, muitos são os caminhos que vêm sendo traçados para alcançar esse 

novo modelo de desenvolvimento. Após o lançamento, na década de 1980, e popularização na 

Rio-92, do conceito de DS, o desafio passou a ser a criação de ferramentas para sua 

mensuração, como indicadores de sustentabilidade, liderado pela Comissão para o 
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Desenvolvimento Sustentável – CSD das Nações Unidas (TAYRA; RIBEIRO, 2006). 

Os indicadores são ferramentas criadas para mensurar/analisar a sustentabilidade de 

um dado espaço geográfico, de uma atividade humana ou empreendimento, logo podem 

colaborar com os estudos em prol do desenvolvimento sustentável ou mensurar/analisar em 

que grau se está em busca do DS. Para Guimarães e Feichas (2009, p. 307) “[...] um conjunto 

de indicadores de sustentabilidade exerce a função de advertir à comunidade sobre riscos e 

tendências do desenvolvimento, se constituindo como uma carta de navegação sobre o futuro 

[...]”. 

A importância da utilização de indicadores está na contribuição que essa ferramenta 

pode trazer para a sustentabilidade do uso dos recursos naturais e da relação 

natureza/sociedade. Para isso, é preciso compreender as ideias subjacentes a este conceito. 

Assim, 

 
Em termos gerais, para Hardi e Zdan (1997), a idéia de sustentabilidade está 

ligada à persistência de certas características necessárias e desejáveis de 

pessoas, suas comunidades e organizações, e os ecossistemas que as 

envolvem, dentro de um período de tempo longo e indefinido. Para atingir o 

progresso em direção à sustentabilidade deve-se alcançar o bem-estar 

humano e dos ecossistemas, sendo que o progresso em cada uma dessas 

esferas não deve ser alcançado à custa da outra (BELLEN, 2006, p. 31). 

 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE define os 

indicadores “[...] como um parâmetro, ou valor derivado de parâmetros que apontam e 

fornecem informações sobre o estado de um fenômeno, com uma extensão significativa” 

(BELLEN, 2006, p. 42). Para Siche et al. (2007, p. 140) “O termo indicador é um parâmetro 

selecionado e considerado isoladamente ou em combinação com outros para refletir sobre as 

condições do sistema em análise.” Dessa maneira, os indicadores de sustentabilidade podem 

ser considerados como variáveis que juntas representam um quadro de referência, que 

analisados sistemicamente, trarão à luz a realidade ambiental de um dado espaço geográfico. 

Para Bellen (2006), os indicadores representam um modelo do mundo real e não a própria 

realidade, entretanto devem ter legitimidade analítica e ser elaborados com um suporte 

metodológico que possibilite uma mensuração coerente. 

Siche et al. (2007) chamam atenção para a confusão que é feita entre indicador e 

índice, muitas vezes tidos como sinônimos. Para os autores, índice “[...] é o valor agregado 

final de todo um procedimento de cálculo onde se utilizam, inclusive, indicadores como 

variáveis que o compõem” (p. 139). Dessa forma, o índice é o produto final que retrata 

numericamente uma dada realidade a partir do uso de um conjunto de indicadores, utilizando 

metodologia científica. Apesar das diferenças conceituais e de aplicação, índices e indicadores 
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estão interligados e apresentam em comum o fato de funcionarem “[...] como um sinal de 

alarme para manifestar a situação do sistema avaliado, pois são valores estáticos, isto é, dão 

uma fotografia do momento atual” (SICHE et al., 2007, p. 143). A figura 2 traz a 

representação de indicadores e índices na pirâmide de informações. 

 

Figura 2 – Pirâmide de informações 

 
Fonte: Bellen (2006, p. 44). 

 

Tayra e Ribeiro (2006) apontam que Quiroga-Martinez (2003) identificou três 

gerações no processo de construção dos indicadores de desenvolvimento sustentável: a 

primeira geração continha apenas os indicadores ambientais e não havia interação entre os 

componentes de um sistema. Na segunda os indicadores passaram a ser divididos em quatro 

dimensões: econômica, social, ambiental e institucional, mas ainda não havia vinculação entre 

os temas. O Livro Azul da CSD é a principal referência dessa geração. A terceira é composta 

pelos indicadores elaborados a partir de 1996, que são aqueles vinculantes, sinergéticos e 

transversais. Nesta geração de indicadores são incorporadas várias dimensões do 

desenvolvimento sustentável, suas variáveis são correlacionadas e compreendidas como 

partes de um mesmo sistema. Os autores ressaltam que mesmo antes da Rio-92 já havia 

experiências na tentativa de construção de índices com a introdução de variáveis ambientais 

nos indicadores econômicos, como por exemplo o Índice de Bem Estar Econômico e Social – 

IBES. 

De acordo com Tunstall (1994 apud Bellen, 2006), são cinco as principais funções 

dos indicadores: avaliação das condições e tendência, comparação entre lugares e situações, 

avaliação de condições e tendências em relação às metas e aos objetivos, promover 

informações de advertência e antecipar futuras condições e tendências. Relacionando com as 

unidades de conservação, o uso de indicadores pode ir além do diagnóstico da efetividade de 
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gestão
2
, e também permitir a criação de prognósticos e cenários futuros a partir do estudo do 

contexto atual, a realização de análises comparativas entre UCs, identificação de pressões e 

impactos adversos e alertar sobre o futuro da unidade de conservação fazendo uma relação 

dos indicadores utilizados com os objetivos e características socioambientais da área 

estudada, dentre outras possibilidades de uso. 

Para que alcance as suas funções “[...] um bom indicador deve conter os seguintes 

atributos: simples de entender; quantificação estatística e lógica coerente; e comunicar 

eficientemente o estado do fenômeno observado” (SICHE et al., 2007, p. 139). Alguns 

indicadores tem abordagem apenas qualitativa, logo dispensam a quantificação, entretanto, 

esses indicadores não são consenso no meio acadêmico, assim como também não são aqueles 

exageradamente quantitativos. Estes, muitas vezes não conseguem atingir dois dos atributos 

básicos dos indicadores: serem simples de entender e a fácil comunicação para a sociedade e 

os tomadores de decisão. O excesso de dados numéricos junto com o uso de metodologias 

complexas dificultam a representação da realidade estudada e a comunicação dos resultados 

obtidos. Para Bellen (2006) os indicadores devem simplificar as informações de sistemas 

complexos e tornar a comunicação mais compreensível e quantificável. 

A seleção é outro problema relacionado aos indicadores (BELLEN, 2006). O autor 

afirma ainda que “Meadows (1998) relata alguns problemas referentes à escolha e à utilização 

de indicadores. Um deles é a superagregação que ocorre quando muitos dados são 

condensados num único índice [...]” (BELLEN, 2006, p. 61), formando os índices sintéticos. 

Nesse sentido, no caso de indicadores aplicados a UCs, pode ser proposto um sub-índice para 

cada uma das dimensões elencadas, que agregará um conjunto de indicadores, e a junção 

desses sub-índices levará ao índice final que medirá o grau de sustentabilidade da UC 

estudada. Com isso, pode ser possível identificar quais dimensões contribuem para o maior 

grau de sustentabilidade ou insustentabilidade da unidade de conservação, possibilitando o 

direcionamento de políticas setoriais no sentido de melhorar e/ou ampliar o estado de 

sustentabilidade da área protegida. 

Na tentativa de dirimir a problemática que envolve a seleção de indicadores de meio 

ambiente, a OCDE estabeleceu alguns critérios sob três aspectos principais: relevância 

política, clareza analítica e mensurabilidade (TAYRA; RIBEIRO, 2006). 

Uma das possibilidades metodológicas para a seleção dos indicadores é a utilização 

dos princípios e diretrizes estabelecidos pelo documento conhecido como “Princípios de 

Bellagio”, criado em 1996 por especialistas e pesquisadores do mundo inteiro, que se 

                                                      
2
 Indicadores de sustentabilidade que mensuram efetividade de gestão são os mais aplicados a unidades de 

conservação. 
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reuniram “[...] para revisar os dados e as diferentes iniciativas de avaliação de 

sustentabilidade” (BELLEN, 2006, p. 71). Esses princípios e diretrizes são uma importante 

orientação para a formulação de ferramentas de sustentabilidade e são utilizados como guia 

“[...] desde a escolha e o processo de indicadores, a sua interpretação, até a comunicação de 

resultados” (HARDI; ZDAN apud BELLEN, 2006, p. 72). A seguir são apontadas algumas 

das diretrizes dos princípios de Bellagio, que compreendem que a avaliação do progresso 

rumo à sustentabilidade deve: 

 

 Ser guiada por uma visão clara do que seja desenvolvimento sustentável e 
das metas que definam esta visão; [...] 

 Considerar o bem-estar dos subsistemas ecológico, social, e econômico, 

seu estado atual, bem como sua direção e sua taxa de mudança, de seus 

componentes e a interação entre as suas partes; [...] 

 Considerar as conseqüências positivas e negativas da atividade humana 

de modo a refletir os custos e benefícios para os sistemas ecológico e 

humano, em termos monetários e não-monetários; [...] 
 Considerar as condições ecológicas das quais a vida depende; [...] 
 Ter um número limitado de indicadores ou combinação de indicadores 

para fornecer um sinal claro de progresso; 

 Ser baseado na padronização de medidas, quando possível, para permitir 
comparações; [...] 
 Construir os dados e indicadores de modo que sejam acessíveis ao 
público; [...] 
 Ser feita de forma que os indicadores e as ferramentas estimulem e 

engajem os tomadores de decisão; 
 Procurar a simplicidade na estrutura do sistema e utilizar linguagem clara 

e simples. [...] 

 Ser interativa, adaptativa e responsiva às mudanças, porque os sistemas 

são complexos e se alteram frequentemente; [...] 

 Ajustar as metas, sistemas e indicadores aos insights decorrentes do 

processo; [...] 

 Ser assegurada por provimento de capacidade institucional e provimento 

de suporte constante no processo de tomada de decisão (HARDI; ZDAN 

Apud BELLEN, 2006, p. 74-76). 

 

Apesar da dificuldade para a seleção de indicadores, existem muitos elementos e 

proposições para ajudar nesse processo, de forma que possam retratar da forma mais fiel 

possível as realidades estudadas. Em suma, os indicadores são uma das mais importantes 

ferramentas para o processo de planejamento e gestão de UCs. 

 

  PLANEJAMENTO E GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

A sustentabilidade e efetividade de UCs dependem em grande medida dos processos 

de planejamento e gestão dentro de uma perspectiva integrada de percepção do espaço e das 

ações administrativas e operacionais. Portanto, é preciso estabelecer as diferenças e relações 
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entre os conceitos de planejamento e gestão. “O planejamento é a preparação para a gestão 

futura, buscando-se evitar ou minimizar problemas e ampliar margens de manobra” (SOUZA, 

2004, p. 46). Assim, planejar é se antecipar a ações que podem acontecer no futuro a partir do 

estabelecimento de cenários. Dentre as grandes vantagens do processo de planejamento de 

UCs estão a possibilidade de evitar ou minimizar impactos adversos e ampliar as 

potencialidades de uso dessas áreas a partir de uma lógica de racionalidade ambiental. De 

forma sintética, “Planejar e pensar antes de agir” (CABRAL; ARAUJO; MARQUES, 2012, p. 

265). 

Já a gestão “[...] é a efetivação, ao menos em parte (pois o imprevisível e o 

indeterminado estão sempre presentes, o que torna a capacidade de improvisação e a 

flexibilidade sempre imprescindíveis), das condições que o planejamento feito no passado 

ajudou a construir” (SOUZA, 2004, p. 46). No contexto das UCs, gestão são todas as ações 

administrativas e operacionais tomadas a partir de um planejamento prévio para garantir a 

proteção e manejo sustentável dos recursos naturais e socioculturais. Ou seja, a gestão é de 

certa forma, executar aquilo que foi planejado. Fica patente então, que planejamento e gestão 

são conceitos complementares.  

A essência do planejamento está na sua capacidade de fornecer subsídios para a 

tomada de decisão (SANTOS, 2004). Na perspectiva da integração entre planejamento e 

gestão, a tomada de decisão são as ações e estratégias para alcançar a efetividade da gestão 

das UCs. Dessa forma, um planejamento bem feito amplia a possibilidade da eficácia da 

tomada de decisão e do alcance dos objetivos de criação das UCs.  

De acordo com Brasil (2011, p. 108), “O planejamento da UC não constitui um fim 

em si mesmo, mas uma ferramenta que serve de base para seu gerenciamento [...]”. O 

processo de planejamento de uma UC, que deve começar desde a proposta de criação da nova 

área a ser protegida, é o primeiro passo para um ciclo contínuo de gestão, desenvolvido dentro 

de uma perspectiva sistêmica e de retroalimentação.  

Em função da complexidade que geralmente envolve as UCs, seja do ponto de vista 

socioespacial, ecológico e/ou operacional, um dos caminhos para o alcance da sua 

sustentabilidade e efetividade de gestão é através do planejamento e gestão estratégicos, que 

envolvem a integração sistêmica dos seus objetivos de criação, com o diagnóstico do seu 

contexto atual, elaboração de cenários futuros desejados e as ações adotadas para 

operacionalização da infraestrutura física, recursos humanos e financeiros. A partir da criação 

de cenários futuros, o planejamento estratégico possibilita a redução de incertezas e amplia a 

capacidade de elaboração de ações para enfrentar os desafios e consolidar os objetivos de 

criação da UC (IBAMA, 2001). Para Christofoletti (1999), o planejamento estratégico 
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também engloba a tomada de decisão a longo e médio prazos. A figura 3 mostra um modelo 

simplificado de um processo sistêmico de planejamento e gestão estratégicos a partir dos 

objetivos de criação da UC. 

 

Figura 3 – Planejamento estratégico de unidades de conservação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

O plano de manejo é o principal instrumento de planejamento e gestão de UCs e 

estabelece as diretrizes para seu funcionamento, metas e estratégias de ação (BRASIL, 2011). 

É também um exercício para escolha do cenário futuro da UC a partir do contexto atual e dos 

seus objetivos de criação (DOUROJEANNI, 2003). Seus principais produtos são o 

zoneamento e os programas de ação. Esse último “[...] constituem os processos (conjunto de 

atividades) de que uma unidade de conservação necessita para cumprir sua missão” 

(ARAUJO; CABRAL; MARQUES, 2012c, p. 201). 

O plano de manejo é um documento que deve estar em constante processo de 

aperfeiçoamento e ser revisado periodicamente, de acordo com as novas demandas e 

conhecimentos gerados sobre a UC. Assim, seus programas de ação devem ser elaborados de 

forma que permitam adaptações às novas realidades e demandas que surgirão durante o 

processo de gestão. 

Uma UC é sustentável na medida em que garante a proteção da biodiversidade e o 

ordenamento territorial a partir de um processo de planejamento e gestão sistêmico e 

integrado. No caso das UCs de uso sustentável, acrescentam-se também as condições de vida 

e as relações entre as comunidades que vivem em seu interior e o uso sustentável dos seus 

recursos naturais. Tudo isso só ocorre quando os instrumentos de planejamento e gestão 

existem e são efetivamente aplicados, principalmente o plano de manejo e o conselho gestor. 

Portanto, a sustentabilidade de uma UC está relacionada à existência e eficácia dos seus 
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instrumentos de planejamento e gestão, de modo que garantam a proteção da biodiversidade, 

o ordenamento territorial (no caso das UCs da categoria de uso sustentável) e a efetividade 

dos objetivos de criação da UC. 
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HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE JENIPABU 

 

A APAJ é uma unidade de conservação de uso sustentável, de acordo com o SNUC 

(BRASIL, 2005). Foi criada em 1995 pelo Decreto Estadual no 12.620/1995, com uma área 

de aproximadamente 1739 hectares, localizada nos municípios de Extremoz (97%) e Natal 

(3%), no litoral oriental do Rio Grande do Norte (Figura 4) (RIO GRANDE DO NORTE, 

2009a). 

 

Figura 4 – Mapa de localização da Área de Proteção Ambiental de Jenipabu 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

O histórico de criação da APAJ está associado ao processo de desenvolvimento do 

turismo no Rio Grande do Norte, que por sua vez teve forte influência das políticas 

governamentais de investimentos em obras estruturantes para fomentação e expansão do 

turismo na região Nordeste. Essas políticas públicas governamentais deram-se principalmente 

através do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – PRODETUR - NE no 

início da década de 1990, que no estado do Rio Grande do Norte foi responsável pela criação 

da Via Costeira como uma via de fluxo para atividade turística e construção de grandes 

empreendimentos hoteleiros (ALMADA, 2014; BARROS, 2010; NASCIMENTO, 2008). É 

dentro desse contexto que se dá a expansão do turismo de sol e mar no estado, e, por 

conseguinte, da área onde hoje está localizada a APAJ. 

A atividade turística começa a se consolidar na APAJ com a intensificação dos 



39 
 

passeios de buggy sobre os campos de dunas fixas e móveis, no início dos anos de 1990, 

entretanto, a realização de trilhas com veículos automotores começou ainda na década de 

1970, realizada por veranistas, visitantes e moradores locais. Sem a existência de estudos 

ambientais e normas que ordenassem o uso das dunas para a realização de trilhas, alguns 

órgãos começaram a tomar algumas atitudes no sentido de evitar o processo de degradação 

dos campos de dunas. Em 1994 o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA determinou a paralização dos passeios de buggy até que 

fossem tomadas as medidas necessárias para a regularização e ordenamento daquela 

atividade. Essa determinação acabou de certa forma, acelerando o processo de criação da UC 

pelo governo do estado (BARROS, 2010). 

Portanto, a diversidade e fragilidade dos ambientes naturais e a pressão humana, 

provocada principalmente pela atividade turística, foram os motivos que levaram à criação da 

APAJ, com vistas a possibilitar o desenvolvimento econômico e a exploração dos recursos 

naturais de forma sustentável, de maneira a permitir o uso racional e sustentado dos recursos 

existentes na unidade de conservação, garantindo a sua conservação. 

 

ASPECTOS FÍSICOS 

 

Clima 

 

O clima da região é o tropical chuvoso, segundo classificação de Koppen com 

precipitação pluviométrica anual média de 1.456,6 mm, com chuvas no inverno e verão 

seco (RIO GRANDE DO NORTE, 2009a). As maiores precipitações pluviométricas 

ocorrem entre os meses de março a julho e a umidade relativa do ar média é de 80% 

(AGUIAR, 2013). De acordo com Diniz e Pereira (2015), o sistema atmosférico 

responsável pelas precipitações pluviométricas é a Zona de Convergência Intertropical – 

ZCIT, único sistema atmosférico de grande escala que atua no Rio Grande do Norte. A 

temperatura anual varia entre 21°C (mínima) e 30°C (máxima), com média de 26,1°C 

(RENOVE..., 2011). As temperaturas máximas ocorrem entre os meses de dezembro a 

março e as mínimas nos meses de junho, julho e agosto (RIO GRANDE DO NORTE, 

2009a).   

 

Geologia e geomorfologia 

 

A geologia da área onde se localiza a APAJ é composta por formações dos 

períodos Terciário e Quaternário, como sedimentos do Grupo Barreiras, dunas fixas e 

móveis, além de depósitos fluviais e flúvio-marinhos. 
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O Grupo Barreiras é composto por rochas sedimentares Cenozoicas do período 

Terciário superior que apresentam sedimentos de areia, silte, argila, cascalhos e seixos 

(DINIZ FILHO, 1999; NUNES, 2006). Os pacotes sedimentares do Grupo Barreiras são 

discordantes e sobrepostos a rochas pré-cambrianas do embasamento cristalino ou aos 

sedimentos mesozoicos. São encontrados numa linha com orientação do interior do 

continente em direção ao litoral, onde estão sobpostas as rochas e sedimentos pouco 

consolidados do período quaternário (VILAÇA, 1985). Na área de estudo os sedimentos do 

Grupo Barreiras são encontrados principalmente no tabuleiro, além de alguns afloramentos 

nos campos de dunas fixas e móveis (Figura 5). 

 
Figura 5 – Afloramentos do Grupo Barreiras no campo de Dunas. 

 
 

Foto: Ilton Araújo Soares (2017). 

 

Os sedimentos do Quaternário são formados por materiais mais recentes 

originários de ciclos de erosão que ocorreram ao longo desse período, provenientes de 

sistemas deposicionais eólicos e fluviais, como argila, cascalho e areias quartzosas (DINIZ 
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et al., 2017). As areias são encontradas principalmente nos campos de dunas fixas e móveis 

que cobrem grande parte da área de estudo e se destacam na paisagem local pela 

importância ecossistêmica e beleza cênica. Também são encontrados sedimentos de aluvião 

na planície fluvial, areias quartzosas na planície de deflação, sedimentos de mangue e de 

praia (DINIZ FILHO, 1999). 

As dunas da área de estudo foram formadas na época Holocênica há cerca de 20.000 

anos. Sua morfologia é dinâmica em função da ação dos ventos e chegam a atingir 60 metros 

de altura. De maneira geral têm formação colinosa e com vertentes arredondadas, com 

orientação paralela e semiparalela, seguindo a orientação dos ventos (AGUIAR, 2013).  

 

Pedologia 

 

As principais classes de solos da APAJ são descritas a seguir
3
: 

Neossolo quartzarênico – solo areno-quartzoso, com fertilidade natural muito baixa, 

ácido, com textura arenosa e excessivamente drenado. É encontrado geralmente em relevos 

planos a suavemente ondulados (dunas) e profundos. As limitações ao uso agrícola decorrem 

da pouca capacidade de retenção de água devida sua alta porosidade e baixa fertilidade 

natural. As culturas mais indicadas para este tipo de solo são coco-da-baía e caju 

(EMBRAPA, 2018; DINIZ FILHO, 1999; NUNES, 2006). É o tipo de solo encontrado na 

maior parte da APAJ e que compõe os ambientes dos campos de dunas fixas e móveis, da 

planície de deflação e faixa de praia. Encontra-se em sua maior parte desnudo e exposto às 

ações do vento, chuva e insolação. No campo de duas fixas está coberto por uma vegetação 

arbustiva, e em algumas porções da faixa de praia e planície de deflação por vegetação 

herbácea. Em parte da planície de deflação o neossolo quartzarênico já foi bastante 

descaracterizado em função do processo de urbanização. 

Latossolo vermelho amarelo – solo bem drenado, profundo e poroso, com textura 

média e argilosa e encontrado comumente em relevos planos. Sua presença também está 

associada ao Grupo Barreiras e aos tabuleiros (EMBRAPA, 2018; NUNES, 2006). Na APAJ 

o latossolo é encontrado na área de tabuleiro costeiro e associado à vegetação do tipo floresta 

subcaducifólia e floresta subperenifólia. 

Gleissolo tiomórfico – solo rico em sais, matéria orgânica e muito argiloso, pouco 

                                                      
3
A descrição dos tipos de solos foi feita de forma genérica e baseada na literatura, em observações de campo, 

nas unidades geológicas e geoambientais da área de estudo. Não foram realizadas coletas de amostras de solo 

para estudos mais específicos. Em função disso, alguns tipos de solos podem existir na área de estudo e não 

estarem descritos neste trabalho. 
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desenvolvido e mal drenado, localizado em relevo plano e com textura indiscriminada. Seu 

material de origem são os sedimentos não consolidados siltosos e argilosos misturados com a 

matéria orgânica dos manguezais. Não é indicado para agricultura por causa dos altos teores 

de sais e inundações constantes (EMBRAPA, 2018). Na APAJ o gleissolo é encontrado na 

planície flúvio-marinha do estuário do Rio Ceará-Mirim sob influência da dinâmica das marés 

(SOARES, 2010). 

Neossolo flúvico – solo encontrado nas áreas de várzeas dos rios (planície fluvial) e 

depositado através das enchentes. Tem origem a partir de sedimentos não consolidados e 

recentes, de composição argilosa, siltosa e arenosa. Pode apresentar fertilidade natural alta, é 

moderadamente drenado, com potencial para culturas permanentes e temporárias 

(EMBRAPA, 2018). Na APAJ o neossolo flúvico é encontrado na planície fluvial do Rio 

Doce e tem seu uso associado a culturas temporárias ligadas a pequenos agricultores e 

agricultura de subsistência. 

 

Recursos hídricos 

 

A maior parte da APAJ está situada dentro da bacia hidrográfica Faixa Litorânea 

Leste de Escoamento Difuso (sub-bacia 16.4), além de pertencer em parte à bacia hidrográfica 

do Rio Ceará-Mirim e bacia hidrográfica do Rio Doce. Os mananciais superficiais são 

representados pelo Rio Doce, Rio Ceará-Mirim (uma pequena porção da desembocadura do 

estuário e da planície flúvio-marinha), pela lagoa de Jenipabu, lagoas interdunares e 

superfícies de alagamento e escoamento difuso na planície de deflação. O principal manancial 

subterrâneo é formado pelo sistema aquífero dunas-barreiras, abastecido principalmente pelas 

águas oriundas das precipitações pluviométricas que infiltram em sua maior parte graças ao 

alto grau de porosidade dos sedimentos que formam os campos de dunas fixas e móveis (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1998; RIO GRANDE DO NORTE, 2009a). 

 

Vegetação 

 

A vegetação da APAJ pode ser dividida em três grandes grupos: as formações 

pioneiras herbáceas e arbustivas com influência marinha, encontradas nas praias e dunas; a 

savana arborizada e a floresta estacional semidecídua, encontradas nos tabuleiros costeiros; e 

as formações pioneiras arbóreas e herbáceas com influência flúvio-marinha encontradas nos 

manguezais e campos salgados (Figura 6). Alguns exemplos de espécies são: Anacardium 

occidentale L./ANACARDIACEAE (cajueiro), Ficus sp./Moraceae (gameleiras), Ziziphus 
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joazeiro Mart/RHAMNACEAE (juazeiro), Tabebuia avellanedae Lor. 

Ex.Griseb/BIGNONIACEAE (ipê roxo), Rhizophora mangle L./RHIZOPHORACEAE, 

(mangue vermelho) espécie dominante, Laguncularia racemosa (L.) C. F. 

Gaertn./COMBRETACEAE (mangue branco), Paubrasilia echinata Gagnon, H.C.Lima & 

G.P.Lewi/FABACEAE (pau - brasil), Cattleya granulosa Lindl./Orchidaceae (orquídea), 

Ipomea sp./Convolvulaceae (salsa da praia), assim como muitas espécies de gramíneas. (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2009a; RENOVE...2011). A cobertura vegetal encontra-se bastante 

alterada em função do processo de uso e ocupação da área. 

 

Figura 6 – Vegetação arbustiva sobre o campo de dunas fixas. 

 
Foto: Ilton Araújo Soares (2017). 

 

A seguir serão descritas as unidades geoambientais da APAJ usando como referência 

o estudo do meio físico feito no plano de manejo (RIO GRANDE DO NORTE, 2009a). 

 

UNIDADES GEOAMBIENTAIS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE 

JENIPABU 

 

De acordo com o plano de manejo da APAJ, a unidade de conservação é dividida em 

nove sistemas ambientais ou unidades geoambientais: planície de deflação, campos de dunas 

móveis, campos de dunas fixas, faixa de praia, tabuleiro costeiro, planície fluvial, planície 

flúvio - marinha, manguezal e lagoa (Figura 7) (RIO GRANDE DO NORTE, 2009a). 
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Figura 7 – Mapa de unidades geoambientais da Área de Proteção Ambiental de Jenipabu 

conforme plano de manejo. 

 
Fonte: Adaptado de Rio Grande do Norte (2009b) 

 

Planície de deflação – De acordo com Rio Grande do Norte (2009a, p. 30), “As 

planícies de deflação são superfícies planas, horizontais, ou ligeiramente inclinadas, que se 
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estendem desde o limite de maré alta até a base dos campos de dunas.” Na área de estudo a 

planície de deflação está localizada entre a zona de praia e os campos de dunas móveis e 

fixas. É um ambiente de transição e transporte dos sedimentos eólicos marinhos que 

abastecem os campos dunares. Entretanto, esse processo foi alterado com a urbanização e 

descaracterização de parte da área. 

Devido a sua cota topográfica, superfície plana, características hidrogeológicas e 

pedológicas, a planície de deflação é um ambiente de afloramento do lençol freático, 

formação de lagoas e áreas de inundação temporárias, principalmente no período chuvoso. 

Sem a interferência antrópica esses mananciais tendem a se formar nas áreas mais rebaixadas 

e onde o lençol de água subterrânea está mais próximo da superfície, originando pequenos 

riachos que desaguam no mar através de canais de forma difusa. 

Parte da planície de deflação da APAJ é ocupada por segundas residências, 

principalmente na Praia da Redinha Nova, o que causou descaracterização da paisagem e 

alteração da dinâmica natural da deflação e formação de lagoas interdunares. Ocorre ainda a 

presença de vegetação herbácea que reduz o processo de transporte eólico dos sedimentos 

deste ambiente, além de afloramentos do lençol freático, que ocorrem principalmente no 

período chuvoso (Figura 08). 

 

Figura 08 – Planície de deflação 

 
Foto: Jorge Lins (2017). 

 

Dunas fixas e móveis – Ocupando boa parte do território da UC, as dunas são o 

principal atrativo turístico da APA de Jenipabu. Segundo Guerra e Guerra (2003, p. 215), 

dunas são “Montes de areia móveis, depositados pela ação do vento predominante.” Na APA 

predominam as dunas móveis, paralelas à linha de costa entre a planície de deflação e as 
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dunas fixas (Figura 9). É na borda oeste do campo dunar que se encontra a Lagoa de Jenipabu, 

atrativo turístico da APAJ. 

 

Figura 9 – Campo de dunas móveis. 

 
Foto: Ilton Araújo Soares (2017). 

 

As dunas fixas na área de estudo são formadas por sedimentos eólicos quaternários 

fixados por vegetação natural e estão associados aos neossolos quartzarênicos. São 

predominantemente parabólicas simples e compostas, e também longitudinais. As dunas 

móveis são encontradas formando cordões paralelos à linha de praia, ocorrendo de forma 

isolada ou associada. Os campos de dunas estão assentados sobre as rochas do Grupo 

Barreiras e também sobre depósitos flúvio-lacustres de formação mais recente (MALTA, 

2012). 

Faixa de praia – As praias são definidas no Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro (Lei Nº. 7.661/1988), no Parágrafo 3º, como sendo: 

 

A área coberta e descoberta periodicamente pelas águas, acrescida da faixa 

subseqüente de material detrítico, tais como areias, cascalhos, seixos e 

pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou em sua 

ausência, onde comece um outro ecossistema (BRASIL, 2005). 

 

Na APAJ a faixa de praia se estende por toda porção nordeste e norte nas praias de 

Redinha Nova, Santa Rita e Jenipabu e é ocupada por banhistas, barracas e residências 

(Figura 10). Na porção norte a faixa de praia e a zona de estirâncio são maiores do que na 

porção nordeste. O uso desta porção da APA é maior entre os meses de dezembro a fevereiro 

quando se tem um maior fluxo de turistas, visitantes e veranistas. A faixa de praia apresenta 
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alguns conflitos do ponto de vista de uso e ocupação, como o fluxo de carros, principalmente 

buggys nas praias de Santa Rita e Jenipabu, além da ocupação por barracas. É a zona mais 

dinâmica da APAJ do ponto de vista ambiental em função das alterações provocadas pela 

dinâmica de marés e ventos, que são mais fortes no segundo semestre do ano, principalmente 

entre os meses de agosto a dezembro. 

 

Figura 10 – Faixa de praia 

 
Foto: Ilton Araújo Soares (2017). 

 

Tabuleiro costeiro – De acordo com Rio Grande do Norte (2009a, p. 32), “O 

tabuleiro costeiro constitui uma superfície de erosão plana e ligeiramente inclinada para o 

litoral, esculpida sobre os sedimentos do Grupo Barreiras.” Na APAJ o tabuleiro está 

localizado na porção oeste e é ocupado por vegetação arbustiva - arbórea, agricultura, com o 

cultivo de culturas permanentes e temporárias, pecuária e assentamentos humanos (Figura 

11). A vegetação vem diminuindo principalmente em função do aumento de áreas loteadas 

para construção de residências, queimadas provocadas por ações antrópicas e extração de 

madeira. 

Planície flúvio-marinha e manguezal – Na APAJ a planície flúvio – marinha 

ocorre a partir do Rio Ceará-Mirim e é composta também por manguezais, com 

predominância do mangue vermelho (Rhizophora mangle L./RHIZOPHORACEAE) (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2009a), que já foi bastante degradado para dar lugar a atividades 

agropecuárias e construção de residências. Os principais usos encontrados na planície flúvio-

marinha são ocupação humana, atividades agropecuárias e carcinicultura (Figura 12), além de 

residências secundárias utilizadas principalmente no período de férias escolares até o 

carnaval. 
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Figura 11 – Tabuleiro costeiro 

 
Fonte: Geoconsult (2006). 

 

Lagoas - A UC possui algumas lagoas, sendo a de Jenipabu a maior e principal 

delas, tendo a contemplação turística como seu principal uso (Figura 13). O manancial é 

abastecido pelo lençol freático e por precipitação pluvial. Nos últimos oito anos a lagoa vem 

apresentando redução do volume de água em função da diminuição do regime de chuvas 

(Figura 14). Além disso, Amaral (2008) constatou que a lagoa vem sofrendo um processo 

natural de assoreamento devido o avanço do campo de dunas móveis (Figura 15). 

 

Figura 12 – Planície flúvio-marinha e manguezal logo após a faixa de praia 

 
Fonte: Geoconsult (2006). 
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Figura 13 – Lagoa de Jenipabu 

 
Foto: Ilton Araújo Soares (2017). 

 

 

Figura 14– Redução do volume de água da Lagoa de Jenipabu (2008-2017) 

 
Fonte: Google Earth  - Google © (2018). 
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Figura 15 – Evolução do processo de assoreamento da Lagoa de Jenipabu 

 

Fonte: Rio Grande do Norte (2009a). 

Legenda: A) Obtida em 1970, em escala aproximada original 1:70.000. B) Obtida em 2006, em escala 

aproximada original 1:25.000. C) Em azul, a extensão do avanço da margem sul e leste da lagoa que, neste 

intervalo de tempo, chega a aproximadamente 50m. A margem oeste permaneceu fixa nesta escala de trabalho. 

 

No campo de dunas móveis, nas partes mais rebaixadas, também são encontradas 

lagoas interdunares intermitentes no período chuvoso que surgem devido à elevação do lençol 

freático (Figura 16). Pequenas lagoas e áreas de alagadiço também são encontradas na 

planície de deflação durante o período chuvoso. 
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Figura 16 – Lagoa interdunar intermitente 

 
Foto: Ilton Araújo Soares (2017). 

 

Planície fluvial – Está associada à planície de inundação do Rio Doce e delimita a 

porção sul da APAJ. Sua principal função ambiental é resguardar temporariamente as águas 

durante a expansão do seu volume nas cheias do período chuvoso (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2009a). Entretanto, sua área já foi bastante alterada e substituída por atividades 

antrópicas, como a agropecuária, inclusive nas áreas de preservação permanente do Rio Doce 

(Figura 17). A vegetação nativa foi quase totalmente substituída por uma vegetação arbustiva, 

áreas com cultivo de culturas temporárias, permanentes e construção de residências. 

 

Figura 17 – Trecho da planície fluvial do Rio Doce 

 
Foto: Ilton Araújo Soares (2017). 
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ZONEAMENTO ECOLOGÓGICO ECONÔMICO DA APAJ 

 

O zoneamento ecológico-econômico – ZEE de uma UC tem a função de estabelecer 

setores e zonas com objetivos de manejo e normas específicas. Ele é parte integrante do plano 

de manejo que deve ser elaborado até cinco anos após a criação da UC (BRASIL, 2005). Cada 

zona criada tem normas específicas de uso de acordo com suas características 

socioambientais, econômicas, ecológicas e suas potencialidades e limitações de uso dos 

recursos naturais. 

O ZEE de uma unidade de conservação é ao mesmo tempo uma ferramenta de 

planejamento e gestão dos seus recursos naturais, uma vez que estabelece a criação de zonas e 

determina os tipos de uso e atividades que podem ser desenvolvidas. Ou seja, se planejar é 

pensar antes de agir (SANTOS, 2004), tudo aquilo que é pensado para a UC deve tomar como 

referência as limitações e permissões estabelecidas no ZEE para o uso e ocupação do espaço e 

utilização dos recursos naturais. Assim, o zoneamento torna-se o instrumento básico para o 

desenvolvimento e implantação de um conjunto de outras ferramentas para a busca do manejo 

sustentável dos recursos naturais da área protegida. Também é a partir do ZEE e dos objetivos 

da UC, que são propostas as estratégias e áreas prioritárias de fiscalização e monitoramento, 

fundamentais para manutenção da qualidade socioambiental da UC. No caso de uma UC da 

categoria Área de Proteção Ambiental, como a APAJ, o ZEE tem como uma de suas 

principais premissas garantir o equilíbrio entre o uso sustentável e a conservação dos seus 

recursos naturais. 

O zoneamento da APAJ foi criado através da lei estadual n
0
 9.254/2009 e estabeleceu 

a criação de 4 zonas, 3 subzonas e nove áreas especiais distintas (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2009b) (Figura 18). As zonas são as maiores unidade territoriais do ZEE e foram 

delimitadas a partir das unidades geoambientais da UC (Quadro 1 e anexo A). 

Zona de Proteção Especial – ZPE – Tem vulnerabilidade ambiental alta e abrange o 

campo de dunas fixas, dunas móveis e lagoas interdunares. É subdividida em quatro áreas de 

tratamento especiais – ATEs, onde existem construções residências e comerciais. 

Zona de Conservação 01 – ZC01 – Tem vulnerabilidade ambiental de média a alta e 

abarca a planície flúvio-marinha do Rio Ceará-Mirim e a orla marítima da praia de Jenipabu. 

É subdividida na área especial de proteção da planície flúvio-marinha (AEP) e área especial 

da orla de Jenipabu (AEO1). 

Zona de Conservação 02 – ZC02 – Tem vulnerabilidade ambiental de média a alta e, 

engloba a planície fluvial do Rio Doce. 

Zona de Conservação 03 – ZC03 – Tem vulnerabilidade ambiental de média a alta e 

abrange a planície de deflação e as orlas marítimas da Ponta de Santa Rita, Praia de Santa Rita 
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e Redinha Nova. É subdividida nas subzonas de proteção SZC3.1, SZC3.2 e SZC3.3 e nas 

áreas especiais das orlas marítimas (AEO2, AEO3 e AEO4). 

 

Figura 18 – Mapa do zoneamento-ecológico-econômico da Área de Proteção Ambiental de 

Jenipabu. 

 
Fonte: Adaptado de Rio Grande do Norte (2009b). 
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Zona de Conservação 04 –ZC04 – Tem vulnerabilidade ambiental baixa e abrange a 

área do tabuleiro (RIO GRANDE DO NORTE, 2009b). 

As áreas especiais são de maneira geral porções geoambientais da UC que 

apresentam alta vulnerabilidade e um processo de ocupação humana, como as orlas marítimas 

e partes do campo de dunas, além da Área Especial da Planície Flúvio-Marinha – AEP, 

localizada na planície flúvio-marinha do rio Ceará-Mirim. Já as subzonas, todas localizadas 

na ZC3 foram estabelecidas para diferenciar os padrões de ocupação da planície de deflação. 

A intensa dinâmica do uso e ocupação da APAJ faz com que haja a necessidade de 

revisão e atualização do seu plano de manejo e zoneamento, uma vez que com o passar dos 

nove anos da aprovação dos respectivos instrumentos de planejamento e gestão, a APAJ vem 

apresentando mudanças na sua configuração socioespacial provocada pelos processos 

antrópicos de alteração da paisagem e impactos socioambientais adversos.  

Para isso, existe uma literatura atual e moderna sobre a elaboração de planos de 

manejo, zoneamento e gestão de UCs com suporte teórico-prático da administração e dos 

ciclos de manejo e gestão (ARAÚJO; CABRAL; MARQUES, 2012c; ARAÚJO; CABRAL; 

MARQUES, 2012a; CABRAL; ARAÚJO; MARQUES, 2012; ICMBIO, 2018; MARQUES; 

CABRAL; ARAÚJO, 2012; WWF, 2015). Nesse sentido, acreditamos que diante das 

constantes mudanças socioespaciais citadas acima e do avanço e modernização das 

metodologias de elaboração e revisão de planos de manejo, torna-se imprescindível atualizar 

estes instrumentos de planejamento e gestão da APAJ, com objetivo de corrigir as 

dissonâncias temporais e espaciais, como também rever as estratégias utilizadas para a gestão 

dos recursos naturais daquela UC, buscando assim, um maior grau de efetividade de gestão e 

garantir o uso sustentável dos seus recursos naturais. Entretanto, até dezembro de 2018 o 

plano de manejo e o zoneamento não haviam passado por processos de revisão e atualização. 
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Quadro 1 – Sinopse do zoneamento da Área de Proteção Ambiental de Jenipabu. 

Zona 
Subzonas e áreas especiais de 

proteção 

Área de 

abrangência 

Grau de 

vulnerabilidade 

 

 

Zona de 

Proteção 

Especial – ZPE 

Área de Tratamento Especial 1 

(ATE1), Área de Tratamento 

Especial 2 (ATE2), Área de 

Tratamento Especial 3 (ATE3), 

Área de Tratamento Especial 4 

(ATE4). 

 

Campos de dunas 

fixas, campo de 

dunas móveis e 

lagoas 

interdunares. 

 

 

 

Alto 

 

Zona de 

Conservação 1 

– ZC1 

Área Especial da Planície 

Flúvio-Marinha (AEP) e Área 

Especial da Orla 

Marítima de Jenipabu (AEO1). 

 

Planície flúvio- 

marinha e zona de 

praia. 

 

 

Média a alta 

Zona de 

Conservação 2 

– ZC2 

 

- 
Planície fluvial do 

Rio Doce 

 

Média a alta 

 

 

 

 

Zona de 

Conservação 3 

– ZC3 

Subzona   de   conservação 

3.1 (SZC3.1) , Subzona de 

conservação 3.2(SZC3.2), 

Subzona de conservação 3.3, 

(SZC3.3), Área Especial da Orla 

Marítima da Ponta de Santa Rita 

(AEO2) , Área Especial da Orla 

Marítima de Santa Rita (AEO3), 

Área Especial da Orla  Marítima 

da Redinha Nova(AEO4). 

 

 

 

 

Planície de deflação 

e zona de praia 

 

 

 

 

 

Média a alta 

Zona de 

Conservação 4 

– ZC4 

 

- 

 

Tabuleiro costeiro 

 

Baixa 

Fonte: Adaptado de Rio Grande do Norte (2009b). 

 

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

 

A atividade turística na APAJ ocorre principalmente nas dunas de Jenipabu, um dos 

principais atrativos turísticos do estado, onde os visitantes fazem passeios de buggy e tem 

acesso às diversas paisagens e ambientes da unidade de conservação. A agricultura ocorre 

principalmente na planície fluvial do Rio Doce e tabuleiro com o plantio de culturas 

permanentes e temporárias, como abacate, feijão, cana-de-açúcar, coco da baía e milho. 

A APAJ apresenta cinco núcleos urbanos: Redinha Nova, Santa Rita, Jenipabu, 

Campinas, localizados no município de Extremoz e a comunidade da África, localizada no 

município do Natal. A Redinha Nova é composta principalmente por segundas residências, já 

Santa Rita e Jenipabu têm uma dinâmica de uso e ocupação urbana composta por residências 
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fixas e segundas residências. A Comunidade de Campinas é composta basicamente por 

residências fixas. A Comunidade da África é considerada uma Área Especial de Interesse 

Social, de acordo com o Plano Diretor de Natal, por ser uma área de vulnerabilidade 

socioambiental e destinada “[...] à produção, manutenção e recuperação de habitações e/ou 

regularização do solo urbano [...]” (PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 2007 p. 15). 

A APAJ tem uma população estimada de 4.000 habitantes
4
 (IBGE, 2010), o que dá 

uma densidade demográfica de aproximadamente 230 hab./km
2
. Em relação às unidades 

geoambientais, a planície de deflação é a que concentra o maior número de habitantes, com 

mais de um terço do valor estimado, e de acordo com o zoneamento da APAJ tem grau de 

vulnerabilidade de média a alta (RIO GRANDE DO NORTE, 2009b). 

Em relação ao crescimento demográfico dos municípios de Extremoz e Natal, 

considerando os dados após a criação da APAJ, entre os anos de 2000 e 2017 o município de 

Extremoz apresentou um crescimento populacional de 44,7% e o município de Natal 24,3% 

(Tabela 1). A APAJ está numa área que vem apresentando um acelerado processo de 

urbanização, provocado principalmente pelo transbordamento do crescimento populacional de 

Natal em direção ao município de Extremoz. 

 

Tabela 1– Crescimento populacional dos municípios de Extremoz e Natal (2000 - 2017). 

Município 
Dados populacionais 

2000 2010 2017
5
 Taxa de crescimento (%) 

Extremoz 19.572 24.569 28.331 44,7 

Natal 712.317 803.739 885.180 24,3 

Fonte: IBGE (2000, 2010, 2018). 

 

No entorno da Estrada de Jenipabu (rodovia estadual RN 304 que delimita a APAJ 

na porção oeste) e imediações já existem diversos loteamentos e construções recentes. Esses 

empreendimentos concentram-se em sua maioria do lado oeste da rodovia, fora da APAJ. 

Entretanto, o zoneamento da UC permite a “expansão urbana controlada” na porção do seu 

território que fica próxima a essa área onde se concentram os loteamentos e construções 

recentes, o que vem ocorrendo na comunidade de Campinas. 

Esses processos de expansão urbana e crescimento populacional podem se configurar 

como uma ameaça à conservação da APAJ, uma vez que o histórico de crescimento urbano no 

Brasil mostra que geralmente não vem acompanhado dos equipamentos necessários de 

saneamento básico, ocasionando problemas ambientais e de saúde pública. Além disso, esse 

crescimento pode aumentar a demanda e a pressão sobre os recursos naturais da UC. 

                                                      
4
 Para o cálculo do número de habitantes foram utilizados os dados por setor censitário do Censo 2010. 

5
 População estimada. 
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PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUEOLÓGICO 

 

No território da APAJ existem locais com ocorrências de sítios arqueológicos e 

registros de ocupação humana pretérita, como sítios pré-coloniais, de contato euro-indígena e 

do período colonial (Figura 19). Essas ocorrências foram identificadas no campo de dunas, em 

áreas de deflação e erosão dunar. Foram encontrados restos cerâmicos, restos de debitagem e 

artefatos líticos (RENOVE..., 2011). A figura 19 também mostra que a trilha feita pelos 

buggys no campo de dunas passa próximo dos locais de ocorrências dos sítios arqueológicos, 

o que sugere a necessidade de uma delimitação e sinalização mais específica dessas áreas, 

além da fiscalização e monitoramento da trilha, de forma que esses sítios sejam preservados e 

utilizados como atrativos turísticos. 

 

Figura 19 – Locais de ocorrências de sítios arqueológicos na APAJ
6
. 

 
Fonte: RENOVE...(2011). 

                                                      
6
 O polígono de cor verde denominado na legenda de “Área do parque” é uma área privada dentro da APAJ 

denominada de Parque Turístico Ecológico Dunas de Genipabu. 
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 METODOLOGIA GERAL
7

 

                                                      
7
 De acordo com as normas do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

(PRODEMA-UFRN), a tese deve ter um capítulo abordando as metodologias utilizadas em todos os artigos, que 

serão apresentadas aqui de forma sintética. 

3 
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METODOLOGIA GERAL 

 

A problemática ambiental engloba processos naturais e sociais que não podem ser 

compreendidos em sua complexidade sem a integração de diversos campos do saber (LEFF, 

2001). Nesse sentido, a proposta desta tese está pautada na sustentabilidade de unidades de 

conservação e tem um caráter multi e interdisciplinar, resultando numa abordagem realizada a 

partir de diferentes ângulos de análise, de forma que leve as respostas dos questionamentos 

feitos na pesquisa, o alcance dos objetivos e a validação ou refutação da hipótese levantada 

(PHILIPPI JUNIOR et al., 2000; LEFF, 2001). 

Para isso, serão utilizados dentro da abordagem interdisciplinar o método dialético e 

a abordagem sistêmica, que se fazem necessários para compreender as relações entre 

natureza/sociedade que ocorrem dentro de uma UC, um território complexo e multifacetado 

formado por elementos e relações ambientais, socioeconômicas e culturais. 

Portanto, para Araújo (2010, p. 78) “O processo dialético que envolve a sociedade e 

a natureza conduz a transformações que não representam uma simples mudança mecânica, 

aditiva, mas envolvem complexos que mudam qualitativamente”. Nesse processo, as 

transformações mediadas pela sociedade transformam a natureza, que de forma direta e 

indireta modificam a vida do homem, criando externalidades que afetam tanto a qualidade da 

natureza quanto os modos de vida da sociedade. 

Quando essas externalidades geram efeitos negativos, ocorrem os impactos adversos 

que têm origem na ação humana e que repercutem na sociedade e na natureza, numa relação 

assimétrica e dialética. Esse processo ajuda a compreender o quadro de referência das áreas 

protegidas ao longo da história. Os conflitos socioambientais são dentro desse contexto, 

exemplos das relações contraditórias que ocorrem nas UCs. Além disso, os estudos com o 

método dialético são importantes para compreender os processos históricos de uso e ocupação 

dos territórios dessas áreas protegidas. 

Ao negar a preservação dessas áreas o homem nega a natureza, e por consequência, 

nega a si mesmo que é parte da natureza, numa relação dicotômica e com pesos geralmente 

diferentes, onde a primeira natureza, aquela que tem pouca ou nenhuma interferência humana, 

é a mais afetada. Dessa forma, “A natureza toda acaba marcada pela mão do homem e, nesse 

sentido, poderá acabar se voltando contra o homem, de modo que ela não é mais aquilo de que 

o homem usufrui e dispõe a seu bel-prazer” (ARAÚJO, 2010, p. 82).  Percebemos assim, que 

na verdade temos uma relação que é ao mesmo tempo dialética e sistêmica, dentro de um 

ciclo de retroalimentação e de causa e efeito. 

Em razão disso, para estudar UCs numa perspectiva que englobe a sustentabilidade 
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dos diversos processos e dinâmicas que as envolvem, tais como, planejamento, gestão, uso e 

ocupação, também é necessário utilizar uma perspectiva holística sistêmica, partindo da ideia 

de uma totalidade que é composta por um conjunto de elementos naturais e objetos e ações, 

principalmente em UCs de uso sustentável. 

Outra característica importante da abordagem sistêmica para o estudo de UCs com o 

uso de indicadores é o seu caráter interdisciplinar. Para Rodriguez e Silva (2013, p. 22), “O 

enfoque sistêmico é uma abordagem interdisciplinar geral, que é uma concepção 

metodológica e um meio para o estudo de objetos integrados e das dependências e interações 

integrais”. As ideias de totalidade e holismo requerem o auxílio de vários campos do 

conhecimento científico de forma integrada, e a interdisciplinaridade emerge como um 

importante suporte para a compreensão das inter-relações que ocorrem dentro de um sistema 

que envolve a relação natureza/sociedade e seus desdobramentos, como as UCs. 

Portanto, esta tese lança mão de mais de um método e propostas metodológicas de 

acordo com seus objetivos. Os capítulos estão divididos em dois grupos, de acordo com a 

escala espacial de análise: um com recorte estadual que faz uma análise sobre todas as 

unidades de conservação localizadas no Rio Grande do Norte (capítulo 1) e outro com análise 

em escala local sobre os conflitos socioambientais, avaliação e análise da efetividade de 

gestão e sustentabilidade da Área de Proteção Ambiental de Jenipabu (capítulos 2, 3 e 4). 

No capítulo um, que teve como objetivo desenvolver um estudo integrado das 

unidades de conservação localizadas no estado do Rio Grande do Norte a partir de variáveis 

espaciais e instrumentos de planejamento e gestão, foi utilizada a abordagem sistêmica como 

suporte teórico-metodológico. A metodologia adotada consistiu na construção e análise de 

uma base de dados espaciais e de instrumentos de gestão das UCs. Foi utilizado o Teste Exato 

de Fisher para averiguar associações entre variáveis (ZAR, 1996). 

No capítulo dois, que teve como objetivo identificar e analisar os principais conflitos 

socioambientais da APAJ, foi utilizado o método dialético para dar suporte a análise das 

contradições socioespaciais que se configuram no território da área de estudo a partir da 

ocorrência dos conflitos socioambientais. A metodologia tem um caráter qualitativo e 

quantitativo. Como técnicas de pesquisa foram utilizadas revisão de literatura e documental, 

entrevistas semiestruturadas, pesquisa de campo, análise de conteúdo e levantamento 

aerofotogramétrico. Também foi elaborada uma base de dados para análise geoespacial e 

temporal das ocupações irregulares nos campos de dunas fixas e móveis nos anos de 2006 e 

2017. 

O capítulo três teve como objetivo avaliar e analisar a efetividade de gestão da Área 

de Proteção Ambiental de Jenipabu a partir de uma adaptação da metodologia RAPPAM - 
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Rapid Assessment and Priorization of Protected Area Management. Para adaptação da 

metodologia foram feitas algumas alterações no questionário e sua aplicação foi feita a um 

número maior de pessoas. As análises foram realizadas com o uso de estatística descritiva 

para abordagem dos dados e a metodologia tem caráter qualitativo e quantitativo. As 

adaptações na metodologia RAPPAM objetivaram adequá-la à realidade da área de estudo. 

A análise dos indicadores da metodologia foi feita a partir de uma abordagem 

sistêmica e visão integrada dos indicadores utilizados, objetivando compreender os pontos 

fortes e fracos da gestão da APAJ, as pressões e ameaças e mensurar o grau de efetividade da 

sua gestão. 

O quarto capítulo teve o objetivo de analisar a sustentabilidade da APAJ a partir das 

ações de planejamento, gestão e ordenamento territorial. Os procedimentos metodológicos 

deram-se com o uso de uma abordagem sistêmica, seleção e análise de indicadores de 

sustentabilidade para unidades de conservação, e identificação das relações de causa e efeito 

entre os indicadores e suas interferências na sustentabilidade da UC. 
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ANÁLISE INTEGRADA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO A PARTIR DE 

VARIÁVEIS ESPACIAIS E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste artigo foi desenvolver um estudo integrado das unidades de conservação – 

UCs localizadas no estado do Rio Grande do Norte a partir de variáveis espaciais e 

instrumentos de planejamento e gestão, a fim de servir de subsídios para o planejamento e 

gestão dessas áreas protegidas. A metodologia adotada utilizou como suporte teórico a 

abordagem sistêmica e consistiu na construção e análise de uma base de dados espaciais e de 

instrumentos de planejamento e gestão das UCs. Das 27 UCs localizadas no estado, 12 

possuem conselho gestor e oito têm plano de manejo. As UCs localizadas no bioma caatinga 

são as que têm, proporcionalmente, a menor quantidade de plano de manejo e conselho gestor. 

10 UCs pertencem ao grupo de manejo de proteção integral e 17 são de uso sustentável, sendo 

essa última categoria detentora de 83,57% do território protegido por UCs. O bioma marinho 

tem 173.183 ha de área protegida e a mata atlântica 89.587 ha. Já o bioma caatinga tem 

43.565 ha de área protegida por UCs, menos de 1% do seu território. Por fim, concluímos que 

deve ser priorizada a criação de UCs de proteção integral e que a caatinga deve ser o bioma 

prioritário para criação e efetivação de áreas protegidas. 

 

Palavras-chave: Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Sistema de informação 
geográfica. Áreas protegidas. Planejamento ambiental. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As unidades de conservação – UCs são espaços especialmente protegidos, criados 

para garantir a proteção da biodiversidade, da paisagem e do patrimônio sociocultural. 

(BRASIL, 2005). Essas áreas desempenham uma série de contribuições ecológicas, 

socioeconômicas e culturais, como por exemplo: manutenção de processos ecológicos e da 

capacidade produtiva dos ecossistemas; preservação das características socioeconômicas e 

culturais das populações tradicionais; fornecimento de bens e serviços ambientais; criação de 

oportunidades para o desenvolvimento econômico de comunidades locais; desenvolvimento 

de atividades recreativas, educação ambiental, turismo ecológico e sustentável (ARAÚJO, 

2012b; CIFUENTES; IZURIETA; FARIAS, 2000; SALVIO, 2017). 

Portanto, para assegurar a continuidade desses serviços, o planejamento e gestão das 

UCs necessitam do uso das mais diversas ferramentas e técnicas para garantir sua efetividade 

de gestão para o alcance dos seus objetivos de criação, como por exemplo, o uso de 

geotecnologias e sistemas de informação geográfica – SIG. De acordo com Paese et al. 

(2012), o SIG tem sido bastante utilizado para o planejamento espacial de UCs, elaboração de 

planos de manejo e estudos de priorização de áreas para conservação. 

A montagem de banco de dados em um SIG é de suma relevância para organização e 

disponibilização dos dados referentes a cada elemento geográfico (SOUZA; FARIAS, 2010). 
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A montagem de um SIG aplicado a UCs é de grande importância para espacialização dos 

temas abordados, apresentação de cenários, tendências e pode também colaborar no 

desenvolvimento de ações para combater problemas, como incêndios, desmatamento e caça 

ilegal, avaliação quantitativa de cobertura vegetal, gerenciamento de corpos hídricos, além de 

possibilitar a identificação de áreas para criação de novas UCs. 

Alguns estudos evidenciam a importância do uso do SIG e da análise geoespacial 

para o estudo de UCs: Assis, Dutra e Almeida (2016) utilizaram um SIG para classificação de 

paisagem de uma APA; Souza e Farias (2010) mostraram a importância do uso de SIG para a 

gestão de recursos hídricos em UCs. Oliveira-Galvão (2014) apontou a importância do uso de 

dados geoespaciais para a pesquisa e conservação de cavernas no Brasil pertencentes ao 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC ou com potencial para criação de 

UCs. Jacintho (2003) elaborou um diagnóstico de uma UC a partir do uso de 

geoprocessamento e sensoriamento remoto. Mazza, Mazza e Santos (2005) utilizaram 

sensoriamento remoto e um SIG para realizar um diagnóstico e fornecer subsídios para 

elaboração de um zoneamento ecológico e do plano de manejo de uma UC. 

No estado do Rio Grande do Norte existem 27 unidades de conservação distribuídas 

entre as esferas federal, estadual, municipal e particular, localizadas em várias regiões 

geoambientais
1
. Apesar da importância para a proteção da biodiversidade, da paisagem, para a 

socioeconomia e patrimônio histórico-cultural, o conjunto das UCs localizadas no estado 

carece de uma análise integrada e geoespacial dos seus dados, de maneira que forneça 

subsídios para o planejamento da gestão do sistema, além de fomentar ações conjuntas entre 

os entes federativos e particulares responsáveis pelas UCs. Diante disso, o objetivo deste 

trabalho foi desenvolver um estudo integrado das unidades de conservação – UCs localizadas 

no estado do Rio Grande do Norte a partir de variáveis espaciais e instrumentos de 

planejamento e gestão, a fim de servir de subsídios para o planejamento e gestão dessas áreas 

protegidas. Com isso, este estudo buscou também analisar as associações entre variáveis de 

planejamento e gestão e variáveis espaciais das UCs. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a realização deste estudo foi adotada a abordagem sistêmica a partir dos 

pressupostos apontados por Christofoletti (1999) e Rodriguez e Silva (2013), de maneira a 

possibilitar a análise das inter-relações entre os dados do SIG, como por exemplo, categoria 

de UC e bioma, grupo de UC e bioma, quantidade e área das UCs por esfera administrativa. 

                                                      
1
 Todos os dados sobre as UCs do Rio Grande do Norte são referentes até o mês de agosto de 2018. 
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Partimos da ideia de que a análise integrada dos dados das UCs permite a criação de cenários 

para o entendimento do atual quadro geoespacial das UCs e suas inter- relações com os dados 

sobre os instrumentos de gestão. Este estudo é uma pesquisa de associação entre variáveis 

(VOLPATO, 2007). 

A estruturação metodológica deu-se em quatro etapas: seleção dos dados; montagem 

da base de dados geográficos; geração dos mapas temáticos e análise e discussão dos 

resultados (Figura 1). Foram utilizadas as seguintes técnicas de pesquisa: revisão de literatura 

e documental e técnicas de geoprocessamento para construção da base de dados geográficos 

sobre as UCs. 

 

Figura 1 – Fluxograma da estrutura metodológica do artigo. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

A base de dados geográficos foi construída utilizando o software Arcgis 10 a partir 

de um conjunto de informações coletadas dos sites do Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade – ICMbio, Ministério do Meio Ambiente – MMA, Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA e das 

normas legais de criação das UCs. Os arquivos shapefiles com as poligonais das UCs foram 

extraídos do cadastro nacional de unidades de conservação – CNUC (BRASIL, 2018) e 

fornecidos pelo setor de geoprocessamento do IDEMA, órgão responsável pela gestão das 

UCs do estado do Rio Grande do Norte. Oito UCs não estavam cadastradas no CNUC e seus 

dados foram coletados através de pesquisas na internet e informações fornecidas por 

funcionários dos órgãos gestores de UCs. 

A base de dados geográficos contem as seguintes informações: nome da UC, 

localização da UC por município, área (ha), ano de criação, esfera administrativa, categoria de 

manejo, grupo de manejo, existência de plano de manejo, existência de conselho gestor e 

localização da UC por bioma (Figura 2). 

 

Figura 2 – Tabela de atributos da base de dados geográficos no software Arcgis 10. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 
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A integração dos dados no ambiente SIG foi feita através da ferramenta “Merge” do 

software ArcGis 10, gerando um único arquivo shapefile e compilando todas as informações 

contidas nos arquivos shapefiles e demais dados coletados, o que possibilitou a junção e 

análise conjunta dos dados. O cálculo das áreas foi feito utilizando a função “seleção de 

atributos” através da seleção e cruzamento de dados e em seguida a função “estatística” 

A partir do banco de dados e da unificação dos arquivos shapefiles foi possível criar 

os mapas temáticos para análise geoespacial. Para elaboração dos mapas foram utilizados 

arquivos shapefiles com as poligonais das UCs, entretanto, em função da escala cartográfica 

utilizada e do tamanho de algumas UCs, alguns polígonos foram substituídos por um círculo 

para facilitar a visualização e transmissão das informações dos mapas.  

Utilizamos o Teste Exato de Fisher (ZAR, 1996) para verificar a existência de 

associações entre as seguintes variáveis empregadas para montar o banco de dados do SIG: 

plano de manejo e esfera administrativa; conselho gestor e esfera administrativa; plano de 

manejo e bioma de localização das UCs; conselho gestor e bioma de localização das UCs. 

Esse teste é útil para analisar variáveis categóricas geralmente a partir de uma tabela de 

contingência e foi utilizado porque é mais recomendo quando se tem um volume pequeno de 

dados.  (CONTADOR; SENNE, 2016). As análises estatísticas foram realizadas com o 

software R versão 3.5.0 R Team (2018). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A primeira UC criada no Rio Grande do Norte foi o Parque Estadual Dunas de Natal 

“Jornalista Luiz Maria Alves”, estabelecida em 1977 pelo Decreto Estadual n.º 7.237 de 

22.11.1977. Com uma área de 1.172,8 ha, é considerado o segundo maior parque urbano do 

Brasil (FERNANDES, 2011). 

No Rio Grande do Norte existem 27 unidades de conservação que somam um total 

de 306.265,88 ha. Desse total, 5 são UCs federais, 10 estaduais, 6 municipais e 6 particulares 

(Figura 3 e Quadro 1). A maior parte da área protegida por UCs está sob administração do 

Governo do Estado, com 255.325,32 ha, seguido pela esfera federal com 46.299,61 ha, 

3.638,33 ha correspondem a UCs particulares e 1.002,62 ha estão sob esfera administrativa 

municipal (dados de agosto de 2018). 

Em relação à criação de UCs por década, o período de 2000 a 2009 foi o que 

apresentou o maior número, totalizando 10 UCs e somando uma área de 152.802,75 ha 

criados (Tabela 1). Desse total, 89,23% ha correspondem a Área de Proteção Ambiental dos 
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Recifes de Corais - APARC, UC estadual marinha, criada em 2001. O território dessa UC 

corresponde a 44,5% do total de áreas continental e marinha protegidas por UCs no Rio 

Grande do Norte. A maioria das UCs surgiu após a criação do SNUC. 

 

Tabela 1 – Evolução da criação de unidades de conservação por década no Rio Grande do 

Norte (2018)
2
. 

Décadas 
Quantidade de 

UCs criadas 
Área criada (ha) 

Área Acumulada 

(ha) 

1970-1979 2 37.421,8 37.421,8 

1980-1989 3 3.775,99 41.197,79 

1990-1999 5 57.592,69 98.790,48 

2000-2009 10 152.802,75 251.593,23 

2010-2018 7 54.672,65 306.265,88 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

Figura 3 – Unidades de conservação do Rio Grande do Norte por esfera administrativa de 

criação (2018). 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

 

3.1  Instrumentos de planejamento e gestão, esfera administrativa e distribuição espacial 

                                                      
2
 Notas: Não foram consideradas as sobreposições de UCs. 

A APA Piquiri-Una teve sua área ampliada em década diferente da sua criação, com isso, para o cálculo de área 

criada foram consideradas separadas a área da data da criação e a da ampliação. 
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das unidades de conservação 

 

 No Rio Grande do Norte apenas 12 UCs possuem conselho gestor, o que 

corresponde a 44,4% do total. Apenas oito possuem plano de manejo, o equivalente a 29,6% 

do total. Só seis UCs têm ao mesmo tempo plano de manejo e conselho gestor e 12 não têm 

nenhum dos dois instrumentos de gestão, o que equivale a 22,2% e 44,4%, respectivamente 

(Figuras 4). Quatro UCs foram criadas a menos de cinco anos (1 UC estadual, 1 particular e 2 

municipais), prazo máximo estabelecido para a criação do plano de manejo, de acordo com o 

SNUC. Dessa forma, até agosto de 2018, 23 UCs deveriam ter plano de manejo. 

 

Figura 4 – Existência de conselho gestor e plano de manejo por UCs localizadas no Rio 

Grande do Norte (2018). 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

Esses são dados preocupantes porque evidenciam a carência dos principais 

instrumentos de gestão na maior parte das UCs localizadas no Rio Grande do Norte e sugerem 

uma baixa efetividade de gestão do sistema de UCs, uma vez que esses instrumentos são os 

principais norteadores para o alcance dos objetivos de criação dessas áreas protegidas. 

Além disso, reflete o quadro do cenário nacional, pois Araújo, Cabral e Marques 

(2012) afirmam que grande parte das UCs do Brasil ainda não tem plano de manejo, o que 

contraria o SNUC que determina a elaboração do plano no prazo de até cinco anos após a 

criação da UC (BRASIL, 2005). 

Analisando a existência dos instrumentos de planejamento e gestão por esfera 

administrativa, as UCs estaduais e federais apresentaram os cenários mais satisfatórios: das 10 

UCs estaduais, cinco possuem plano de manejo e sete têm conselho gestor. Em relação às 

UCs federais, das cinco existentes, duas têm plano de manejo e quatro possuem conselho 

gestor. Das seis UCs municipais, apenas uma tem plano de manejo e uma tem conselho 
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gestor, configurando-se como o quadro mais crítico no que tange a existência de instrumentos 

de planejamento e gestão. Já as RPPNs, das seis existentes, nenhuma possui plano de manejo 

nem conselho gestor (Figura 5).  

 

Figura 5 – Existência de conselho gestor e plano de manejo das UC’s localizadas no Rio 

Grande do Norte por esfera administrativa (2018). 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

O SNUC não obriga a existência de conselho gestor para as RPPNs, entretanto todas 

devem elaborar o plano de manejo num prazo de cinco anos a partir de sua criação. O SNUC 

aponta também que sempre que possível, seus órgãos integrantes devem prestar orientação 

técnica e científica aos proprietários para elaboração do plano de manejo (BRASIL, 2005). 

Entretanto, o déficit de recursos humanos para a gestão das UCs federais acaba inviabilizando 

essa colaboração. 

Esses dados sugerem que no tocante as UCs municipais e particulares há um cenário 

de grande fragilidade nos processos de planejamento e gestão dessas áreas protegidas, e que 

algumas foram criadas apenas no papel, sendo que de fato não é realizada nenhuma atividade 

correlata aos objetivos de sua criação. 

A ausência dos principais instrumentos de planejamento e gestão em grande parte 

das UCs existentes no Rio Grande do Norte sugere que não há um planejamento sistemático 

no processo de criação dessas áreas protegidas. As UCs são concebidas sem a existência de 

um planejamento para elaboração de estudos necessários que garantam a sua implementação 

efetiva. Com isso, parte dessas áreas torna-se “UCs de papel”, áreas criadas oficialmente, mas 

com pouca ou nenhuma ação que levem a execução dos seus objetivos de criação. Se a 

existência de plano de manejo e conselho gestor por si só não garantem a efetividade e 

sustentabilidade de uma UC, a ausência desses instrumentos praticamente assegura a 

ineficácia dessas áreas para proteção da biodiversidade e ordenamento do uso e ocupação do 

solo. 
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Apesar de o SNUC determinar a elaboração do plano de manejo no período de tempo 

de até cinco anos após a criação da UC, não há previsão de punição para aqueles que não 

cumprirem o prazo, o que de certa forma contribui para que grande parte das UCs não esteja 

de acordo com o que determina a legislação. 

Utilizamos o Teste Exato de Fisher para analisar a significância das relações entre as 

variáveis discutidas acima
3
. Apenas a relação entre plano de manejo e bioma apresentou 

associação significativa (p= 0.0370)
4
. Esse resultado foi norteado principalmente pelas 

relações observadas para o bioma caatinga, onde apenas uma UC tem plano de manejo, e de 

acordo com o SNUC, 10 UCs deveriam ter este instrumento. Duas UCs têm menos de cinco 

anos de criação e ainda não têm a obrigação de ter plano de manejo. Em relação ao bioma 

marinho, das três UCs existentes, duas têm plano de manejo. Na mata atlântica, cinco das 

nove UCs com mais de cinco anos de criação têm plano de manejo (Tabela 2 e Figura 6). 

 

Tabela 2 – Existência de UCs com plano de manejo por bioma. 

Existência de 

plano de manejo 

Bioma 

Caatinga Marinho Mata Atlântica 

Sim 1 2 5 

Não 10 1 4 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

Já para a relação entre plano de manejo e esfera administrativa não houve associação 

significativa (p= 0,235). As UCs municipais e RPPNs, embora sugerindo uma relação 

desigual entre a existência de plano de manejo e esfera administrativa, não apresentaram 

resultados significativos (Figura 5). 

Também não houve associação significativa entre conselho gestor e esfera 

administrativa (p= 0.0737), apesar de a esfera municipal apresentar proporcionalmente uma 

quantidade menor de UCs com conselho gestor (Figura 5). Da mesma forma, não ocorreu 

associação significativa entre conselho gestor e bioma (p= 0,838) (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 Para análise das associações com plano de manejo foram consideradas apenas as UCs com mais de cinco anos 

de criação, totalizando 23. As RPPNs não foram consideradas nos testes de associações com conselho gestor. 
4
 A associação entre variáveis é significativa quando o valor de “p” é igual ou inferior a 0,05. 
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Figura 6 – Existência de plano de manejo e conselho gestor por UCs em relação ao bioma de 

localização. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 
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Quadro 1 – Unidades de conservação localizadas no estado do Rio Grande do Norte (Agosto/2018). 

Unidade de Conservação 
Grupo de 

manejo 
Área (ha) Esfera 

Administrativa 
Órgão Gestor 

 

Instrumento de 

criação 

Bioma 
Conselho 

Gestor 

Plano de 

manejo 

Municípios 

abrangidos 

Unidades de Conservação de Proteção Integral 

1 
Estação 

Ecológica do 

Seridó 

Proteção 

Integral 
1.166,38 Federal ICMBio 

Decreto 

Federal n.º 

87.222 de 

31.05.1982 

Caatinga Sim Sim 
Serra Negra do 

Norte 

2 
Reserva 

Biológica Atol 

das Rocas 

Proteção 

Integral 
36.249 Federal ICMBio 

Decreto 

Federal n.º 

83.549 de 

05.06.1979 

Marinho Não Sim ---- 

3 

Parque Estadual 

Dunas de Natal 

“Jornalista Luiz 

Maria Alves” 

Proteção 

Integral 
1.172,8 Estadual IDEMA 

Decreto 

Estadual n.º 

7.237 de 

22.11.1977 

Mata Atlântica Sim Sim Natal 

4 
Parque 

Estadual Mata 

da Pipa 

Proteção 

Integral 
290,88 Estadual IDEMA 

Decreto 

Estadual nº 

19.341 de 

12.09.2006 

Mata Atlântica Sim Sim Tibau do Sul 

5 

Parque 

Ecológico Pico 

do Cabugi 

Proteção 

Integral 
2.164 Estadual IDEMA 

Lei Estadual nº 

5.823 de 

07.12.1988 

Caatinga Não Não Angicos 

6 

Parque 

Estadual 

Florêncio 

Luciano 

Proteção 

Integral 
445,61 Estadual IDEMA 

Decreto 

Estadual nº 

10.120 de 

10.08.1988 

Caatinga Não Não Parelhas 

 

7 
Parque Nacional 

da Furna Feia 

Proteção 

Integral 
8.494 Federal ICMBio 

Decreto 

Federal S/N 

de 

05.06.2012 

Caatinga Sim Não 
Baraúna, 

Mossoró 
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8 

Parque Natural 

Municipal da 

Cidade do 

Natal 

Proteção 

Integral 
132,36 Municipal SEMURB 

Decreto 

Municipal nº 

8.078 de 

13.12. 2006 

Mata Atlântica Não Sim Natal 

 

9 

Parque Florestal 

Municipal Boca 

da Mata 

Proteção 

Integral 
68,9 Municipal Prefeitura 

Municipal 

Decreto 

Municipal n0 

2132 de 

23.12.2008 

Mata Atlântica Não Não Ceará-Mirim 

 

10 

Parque Natural 

Municipal José 

Mulato 

Proteção 

Integral 
82,5 Municipal Prefeitura 

Municipal 

Decreto 

Municipal n0 

541 de 

29.06.2017 

Mata Atlântica Não Não Arês 

Unidades de Conservação de Uso Sustentável 

 

11 
Floresta 

Nacional de Açu 

Uso 

Sustentável 
215,28 Federal ICMBio 

Portaria 

Federal n0 

245 de 

18.07.2001 

Caatinga Sim Não Açu 

 

12 

Floresta 

Nacional de 

Nísia Floresta 

Uso 

Sustentável 
174,95 Federal ICMBio 

Decreto 

Federal S/N 

de 

27.09.2001 

Mata Atlântica Sim Não Nísia Floresta 

 

 

13 

Reserva de 

Desenvolviment

o Sustentável 

Ponta do 

Tubarão 

Uso 

Sustentável 
12.924,82 Estadual IDEMA 

Lei Ordinária 

Estadual n0 

8.349 de 

18.07.2003 

 

Costeiro/Marinho 
Sim Não 

Macau e 

Guamaré 

 

 

14 

Área de 

Proteção 

Ambiental dos 

Recifes de 

Corais 

Uso 

sustentável 
136.344 Estadual IDEMA 

Decreto 

Estadual nº 

15.476, de 

06.06.2001 

Marinho Sim Sim 

Maxaranguape 

Touros e Rio do 

Fogo 
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15 

Área de 

Proteção 

Ambiental de 

Jenipabu 

Uso 

Sustentável 
1.789 Estadual IDEMA 

Decreto 

Estadual nº 

12.620, de 

17.05.1995 

Mata Atlântica Sim Sim Extremoz e Natal 

 

 

 

 

16 

Área de Proteção 

Ambiental 

Bonfim/Guaraíra 

Uso 

Sustentável 
42.893 Estadual IDEMA 

 

 

Decreto 

Estadual nº 

14.369 de 

22.03.1999 

Mata Atlântica 
Sim Não 

Arês, Goianinha, 

Nísia Floresta, 

Parnamirim, São 

José do Mipibu, 

Senador 

Georgino 

Avelino e 

Tibau do Sul 

 

 

17 

Área de 

Proteção 

Ambiental 

Piquiri-Una5 

Uso 

Sustentável 
40.707,45 Estadual IDEMA 

Decreto 

Estadual n.º 

10.683 de 

06.06.1990 

Mata Atlântica Sim Sim 

Canguaretama, 

Espírito Santo, 

Goianinha, 

Várzea e 

Pedro Velho 

 

18 

Área de 

Proteção 

Ambiental 

Dunas do 

Rosado 

Uso 

Sustentável 
16.593,76 Estadual IDEMA 

Decreto 

Estadual n0 

27.695 de 

21.02.2018 

Costeiro/ Marinho Não Não Areia Branca e 

Porto do Mangue 

 

 

19 

Área de 

Relevante 

Interesse 

Ecológico Mata 

da Bica 

Uso 

Sustentável 
50,66 Municipal 

Prefeitura 

Municipal 

Decreto 

Municipal n0 

02.02.2016 

Caatinga Não Não Portalegre 

 

 

20 

Área de 

Relevante 

Interesse 

Ecológico Ilha 

da Coroa 

Uso 

Sustentável 
78,2 Municipal 

Prefeitura 

Municipal 

Decreto 

Municipal n0 

4.158 de 

03.07.2013 

Caatinga Não Não Mossoró 

                                                      
5
 Foi criada com área de 12000 hectares ampliada para 40.707,45. 
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21 

Reserva 

Faunística 

Costeira de 

Tibau do Sul 

Uso 

Sustentável 
590 Municipal Prefeitura 

Municipal 

Decreto 

Municipal n0 

14 de 

17/02/2006 

Costeiro/ Marinho Sim Não Tibau do Sul 

 

 

22 

Reserva 

Particular do 

Patrimônio 

Natural Mata 

Estrela 

Uso 

Sustentável 
2.039,93 Particular ---- 

Portaria 

Federal nº 20 

de     

30.03.2000 

Mata Atlântica Não Não Baía Formosa 

 

 

23 

Reserva 

Particular do 

Patrimônio 

Natural Fazenda 

Salobro 

Uso 

Sustentável 
756,39 Particular ---- 

Portaria 

Federal nº 52-

N de 

20.05.1994 

Caatinga Não Não Jucurutu 

 

24 

Reserva 

Particular do 

Patrimônio 

Natural Fazenda 

Santa Helena 

Uso 

Sustentável 
21,63 Particular ---- 

Portaria 

Federal nº 17 

de    

08.03.2006 

Caatinga Não Não 
São Bento do 

Norte 

 

 

25 

Reserva 

Particular do 

Patrimônio 

Natural 

Esperança 

Uso 

Sustentável 
500 Particular ---- 

Portaria 

Federal nº 74 

de     

27.08.2010 

Caatinga Não Não Carnaubais 

 

 

26 

Reserva 

Particular do 

Patrimônio 

Natural Ser 

Nativo 

Uso 

Sustentável 
154,3 Particular ---- 

Portaria 

Federal nº 

109 -N de 

29.11.1996 

Caatinga Não Não Acari 

 

 

27 

Reserva 

Particular do 

Patrimônio 

Natural Dunas 

Douradas 

Uso 

Sustentável 
166,08 Particular ---- 

Portaria 

Federal nº 02 

de     

06.01.2016 

Mata Atlântica Não Não Extremoz 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 
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3.2   Distribuição espacial das UCs por grupo, categoria de manejo e bioma 

 

No que se refere à distribuição de UCs por grupo de manejo, 10 são de proteção 

integral e 17 de uso sustentável, correspondendo a 50.266,43 ha (16,41%) e 255.999,45 ha 

(83,59%), respectivamente (Tabela 3 e Figura 7). Assim como ocorre no Brasil, a maior parte 

da área protegida e das UCs do Rio Grande do Norte estão no grupo de uso sustentável. Das 

2.201
6
 UCs brasileiras, 1503 são de uso sustentável e 698 de proteção integral (dados de 

agosto de 2018) (BRASIL, 2018). Esses dados apontam que assim como ocorre no Brasil, no 

Rio Grande do Norte há uma proporção maior de UCs do grupo de uso sustentável, o que 

sugere, em tese, que a maior parte das UCs tem um potencial menor de proteção da 

biodiversidade, uma vez que permite o uso direto dos recursos naturais. Por essas razões, 

parte dos pesquisadores conservacionistas defende a criação de um número maior de UCs de 

proteção integral (DOUROJEANNI; PÁDUA, 2013; PUREZA; PELLIN; PADUA, 2015). 

 

Tabela 3 – Quantidade de UCs por grupo de manejo e esfera administrativa no Rio Grande do 

Norte (2018).  

Grupo 

Esfera 
TOTAL 

Federal Estadual Municipal Particular 

Nº Área (ha) Nº Área (ha) Nº 
Área 

(ha) 
Nº Área (ha) Nº Área (ha) % 

Proteção 

Integral 3 45.909,38 4 4.073,29 3 283,76 - - 10 50.266,43 16,41 

Uso 

sustentável 
2 390,23 6 251.252,03 3 718,86 6 3.638,33 17 255.999,45 83,59 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

Quando analisados os grupos de manejo por esfera administrativa, percebemos que 

do total de área das UCs estaduais, apenas 1,33% corresponde ao grupo de proteção integral. 

Esse dado evidencia a necessidade de priorização da criação de UCs estaduais de proteção 

integral, uma vez que partimos do pressuposto que elas têm o maior potencial de proteção da 

biodiversidade. 

Outro dado importante é a concentração de áreas protegidas sob a esfera estadual 

(83,3%). As UCs federais correspondem a 15,1% e as municipais e particulares juntas 

representam 1,5% do total de áreas protegidas no Rio Grande do Norte, considerando os 

biomas terrestres e o marinho. A Constituição Federal em seu artigo 225 determina como um 

dever de todos a proteção do meio ambiente (BRASIL, 2005), o que também se aplica às 

UCs. Por conseguinte, torna-se pertinente a maior participação do Governo Federal, 

municípios e o setor privado na criação de novas UCs, principalmente o Governo Federal, 

detentor de um volume maior de recursos financeiros para a gestão de áreas protegidas. Da 

                                                      
6
 Não há consenso nas bases de dados consultadas sobre o número total de UCs no Brasil. 
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mesma forma, os governos estadual e federal devem criar estratégias e mecanismos que 

incentivem e facilitem a criação de UCs municipais e particulares, como por exemplos, o 

ICMS ecológico, pagamento por serviços ambientais e destinação de parte dos recursos dos 

fundos de compensação ambiental desses entes federativos para a criação e gestão de UCs 

municipais e particulares. 

 

Figura 7 – Unidades de conservação por grupo de manejo localizadas no Rio Grande do Norte 

(2018). 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

O SNUC tem 12 categorias de UCs divididas entre os grupos de proteção integral e 

uso sustentável (BRASIL, 2005). O conjunto das UCs localizadas no Rio Grande do Norte 

não conta apenas com Refúgio da Vida Silvestre, Monumento Natural e Reserva Extrativista. 

As categorias mais representadas são Parque, RPPN e APA, com 8, 6 e 5 unidades de 

conservação, respectivamente (Figura 8). 
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Figura 8 – Unidades de conservação localizadas no Rio Grande do Norte por categoria de 

manejo (2018). 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

APA é a categoria de UC que tem a maior quantidade de território protegido. As 

cinco APAs têm uma área total de 238.327,21 ha, o que corresponde a 77,8% do total de área 

protegida por UCs no Rio Grande do Norte. Esse quadro é semelhante ao cenário brasileiro 

onde as APAs predominam em quantidade de território protegido por UC (BRASIL, 2018). 

De acordo com (DOUROJEANNI; PÁDUA, 2013; PUREZA; PELLIN; PADUA, 2015), 

isso ocorre porque a APA é a categoria de UC mais fácil de ser criada, haja vista que não 

exige desapropriação de terras e há maior flexibilização para uso e ocupação do solo, 

diferente do que ocorre com as UCs de proteção integral. Com isso, as APAs muitas vezes 

são criadas para gerar dados quantitativos no tocante ao total de área protegida, promovendo 

ações políticas de pouca eficácia para proteção da biodiversidade.  

Ainda em relação à área protegida por APAs, apenas a APA Recifes de Corais detém 

57,2% do território protegido por essa categoria de UC. Parque é a categoria que tem o maior 

número de UCs no estado, com oito, entretanto, a somatória das áreas corresponde a apenas 

4,24% do total de área das UCs. Reserva Biológica é a categoria de UC de proteção integral 

com maior percentual de área protegida em relação ao total (11,83%). Esse valor corresponde 

à Reserva Biológica Atol das Rocas, uma UC marinha (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Quantidade de UCs e total de área protegida por categoria de manejo no Rio 

Grande do Norte (2018). 

Categoria 
Número de 

UCs 

Total de área 

protegida 

% de área 

protegida em 

relação ao total 

APA 5 238.327,21 77,8 

RDS 1 12.924,82 4,22 

Estação Ecológica 1 1.166,38 0,38 

Floresta 2 390,23 0,13 

Parque 8 12.851,05 4,2 

RPPN 6 3.638,33 1,2 

Reserva biológica 1 36.249 11,83 

Reserva de fauna 1 590 0,2 

ÁRIE 2 128,86 0,04 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

Das 27 UCs existentes no Rio Grande do Norte, 14 estão localizadas no litoral 

oriental, configurando uma concentração espacial das UCs nesta porção do território potiguar. 

As possíveis explicações para isso podem ser as seguintes: intenção de proteger áreas 

remanescentes de mata atlântica em função da sua grande biodiversidade; devido ao fato 

dessa porção do território ter a maior densidade demográfica do estado, maior concentração 

de serviços e do setor industrial, e com isso, sofrer maior pressão sobre os recursos naturais, 

demandando assim, a necessidade de se ter mais áreas protegidas; e a sobrevalorização do 

bioma mata atlântica em detrimento do bioma caatinga. 

Em relação ao total de área protegida por bioma, o marinho tem maior 

representatividade com 173.183 ha. Já a mata atlântica e seus ecossistemas associados, que 

correspondem a 350.780 ha do território potiguar (SOS MATA ATLÂNTICA/INPE, 2018), 

têm 89.517 ha desse total protegido por UCs, o que corresponde a 25,52%. E a caatinga, 

bioma que ocupa 4.968,126 ha, o que corresponde a 94,09% do território potiguar 

(TEIXEIRA, 2016), tem apenas 0,88% de sua área protegida, com 43.565 ha. No que diz 

respeito à distribuição percentual do total de área protegida por UC por bioma, a mata 

atlântica detém 29,23%, a caatinga 14,22% e o marinho 56,55%. Os três biomas têm a maior 

parte de sua área protegida por UCs pertencentes ao grupo de uso sustentável (Tabela 5). 

Apesar de ser o bioma que ocupa a maior parte do território do estado, a caatinga tem 

o menor percentual de área protegida. Além disso, também é o bioma que contem a menor 

fração do total de área protegida no estado, considerando os biomas marinho, mata atlântica e 

caatinga. De acordo com Teixeira (2016), o Rio Grande do Norte é o estado que tem a menor 

área de caatinga protegida por UCs. Entretanto, é o bioma que tem a maior quantidade de UCs 

no Rio Grande do Norte, com 13 áreas protegidas, seguindo pela mata atlântica com 11 e o 

bioma marinho com três UCs (Figura 9). 
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Tabela 5 – Total de UCs e de área dos biomas protegidos por UCs no Rio Grande do Norte 

(2018). 

Bioma 

Grupo 
Total 

Proteção Integral Uso Sustentável 

N
o
 Área (ha) N

o
 Área (ha) N

o
  Área (ha) 

Mata Atlântica 5 1.748 6 87.769 11 89.517 

Caatinga 4 12.270 9 31.295 13 43.565 

Marinho 1 36.249 2 136.934 3 173.183 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 
Nota: A RDS Ponta do Tubarão, APA Dunas do Rosado e REFAUTS têm seus territórios divididos 

entre bioma continental e marinho. Para efeito de cálculo do total de UCs por bioma foi considerado em 

que território está localizada a maior parte da UC. A REFAUTS foi considerada como pertencente ao 

bioma marinho e a RDS e APA Dunas do Rosado ao bioma caatinga. 

 

Figura 9 – Unidades de conservação localizadas no Rio Grande do Norte por bioma (2018). 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

3.3  Distribuição espacial e tamanho das unidades de conservação por bioma e grupo de 

manejo 

 

Ao analisar as UCs por tamanho, 15 apresentaram área menor que 1000 ha (Figura 

10). De acordo com a Teoria de Equilíbrio da Biogeografia de Ilhas – TEBI, uma UC maior 

protege mais a biodiversidade do que um UC menor. Parte-se do pressuposto de que UCs 

muito pequenas têm menor potencial de proteção da biodiversidade, pois estão mais 

vulneráveis a pressões do entorno e ao efeito de borda, entretanto, alguns autores consideram 
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isso um dogma e que não pode ser generalizado (PRIMACK; RODRIGUES, 2001; ARAÚJO, 

2012a). Entrementes, não há um consenso na literatura sobre esse tema: enquanto alguns 

autores apontam que UCs pequenas não deveriam ser mantidas porque têm pouca capacidade 

de manter populações em longo prazo, outros afirmam que se essas áreas estiverem bem 

localizadas podem abrigar grande variedade de habitats e espécies (PRIMACK; 

RODRIGUES, 2001). 

 

Figura 10 – Distribuição geográfica das UCs localizadas no Rio Grande do Norte por tamanho 

(2018). 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

Os critérios utilizados para identificação de áreas potenciais para conservação tem se 

baseado, sobretudo, na distribuição de espécies ou na distribuição de habitats e ecossistemas. 

Além desses, outros têm sido utilizados: valor recreativo, educacional e científico, grau de 

ameaça por impactos adversos, raridade e importância dos recursos culturais (ARAÚJO, 

2012a). Assim, são esses critérios que apontarão o tamanho ideal da UC. 

É importante se atentar para as características da região onde se pretende criar uma 

UC. Em áreas urbanas, por exemplo, dificilmente são encontradas áreas preservadas com 

grande extensão. Por outro lado, ocorrem em muitas cidades e entornos pequenos fragmentos 

florestais que são de grande importância para a proteção da biodiversidade, da paisagem, com 

potencial recreativo e educacional e que podem ser transformados em UCs. 



82 
 

Levando em consideração o tamanho das UCs localizadas no Rio Grande do Norte e 

o que propõe a TEBI, os dados sugerem que ao menos uma parte dessas áreas protegidas não 

foi criada com fins de conservação de espécies específicas que necessitam de habitat maiores 

para garantir a manutenção da população ao longo do tempo, um dos critérios mais 

defendidos pelos biologistas da conservação. Outros critérios podem ter sido utilizados, como 

necessidade de proteção de fragmentos de vegetação em face do contexto de degradação dos 

biomas caatinga e mata atlântica (exemplos: Floresta Nacional de Açu e Parque Natural 

Municipal José Mulato); preservação de fragmentos de vegetação em áreas localizadas 

próximas a núcleos urbanos e promoção de uso público de forma sustentável (Exemplos: 

Parque Natural Municipal Boca Mata, Área de Relevante Interesse Ecológico Ilha da Coroa e 

Área de Relevante Interesse Ecológico Mata da Bica). 

Ao analisarmos o tamanho das UCs por bioma, na caatinga e mata atlântica a maioria 

tem áreas inferiores a 5.000 ha. Das quatro UCs acima de 20.000 ha, duas estão localizadas no 

bioma marinho e duas na mata atlântica (Figura 11). 

Quando analisamos os tamanhos das UCs por grupo de manejo, observamos a 

predominância de UCs com áreas inferiores a 5 mil ha nos dois conjuntos. Entretanto, das sete 

UCs com mais de 5 mil ha, cinco pertencem ao grupo de uso sustentável (Figura 12). 

Portanto, os dados apontam que as UCs localizadas no Rio Grande do Norte seguem 

um padrão de pequenas áreas, principalmente na caatinga. Nenhuma das UCs com mais de 

20.000 ha está localizada nesse bioma.  

De acordo com WCS/UFRN (2015), uma das maiores dificuldades para conservação 

da biodiversidade do Rio Grande do Norte é a falta de conhecimento da distribuição espacial 

das espécies. Entretanto, um estudo apontou 10 áreas prioritárias para a proteção do bioma 

caatinga, considerando a existência de caatinga arbustiva-arbórea preservada e presença de 

espécies da fauna. Nesse segundo critério, todas estas áreas prioritárias foram contempladas 

com amostragem de mamíferos de médio e grande porte, sete com amostragens de aves e 

lagartos WCS/UFRN (2015), o que contribuiu para delimitação das áreas a serem 

conservadas. Todas as áreas prioritárias apontadas pelo estudo supracitado têm áreas 

superiores a 10.000 ha, com tamanho médio de 22.885,6 ha. Já as UCs atuais da caatinga têm 

tamanho médio de 3.356 ha. 
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Figura 11 – Distribuição geográfica das UCs localizadas no Rio Grande do Norte por tamanho 

em relação ao bioma (2018). 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

Figura 12 – Distribuição geográfica das UCs localizadas no Rio Grande do Norte por tamanho 

em relação ao grupo de manejo (2018). 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

As principais áreas com potencial para criação de unidades de conservação na 

caatinga potiguar estão nas regiões serranas, onde é encontrada vegetação de porte arbustivo- 

arbóreo densa, bem preservada e há registros de espécies raras da fauna e flora e animais 

ameaçados de extinção como o mamífero gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus) 

(MARINHO et al., 2017a; MARINHO et al., 2017b; WCS/UFRN, 2015). A existência de 

mamíferos de médio e grande, como ocorre na caatinga potiguar, é defendida por muitos 

autores, como critério para a existência de áreas protegidas maiores para manter as 

populações em longo prazo (PRIMACK; RODRIGUES, 2001). 

Além disso, de acordo com Medeiros, Carvalho e Souza (2016), a criação de UCs na 
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região semiárida também é benéfica para proteção dos recursos hídricos. Entretanto, para isso 

é necessária a proteção de áreas maiores em cabeceiras de rios, nascentes e entornos de lagos 

artificiais e naturais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatamos que menos da metade das UCs têm plano de manejo e/ou conselho 

gestor, o que fragiliza a efetividade de gestão e a proteção dos recursos naturais dessas áreas 

protegidas. A carência de instrumentos de planejamento e gestão é maior nas UCs municipais, 

particulares (RPPNs) e naquelas localizadas no bioma caatinga. 

O conjunto de UCs localizadas no Rio Grande do Norte apresenta algumas 

assimetrias geoespaciais: há uma maior concentração de UCs localizadas no litoral oriental, o 

bioma da mata atlântica tem aproximadamente 25% do seu território protegido, enquanto o 

bioma caatinga, que ocupa a maior parte do território potiguar, tem menos de 1% de área 

protegida por UCs. A maioria das UCs e a maior parte do território protegido por essas áreas 

pertencem à categoria de uso sustentável, que propicia menor proteção à biodiversidade do 

que as UCs de proteção integral.  

Diante desse quadro, torna-se necessária a priorização da criação de UCs no bioma 

caatinga e estabelecer as UCs de proteção integral como grupo de manejo prioritário para 

criação de novas áreas protegidas. Também deve ser priorizada a criação de UCs com áreas 

maiores na caatinga e em locais que levem em consideração a formação de corredores 

ecológicos e diminua o isolamento geográfico das áreas protegidas.  

Outra recomendação importante é a constituição de mecanismos que fomentem a 

criação de mais UCs municipais e particulares, como por exemplo, o ICMS ecológico 

municipal e o estabelecimento de editais de financiamento, apoio e cooperação técnica por 

parte dos governos estadual e federal. No Rio Grande do Norte a maior parte do valor 

arrecadado através da compensação ambiental de empreendimentos com potencial impactante 

é destinado ao governo do estado. Uma parte desse valor poderia ser direcionada aos 

municípios para aplicação no desenvolvimento de estudos e infraestrutura para criação e 

efetivação de UCs municipais. 
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R E S U M O 

O objetivo desta pesquisa foi identificar e analisar os principais conflitos socioambientais na Área de Proteção Ambiental 

de Jenipabu – APAJ, localizada no litoral oriental do Rio Grande do Norte. A perspectiva de análise adotada buscou 

entender as relações entre os conflitos socioambientais e a sustentabilidade da APAJ a partir de uma abordagem dialética. 

Os procedimentos metodológicos envolveram revisão bibliográfica, pesquisa documental, entrevistas, análise de 

conteúdo, pesquisas de campo, levantamento aerofotogramétrico, técnicas de geoprocessamento e análise de fotografias 

aéreas. Foram identificados sete tipos de conflitos socioambientais, sendo o principal deles a ocupação irregular dos 

campos de dunas fixas e móveis por residências e imóveis comerciais. Parte dos conflitos identificados já ocorria antes 

da criação da unidade de conservação. Além disso, sua implantação não conseguiu garantir o reordenamento territorial e 

nem evitar que os conflitos socioambientais deixassem de ocorrer, provocando o aumento dos problemas, principalmente 

pela não efetivação dos instrumentos de fiscalização e monitoramento do plano de manejo. Por fim, os resultados da 

pesquisa sugerem que a APAJ apresenta problemas que podem levá-la a um grau elevado de insustentabilidade, 

principalmente na dimensão ambiental. 

Palavras-chave: Unidade de Conservação. Área Protegida. Ambiente Costeiro. 

 

Social and environmental conflicts in the Environmental Protection Area of Jenipabu – RN 
 

A B S T R A C T 

The objective of this paper was to identify and analyze the main socioenvironmental conflicts in the Área de Proteção 

Ambiental de Jenipabu - APAJ. The analysis perspective that guided this research sought to understand the relations 

between the socioenvironmental conflicts and the sustainability of the APAJ from a dialectical approach. The 

methodological procedures involved bibliographic review, document research, interviews, discourse analysis, field 

research, aerial photogrammetric survey, techniques of geoprocessing and analysis of aerial photographs Were identified 

seven types of socioenvironmental conflicts, being the main irregular occupation of fixed and mobile dunes for homes 

and commercial real estate. Part of the identified conflicts had already occurred before of the creation of the conservation 

unit. In addition, its creation was not able to guarantee the territorial reorganization or to resolve its main 

socioenvironmental conflicts, provoking the increase of problems, mainly due to the non-effectiveness of the oversight 

and monitoring instruments of the management plan. Finally, the results of the research suggest that the APAJ presents 

problems that can lead to a high degree of unsustainability, mainly in the environmental dimension. 

Keywords: Conservation Unit. Protected Area. Coastal Environment. 
 

Introdução 

Os conflitos fazem parte da história da 

humanidade e seus estudos remontam à Grécia 

Antiga. Vários campos do conhecimento dedicam- 

se a pesquisas nesta temática, como a sociologia, 

psicologia social, antropologia, dentre outras 

(Vargas, 2007). Da mesma forma, o processo de 

formação e disseminação de conflitos a partir da 

criação de áreas protegidas vem ocorrendo ao 

longo da história (Ferreira et al., 2001). Esses 

conflitos existem desde a criação da primeira 

unidade de conservação – UC do planeta, o Parque 

de Yellowstone, nos EUA, fundado em 1872, 

inicialmente com a intenção de proteger os 

recursos naturais e os índios Crow, Blackfeet e 

Shoshone-Bannot que habitavam a área há mais de 

800 anos, servindo de modelo para implantação de 

outros parques. Os conflitos com as populações 

locais também ocorreram com a criação de áreas 

protegidas na África, Ásia e América Latina no 

início do século XX (Colchester, 2000; Diegues, 

2000). 

http://www.ufpe.br/rbgfe
mailto:iltonet@yahoo.com.br
mailto:jorgelins@ufrnet.br
mailto:eduvianalima@gmail.com
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Portanto, fica evidente que a existência de 

conflitos é inerente às UCs em todo o seu processo 

histórico. Isto ocorre dentre outros fatores porque 

uma das premissas que predominavam na criação 

de áreas protegidas “[...] era a de que o bem público 

era servido de forma melhor através da proteção 

das florestas e dos recursos hídricos, mesmo que 

isso implicasse o deslocamento de comunidades 

locais” (Morsello, 2006, p. 144). 

Silva e Sato (2012), constataram em sua 

pesquisa que as principais causas dos conflitos são 

disputas por terra, por água, desmatamentos, 

queimadas e o uso indiscriminado de 

agroquímicos. Na América Latina, a origem dos 

conflitos está ligada ao uso, controle e acesso aos 

recursos naturais (Carruthers, 2008). A região 

possui um grande capital natural com 

possibilidades de múltiplos usos, entretanto, nem 

sempre compatíveis com os modelos de uso e 

ocupação adotados (Spadoni, 2013). Os conflitos 

são cada vez mais frequentes nessa porção do 

continente americano, principalmente por causa da 

debilidade do Estado em promover políticas 

públicas eficazes para regulação e acesso aos 

recursos naturais (Vargas, 2007). 

A realidade brasileira é semelhante à de 

outros países da América Latina, como apontam 

(Silva e Sato, 2012). A sua diversidade de 

ecossistemas, de geoambientes e sociocultural, 

associada aos usos não compatíveis, suas 

fragilidades e outras características, criam um 

cenário favorável para a geração de conflitos 

socioambientais. 

Assim sendo, estudar conflitos em UCs é 

uma maneira de investigar as relações e dinâmicas 

entre sociedade e natureza e suas implicações para 

a sustentabilidade e efetividade dessas áreas, uma 

vez que partimos do pressuposto de que a 

existência de conflitos pode dificultar o caminho 

em busca da sustentabilidade das áreas protegidas. 

Da mesma forma, quanto maior o número e a 

magnitude de conflitos, maior também serão as 

chances de uma UC não ser sustentável. Com isso, 

os conflitos são indicadores que podem apontar 

problemas de gestão, assim como também indicar 

caminhos em busca da sustentabilidade das UCs. 

A Área de Proteção Ambiental de Jenipabu 

– APAJ, localizada na Região Metropolitana de 

Natal/RN e criada dentre outros objetivos, para 

proteger ecossistemas, principalmente os campos 

dunares, não foge a essa regra e é uma área que 

convive com um conjunto de conflitos 

socioambientais. Diante deste contexto, o objetivo 

desta pesquisa foi identificar e analisar os 

principais conflitos socioambientais nessa Área de 

Proteção Ambiental. 

Com isso, a hipótese da pesquisa foi a de 

que a criação da APAJ não possibilitou que 

ocorresse o ordenamento do uso e ocupação do 

território, nem que evitasse a ocorrência de 

conflitos socioambientais e problemas 

relacionados, mas que ao mesmo tempo esses 

fossem ampliados. 

A perspectiva de análise e que norteou esta 

pesquisa buscou entender as relações entre os 

conflitos socioambientais e a sustentabilidade da 

APAJ a partir de uma abordagem dialética, uma 

vez que essas relações são repletas de contradições 

que se materializam no território, nos recursos 

naturais e nas relações socioculturais. 

 

Conflitos socioambientais 

 

A literatura sobre conflitos aponta uma 

ampla variedade de visões, abordagens e 

conceituações, o que torna um desafio para a 

abordagem teórica da temática. Além disso, ainda 

falta maior consistência entre a teoria, a pesquisa e 

a prática sobre os estudos que envolvem conflitos, 

gerando uma polissemia entre os termos utilizados 

(Vargas, 2007). 

Ao mesmo tempo, existe uma rede 

intrincada de processos socioecológicos e políticos, 

colocando a natureza no interior dos conflitos 

sociais (Acselrad, 2004). Esta interface de 

dimensões de análise amplia, por sua vez, o 

conceito de conflito social ou ambiental para 

“conflito socioambiental”, possibilitando uma 

escala de análise mais ampla e integrada, 

abarcando aspectos culturais e ecológicos do 

território estudado. Esse entendimento conceitual 

torna-se relevante para a compreensão dos diversos 

elementos que envolvem o processo de construção 

dos conflitos. Nestes termos, o conflito é 

socioambiental porque ocorre dentro da interface 

natureza/sociedade, onde na maioria das vezes 

essas esferas são afetadas a partir da materialização 

do conflito, seja de forma direta ou indireta, em 

função de um conjunto de relações dialéticas. 

Desta forma, para Acselrad (2004, p. 21), 

conflitos socioambientais são “[...] aqueles 

envolvendo grupos sociais com modos 

diferenciados de apropriação, uso e significação do 

território.” O autor destaca ainda que o conflito 

provoca a ameaça da continuidade da forma de 

ocupação do território de um dos grupos por meio 

de impactos adversos. Assim, conflito também está 

associado ao potencial de ocorrência de impactos 

nos meios antrópico, biótico e abiótico. 
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Portanto, o conflito pode anteceder a 

ocorrência de impactos ambientais1 adversos. 

Entretanto, em determinados contextos conflito e 

impacto estão ligados de tal forma que é difícil 

conseguir dissociá-los e diferenciá-los. Diante 

disso, Sánchez (2008) chama a atenção para evitar 

a confusão entre a causa e a consequência do 

impacto ambiental. Por seu turno, (Brito, 2008), 

afirma que os problemas ambientais podem ser 

considerados conflitos, uma vez que estão ligados 

a interesses dentro da relação homem e ambiente. 

A busca pelo modo diferenciado de 

apropriação do território e a geração de conflitos, 

como aponta (Acselrad, 2004), dá-se por razões 

diversas, como a apropriação capitalista dos 

recursos naturais e a luta pela manutenção dos 

modos tradicionais de vida de determinados grupos 

sociais (Leff, 2017). Com isso, fica evidente que os 

conflitos envolvem um conjunto de relações 

assimétricas a partir das disputas pelo uso do 

território e seus recursos. Assim, de maneira geral, 

todo conflito é um conflito territorial (Spadoni, 

2013). Em síntese, o conflito ocorre a partir de 

divergências entre grupos sociais sobre/pelo e no 

território. O território é entendido nesta perspectiva 

de análise, como um espaço definido e delimitado 

a partir de relações de poder (Souza, 2000). 

De acordo com Sack (2013, p. 77), por seu 

turno, um dado recorte espacial torna-se um 

território “[...] se os limites forem usados por 

alguma autoridade para moldar, influenciar ou 

controlar atividades.” A criação de uma UC pode 

ter como objetivos o reordenamento territorial e a 

limitação ou proibição do uso direto dos recursos 

naturais, o que pode influenciar diretamente nas 

atividades, modos de uso e ocupação do território. 

Desta feita, quando uma UC é criada, de alguma 

forma as atividades desenvolvidas dentro de seus 

limites são moldadas, influenciadas ou controladas 

pelos seus instrumentos de planejamento e gestão, 

o que pode, por sua vez, evitar, criar ou ampliar 

conflitos socioambientais. Percebemos assim, uma 

forte relação entre unidade de conservação, 

território e conflito. 

Ainda em conformidade com o conceito de 

(Acselrad, 2004), o conflito ocorre a partir de 

relações de poder, onde determinado grupo de 

atores sociais busca a soberania sobre o território 

ao tentar impor sua lógica de uso ou domínio dos 

recursos ali existentes (Silva e Sato, 2012). Desta 

forma, o conflito é algo inerente às relações sociais 

gerando contradições socioespaciais em busca do 
 

1 Nesta pesquisa consideramos impacto ambiental a 

“alteração da qualidade ambiental que resulta da 

modificação de processos naturais e sociais provocada 

por ação humana” (Sánchez, 2008, p. 32). 

domínio sobre o território e seus elementos 

constituintes. Neste sentido, Wehrmann e Duarte 

(2002, p. 107), apontam que “Para autores como 

Durkheim, Parsons e Pareto, o conflito é pertinente 

e inerradicável da vida conjunta dos seres humanos 

[...] ele surge quando grupos ou indivíduos se 

chocam na busca de direitos rivais e na expectativa 

de lucro econômico, poder ou status”. 

Dentro deste contexto de interesse e 

proteção dos recursos naturais, “A criação das 

unidades de conservação, como espaços 

ambientalmente protegidos, implica 

necessariamente em conflitos dominiais [...]” 

(Dias, 2010, p. 20). Ficam claros então, dois 

aspectos inerentes à criação de UCs: o conflito e a 

disputa territorial ou territorialização do espaço. 

De acordo com Brito (2008, p. 6), “O ato 

de criação de uma UC é por si só limitador das 

atividades econômicas e culturais das populações 

residentes na área.” Desta feita, na visão das 

populações residentes no “território criado”, o ato 

de criação da UC já é um conflito entre seus 

interesses e o interesse do Estado, que sob a égide 

de gestor dos recursos naturais, delimita um espaço 

que passa a ser especialmente protegido com regras 

e limitações que antes não existiam. Entretanto, as 

populações que já residiam ali antes da criação do 

“novo território”, desenvolviam seus padrões de 

ocupação sob outras normas, muitas vezes não 

observando leis ambientais e de ordenamento do 

território já existentes. Assim, em muitos casos a 

criação de UCs configuram no espaço “territórios 

de exclusão”2. 

O conflito também ocorre quando há um 

tipo de atividade ou de uso e ocupação do solo 

incompatível com as características socioculturais, 

geoambientais e as normas legais que determinam 

o tipo de uso que pode existir em determinada 

porção do território. Nesta perspectiva de 

compreensão de conflito, sua origem não está 

necessariamente ligada a divergências entre grupos 

sociais, como aponta (Acselrad, 2004), mas nas 

formas de uso incompatíveis com as características 

do território. 

Neste contexto, nas UCs os conflitos 

também ocorrem quando há uma disputa entre os 

interesses de conservação e de exploração dos 

recursos naturais, que geralmente tem origem nos 

campos da disputa política, econômica e de poder 

e termina com consequências sobre o território, 

seus recursos e as relações sociais. Quando isso 

ocorre, o conflito transforma-se e gera impactos 

 
2 De acordo com Sack (2013, p. 78) o “Território pode 

ser usado não apenas para conter ou restringir, mas 

também para excluir.” 
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adversos, configurando-se num conflito 

socioambiental. Como uma UC é um território 

criado sob um regime especial de uso e ocupação 

do solo, os impactos adversos geralmente criam 

uma “tensão ou disputa” entre a necessidade de 

conservação e a exploração desregrada dos 

recursos naturais, o que leva a geração dos 

conflitos. 

Outro aspecto importante para o estudo 

desta temática são as suas escalas de análise. Os 

conflitos têm escala espacial e temporal e a sua 

dimensão e magnitude serão determinantes para as 

consequências e desdobramentos que eles trarão 

para o contexto socioespacial em que estão 

inseridos. Desta forma, quanto maiores forem as 

escalas espacial (abrangência territorial) e temporal 

(tempo de ocorrência e duração), maiores as 

possibilidades da ampliação dos problemas 

socioambientais decorrentes da existência dos 

conflitos. Para Vargas (2007), os conflitos por 

recursos naturais têm níveis, dimensões e 

intensidades diferentes e ocorrem desde a unidade 

familiar até a escala global. 

No estudo de conflitos socioambientais 

não é possível separar a sociedade da natureza, uma 

vez que estão interligados. Logo, temos a tríade 

natureza/sociedade/conflito. Com isso, os conflitos 

ocorrem dentro de um processo muitas vezes 

cíclico e de retroalimentação, onde ações 

desenvolvidas pelo homem provocam alterações 

nas relações sociais, modificam as características 

naturais dos elementos bióticos e abióticos que 

findam na ocorrência de conflitos socioambientais, 

que por sua vez levam a impactos adversos. Nestes 

termos, para Acselrad (2004), a questão ambiental 

é intrinsicamente conflitiva. Percebemos assim, 

uma relação que ao mesmo tempo é dialética e que 

ocorre dentro de um processo cíclico de 

retroalimentação. Esta dualidade do estudo de 

conflitos socioambientais evidencia o caráter 

multidimensional e multidisciplinar que envolve os 

estudos da temática (Leff, 2002). 

Desta maneira, os conflitos 

socioambientais podem ser, de forma simultânea 

ou não, dialéticos e sistêmicos. São dialéticos 

porque geralmente resultam das contradições que 

ocorrem nas relações socioespaciais e do 

descumprimento de normas estabelecidas para uso 

e ocupação do território. Com isso, os conflitos são 

a materialização das relações contraditórias e 

antagônicas que se dão na interface 

natureza/sociedade em determinado território. 

Também podem ser sistêmicos quando 

desenvolvem um efeito em cadeia, gerando um 

conjunto de conflitos e impactos adversos 

interligados, quando diversos conflitos são 

interdependentes através de processos integrados 

de fluxos de matéria e energia, geralmente 

formando um sistema aberto com outputs que irão 

repercutir tanto dentro quanto fora do território da 

UC. Entretanto, neste estudo os conflitos 

socioambientais foram analisados a partir da 

abordagem dialética, que de acordo com (Araújo, 

2016) busca compreender as relações espaciais e as 

contradições que emergem na relação 

sociedade/natureza. 

 

Material e métodos 

Delimitação e caracterização da área de estudo 

A APAJ é uma unidade de conservação de 

uso sustentável, de acordo com o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação (Brasil, 2005). Foi 

criada em 1995 pelo Decreto Estadual no 

12.620/1995, com uma área de aproximadamente 

1739 hectares, localizada entre os municípios de 

Extremoz (97%) e Natal (3%), no litoral oriental do 

Rio Grande do Norte (Figura 1) (Rio Grande do 

Norte, 2009b). Tem um ambiente formado por um 

mosaico de sistemas geoambientais litorâneos, 

como dunas, mangues, lagoas e tabuleiro costeiro. 

Sobre esses ambientes são desenvolvidas diversas 

atividades econômicas, com destaque para o 

turismo e agricultura. 

O turismo dá-se principalmente nas dunas 

de Jenipabu, um dos principais atrativos turísticos 

do estado, onde os visitantes fazem passeios de 

buggy e tem acesso às diversas paisagens da 

unidade de conservação. A agricultura ocorre 

principalmente nas áreas de tabuleiro e planície 

fluvial com o plantio de culturas permanentes e 

temporárias, como abacate, feijão, banana, coco da 

baía e milho. 

A geologia da APAJ é composta por 

formações dos períodos terciário e quaternário, 

como sedimentos da formação barreiras, dunas 

fixas e móveis, além de depósitos fluviais e flúvio- 

marinhos. O clima é o tropical chuvoso, segundo 

classificação de Koppen, com precipitação 

pluviométrica anual média de 1456,6 mm (Rio 

Grande do Norte, 2009b). A temperatura varia 

entre 21°C e 30°C, com média de 26,1°C (Renove 

Soluções Ambientais e Urbanísticas, 2011). 
 

Procedimentos metodológicos 

A pesquisa foi dividida em 04 etapas 

(Figura 2). Para a coleta de dados foram utilizados 

os seguintes instrumentos de pesquisa: 
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Figura 1 – Mapa de localização da Área de Proteção Ambiental de Jenipabu 

 

Figura 2 - Etapas da pesquisa 
 

Pesquisa bibliográfica e documental - Os 

dados secundários foram coletados através de 

revisão de literatura e pesquisa documental, que 

por sua vez foi dividida em duas etapas: consulta à 

legislação ambiental correlata ao tema da pesquisa 

(resoluções, decretos, leis e normas ambientais); e 

leitura a análise das ATAs de reuniões ordinárias e 

extraordinárias do conselho gestor da APAJ. O 

período da amostragem foi de 2006 (ano da criação 

do conselho gestor) até maio de 2017, totalizando 

70 documentos3. Com as ATAs foi utilizada a 

análise de conteúdo (Bardin, 2011), buscando 

identificar e agrupar os principais conflitos 

socioambientais abordados durante as reuniões do 

conselho. 

Entrevistas - Os dados primários foram 

coletados através de formulário semiestruturado 

com perguntas abertas e aplicados a alguns 

membros do conselho gestor que são 

representantes da comunidade local e órgãos 

públicos que participam da gestão da APAJ. 

Também foram entrevistados funcionários do 

órgão responsável pela gestão da UC e empresários 

do turismo com atuação na área. Além disso, foram 

realizadas conversas informais com moradores da 

APAJ durante as visitas de campo. 

Pesquisas de campo – As pesquisas de 

campo foram divididas em duas etapas: a primeira 

para identificação in loco e registro fotográfico dos 

conflitos socioambientais nas unidades 

geoambientais da UC; e a segunda para 

levantamento aerofotogramétrico das Áreas de 

Tratamento Especial – ATEs. Foram realizadas 

visitas de campo em todas as unidades 

geoambientais da área de estudo durante os meses 

de maio, junho e julho de 2017. Para o registro 
 

 

3 Todas as ATAs consultadas foram aprovadas pelo 

conselho gestor. 
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fotográfico foram utilizados uma câmera 

fotográfica e um veículo aéreo não tripulado – 

VANT, modelo Phantom 4 (drone). Para captação 

das imagens aéreas com o VANT não foi definida 

uma altitude padrão, e sim aquela que permitisse 

um ângulo de visão adequado para o registro 

fotográfico das porções das unidades 

geoambientais onde existiam conflitos 

socioambientais. Também foi utilizado um 

aparelho GPS (Global Positioning System) para 

marcação de alguns pontos. 

 

Levantamento aerofotogramétrico e análise da 

evolução temporal das construções irregulares 

 

A análise da evolução temporal das 

construções irregulares nas ATEs foi feita 

utilizando imagens áreas de 2006, com pixel de 2,0 

metros de lado (fornecidas pelo Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – 

IDEMA) e imagens aéreas de 2017, com pixel de 

0,2 metro de lado. Todos os procedimentos de 

georreferenciamento, construção do sistema de 

informação geográfica e análise espacial foram 

realizados no software ArcGis 10.2. 

A obtenção das fotografias áreas de 2017 foi 

feita no mês de dezembro através de levantamento 

aerofotogramétrico com o uso de um veículo aéreo 

não tripulado – VANT, modelo Phantom 4. Os 

planos de voo e os mosaicos foram feitos através do 

aplicativo Dronedeploy, que de acordo com 

(Dronedeploy, 2018) é uma ferramenta online que 

permite a confecção de planos de voo para 

levantamentos aerofotogramétricos e que gera 

fotografias aéreas e mosaicos com o uso de VANT. 

Os planos de voo foram feitos em gabinete 

a partir dos arquivos shapefiles do zoneamento  da 

APAJ e em seguida armazenados no aplicativo. Em 

campo o VANT foi conectado de forma online ao 

Dronedeploy para execução dos planos de voo de 

maneira automática de acordo com as rotas 

preestabelecidas. 

Após os trabalhos de campo as fotografias 

aéreas foram processadas na nuvem do 

Dronedeploy para construção dos mosaicos. Em 

seguida as imagens aéreas foram georreferenciadas 

a partir da imagem aérea do ano de 2006. Na etapa 

seguinte foi feita a vetorização e análise espacial 

das construções irregulares localizadas nas ATEs 

utilizando as imagens de 2006 e 2017. 

Para o mapeamento total da área de 

pesquisa foram realizados 06 voos e geradas 467 

fotografias, todos com altura do sobrevoo de 100 

metros, obedecendo aos limites impostos pela 

legislação que estabelece altura máxima de 120 

metros (Brasil, 2017). Foram estabelecidas 

sobreposição lateral de 65% e frontal de 75% para 

todos os voos. 

Para efeito de mapeamento e cálculo de 

área foi considerada “construção irregular” aqueles 

imóveis com construções/edificações em seu 

interior, o que na área de estudo representa em sua 

quase totalidade residências destinadas à moradia 

fixa ou segunda residência. Também foram 

considerados terrenos cercados com muro de 

alvenaria. 

A Figura 3 mostra o fluxograma com as 

etapas realizadas para a análise da evolução 

temporal das construções irregulares nas ATEs da 

APAJ. 

 

 
Figura 3 – Fluxograma da análise da evolução temporal das imagens áreas 

 

Resultados e discussão 

Alguns conflitos socioambientais 

existentes na APAJ surgiram antes mesmo da sua 

criação, com a adoção de atividades desenvolvidas 

em ambientes frágeis, como por exemplo, as 

construções de residências e os passeios de buggy 

sobre os campos de dunas móveis. Essa última 

atividade, que começou no início da década de 

1970 acabou sendo um dos marcos norteadores 

para a criação da UC diante da preocupação com a 

degradação que poderia provocar aos ecossistemas 

existentes na área, uma vez que começou a ser 

desenvolvida sem estudos prévios que indicassem 

os potenciais impactos associados, como também 

as medidas mitigadoras de deveriam ser tomadas. 

Para Nascimento (2008), a APAJ foi criada 
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também em função de motivações econômicas 

geradas pelo turismo de massa desenvolvido no seu 

território e entorno. 

Desta forma, a partir da literatura sobre 

conflitos, das características geoambientais, 

socioculturais, das formas de uso e ocupação do 

território da APAJ e da abordagem metodológica, 

os principais conflitos socioambientais 

identificados foram classificados em três grupos, a 

saber: conflitos de uso e ocupação do solo, 

conflitos de interesse e conflitos socioculturais. 

De todos os conflitos identificados e 

discutidos nesta pesquisa apenas dois foram pontos 

de pauta nas reuniões do conselho gestor: ocupação 

irregular das dunas fixas e móveis (ponto de pauta 

5 vezes) e uso irregular e intenso de trilhas por 

bugueiros (ponto de pauta 6 vezes). Apesar de nem 

sempre serem listados nas pautas, a discussão sobre 

os conflitos e problemas associados na APAJ 

emergem em muitos momentos nos informes das 

ATAs e em função de estarem relacionados a 

outros assuntos debatidos nas reuniões. 

 

Conflitos socioambientais de uso e ocupação do 

solo 

Estão associados a padrões de uso e 

ocupação do solo incompatíveis com as 

características geoambientais, socioculturais e que 

provocam impactos adversos. Ocorrem em função 

dos usos irregulares de acordo com a legislação 

ambiental e urbanística e as características do meio 

ambiente. Desse modo, ocorre um conflito entre a 

necessidade de conservação e a exploração 

insustentável dos recursos existentes na APAJ. 

Esses conflitos se dão de diversas formas e geram 

uma série de consequências adversas para a 

população, os recursos naturais e a gestão 

sustentável da UC. Os principais conflitos 

socioambientais de uso e ocupação do solo são: 

Ocupação irregular das dunas fixas e 

móveis – é o principal conflito socioambiental da 

APAJ e ocorre nas praias de Santa Rita, Redinha 

Nova e na comunidade da África, principalmente 

através da construção de residências fixas, 

segundas residências e imóveis comerciais. 

Em 1997, dois anos após a criação da 

APAJ foi constatada a existência de 61 construções 

irregulares sobre as dunas. Já em 2007 esse número 

era de 397 (Rio Grande do Norte, 2007), 

representando um aumento de 550,8%. Nesse 

período a APAJ não tinha plano de manejo e nem 

zoneamento (aprovados em 2009), o que favoreceu 

a expansão das construções irregulares que já 

existiam antes de sua criação. 

De fato, o que ocorreu foi que de sua 

criação em 1995 até a implantação do conselho 

gestor em 2006, poucas ações efetivas foram 

implementadas para garantir a conservação dos 

recursos naturais da APAJ. Nesse período o seu 

território existia “virtualmente”, configurando-se 

numa “área de proteção ambiental de papel” em 

analogia ao que alguns autores, como por exemplo, 

(Diegues, 2000; Morsello, 2006) denominam de 

“parque de papel”. Outro motivo que corroborou 

para ampliação das construções irregulares foram 

as cartas de aforamento e alvarás emitidos 

irregularmente pela Prefeitura Municipal de 

Extremoz, em desacordo com a legislação já 

estabelecida. 

Num levantamento socioeconômico feito 

em 2012 foram identificados 494 imóveis 

irregulares na zona de proteção especial – ZPE, que 

engloba os campos de dunas fixas e móveis. Deste 

total 268 estavam localizados em Santa Rita 

(54,25%), 188 na Praia da Redinha Nova (38,05%) 

e 38 na Comunidade África (7,69%). Santa Rita 

apresenta tipologias heterogêneas de imóveis, com 

residências fixas, segundas residências e 

estabelecimentos comerciais. Na Redinha Nova a 

maior parte dos imóveis é unifamiliar e destinada à 

segunda residência. Já na comunidade da África os 

imóveis são de residência fixa unifamiliar 

(FUNDEP, 2012). 

O decreto de criação da APAJ determinou 

como “non aedificandi” o campo de dunas móveis 

e fixas até a elaboração e implementação do 

zoneamento econômico ecológico – ZEE e do 

plano de manejo, o que não foi obedecido. O plano 

diretor do município de Extremoz também 

considera o campo de dunas como área “non 

aedificandi”. De acordo com o ZEE, as áreas do 

campo de dunas onde ocorrem as ocupações 

irregulares são denominadas Áreas de Tratamento 

Especial - ATEs e estão dentro da Zona de Proteção 

Especial, com alta vulnerabilidade e que tem como 

objetivo “[...] a conservação dos recursos naturais 

e a preservação do potencial cênico-paisagístico do 

campo de dunas costeiras móveis e fixas, e lagoas 

interdunares, prevalecendo as condições naturais” 

(Rio Grande do Norte, 2009b, p. 147). 

Ainda de acordo com o plano de manejo, 

as ATEs deveriam passar por um processo de 

ordenamento e regulamentação através de normas 

específicas, o que não ocorreu. Existem quatro 

ATEs na APAJ. Em três delas ocorrem construções 

irregulares constituídas principalmente por 

residências (ATE 1, localizada Praia de Santa Rita, 

ATE 2, que fica na Praia da Redinha Nova e ATE 

3, situada na comunidade da África). Na ATE 4 

existe um hotel desativado que foi construído antes 

da criação da APAJ. 

Durante as pesquisas de campo foi 

possível constatar a existência de residências em 

construção e construídas recentemente, o que 
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evidencia que a expansão imobiliária continua nas 

dunas (Figura 4). As figuras 5 e 6 mostram a 

ocupação irregular nas dunas da APAJ. 

 
Figura 4 – Residências construídas sobre o campo de dunas na ATE1 

Fonte: Ilton Soares (2017) 
 

Figura 5 – Ocupação irregular no campo de dunas 

Fonte: Jorge Lins (2017) 

Legenda: A: ocupação irregular na ATE 1; B: ocupação irregular na ATE 2. 
 

Figura 6 – Imóveis destinados para segunda residência na ATE 2 

Fonte: Ilton Soares (2017) 
 

De acordo com a análise das imagens 

aéreas da área de estudo, em 2006 existiam 352 

construções nas ATEs 1, 2 e 3. Já em 2017 este 

número aumentou para 588, representando um 

crescimento de 236 construções, o que representa 

um incremento de 67%. 

Em relação à área ocupada pelas 

construções irregulares, em 2006 esse valor era de 

81.381 m2, o que equivale a 20% da área total das 

três ATEs analisadas, que é de 406.296 m2. Em 

2017 este valor correspondeu a 140.577 m2, 

equivalente a 34,6% do total das ATEs 1, 2 e 3. No 

período analisado a área ocupada por construções 

irregulares nas ATEs aumentou 72,7%. 

Analisando individualmente cada ATE, 

constatamos que a ATE1 foi a que apresentou o 

maior aumento no número de construções, 

passando de 244 em 2006 para 392 em 2017, um 

incremento de 148 construções. Em seguida vem a 

ATE2, que teve um aumento de 56 construções, 

passando de 91 no ano de 2006 para 147 no ano de 

2017. A ATE3 foi a que teve o menor aumento em 

relação ao número de construções irregulares, 
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passando de 17 no ano de 2006 para 49 em 2017 

(Figura 7). 
 
 

Figura 7 – Evolução temporal do total de construções irregulares nas ATEs (2006-2017) 

 

Em relação ao aumento da área construída 
(Figura 8), a ATE1 também apresentou o maior 

crescimento, passando de 58.779 m2 em 2006 para 

93407 m2 em 2017, correspondendo a um aumento 

de 34.628 m2, que representa 58,9% (Figura 9). 
 

 
Figura 8 – Evolução temporal do total de área construída em m2 nas ATEs (2006-2017) 
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Figura 9 – Evolução temporal das construções irregulares na ATE1 (2006-2017) 

 

Em seguida vem a ATE2 com um aumento 

de 20.067 m2 de área construída, passando de 

21.390m2 em 2006 para 41.457m2 em 2017, o 

equivalente a uma expansão de 93,8% da área 

construída (Figura 10). 
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Figura 10 – Evolução temporal das construções irregulares na ATE2 (2006-2017) 

 

Por último vem a ATE3, que passou de 

1212 m2 de área construída em 2006 para 5713 m2 

em 2017. Foi a ATE que teve o menor crescimento 
da área construída, entretanto, em dados relativos 

foi a que teve a maior expansão, com um aumento 

de 371,4% (Figura 11). 
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Figura 11 – Evolução temporal das construções irregulares na ATE3 (2006-2017) 

 

A análise da evolução temporal das 

construções irregulares nas ATEs 1, 2 e 3 evidencia 

que todas apresentaram um crescimento no número 

de construções e da área total construída. Outro 

dado importante apontado pela análise das imagens 

aéreas é que entre 2006 e 2017 as construções 

irregulares sobre o campo de dunas também 

ocorreu fora do perímetro das ATEs. Com isso, a 

área e o total de construções irregulares sobre o 

campo de dunas são maiores do que os dados 

apresentados nas figuras 7, 8, 9, 10 e 11. 

Desta feita, é necessária a adoção de 

medidas de fiscalização, monitoramento e controle 

para evitar a continuidade do crescimento da área 

de ocupação irregular no campo de dunas da APAJ. 

Além disso, os dados constatados nesta pesquisa 

apontam a necessidade da revisão do zoneamento 

da UC, mais especificamente as áreas que 

compreendem a ZPE e as ATEs. 

As formas de uso e ocupação do solo da 

APAJ criaram dinâmicas diversas de apropriação 

do território e territorialização associadas aos 

conflitos socioambientais. As construções no 

campo dunar ocasionaram o processo de 

apropriação do território por aqueles que ali 

habitam em detrimento da conservação das dunas e 

dos seus serviços ambientais. Assim, o direito da 

coletividade foi parcialmente perdido naquela 

porção do território da APAJ em função da sua 

apropriação irregular. 

Uso irregular e intenso de trilhas pelos 

bugueiros nos campos de dunas – A partir da 

segunda metade dos anos 1980 e início da década 

de 1990 o passeio de buggy apresentou um 

acentuado crescimento e tornou-se um dos 

principais motivos para criação da APAJ, 

objetivando regulamentar o uso turístico dos 

campos de dunas. Em função da ausência desta 

regulamentação e da falta de instrumentos 

específicos de fiscalização, em 2006 o governo do 

estado criou o decreto nº 19.346 que homologa a 

resolução nº 01/2006 do Conselho Estadual de 

Meio Ambiente – CONEMA, que tem o objetivo 

de disciplinar o uso de veículos credenciados na 

área das dunas de Jenipabu e deveria ter vigência 

até a aprovação do plano de manejo (Rio Grande 

do Norte, 2006). 

A resolução determina o trajeto da trilha no 

campo dunar que segue o percurso semelhante ao 

utilizado desde o início da atividade e limita o 

número máximo de 350 passeios por dia, sob a 

responsabilidade de fiscalização do IDEMA. De 

acordo com o presidente do Sindicato dos 

Bugueiros do Rio Grande do Norte, existem no 

estado 723 buggys com autorização da Secretaria 

Estadual do Turismo – SETUR. Desse total, em 

torno de 460 realizam passeios nas dunas de 

Jenipabu. Ainda segundo o representante dos 

bugueiros, durante o ano a média é de 300 passeios 

por dia. Entretanto, estima-se que no período da 

alta estação ocorram mais de 500 passeios por dia 

na APAJ, desobedecendo à resolução do 

CONEMA. 
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Apesar da determinação legal que delimita 

o número máximo de veículos que podem trafegar 

diariamente, não existe um estudo de capacidade de 

carga4 que estabeleça critérios para delimitar o 

número de veículos e aponte os potenciais 

impactos da atividade e suas respectivas medidas 

mitigadoras. Entretanto, em 2011 foi desenvolvido 

um estudo de impacto ambiental no Parque 

Turístico Ecológico Dunas de Jenipabu, uma área 

privada criado em 1994 com uma área de 482 

hectares e que engloba a maior parte do campo de 

dunas móveis, onde são realizados parte dos 

passeios de buggy que acontecem na APAJ. O 

referido estudo ambiental que se deteve à fase de 

operação do empreendimento apontou a existência 

de 17 impactos adversos e 19 positivos (Renove 

Soluções Ambientais e Urbanísticas, 2011). 

O plano de manejo da APAJ estabelece 

dentro do seu programa de monitoramento, o 

controle do número de buggys que trafega nos 

campos de dunas fixas e móveis, entretanto, o 

mesmo não foi implementado. Além disso, o 

IDEMA não faz o controle do acesso às dunas. 

Somente no acesso do Parque Turístico Ecológico 

Dunas de Jenipabu há o controle da entrada de 

veículos, com uma média de 30 buggys 

diariamente. Entrementes, a maior parte dos 

veículos acessa o campo dunar por outra entrada. 

Outro problema associado à falta de 

fiscalização e o uso desordenado do campo dunar é 

o uso de trilhas e mirantes irregulares pelos 

bugueiros, o que pode aumentar o potencial dos 

impactos adversos da atividade, como erosão do 

campo dunar, degradação da vegetação das dunas 

fixas e das áreas com resquícios de material 

arqueológico.  Além disso,  alguns  mirantes 

irregulares ficam na borda da duna que delimita a 

Lagoa de Jenipabu, o que pode contribuir para o 

seu assoreamento, o que já vem ocorrendo 

naturalmente, segundo estudos de (Amaral, 2008).  

Ocupação irregular  da área de 

preservação permanente e planície fluvial do 

Rio Doce – O Rio Doce delimita a porção sudoeste 

da APAJ e tem uma extensão de aproximadamente 

3,0 km dentro do seu território. A planície fluvial 

engloba a área de preservação permanente do rio 

Doce e corresponde a Zona de Conservação 2 do 

ZEE da APA de Jenipabu, com vulnerabilidade de 

média a alta, onde são permitidas atividades 

extrativistas manejadas, pesca artesanal, captação 

de água e agricultura sustentável (Rio Grande do 

Norte, 2009a). 

Os conflitos socioambientais identificados 

estão relacionados à utilização dos recursos 

naturais de forma predatória e sem observar as 

limitações ambientais e aquelas impostas pela 

legislação. A vegetação da área de preservação 

permanente  –  APP  encontra-se bastante 

antropizada e é formada principalmente por uma 

vegetação de porte herbáceo, com  pouca 

capacidade de proteger o manancial de processos 

erosivos, deixando as margens susceptíveis às 

ações antrópicas. Alguns moradores que residem 

há mais de quarenta anos na região informaram que 

nas duas últimas décadas a vegetação da APP 

sofreu um processo acelerado de degradação, o que 

contribuiu para o assoreamento do rio (Figura 12). 

Os principais tipos de uso são para plantação 

de culturas temporárias de pequenos agricultores, 

criação de animais, captação de água, uso do 

manancial para atividades domésticas (banho, lavar 

louça e roupa), lazer e construção de moradias. Em 

alguns trechos foram encontrados depósitos de 

resíduos sólidos domésticos na margem do rio. 

Disposição irregular de resíduos sólidos 

domiciliares e de construção civil – Ocorre em 

praticamente todas as unidades geoambientais da 

APAJ (Figura 13). Apesar do município de 

Extremoz destinar os seus resíduos sólidos ao 

aterro sanitário da Região Metropolitana de Natal e 

da área ser uma UC, não há um sistema de 

gerenciamento eficaz dos resíduos sólidos gerados. 

O problema torna-se maior durante o veraneio e 

carnaval, quando aumenta o fluxo de turistas, 

visitantes e veranistas, e consequentemente a 

geração de resíduos sólidos urbanos e domiciliares. 

No período do ano de maior incidência de 

ventos ocorre um depósito acentuado de resíduos 

sólidos na porção sul do campo dunar, na área do 

Parque Turístico Ecológico Dunas de Genipabu, 

principalmente sacos plásticos e outros materiais 

similares. Isto ocorre porque o vento forte deste 

período transporta para as dunas os resíduos 

sólidos dispostos irregularmente na planície de 

deflação, no trecho da comunidade da Redinha 

Nova. 

Ocupação urbana desordenada da 

planície de deflação – Na área de estudo a planície 

de deflação está localizada entre a zona de praia e 

os campos de dunas fixas e móveis, na sua porção 

leste, entre as praias da Redinha Nova e Santa Rita. 

Corresponde a zona de conservação 3, de acordo 

com o ZEE da APAJ, com vulnerabilidade 

ambiental de média a alta e tem como objetivo 

admitir de forma limitada a ocupação do território 

com o devido manejo dos recursos naturais (Rio 

Grande do Norte, 2009a). 

 
 

4 Até março de 2018 o estudo de capacidade de carga 

iniciando em 2014 não havia sido concluído. 
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Figura 12 – Degradação da área de preservação permanente e assoreamento do Rio Doce 

Fonte: Ilton Soares (2017) 
 

 

Figura 13 – Disposição irregular de resíduos sólidos 

Fonte: Ilton Soares (2017) 

Legenda: A: resíduos sólidos domiciliares e de poda no campo de dunas; B: resíduos sólidos domiciliares, de poda e 

restos de móveis domésticos no campo de dunas; C: resíduos sólidos domiciliares na planície de deflação; D: resíduos 

da construção civil e de poda no tabuleiro costeiro. 
 

A ocupação da área teve início na década 

de 1970 e se intensificou na década de 1980 com a 

implementação de políticas governamentais de 

fomento e expansão do turismo (Nascimento, 

2008). É composta principalmente por imóveis 

destinados à segunda residência, com uso mais 

intenso durante os fins de semana e entre as férias 

escolares de fim de ano até o carnaval. A 

urbanização da área já se encontrava em expansão 

antes da criação da APAJ e continuou durante os 

anos seguintes. 

Antes  da    criação  da   UC um dos 

instrumentos legais que regia o processo de 

ocupação daquela porção do território era a Lei de 

Parcelamento do Solo (Brasil, 1979), que 

determina as normas para ocupação e expansão 

urbana. No âmbito do município de Extremoz, em 

1999 foi criada a Lei Municipal nº 349 que dispõe 

sobre o parcelamento do solo urbano e rural e em 

2000 foi instituído o primeiro plano diretor do 

município através da Lei municipal nº 364, 

revogado pela lei municipal nº 493/2006. 

Entretanto, essas leis municipais foram instituídas 

após a criação da APAJ, quando o processo de 

urbanização na planície de deflação já se 

encontrava em expansão, o que não possibilitou 
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que o mesmo ocorresse de forma ordenada. 

Devido a sua cota topográfica, superfície 

plana, características hidrogeológicas e 

pedológicas, a planície de deflação é um ambiente 

de afloramento do lençol freático, formação de 

lagoas5 e áreas de inundação temporárias, 

principalmente no período chuvoso. Sem a 

interferência antrópica esses mananciais tendem a 

se formar nas áreas mais rebaixadas e onde o lençol 

de água subterrânea está mais próximo da 

superfície, originando pequenos riachos que 

desaguam no mar através de canais de forma 

difusa. Entretanto, a urbanização da área alterou 

sua dinâmica, principalmente através da 

impermeabilização do solo, modificando os seus 

processos hidrológicos e hidrogeológicos. Além 

disso, parte das residências foi construída em locais 

que alagam durante o período chuvoso, alterando a 

dinâmica ambiental e trazendo problemas para os 

próprios moradores (Figura 14). 

Apesar de ser uma área geomorfológica e 

ambientalmente dinâmica, a planície de deflação 

passou a sofrer mais alterações a partir da sua 

ocupação antrópica intensa, provocando o 

rebaixamento da sua superfície topográfica, 

mudança no fluxo de sedimentos e aumento dos 

afloramentos de água (Aguiar, 2013). 

Do ponto de vista urbanístico os principais 

problemas na planície de deflação estão 

relacionados à expansão urbana sem planejamento 

e infraestrutura de saneamento básico necessárias, 

o que provoca contaminação do solo e lençol 

freático por esgoto doméstico, disposição 

inadequada dos resíduos sólidos e inundações 

sazonais em parte da área urbanizada. 

Atualmente, a maior parte da planície está 

coberta pela urbanização e vegetação herbácea, o 

que diminuiu a influencia dos ventos sobre os seus 

sedimentos e consequentemente a deflação e o 

aporte dos campos dunares (Figura 15), além de 

interferência na recarga do lençol subterrâneo, o 

que pode afetar a barreira hidráulica para o avanço 

da cunha salina (Rio Grande do Norte, 2009b). 

De acordo com o zoneamento da APAJ, a 

urbanização é permitida na planície de deflação 

mediante a instalação de sistemas de esgotamento 

sanitário, drenagem e coleta de resíduos sólidos, 

garantindo a proteção do lençol freático, o que não 

ocorreu, provocando alterações na dinâmica 

natural daquele ambiente. 

 

5 Segundo (Aguiar, 2013), devido as características e 

dinâmica geoambiental da planície de deflação e da falta 

consenso sobre algumas definições de corpos d’água na 

legislação, há controvérsias se alguns mananciais da 

área de estudo são considerados lagoas ou áreas alagadas 

intermitentes. 

Conflitos socioambientais de interesse 

 

Estão associados a disputas nos campos 

político e econômico, principalmente, com 

interesses em poder econômico e territorial e que 

interferem na conservação e sustentabilidade da 

unidade de conservação. 

A Resolução nº 01/2006 do CONEMA que 

determina a trilha que os veículos devem fazer no 

campo de dunas aponta apenas uma entrada e uma 

saída para os veículos (Rio Grande do Norte, 

2006). A entrada é na área do Parque Turístico 

Ecológico Dunas de Jenipabu onde há cobrança de 

uma taxa de acesso paga pelos visitantes. No 

entanto, o sindicato de bugueiros discordou da 

cobrança e também entendeu que a legislação não 

poderia obrigá-los a fazer a trilha dentro de uma 

área privada. Entrementes, antes da determinação 

da existência de um percurso único, conflitos 

internos entre os bugueiros, e entre os bugueiros e 

os administradores do Parque Ecológico, fizeram 

com que a maior parte dos bugueiros, 

principalmente os que saem com os turistas de 

Natal em direção à APAJ, passasse a fazer um 

percurso diferente do que existia desde o início do 

uso das dunas para passeio de buggy. 

Em função disso, o Sindicato dos 

Bugueiros solicitou que fosse criada outra trilha 

fora da área privada. Com isso, a partir de uma 

determinação judicial a trilha originária foi 

dividida em duas, uma com início na área privada 

e a outra com acesso pela praia de Santa Rita. A 

existência de duas trilhas evidencia os conflitos 

entre os bugueiros que atuam na APAJ e a 

dificuldade ainda maior de fiscalizar a entrada e 

circulação de veículos no campo de dunas. 

A falta de uma fiscalização efetiva na 

APAJ e mais especificamente na área do campo de 

dunas gerou de certa forma um processo de disputa 

pela territorialidade6 da área entre as associações de 

bugueiros e entre as associações e o órgão gestor 

da UC. Isto ocorre de duas formas: pelas disputas 

internas entre as associações de bugueiros que 

divergem entre si em vários aspectos sobre as 

práticas utilizadas para exploração das dunas; e 

pelo desejo de parcela dos bugueiros que almejam 

a gestão e controle da área, alegando que os órgãos 

estatais responsáveis não a fiscalizam de forma 

eficaz. Tal pretensão não é permitida pela lei que 

 

6 “Territorialidade é uma estratégia para estabelecer 

diferentes níveis de acesso as pessoas, coisas e relações. 

Sua alternativa é sempre a ação não territorial, e a ação 

não territorial é requerida em qualquer caso, para dar 

apoio moral” (Sack, 2013, p. 78). 
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determina que a gestão da UC é de competência do 

governo do estado. 
 

Figura 14 – Residências em área de inundação da planície de deflação 

Fonte: Jorge Lins (2017) 
 

Figura 15 – Trecho da área urbanizada da planície de deflação 

Fonte: Jorge Lins (2017) 
 

O principal problema dos conflitos de 

interesse, é que junto com a falta de 

regulamentação através de um estudo de 

capacidade de carga, monitoramento e fiscalização 

do uso do campo dunar para os passeios de buggy, 

podem acarretar na ampliação dos conflitos 

naquela área, e consequente aumento dos 

potenciais impactos adversos. Além disso, 

evidencia a dificuldade do órgão gestor da unidade 

de conservação de garantir o uso sustentável dos 

seus recursos naturais. 

 

Conflitos socioculturais 

 

Estão associados a mudanças na cultura e 

modo de vida da população local. Os conflitos 

socioculturais ocorrem em grande parte das 

unidades de conservação, principalmente quando a 

criação desses territórios se dá sem um processo 

participativo ou quando há interesses econômicos 

ligados à exploração de seus recursos naturais, 

geralmente em detrimento das populações locais, 

como apontam vários estudos feitos sobre a 

temática (Ferreira et al., 2001; Gomes et al., 2004; 

Brito, 2008; Dias, 2010). No caso da APAJ, os 

conflitos socioculturais deram-se pela falta de 

participação da comunidade local no seu processo 

de criação. Muitos moradores tomaram 

conhecimento da existência da UC após sua 

criação, quando algumas medidas foram 

implementadas pelo órgão gestor, como a 

proibição do uso da lagoa de Jenipabu para lazer e 

da coleta de frutas nativas no campo dunar. 

Proibição do uso da Lagoa de  Jenipabu 

- Antes da criação da APAJ a comunidade local 

utilizava a lagoa para vários fins consuntivos e não- 

consuntivos, como captação de água para beber, 

lavar roupa e lazer nos finais de semana. Após a 

criação da UC, a área no entorno da lagoa e que 

abarca parte do campo dunar foi desapropriada 

pelo governo do estado, onde foi construído o 

ecoposto em 2008. A partir daí o acesso à lagoa foi 

proibido. Uma das alegações apontadas pelo órgão 

gestor é a existência de jacarés, entretanto, a 

comunidade afirma que nunca houve ataques 

desses  répteis aos  usuários da  lagoa  e nem havia 
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caça dos animais. Esta proibição gerou 

descontentamento de parte de comunidade local, o 

que sugere ser um dos fatores que contribuiu para 

que parcela da população não reconhecesse a 

criação da área e não tenha uma relação de 

pertencimento em relação à APAJ. Esse fato 

corrobora com a afirmação de Brito (2008), que 

aponta a criação de UCs como algo que pode 

limitar as atividades culturais das populações 

residentes em seu interior. 

O Quadro 1 trás uma sinopse dos conflitos 

discutidos acima, assim como também as unidades 

geoambientais onde eles acontecem e os potenciais 

impactos adversos. 

 

   Quadro 1 – Sinopse dos principais conflitos socioambientais da Área de Proteção Ambiental de Jenipabu. 

Classes dos conflitos 

socioambientais 

Conflitos 

socioambientais 

Unidade 

geoambiental 

Potenciais impactos adversos 

associados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conflitos de uso e 

ocupação do solo– estão 

associados a padrões de 

ocupação incompatíveis 

com as características 

geoambientais e 

socioculturais e que 

provocam impactos 

adversos. 

 
Ocupação irregular das 

dunas fixas e móveis 

 
Dunas 

móveis 

 
fixas 

 
e 

Descaracterização da paisagem e do 

campo dunar, poluição do solo e 

lençol freático; redução da 

biodiversidade. 

 

 

Uso irregular e intenso 

de trilhas por bugueiros 

 

 

Dunas 

móveis 

 

 

fixas 

 

 

e 

Degradação da vegetação; 

desfiguração da paisagem, alteração 

da dinâmica do campo de dunas 

móveis; redução da biodiversidade; 

degradação das áreas com 

resquícios de material 

arqueológico;         aumento        do 
assoreamento da lagoa de Jenipabu. 

 
Ocupação irregular da 

área de preservação 

permanente e planície 

fluvial do Rio Doce 

 

 

Planície fluvial 

Poluição do rio; degradação da 

vegetação ciliar; assoreamento do 

canal fluvial; redução das espécies 

animais e vegetais do Rio Doce; 

redução ou perda da oferta de água 

potável para as comunidades 
ribeirinhas. 

 

Disposição irregular de 

resíduos sólidos 

domiciliares e de 

construção civil 

Dunas fixas, dunas 

móveis, planície de 

deflação, zona de 

praia, tabuleiro 

costeiro, 

manguezal. 

Poluição do solo, da água, do ar; 

desfiguração da paisagem; 

surgimento de catadores; 

proliferação de vetores de doenças; 

geração de doenças associadas aos 

vetores que se alimentam do lixo. 

Ocupação urbana 

desordenada da planície 

de deflação 

 
Planície de deflação 

Contaminação do solo e do lençol 

freático; desfiguração da paisagem; 

alteração da dinâmica do campo 

dunar. 

Conflitos de interesse – 

estão associados a 

disputas nos campos 

político e econômico, 

principalmente, com 

interesse em poder 
econômico e territorial. 

 
Disputa entre bugueiros 

e entre bugueiros e o 

órgão gestor da APAJ 

  
 

Descaracterização do campo dunar; 

redução da vegetação das dunas 

fixas. 

 

Conflitos socioculturais 

– estão associados a 

mudanças na cultura e 

modo de vida das 

populações locais. 

Proibição de atividades 

culturais realizadas pela 

comunidade local (uso 

recreativo da lagoa de 

Jenipabu e coleta de 

frutas no campo de 
dunas). 

 

 
Lagoa, dunas fixas e 

tabuleiro costeiro 

 

 
Mudança da cultura e tradições da 

população local. 

 

 
Existe uma relação espacial contraditória 

do ponto de vista da formação territorial com a 

criação da APAJ, haja vista que é um território 

criado para garantir a conservação dos recursos 

naturais e tem diversos geoambientes e 

ecossistemas costeiros de relevante importância 

ecológica. Sua paisagem tem grande beleza cênica 
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que associada à dinâmica morfológica das dunas dá 

grande potencial turístico e econômico à região. 

Esse contexto faz com que haja uma disputa 

territorial dentro da UC formando “territórios 

informais” através da apropriação indevida do 

espaço e da disputa pela exploração dos recursos 

naturais e paisagísticos. 

Contraditoriamente, o território criado para 

garantir o ordenamento espacial através do uso 

sustentável dos seus recursos, tornou-se um 

território de conflitos que tem como elementos 

motivadores a apropriação da natureza7, ação típica 

do modelo capitalista, e a ineficiência do poder 

público em planejar os processos de expansão 

urbana e ordenamento do território. Apesar disso 

não ser algo específico da APAJ, suas 

características geoambientais e sua localização 

privilegiada numa região de grande demanda 

turística, potencializam os efeitos desse jogo de 

poder e conflitos. 

De forma geral, grande parte dos estudos 

sobre conflitos em unidades de conservação mostra 

que as comunidades locais e populações 

tradicionais que habitam essas áreas são os grupos 

que mais sofrem as consequências dos conflitos e 

da injustiça ambiental, como os trabalhos feitos por 

(Ferreira et al., 2001; Gomes et al., 2004; Brito 

2008; Dias 2010). Entretanto, na APAJ é o 

processo de uso e ocupação irregular do campo de 

dunas móveis que causa o principal conflito 

existente no seu território, ou seja, aqueles que se 

apropriaram de uma área destinada à preservação 

ambiental são os causadores e não vítimas do 

conflito, dentre eles, parte da população local, além 

daqueles que se apropriaram da área para 

especulação imobiliária e uso comercial. 

Apesar disso, parte dos moradores 

ocuparam as dunas por falta de condições 

financeiras e opção de construir sua moradia em 

local apropriado e de forma legal. Esses atores 

sociais, excluídos do mercado imobiliário, são 

muitas vezes vítimas de uma sociedade 

socioeconomicamente desigual e que acaba tendo 

como consequência a ocupação de ambientes 

frágeis e inadequados para a urbanização, como 

mangues, campos de dunas, leitos de rios, encostas, 

dentre outros, uma característica do processo de 

urbanização do Brasil e ocupação das áreas de 

preservação permanente (Silva e Travassos, 2008). 

 
Conclusões 

Após a análise dos dados coletados nesta 

pesquisa ficou evidente que a criação da APAJ não 

conseguiu garantir o reordenamento territorial e 

nem dirimir os seus principais conflitos 

socioambientais, o que valida a hipótese que 

norteou a pesquisa. Ao contrário disso, percebemos 

que após a criação da APAJ os conflitos 

aumentaram em seu território, o que ocorreu 

principalmente pelos seguintes motivos: a UC foi 

criada sem um processo participativo com a 

comunidade local; entre o período de 1995 e 2006, 

ano de sua criação e do seu do conselho gestor, 

respectivamente, poucas ações efetivas foram 

implementadas para garantir o ordenamento 

territorial e o uso sustentável dos seus recursos 

naturais; o plano de manejo só foi aprovado em 

2009, 14 anos após a criação da UC, com isso, seu 

território ficou carente de um instrumento que 

possibilitasse o disciplinamento do uso do solo; os 

programas do plano de manejo não foram 

efetivamente implementados; apesar da existência 

do plano de manejo e do zoneamento ecológico 

econômico, o órgão ambiental responsável pela 

gestão da APAJ não conseguiu implementar as 

estratégias e ações para fiscalização e 

monitoramento das atividades ali desenvolvidas, 

contribuindo para a ampliação dos conflitos 

socioambientais existentes. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa 

também sugerem a ampliação da definição de 

conflitos socioambientais para além da divergência 

entre grupos sociais em função da apropriação do 

território. Independente da existência de 

divergências entre grupos sociais, o uso e ocupação 

do território podem ser considerados um conflito 

quando não obedecem às normas legais e aos 

instrumentos de gestão. Especificamente no caso 

de áreas protegidas, um conflito socioambiental 

configura-se quando os padrões de ocupação 

humana interferem no cumprimento dos objetivos 

para os quais a área foi criada, o que pode causar 

danos ao meio ambiente e à coletividade de forma 

direta e indireta, e não especificamente a um 

determinado grupo social. 

Por fim, os resultados da pesquisa sugerem 

que a APAJ apresenta problemas que podem levá- 

la um grau elevado de insustentabilidade, 

principalmente na dimensão ambiental. Entretanto, 

é preciso um aprofundamento maior através de 

estudos que envolvam um conjunto mais amplo de 

variáveis e abarquem outras dimensões da 

sustentabilidade. 

 
 

7 “A ligação do território com a natureza é explícita e, 

nessa ligação, o território se torna, antes de mais nada, 

uma fonte de recursos [...]” (Haesbaert, 2011, p. 47). 
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Avaliação da efetividade de gestão de unidades de conservação a partir da 

adaptação da metodologia RAPPAM: o caso da Área de Proteção Ambiental de 

Jenipabu, Rio Grande do Norte, Brasil 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste artigo foi avaliar e analisar a efetividade de gestão da Área de Proteção 

Ambiental de Jenipabu (APAJ) – Rio Grande do Norte, a partir de uma adaptação da 

metodologia RAPPAM - Rapid Assessment and Priorization of Protected Area Management. 

Na adaptação foram realizadas algumas alterações no questionário e sua aplicação foi feita a 

um número maior de participantes. As análises foram desenvolvidas com o uso de estatística 

descritiva para abordagem dos dados. As adaptações metodológicas permitiram que os 

resultados fossem mais fidedignos à realidade da área de estudo. A APAJ tem um grau de 

efetividade médio de 42,25%, entretanto, bem próximo do grau de efetividade baixo. As 

principais pressões e ameaças foram ocupação humana, turismo e recreação e coleta de 

produtos não madeireiros. Os indicadores que apresentaram os menores valores foram: recursos 

financeiros, recursos humanos, resultados, infraestrutura e pesquisa, avaliação e 

monitoramento. Os resultados da pesquisa sugerem um cenário futuro pessimista com possível 

aumento das pressões e redução do grau de efetividade, caso não sejam tomadas medidas para 

aumentar os recursos financeiros e humanos, adotar o planejamento e gestão estratégica, e 

implantação dos instrumentos de monitoramento e fiscalização do plano de manejo. 

Palavras-chave: Áreas Protegidas. SNUC. Gestão Costeira. 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this paper was to evaluate the effectiveness of management of Jenipabu 

Environmental Protection Area (APAJ) – Rio Grande do Norte, from an adaptation of the 

methodology RAPPAM - Rapid Assessment and Priorization of Protected Area Management. 

In the adaptation some changes were made in the questionnaire and its application was done to 

a larger number of participants. The analyses were developed using descriptive statistics to 

approach the data. The methodological adaptations allowed the results to be more reliable to 

the reality of the study area. The APAJ has an average degree of effectiveness of 42.25%, 

however, very close to the degree of low effectiveness. The main pressures and threats were 

human occupation, tourism and recreation and collection of non-timber products. The 

indicators that presented the lowest values were: financial resources, human resources, results, 

infrastructure and research, evaluation and monitoring. The results of the survey suggest a 

pessimistic future scenario with possible increase of the pressures and reduction of the degree 

of effectiveness, if no measures are taken to increase financial and human resources, to adopt 

strategic planning and management, and implementation of the monitoring and control 

instruments of the management plan. 

 

Keywords: Protected areas. SNUC. Coastal management. 

 

 

1. Introdução 

 

Unidades de conservação - UCs são espaços territoriais legalmente instituídos 

pelo poder público, com características naturais relevantes e que têm como objetivo 

principal a proteção dos seus recursos naturais. No Brasil são denominadas e agrupadas 
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pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC criado pela Lei n
o
 

9.985/2000 (Brasil, 2005). São áreas especialmente protegidas que prestam diversos 

serviços ambientais, culturais e socioeconômicos, como por exemplo, manutenção de 

processos ecológicos de ecossistemas; preservação das características socioeconômicas 

e culturais das populações tradicionais; criação de oportunidades para o 

desenvolvimento econômico de comunidades locais; desenvolvimento de atividades 

recreativas, educação ambiental, turismo ecológico e sustentável (Cifuentes, Izurieta & 

Faria, 2000; Araújo, 2012b). 

Apesar da sua importância, as UCs sofrem cada vez mais pressões e ameaças. 

Um estudo feito nos parques dos Estados Unidos da América mostrou que em todos eles 

constatou-se diminuição da biodiversidade desde a sua criação. A situação é ainda mais 

grave nos países tropicais (Hockings et al, 2000). No Brasil a situação é semelhante. As 

UCs localizadas na Amazônia e no Bioma Cerrado, sofrem constante pressão do 

desmatamento e agronegócio. Na zona costeira são a industrialização e a urbanização 

que ameaçam a proteção dessas áreas (Pádua, 2011; Araújo, Cabral & Marques, 2012; 

WWF-Brasil & Funbio, 2017). Essa realidade evidencia ainda mais a importância de 

estudos com aplicação de ferramentas de gestão que apontem as principais pressões, 

ameaças e possíveis soluções para reversão desse quadro. 

Existem mais de 70 metodologias para avaliação da efetividade de gestão de 

áreas protegidas e que já foram aplicadas em mais de 100 países, tendo sido realizadas 

mais de nove mil avaliações em todo o planeta (Araújo, 2012a). Como o número e a 

importância das áreas protegidas é cada vez maior, aumenta também a quantidade de 

metodologias específicas para estudar a efetividade de gestão dessas áreas 

(Levenrington et al., 2010). A quantidade de metodologias representa a grande 

diversidade de objetivos e escalas existentes para avaliação de áreas protegidas (Craco 

et al., 2006). As ferramentas de avaliação de efetividade dessas áreas são importantes 

porque examinam a efetividade global das áreas protegidas, identificam fatores que 

influenciam a efetividade de gestão e apontam pressões, ameaças e sua gravidade (Stoll-

Kleemann, 2010). 

As metodologias mais comuns para avaliação da efetividade de gestão de áreas 

protegidas são Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management 

(RAPPAM), Methodology the Management Effectiveness Tracking Tool (METT) and 

UNESCO’s Enhancing our Heritage (EoH) Toolkit (Stoll-Kleemann, 2010). Dentre 

essas, O RAPPAM é a metodologia mais utilizada, tendo sido aplicada em mais de 53 
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países e 1600 unidades de conservação. Essa metodologia busca identificar as 

tendências e criticidade das pressões e ameaças, se os objetivos das UCs estão sendo 

alcançados e se as ações desenvolvidas estão contribuindo para esse propósito 

(Hockings et al, 2000; Ervin, 2003; Levenrington et al. 2010; Kinouchi et al.,  2012). 

As principais referências de aplicação do RAPPAM no Brasil são os trabalhos 

realizados em parceria pela Wildlife Fund for Nature – WWF e Instituto Chico Mendes 

para Conservação da Biodiversidade – ICMbio nas UCs federais da Amazônia, 

destacando-se a avaliação dos ciclos de aplicação do método (Kinouchi et al. 2012; 

WWF-Brasil & ICMbio, 2017; WWF-Brasil & Funbio, 2017). No Brasil, o RAPPAM 

já foi aplicado em parceria com a WWF nos estados de São Paulo, Paraná, Acre, 

Amapá, Mato Grosso, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Pará, Goiás e 

unidades de conservação federais, contemplando cerca de 500 unidades de conservação 

brasileiras (WWF-Brasil & Instituto Florestal, 2004); (WWF- Brasil & IBAMA, 2007); 

(WWF-Brasil, SEMA-AC, SEF-AC & ICMBIO, 2009), (WWF- Brasil, IEF-AP, 

SEMA-AP & ICMBIO, 2009); (WWF-Brasil, SEMA-MT & ICMBIO, 2009); (WWF-

Brasil, SDS-AM & ICMBIO, 2011); (WWF-Brasil, SEMA-PA & ICMBIO, 2011); 

(WWF-Brasil, SEDAM-RO & ICMBIO, 2011); (WWF-Brasil; SEMAC-MS & 

IMASUL- MS, 2011); (WWF-Brasil & ICMBIO, 2012); (WWF-Brasil & SEMARH-

GO, 2014). 

A maioria dos estudos utilizando o RAPPAM no Brasil foi realizada em UCs 

da categoria “Parque”, como os trabalhos feitos por Castro (2007); Cunha & Araújo 

(2014); Brandão & Schiavetti (2017). Entretanto, a literatura apresenta alguns estudos 

realizados em outras categorias de UCs, como Prestes, Perello & Gruber (2018), que 

propuseram um método de avaliação de efetividade de gestão para Áreas de Proteção 

Ambiental – APAs. No Rio Grande do Norte o RAPPAM foi aplicado em parte das 

UCs do estado em estudo desenvolvido por Teixeira & Venticinque (2014). 

No Estado do Rio Grande do Norte existem 27 unidades de conservação, das 

quais 10 são de proteção integral e 17 de uso sustentável. Dentre essas UCs, destaca-se 

a Área de Proteção Ambiental de Jenipabu - APAJ, localizada no litoral oriental do 

estado, considerada um dos seus principais cartões postais e um dos maiores atrativos 

turísticos, sendo formada por diversos geoambientes costeiros, principalmente dunas 

fixas e móveis. Essas características fazem com que a APAJ sofra diversas pressões e 

ameaças, o que pode provocar a degradação dos seus recursos naturais e a 

insustentabilidade da área. Nessa perspectiva, a problematização deste estudo partiu da 
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necessidade de investigar quais são as principais pressões e ameaças e o grau de 

efetividade de gestão da APAJ. Com isso, o objetivo do trabalho foi avaliar e analisar a 

efetividade de gestão da Área de Proteção Ambiental de Jenipabu a partir de uma 

adaptação da metodologia RAPPAM. 

Para isso foi utilizada a abordagem teórica holística sistêmica, considerando 

que os indicadores avaliados fazem parte de uma totalidade dentro de um sistema de 

relações recíprocas e interligadas (Bellen, 2006; Christofoletti, 1999; Rodriguez & 

Silva, 2013). 

 

2. Estrutura do RAPPAM 

 
 

O RAPPAM foi desenvolvido entre os anos de 1999 e 2002 pelo WWF e tem 

como referencial a avaliação e o ciclo de manejo (Hockings et al, 2000; Ervin, 2003). A 

metodologia fornece aos tomadores de decisões e gestores uma ferramenta de aplicação 

fácil e rápida para identificar as principais tendências e questões para melhorar a 

efetividade de gestão das unidades de conservação (Levenrington et al., 2010). 

A metodologia foi desenvolvida para ser aplicada de forma simultânea em um 

conjunto de unidades de conservação para análise do sistema e de forma comparativa, 

além da avaliação através de ciclos temporários ao longo do tempo. Entretanto, também 

pode ser aplicada apenas em uma unidade de conservação (Ervin, 2003; Kinouchi et al., 

2012). O RAPPAM também tem o caráter de ação prévia de gestão, auxiliando na 

identificação de áreas que mereçam estudos mais aprofundados, possibilitando assim o 

desenvolvimento de programas e projetos em busca da melhoria do sistema de áreas 

protegidas (Araújo Junior & Agra Filho, 2015). 

A metodologia tem uma abordagem quali-quantitativa com a mensuração dos 

indicadores e construção do índice de efetividade de gestão. Entretanto, de acordo com 

Ervin (2003, p. 7), quando aplicada a apenas uma ou a um número pequeno de unidades 

de conservação “[...] o foco da avaliação será a coleta e a interpretação de dados mais 

detalhados e qualitativos [...]”. 

A aplicação do RAPPAM é dividida em cinco etapas: determinação do escopo 

da avaliação; avaliação das informações existentes sobre a unidade de conservação; 

aplicação do questionário; análise dos dados e identificação dos passos seguintes a 

serem adotados (Ervin, 2003). 

O método RAPPAM analisa a efetividade de gestão de unidades de 
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conservação a partir da coleta de informações através de um questionário, geralmente 

aplicado em oficinas com a participação das partes envolvidas no processo, como 

gestores, funcionários das UCs e sociedade civil organizada. É dividido nos seguintes 

elementos (dimensões) onde são distribuídos os indicadores de efetividade da gestão: 

contexto, planejamento, insumos, processos e resultados. A dimensão contexto busca 

responder o questionamento “onde estamos agora”, e avalia a importância biológica e 

socioeconômica, pressões, ameaças e vulnerabilidade. O planejamento busca responder 

“onde se quer chegar”, e avalia o design da área protegida e seu planejamento. Em 

insumos, espera-se responder “do que precisamos”, através da avaliação dos recursos 

necessários para conduzir a gestão. Em processos busca-se avaliar a maneira como a 

gestão da área protegida vem sendo conduzida. Por fim, a dimensão “resultados” analisa 

os resultados alcançados nos últimos dois anos de acordo com os objetivos da unidade 

de conservação (Ervin, 2003). 

Cada dimensão possui temas específicos que são abordados em diferentes 

módulos temáticos (indicadores) (Tabela 1). Todas as questões e dimensões analisadas 

têm o mesmo peso e são consideradas igualmente importantes para a avaliação da 

efetividade de gestão das unidades de conservação. A metodologia RAPPAM não 

pondera e não atribui graduações diferentes para os indicadores e dimensões avaliadas. 

As questões apresentam alternativas de respostas em quatro níveis, onde a pontuação 

máxima remete à situação ideal (Quadro 01). 

Os indicadores e questões utilizadas no questionário do RAPPAM englobam 

um conjunto de aspectos inerentes às características socioambientais, de planejamento e 

gestão das áreas protegidas investigadas, de maneira que permitem traçar um quadro 

referencial geral, que por sua vez, direciona para os pontos fortes e fracos da gestão da 

UC. A partir daí, estudos mais específicos e verticalizados podem ser feitos em busca da 

maior efetividade de gestão. Contudo, os dados e resultados oportunizados pelo 

RAPPAM já apontam direcionamentos a serem seguidos pelo órgão gestor e tomadores 

de decisão. 

 

 

 

 

 

 



115 

 

TABELA 1 – Estrutura do questionário RAPPAM. 

Elementos 

(Dimensões) 

Módulos temáticos 

(Indicadores) 

Número de questões 

da versão original do 

Rappam 

Número de questões da 

versão do questionário 

adaptado e utilizado 

 1. Perfil - Excluído 

 2. Pressões e ameaças Variável Variável 

 3. Importância biológica 10 6 

Contexto 4. Importância socioeconômica 10 10 

 5. Vulnerabilidade 10 9 

 6. Objetivos 5 6 

Planejamento 7. Amparo legal 5 5 

 8. Desenho e planejamento da 5 7 

 9. Recursos humanos 5 5 

 10. Comunicação e informação 5 5 

Insumos 11. Infraestrutura 5 5 

 12. Recursos financeiros 5 6 

 13. Planejamento 5 5 

Processos 
14. Processo de tomada de 

decisão 

5 5 

 
15. Pesquisa, avaliação e 

monitoramento 

5 7 

Resultados 16. Resultados 10 10 

TOTAL  90 91 

FONTE: Adaptado de Ervin (2003). 

 

QUADRO 1 – Pontuação utilizada para análise dos módulos do questionário. 

Alternativa Pontuação 

Sim 5 

Predominantemente sim 3 

Predominantemente não 1 

Não 0 

FONTE: Ervin (2003) 

 

A valoração da efetividade da gestão é obtida pela agregação de todas as 

questões que compõem cada uma das dimensões do estudo, podendo ser analisada 

segundo as dimensões, os indicadores e através de um índice geral de efetividade de 

gestão da unidade de conservação. Os resultados quantitativos de cada dimensão e 

indicador dão-se através da somatória do total da pontuação das questões que o 

compõem. O valor final de cada um é alcançado através do cálculo percentual em 

relação ao valor máximo possível, facilitando a comunicação entre os resultados e os 

tomadores de decisão, premissa básica para a aplicação de indicadores (Kinouchi et al., 

2012). O resultado final é dado através de três classes de efetividade: baixa, média ou 
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alta (Tabela 2). 

 
TABELA 2 – Classes de efetividade do RAPPAM. 

Efetividade Percentual 

Baixa ‹ 40% 

Média ≥ 40% a ≤ 60% 

Alta › 60% 

FONTE: Ervin (2003) 

 

O RAPPAM é uma metodologia de abordagem genérica para aplicação em 

qualquer tipo de unidade de conservação. Apesar de conter um número grande de 

questões, sua estrutura e maneira de análise permitem que os mesmos sejam agrupados 

de forma simples e apontem resultados objetivos e de fácil compreensão, o que está de 

acordo com as características dos sistemas de indicadores, como ser quantificável, de 

fácil compreensão, ter valor científico, ter capacidade de comunicar a informação, e 

com facilidade de permitir o acesso aos dados para quantificação dos indicadores 

(Bellen, 2006). 

 

3. Material e métodos 

 
3.1 Caracterização da área de estudo 

 
A APAJ é uma unidade de conservação de uso sustentável criada em 1995 pelo 

Decreto Estadual n
o
 12.620/1995. Tem uma área de 1739 hectares e está localizada 

entre os municípios de Extremoz e Natal, no litoral oriental do Rio Grande do Norte 

(Figura 1). Foi criada com objetivo de proteger ecossistemas litorâneos e garantir o 

turismo sustentável (Rio Grande do Norte, 2009), sendo considerada um dos principais 

destinos turísticos do estado, principalmente por causa dos passeios de buggy nos 

campos de dunas fixas e móveis. 

A APAJ apresenta alguns conflitos socioambientais em decorrência da 

ocupação desordenada e da falta de fiscalização da atividade turística. Seus principais 

problemas são o crescimento urbano desordenado e a ocupação irregular das dunas fixas 

e móveis (Soares; Oliveira & Lima, 2018). 
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  FIGURA 1 – Mapa de localização da Área de Proteção Ambiental de Jenipabu  

 

3.2 Adaptações metodológicas para aplicação do RAPPAM na Área de Proteção 

Ambiental de Jenipabu 

 

Devido a diversidade de categorias de áreas protegidas, a avaliação da 

efetividade precisa ser adaptada aos sistemas de gestão locais (Hockings et al, 2000). 

Além disso, a categoria APA apresenta algumas especificidades que diferem das 

demais, como maior flexibilidade para o uso e ocupação do solo e uso direto dos 

recursos naturais (Dourojeanni & Pádua, 2013; Pureza, Pellin & Padua, 2015; Prestes, 

Perello & Gruber, 2018). 

Nesse sentido, foi feita uma adaptação da metodologia, excluindo o módulo 

perfil e também algumas questões que não estavam de acordo com a realidade da área 

estudada. Além disso, foram inseridas questões a partir das características 

geoambientais e socioeconômicas da APAJ e também foram utilizadas como referência 

questões da metodologia proposta por Prestes, Perello & Gruber (2018). Entretanto, 

para as adaptações metodológicas foi utilizada como critério a manutenção das 

principais características e estrutura do RAPPAM, de maneira que os resultados deste 

trabalho possam ser comparados com outros estudos que utilizam a versão original da 
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metodologia. 

O estudo da efetividade de gestão na APA de Jenipabu foi dividido em três 

etapas (Figura 2): 

 

FIGURA 2 – Fluxograma da pesquisa  

FONTE: Elaborado pelos autores. 

 

Determinação do escopo e adaptação da metodologia – esta etapa definiu os 

objetivos da pesquisa, a adaptação do questionário e os atores sociais para aplicação do 

instrumento de pesquisa. Uma das adaptações adotadas foi o aumento do número de 

respondentes do questionário que geralmente é aplicado ao gestor da UC. Nessa 

proposta de aumento da amostragem, o questionário pode ser aplicado aos analistas 

ambientais da UC e aos membros do conselho gestor adotando os seguintes critérios: 

atuação ativa na gestão participativa e conhecimento suficiente sobre os principais 

aspectos do planejamento e gestão da UC. A APAJ não tem equipe de analistas 

ambientais, com isso, o questionário foi aplicado ao seu gestor e três membros do 

conselho gestor que atendiam os critérios apontados acima. 

Com o número maior de questionários aplicados, aumentou a amostra e os 

resultados deram-se a partir da média do total de questionários aplicados, e não a partir 

da avaliação de apenas uma pessoa. Com isso, buscou-se superar uma fragilidade do 

RAPPAM, que é a avaliação da UC a partir da aplicação do questionário a apenas um 

respondente. Entretanto, deve- se deixar claro que o questionário contem questões muito 

específicas e só deve ser aplicado àqueles que têm conhecimento do contexto geral da 

UC. Logo, a intenção em aumentar a amostra deve ser vista com cuidado, uma vez que 

geralmente é pequeno o número de pessoas com esse perfil. 

Para análise dos resultados dos indicadores e dimensões foram feitos os 

cálculos das médias e medianas com os dados tabulados dos questionários. Os 

resultados não apresentaram diferenças significativas. Além disso, os valores do desvio 

padrão foram pequenos, mostrando que os resultados estavam concentrados. Em função 

disso, optou-se pelo uso da média para cálculo e análise dos indicadores e dimensões. 

Outra adaptação na metodologia foi a inclusão de 12 questões no questionário 

(questões 16, 30, 38, 39, 43, 49, 53, 63, 75, 76, 81 e 91) e exclusão de 11 questões do 

 

Determinação do escopo e 
adaptação da metodologia 

 

Apresentação e aplicação 
do RAPPAM 

 

Análise e discussão 
dos resultados 



119 

 

questionário original (Apêndice B). As perguntas inseridas tiveram o objetivo de 

aproximar o máximo possível o escopo e estrutura do questionário à realidade da área 

de estudo. Da mesma forma, foram excluídas aquelas que não estavam relacionadas ao 

contexto geoambiental e socioeconômico da UC. Além disso, algumas questões tiveram 

seu enunciado reformulado ou ampliado para adequação ao contexto área de estudo e 

maior compreensão dos respondentes, mas mantendo seu objetivo inicial. 

Apresentação e aplicação da metodologia – diante da impossibilidade de 

realizar uma oficina com todos os respondentes, foram marcados encontros individuais 

com cada um deles, quando foram apresentados os objetivos, estrutura, principais 

conceitos e forma de aplicação do questionário. Nesses encontros foi disponibilizado 

um manual com orientações e explicações de todas as perguntas contidas no 

questionário para facilitar o seu preenchimento (Apêndice C). Posteriormente foi 

agendado um segundo encontro, também individual, para esclarecer dúvidas sobre 

aquelas questões que não ficaram claras
2
. Em seguida os questionários foram entregues 

em data combinada com cada um dos participantes. 

Análise e discussão dos resultados – esta etapa foi dividida nos seguintes pontos: 

 
 

3.2.1 Avaliação das pressões e ameaças 

 
 

As pressões são resultados de ações, atividades e eventos ocorridos nos últimos 

cinco anos na UC e que provocaram impactos adversos diretos ou indiretos. As ameaças 

são pressões possíveis de acontecer nos cinco anos seguintes a partir da data de 

avaliação e que podem gerar impactos adversos (Ervin, 2003).  

Para avaliação das pressões e ameaças foram utilizadas como referência as 

seguintes atividades propostas por WWF-Brasil & SEMARH-GO (2014): extração de 

madeira, agricultura e silvicultura, pastagem, ocupação humana, extração mineral, 

construção e operação de infraestruturas, caça, pesca, coleta de produtos não 

madeireiros, turismo e recreação, disposição de resíduos (poluição), processos 

seminaturais, espécies exóticas invasoras, uso dos recursos por populações residentes, 

influências externas e incêndios de origem antrópica. 

A avaliação e mensuração das pressões e ameaças deram-se a partir da 

tendência de ocorrência e do cálculo da criticidade para cada atividade e para a UC. A 

                                                      
2
Apenas dois respondentes consideraram necessário um segundo encontro. 
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tendência indica a redução ou ampliação de cada pressão/ameaça e sua pontuação varia 

de +2 a –2 (Tabela 3). O resultado da tendência deu-se a partir da média dos valores 

atribuídos nos questionários. 

O valor da criticidade para cada questionário foi obtido através do produto da 

abrangência x impacto x permanência de cada atividade. A pontuação da abrangência, 

impacto e permanência varia de 1 a 4 e pode atingir até 64 pontos para cada atividade 

(Ervin, 2003; WWF-Brasil & SEMARH-GO, 2014). O cálculo final da criticidade de 

cada atividade avaliada foi obtido a partir da média dos valores atribuídos em relação ao 

total de questionários aplicados. 

 
TABELA 3 – Pontuação relativa à análise de pressões e ameaças. 

Tendência Abrangência Impacto Permanência 

Aumentou drasticamente/Muito 

alta = 2 
      Total = 4 Severo = 4 Permanente = 4 

Aumentou ligeiramente/Alta = 1 
Generalizada = 

3 
Alto = 3 

A longo prazo = 

3 

Permaneceu constante/Média = 0 Espalhada = 2 
Moderado = 

2 

A médio prazo = 

2 

Diminuiu ligeiramente /Baixa = -1 Localizada = 1 Suave = 1 
A curto prazo = 1 

Diminuiu drasticamente/Muito baixa 

= -2 

  

FONTE: Ervin (2003). 

 

No questionário, o respondente tinha a opção de considerar ou não as 

atividades listadas como pressão ou ameaça. Com isso, num mesmo questionário, uma 

atividade poderia ser considerada apenas pressão, apenas ameaça, pressão e ameaça ou 

nenhum dos dois. Dessa maneira, as médias de tendência e criticidade foram calculadas 

a partir dessas possibilidades de respostas citadas acima considerando cada 

questionário. 

Todos os dados foram tabulados e calculados com o software Excel 2013, 

exceto o gráfico boxplot (Figura 4), que foi gerado no software “R”. 

 
 

3.2.2 Avaliação da efetividade de gestão 

 
 

O questionário aplicado na pesquisa possui 91 questões divididas entre os 

indicadores e dimensões analisadas. Cada questão tem quatro possibilidades de 

respostas (sim, parcialmente sim, parcialmente não e não) com pontuações 5, 3, 1 e 0, 
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respectivamente (Quadro 1). 

Para o cálculo do índice de efetividade foram utilizados os indicadores das 

dimensões de planejamento, insumos, processos e resultados, totalizando 11 indicadores 

e 66 questões (Quadro 1). A dimensão “contexto” objetiva apontar o panorama geral da 

UC e apesar de não entrar no cálculo de efetividade, tem grande importância para a 

análise e compreensão da efetividade de gestão da área de estudo, uma vez que dá 

subsídios para o entendimento do contexto socioespacial da UC e seu entorno, através 

da análise das pressões e ameaças e dos indicadores importância biológica, importância 

socioeconômica e vulnerabilidade. 

Os indicadores, as dimensões e a efetividade da gestão da APAJ foram 

calculados a partir das seguintes equações propostas na adaptação da metodologia: 

 
1. Equação para cálculo dos indicadores 

 

 
 

Onde:  

Iz representa o z-ézimo indicador analisado; 

j é o número máximo de variáveis do z-ésimo indicador analisado; 

vi representa a pontuação da i-ésima variável do z-ésimo indicador analisado; 

max (Iz) é o valor máximo possível ao z-ésimo indicador analisado. 

 

2. Equação para cálculo da média dos indicadores 

 

 
 

Onde: 

n representa o número de questionários; 

Izy representa o valor do z-ésimo indicador referente ao y-ésimo questionário. 

 
 

3. Equação para cálculo do valor das dimensões 
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Onde: 

Dm representa a m-ésima dimensão analisada; 

k representa o número total de indicadores; 

Iz representa o valor do z-ésimo indicador. 

 

4. Equação para cálculo do valor das médias das dimensões 

 

 
 

Onde: 

n representa o número de questionários; 

Dmy representa o valor da m-ésima dimensão referente ao y-ésimo questionário. 

 

5. Equação para cálculo do índice de efetividade de gestão por questionário  

 

Onde: 

EG representa o grau da efetividade de gestão; 

Dm representa o valor da m-ésima dimensão.  

 

6. Equação para cálculo da média do índice de efetividade de gestão 

 

 
 

Onde:  

EG representa o grau médio da efetividade de gestão; 

EGy representa o valor da EG do y-ésimo questionário; 
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n representa o número total de questionários. 

 

4 Resultados e discussão 

 

4.1 Dimensão contexto 

 

4.1.1 Importância biológica 

 
 

A APA de Jenipabu obteve importância biológica alta, com valor de 61,7% e 

variação por questionário de 50% a 76,7%. A variável
3
 “endemismo” foi a que 

apresentou o valor mais baixo (10%). A falta de estudos sobre endemismo na APAJ 

possivelmente é um fator que explique esse valor. Já as variáveis “biodiversidade” e 

“abrangência de ecossistemas”, apresentaram os resultados mais altos (80%). O 

território da APAJ contempla diversos ecossistemas litorâneos, o que justifica o valor 

alto atribuído a essas duas variáveis. No estudo feito por Teixeira e Venticinque (2014), 

a APAJ obteve importância biológica de 47%, o que aponta um aumento de 14,7% entre 

os anos de 2014 e 2018. 

Em termos comparativos, as APAs federais do Brasil apresentaram importância 

biológica média de 73%. No estado de Goiás as APAs estaduais apresentaram valor 

médio de 81% (WWF-Brasil & IBAMA, 2007; WWF-Brasil & SEMARH-GO, 2014). 

As três APAs do estado do Mato Grosso do Sul onde o RAPPAM foi aplicado, 

apresentaram uma importância biológica média de 49% (WWF-Brasil; SEMAC-MS & 

IMASUL-MS, 2011). Alguns estudos comparativos apontam que em média as UCs de 

proteção integral tem importância biológica maior do que as UCs de uso sustentável 

(WWF-Brasil & IBAMA, 2007; WWF-Brasil & ICMbio, 2017).  

 

4.1.2 Importância socioeconômica 

 
 

A APA de Jenipabu obteve importância socioeconômica média de 56,5% e 

variação por questionário de 44% a 72%, com uma diferença entre o valor mínimo e 

máximo de 28%, muito próximo da variação da importância biológica (26,7%). As 

variáveis que apresentaram os valores mais baixos foram “importância religiosa, 

                                                      
3
 As variáveis são as questões com compõem cada indicador. Ver Apêndice B. 
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histórica e cultural” (20%), “importância cultural, econômica e social de espécies de 

plantas” (20%), e “importância cultural, econômica e social de espécies de animais” 

(25%). Do outro lado, a APAJ obteve grande importância para “geração de emprego”, 

“valor educacional e científico” e “valor turístico”, todos com resultados de 100%. A 

grande demanda do turismo e a diversidade de ecossistemas da APAJ foram os 

principais responsáveis pelo alto desempenho dessas variáveis. No estudo realizado por 

Teixeira e Venticinque (2014) a APAJ apresentou importância socioeconômica de 64%, 

apontando uma redução de 7,5% nesse indicador entre 2014 e 2018. 

De acordo com WWF-Brasil & IBAMA (2007) as APAs federais do Brasil têm 

importância socioeconômica média de 69%, ficando atrás apenas das UCs da categoria 

“Monumento Natural”, considerando todas as categorias de UCs avaliadas no estudo. 

As três APAs do estado do Mato Grosso do Sul, onde o RAPPAM foi aplicado, 

apresentaram uma importância socioeconômica média de 70%. No estado de Goiás as 

duas APAs avaliadas obtiveram o valor de 68% (WWF-Brasil; SEMAC-MS & 

IMASUL-MS, 2011; WWF-Brasil & SEMARH-GO, 2014). 

As APAs têm como objetivos principais proteger a biodiversidade e garantir o 

disciplinamento do uso e ocupação do solo associado ao uso sustentável dos recursos 

naturais (Brasil, 2005). Sua principal função não é garantir a preservação, intocabilidade 

e uso indireto dos recursos naturais, como ocorre nos casos dos parques, estações 

ecológicas e reservas biológicas, por exemplo. A criação das APAs busca garantir o uso 

sustentável dos recursos naturais, aliando a exploração e sustentabilidade 

socioambiental desses recursos. Em função dessas características estabelecidas pelo 

SNUC, é comum que sua importância socioeconômica seja maior do que a importância 

biológica, como apontam os estudos feitos por (WWF-Brasil; SEMAC-MS & 

IMASUL-MS, 2011; WWF-Brasil & IBAMA, 2007; WWF-Brasil & ICMbio, 2017). 

Entretanto, não foi o caso da APAJ, que apresentou o valor da importância biológica 

superior ao da importância socioeconômica, ocasionado provavelmente por dois 

motivos: diversidade de ecossistemas e falta de planejamento para maior 

aproveitamento das potencialidades econômicas de forma sustentável. 

 

4.1.3 Vulnerabilidade 

 
 

A APAJ apresentou vulnerabilidade média de 41,66%, entretanto, esse valor 
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está muito próximo da classificação de baixa vulnerabilidade. A variação do resultado 

de vulnerabilidade por questionário foi de 31,1% a 60%. As variáveis que menos 

influenciaram a vulnerabilidade foram “pressão para exploração dos recursos naturais 

de forma indevida” (10%), “usos tradicionais” (15%) e “contratação de funcionários” 

(25%). Já as variáveis que mais deixaram a UC vulnerável foram “fácil acesso da UC 

para atividades ilegais”, “demanda por recursos naturais”, ambas com 70% e “baixa 

aplicação da lei” (60%). Esses fatores contribuíram para aumentar o grau de 

vulnerabilidade da APAJ pelas seguintes razões: dificuldade de fiscalizar os limites e 

acessos a UC; falta de aplicação dos instrumentos de fiscalização e monitoramento 

estabelecidos no plano de manejo; a alta biodiversidade da UC que gera um maior 

interesse para sua exploração; e a dificuldade de aplicar as normas legais de proteção, 

essa última, uma característica de grande parte das UCs brasileiras. 

Quando comparados com o cenário das APAs federais do Brasil, “demanda por 

recursos naturais” e “fácil acesso da UC para atividades ilegais”, estão entre os fatores 

que mais contribuíram para aumentar a vulnerabilidade dessa categoria de UC, 

evidenciando que nesses aspectos a APAJ assemelha-se bastante com as APAs federais 

do Brasil. As APAs são as UCs que apresentam a maior vulnerabilidade entre as UCs 

federais, com 57% (WWF-Brasil & IBAMA, 2007). Duas APAs estaduais de Goiás 

avaliadas em 2014, APAs de Pouso Alto e João Leite, apresentaram vulnerabilidade de 

51% e 58%, respectivamente. Nas APAs investigadas no estado do Mato Grosso do Sul, 

a vulnerabilidade média foi de 47%. Outra pesquisa aponta que as UCs de uso 

sustentável da Amazônia apresentaram grau de vulnerabilidade médio de 55% (WWF-

Brasil; SEMAC-MS & IMASUL-MS, 2011; WWF- Brasil & SEMARH-GO, 2014; 

WWF-Brasil & ICMbio, 2017). Esses dados ratificam a baixa vulnerabilidade da APA 

de Jenipabu quando comparada com outras UCs do Brasil. 

 
4.1.4 Pressões e ameaças 

 
 

As atividades com maior criticidade da APAJ são “ocupação humana”, 

“coletas de produtos não madeireiros”, e “turismo e recreação”, sendo que a primeira 

apresentou indicativo de aumento de intensidade nos últimos cinco anos. “Pastagem” e 

“construção e operação de infraestruturas” não foram citadas como pressão, entretanto, 

são apontadas como ameaças no futuro. As atividades ou fatores que causam as menores 

pressões sobre a UC são “extração de madeira”, “agricultura e silvicultura”, “extração 
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mineral”, “caça”, “pesca” e “espécies exóticas invasoras” (Figura 3). 

 
FIGURA 3 - Valores médios de criticidade para as pressões e ameaças sofridas pela APA de Jenipabu.  

FONTE: Elaborado pelos autores. 

 

Um achado importante e preocupante é o fato de oito atividades ou fatores 

apresentarem tendência para o aumento da criticidade nos próximos cinco anos 

(ameaças), e cinco tendem a manter o mesmo grau de criticidade atual. Esse fato poderá 

aumentar as pressões e impactos na UC num futuro próximo, com destaque para 

ocupação humana, que de acordo com Soares, Oliveira & Lima (2018), é um dos 

principais conflitos socioambientais existentes na APAJ, o que leva a considerar a 

necessidade de adoção de medidas preventivas para evitar o aumento das pressões e, 

consequentemente, ampliação da degradação dos recursos naturais da APAJ, ao mesmo 

tempo em que aponta a urgência de ações mitigadoras para reduzir os impactos adversos 

já causados. Outro aspecto importante e de caráter sistêmico, é a possibilidade desse 

indicativo de aumento da criticidade da maioria de atividades e fatores analisados, 

contribuir também para o aumento da vulnerabilidade e diminuição do grau de 

efetividade de gestão da UC num futuro próximo. 

Das 14 atividades ou fatores citados como pressão, 10 deles apresentaram 

tendência de aumento da criticidade nos últimos cinco anos, ou seja, essas atividades ou 

fatores tiveram uma tendência a aumentar o impacto adverso potencial sobre a UC nesse 

período. “Caça” e “pesca” apresentaram tendência da redução da pressão, e “espécies 

exóticas invasoras” e “uso de recursos por população residente” se mantiveram 

constantes. 

Em relação às ameaças, 12 atividades ou fatores apresentaram probabilidade 

alta ou muito alta de se concretizarem nos próximos cinco anos, “agricultura e 
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silvicultura” e “pesca” indicaram probabilidade média, e “pastagem” e “espécies 

exóticas e invasoras” probabilidade baixa ou muito baixa de serem concretizadas. 

Portanto, os dados de tendência de criticidade e probabilidade de ocorrência das 

pressões e ameaças indicam, de maneira geral, a possibilidade de um aumento 

progressivo da pressão sobre a APAJ no período de 2013 a 2023, o que por sua vez, 

poderá afetar negativamente a efetividade de gestão da UC. 

 
4.2 Efetividade de gestão da Área de Proteção Ambiental de Jenipabu 

 
 

Foram feitos os cálculos das médias, medianas e desvio padrão para todas as 

dimensões de análise. Os dados apontaram pouca diferença da efetividade de gestão 

com uso da média e mediana, 42,25% e 42,87%, respectivamente. Além disso, o desvio 

padrão (8,6%) apontou que os resultados da efetividade de gestão por questionário não 

variaram muito, considerando a escala de avaliação da efetividade, que vai de 0% a 

100%. Os valores dos indicadores com uso das medianas também não provocaram 

alterações na classificação da efetividade total nem por dimensão quando comparados 

com os valores das médias.  Diante disso, adotou-se o uso da média como medida de 

tendência central para realização dos cálculos e análise do grau de efetividade de gestão 

da APAJ. 

A Área de Proteção Ambiental de Jenipabu apresentou uma efetividade de 

gestão média de 42,25% e desvio padrão de 8,6%. Em relação ao valor por questionário, 

os resultados da efetividade de gestão variaram de 30,94% a 51,06%, (Tabela 4). Essa 

variação pode ter ocorrido pelos seguintes motivos: a impossibilidade de realização de 

uma oficina com todos os participantes da pesquisa para apresentação e debate coletivo 

da metodologia, com objetivo de uniformizar o entendimento das questões contidas no 

instrumento de pesquisa, o que poderia, hipoteticamente, levar a uma maior 

aproximação entre as respostas dos participantes da pesquisa; os respondentes tem uma 

percepção diferente sobre os temas abordados no questionário e sobre alguns aspectos 

da realidade da APAJ. 

A partir dos dados por questionário nota-se que há consenso na maioria dos 

respondentes sobre a efetividade de gestão da APAJ. Três avaliaram com efetividade 

média e um com efetividade baixa. 
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TABELA 4 – Resultados da média da efetividade de gestão da APAJ por questionário aplicado. 

         Efetividade de 

gestão por questionário 

 

Classificação 

Q1 44,22 Média 

Q2 42,79 Média 

Q3 30,94 Baixa 

Q4 51,06 Média 

MÉDIA 42,25 Média 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

No estudo feito por Teixeira e Venticinque (2014) a APAJ apresentou um grau 

de efetividade de 61%, resultado de classificação “alta”, e 18,25% superior ao obtido 

nesta pesquisa. Teixeira e Venticinque (2014) não apresentaram os resultados unitários 

por indicador e dimensão de análise para a APAJ, o que por sua vez, não possibilitou a 

realização de uma análise comparativa para compreender a diferença da efetividade 

entre os dois estudos. 

Entretanto, algumas hipóteses podem ser levantadas: o fato de o plano de 

manejo da APAJ nunca ter sido efetivamente implementado, pode ter contribuído para a 

ampliação das pressões e ameaças, e consequentemente dos problemas e degradação dos 

recursos naturais da UC, afetando de forma sistêmica e negativa os indicadores e a 

efetividade de gestão; a falta de ações integradas e de um planejamento estratégico com 

objetivos e metas específicas por parte do órgão gestor; e a insuficiência dos recursos 

humanos e financeiros podem ter afetado negativamente parte dos indicadores de 

efetividade e o resultado global da gestão da APAJ, como sugerem os dados desta 

pesquisa. 

Esse é um dado preocupante porque aponta uma redução do grau de efetividade 

da APAJ entre os anos de 2014 e 2018, enquanto alguns dos principais e mais 

abrangentes estudos realizados no Brasil mostram avanços na efetividade de gestão das 

UCs, como por exemplo, o estudo sobre a efetividade de gestão das UCs federais do 

Brasil no ciclo 2005- 2010 e das UCs da Amazônia no ciclo 2005-2010-2015 (WWF-

Brasil & IBAMA, 2007; WWF-Brasil & ICMbio, 2017). 

No estudo realizado por (WWF-Brasil & IBAMA, 2007) as APAs federais do 

Brasil apresentaram grau de efetividade de gestão de 44,98%, resultado aproximado ao 

da APAJ neste estudo. 

A seguir serão apresentados os resultados por dimensão e indicador. 
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4.2.1 Dimensão Planejamento 

 
 

Esta foi a dimensão que apresentou o maior resultado da efetividade de gestão 

(55,2%), apontando que o planejamento da APAJ é o que tem o melhor desempenho 

dentro dos processos sistêmicos de planejamento, gestão e resultados alcançados para a 

UC. Entretanto, esse resultado medianamente satisfatório não se refletiu nas etapas 

seguintes do ciclo de gestão da área de estudo. Esta foi a dimensão que apresentou o 

menor desvio padrão (6,47%) e a menor variabilidade entre os valores atribuídos por 

questionário, portanto, foi também a dimensão onde houve o maior consenso entre os 

respondentes (Figura 4). 

 

 

Figura 04 – Gráfico boxplot com os resultados por dimensão de efetividade de gestão. 

FONTE: Elaborado pelos autores. 
Nota: os pontos vermelhos representam as médias dos resultados dos questionários e os 

pontos azuis indicam os valores atribuídos às dimensões por cada questionário. A linha 

tracejada na horizontal corresponde à média da efetividade de gestão da APAJ. 

 

Os resultados dos indicadores da dimensão planejamento variaram de médio a 

alto. “Desenho e planejamento da área” apresentou o maior desempenho com valor de 

60%, o segundo maior entre todos os indicadores (Figura 5). Esse indicador apontou 

que a APAJ tem localização e tamanho adequados e coerentes com seus objetivos. Com 

o indicador “Amparo legal” foi possível inferir que a APAJ tem um arcabouço legal 
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suficiente, entretanto, de difícil aplicação em função da falta de recursos humanos e 

financeiros. No tocante ao indicador “objetivos”, um achado importante foi o baixo 

apoio das comunidades locais para o cumprimento dos objetos da UC. Esse fato tem 

uma relação direta com a efetividade de gestão da APAJ, uma vez que sugere a falta de 

uma gestão participativa e do entendimento e envolvimento da comunidade com o uso 

sustentável dos recursos naturais. 

 
4.2.2 Dimensão Insumos 

 
 

Insumos obteve efetividade de 34,6%, o menor resultado dentre as dimensões 

de análise. Foi a dimensão que obteve o maior desvio padrão (12,84%) e a maior 

variabilidade dos dados apresentados por questionário, portanto, foi também a que 

apresentou o menor consenso e maior diferença de percepção entre os respondentes, que 

pode ser visualizado pela amplitude dos resultados obtidos por questionário (Figura 04). 

Esta dimensão busca averiguar os elementos necessários para a gestão efetiva 

da UC. O dado mais preocupante foi o resultado do indicador “Recursos financeiros”, 

com 12,5 %. A análise desse indicador apontou que a UC não dispõe de recursos 

financeiros suficientes para as ações de fiscalização e manejo e que a perspectiva para 

os próximos cinco anos é que esse cenário não mude. Outro dado relevante é que não há 

parceria entre o órgão gestor da UC e instituições privadas e/ou sem fins lucrativos para 

o provimento de recursos financeiros, o que poderia ser uma alternativa diante do 

quadro de recursos públicos insuficientes para a gestão de áreas naturais protegidas. 

Dentro de uma perspectiva sistêmica de análise, a falta de recursos financeiros afeta 

todas as esferas de planejamento e gestão da APAJ, como por exemplo, a 

implementação dos instrumentos de monitoramento e fiscalização, estabelecidos no 

plano de manejo, que implica diretamente na sua efetividade de gestão. 

Os indicadores “Recursos Humanos” e “Infraestrutura” também tiveram 

resultado baixo, como consequência direta da falta de recursos financeiros, como 

também da destinação ineficiente dos recursos existentes. A APAJ não tem recursos 

humanos suficientes para o seu manejo, o que é uma realidade de grande parte das UCs 

brasileiras, coma afirma Pádua (2011). Em relação à infraestrutura, há carência de 

transporte e equipamentos de campo para realização das ações de monitoramento e 

fiscalização. A infraestrutura para atendimento aos visitantes foi considerada 

satisfatória, mas não suficiente. 
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O indicador “Comunicação e Informação” apresentou resultado médio. Um 

dado importante é que apesar de haver comunicação entre a administração da UC e as 

comunidades locais, há a necessidade de ampliar os canais de comunicação e torná-los 

mais efetivos. A comunicação é um fator de grande relevância dentro de uma 

perspectiva integrada, sistêmica e participativa de gestão de uma UC, com isso, devem 

ser implementadas ações de comunicação e educação que consigam alcançar de maneira 

efetiva e eficaz a maior parte da população da UC. 

 
 

 
FIGURA 5 – Resultados percentuais dos indicadores de efetividade de gestão. 
FONTE: Elaborado pelos autores. 

 

4.2.3 Dimensão processos 

 
 

A dimensão “Processos” avalia como a gestão da UC vem sendo desenvolvida 

e apresentou resultado médio de 43,19% e desvio padrão de 11,05%. O indicador 

“Processo de tomada de decisão” foi o que teve o maior valor dentre todos os 

indicadores utilizados na metodologia, com 61%. O principal ponto positivo apontado 

por esse indicador foi a transparência na tomada de decisões da gestão da UC. Por outro 

lado, foi detectado que as comunidades locais têm uma baixa participação nas decisões 

pelas quais são afetadas. Esse último fato pode ser explicado por duas razões: a falta de 

efetividade na comunicação entre a administração da UC e as comunidades locais, como 

foi apontado pelo indicador “Comunicação e informação”, além da falta do sentimento 

de pertencimento dos moradores em relação à APAJ, como aponta o estudo feito por 
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Soares, Oliveira & Lima (2018). 

O indicador “Planejamento” apontou que é baixa a inclusão dos resultados das 

pesquisas e monitoramento no planejamento da UC. A falta da atualização e 

abrangência do plano de manejo foi outro aspecto importante detectado. O plano de 

manejo da APAJ foi aprovado em 2009 e até 2018 não havia passado por nenhum 

processo de atualização. A existência de estratégias para enfrentar as ameaças e 

pressões da UC também foi avaliada como baixa. Esse último fato é preocupante diante 

da tendência de aumento da criticidade das pressões e da alta probabilidade de 

concretização das ameaças da UC, como apontado na análise do tópico “pressões e 

ameaças.” A análise do indicador “planejamento” sugere que há uma lacuna entre os 

principais problemas da UC e as ações que deveriam ser tomadas para evitá-los. De 

fato, o que os dados deixam claro aqui são algumas das principais motivações que 

levam a possibilidade de ampliação das pressões e a falta de uma maior efetividade da 

gestão da APAJ. 

O indicador “pesquisa, avaliação e monitoramento” apresentou resultado baixo 

com 28,57% e tem o segundo pior valor dentre todos os indicadores avaliados. Os 

principais dados obtidos com esse indicador e que corroboram com parte das 

informações até aqui discutidas são: praticamente não há monitoramento e registro dos 

impactos dos usos legais e ilegais da UC, há baixa efetividade do monitoramento dos 

conflitos existentes no seu território e há baixa coerência entre as pesquisas ecológicas, 

socioeconômicas e as necessidades da APAJ. 

 
4.2.4 Dimensão Resultados 

 
 

Esta dimensão avalia os resultados obtidos nos últimos dois anos em relação 

aos objetos da UC e teve resultado baixo com 36%, segundo mais baixo dentre todas as 

dimensões da análise e desvio padrão de 10,46%. Possui apenas um indicador 

homônimo e que apontou que dos 10 resultados avaliados, sete apresentaram valor 

baixo, com destaque para “ações de pesquisa e monitoramento de resultados”, “ações de 

desenvolvimento de infraestrutura”, “ações de prevenção, detecção de ameaças e 

aplicação da lei”, “ações mitigadoras e de recuperação de áreas degradadas” e “ações de 

controle de visitantes e turistas”. Essa última merece destaque em função da falta de 

controle e monitoramento dos passeios de buggy realizados nos campos de dunas fixas e 

móveis, principal atividade turística da APAJ. O resultado esperado para “ações de 
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divulgação e educação ambiental” foi considerado médio. 

Em síntese, dos 11 indicadores de efetividade de gestão avaliados, apenas um 

obteve resultado alto, cinco apresentaram resultado médio e cinco tiveram resultado 

baixo. Os dados também apontaram que não houve uniformidade para as dimensões 

entre os respondentes, entretanto, de maneira geral, a variabilidade não foi muito 

acentuada. 

 

5. Considerações finais 

 

A adaptação da metodologia RAPPAM possibilitou a geração de informações 

mais específicas à categoria de UC e realidade da APAJ, ratificando que o RAPPAM 

pode sofrer alterações de acordo com a realidade de onde será aplicado. Também foi 

possível inferir nesta pesquisa que a aplicação do RAPPAM numa única UC pode 

apontar resultados consistentes e que permitem fácil aplicação e análise, como propõe a 

metodologia, além de permitir uma análise mais verticalizada dos resultados obtidos e 

trazer algumas possibilidades para o cenário futuro da efetividade de gestão da área de 

estudo. 

Apesar de apresentar uma efetividade de gestão média, a análise dos dados 

sugere um cenário negativo para a APAJ no futuro próximo com possibilidade de 

redução de sua efetividade. Isso ocorre dentre outras razões pela tendência da ampliação 

da criticidade das pressões, devido a alta probabilidade de concretização das ameaças e 

a perspectiva da continuidade da falta de recursos financeiros. As suas principais 

pressões e ameaças são “ocupação humana”, “coletas de produtos não madeireiros”, e 

“turismo e recreação”. 

Diante desses fatos, esta pesquisa evidenciou os aspectos críticos da 

efetividade de gestão da UC, que servem de ponto de partida para o desenvolvimento de 

um planejamento estratégico que oriente as diretrizes para se alcançar uma maior 

efetividade de gestão e, por conseguinte, os objetivos para os quais a APAJ foi criada. 

Por fim, a partir do cenário apresentado neste estudo foram elencadas algumas 

proposições que poderão contribuir com o aumento do grau de efetividade de gestão da 

APAJ: elaboração de um plano de trabalho anual com objetivos e metas específicos, 

estabelecimento de orçamento anual para UC, implantação dos instrumentos de 

fiscalização, monitoramento e educação ambiental já estabelecidos no plano de manejo, 

revisão e atualização do plano de manejo, ampliação dos canais de gestão participativa, 
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contratação de equipe de analistas ambientais multidisciplinar para trabalhar em 

conjunto com o gestor da UC e investimento em infraestrutura. 
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PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUSTENTABILIDADE DA ÁREA DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL DE JENIPABU, RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL1 

 

Resumo: O objetivo deste artigo foi analisar a sustentabilidade da Área de Proteção 
Ambiental de Jenipabu - APAJ a partir das ações de planejamento, gestão e 
ordenamento territorial. Os procedimentos metodológicos deram-se com o uso de 
uma abordagem sistêmica, seleção e análise de indicadores de sustentabilidade 
para unidades de conservação – UC, e identificação das relações de causa e efeito 
entre os indicadores e suas interferências na sustentabilidade da UC. Os resultados 
apontaram que a maioria das relações entre os indicadores ocorreram de forma 
negativa, corroborando para que a APAJ apresentasse um quadro de 
insustentabilidade. Por fim, constatamos que a APAJ não tem um planejamento e 
gestão estratégicos que levem ao alcance dos seus objetivos de criação e a sua 
sustentabilidade. 
Palavras-chave: Unidade de conservação. Indicadores de sustentabilidade. 
Planejamento. Gestão costeira. 
 
PLANNING, MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY OF THE ENVIRONMENTAL 
PROTECTION AREA OF JENIPABU, STATE OF RIO GRANDE DO NORTE, 
BRAZIL 
 
Abstract: The objective of this article was to analyze the sustainability of the 
Environmental Protection Area of Jenipabu - APAJ from the actions of planning, 
management and territorial planning. The methodological procedures were based on 
the use of a systemic approach, selection and analysis of sustainability indicators for 
protected areas - PA, and identification of cause and effect relationships between 
indicators and their interferences in the sustainability of PA. The results showed that 
the majority of the relationships between the indicators occurred in a negative form, 
confirming that APAJ presented a context of unsustainability. Finally, we found that 
APAJ does not have a strategic planning and management that leads to the 
achievement of its creation goals and its sustainability. 
Keywords: Protected areas. Sustainability Indicators. Planning. Coastal 

Management. 

 
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL DE JENIPABU, ESTADO DEL RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL 

 

Resumen: El objetivo de este artículo fue analizar la sostenibilidad del Área de 

Protección Ambiental de Jenipabu – APAJ a partir de las acciones de planificación, 

gestión y ordenamiento territorial. Los procedimientos metodológicos se dieron con 

el uso de un enfoque sistémico, selección y análisis de indicadores de sostenibilidad 

para unidades de conservación – UC, y la identificación de las relaciones de causa y 

efecto entre los indicadores y sus interferencias en la sostenibilidad de la UC. Los 

resultados mostraron que la mayoría de las relaciones entre los indicadores 

ocurrieron de manera negativa, corroborando para que la APAJ presentase una 

                                                           
1
 Este artigo será submetido à Revista Geosul e já está formatado de acordo com as normas do periódico 

(https://periodicos.ufsc.br/index.php/geosul/about/submissions#authorGuidelines). 
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situación de insostenibilidad. Finalmente, descubrimos que APAJ no tiene una 

planificación y gestión estratégica que conduzca al logro de sus objetivos de 

creación y su sostenibilidad. 

Palabras clave: unidad de conservación. Indicadores de sostenibilidad. 

Planificación. Gestión costera. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Unidades de conservação – UCs são territórios especialmente protegidos, 

com objetivo de garantir a proteção da biodiversidade, das paisagens, das 

populações tradicionais e o uso sustentável dos recursos naturais (BRASIL, 2005). 

Essas áreas são fundamentais para o alcance da sustentabilidade do planeta Terra 

através da prestação de uma série de serviços, tais como: manutenção de 

processos ecológicos e da capacidade produtiva dos ecossistemas; preservação das 

características socioeconômicas e culturais das populações tradicionais; 

fornecimento de bens e serviços ambientais; criação de oportunidades para o 

desenvolvimento econômico de comunidades locais; desenvolvimento de atividades 

recreativas, educação ambiental e turismo (FARIAS, 2000; ARAÚJO, 2012; 

CIFUENTES; IZURIETA; SALVIO, 2017). 

Entretanto, o ato de criar UCs por si só não garante a proteção da 

biodiversidade nem o seu ordenamento territorial. De acordo com Silva et al. (2018),  

nas duas últimas décadas tem ocorrido uma relação inversamente proporcional 

entre o aumento de áreas protegidas e a perda de cobertura vegetal. Portanto, é 

preciso proporcionar as condições necessárias de gestão para que as UCs possam 

alcançar os objetivos para os quais foram criadas (ARAÚJO; CABRAL; MARQUES, 

2012). E para isso é imprescindível garantir a sustentabilidade da UC em curto, 

médio e longo prazos.  

A definição de sustentabilidade está diretamente associada à ideia de 

desenvolvimento sustentável. Dentre as possíveis definições podemos caracterizá-la 

como “[...] a manutenção quantitativa e qualitativa dos recursos ambientais [...]” 

(AFONSO, 2006, p. 11). A sustentabilidade não é alcançada de forma instantânea, é 

um processo de mudança e que exige uma transformação estrutural com a 

participação de todos os setores da sociedade e que perpassa pela adoção de 

estratégias de planejamento de longo prazo (AFONSO, 2006). Para Bellen (2006, p. 

31) “[...] a idéia de sustentabilidade está ligada à persistência de certas 
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características necessárias e desejáveis de pessoas, suas comunidades e 

organizações, e os ecossistemas que as envolvem, dentro de um período de tempo 

longo e indefinido.”.  

No caso específico das UCs a sustentabilidade está associada à existência e 

permanência das condições necessárias para manutenção da sua qualidade 

ecológica e socioeconômica. Portanto, é um processo contínuo de busca da 

efetividade de gestão, proteção da biodiversidade e justiça social (quando as UCs 

permitem a existência de seres humanos habitando seu interior). Para que isso 

ocorra é necessário um processo de planejamento e gestão estratégica, sistêmico, 

holístico e participativo, associado à infraestrutura de recursos humanos e 

financeiros para dar suporte às demandas exigidas para alcançar a sustentabilidade. 

Adicionado a esses fatores, a sustentabilidade de uma UC também está relacionada 

à existência e eficácia dos instrumentos de planejamento e gestão, principalmente o 

plano de manejo, o zoneamento e o conselho gestor, de modo que garantam a 

proteção da biodiversidade, o ordenamento territorial e o alcance dos objetivos de 

criação da UC. 

O uso de indicadores, por sua vez, é uma das principais formas de estudar a 

sustentabilidade. São ferramentas que possibilitam a partir de uma abordagem 

sistêmica analisar cenários de um dado espaço geográfico, de uma atividade 

humana ou empreendimento (PRESCOTT-ALLEN, 1997; BELLEN, 2004; BELLEN, 

2006; TAYRA; RIBEIRO, 2006). Dessa maneira, a importância da utilização de 

indicadores está na contribuição que essas ferramentas podem trazer para a 

definição de estratégias em busca da sustentabilidade do uso dos recursos naturais 

e da relação natureza/sociedade. 

No tocante à sustentabilidade das UCs brasileiras, de maneira geral, elas 

apresentam uma série de dificuldades, em função principalmente da falta de gestão 

e infraestrutura adequadas para enfrentar os desafios e garantir a proteção da 

biodiversidade (MORSELLO, 2006; DOUROJEANNI; PADUA, 2007; 

DOUROJEANNI; PADUA, 2013). 

As UCs da categoria Área de Proteção Ambiental – APA, que pertencem ao 

grupo de UCs de uso sustentável, são as mais flexíveis do ponto de vista da 

ocupação territorial e utilização dos recursos naturais. Diante disso, de acordo com 

suas características ecológicas e socioeconômicas e dos processos de 

planejamento e gestão, as APAs podem ter pouca capacidade de proteger a 
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biodiversidade e de garantir o ordenamento territorial, fatores diretamente 

relacionados à sustentabilidade das UCs. De acordo com Pureza, Pellin e Padua 

(2015) as APAs são mais um instrumento de ordenamento territorial do que uma UC. 

Dourojeanni e Padua (2013) afirmam que por ser uma UC com uso mais permissivo 

dos recursos naturais, as APAs têm pouca capacidade de proteção da 

biodiversidade. 

No Rio Grande do Norte existem cinco APAs, que juntas representam 77,8% 

do total dos territórios continental e marinho protegidos pelo sistema de unidades de 

conservação do estado, protegendo principalmente ambientes costeiros associados 

à mata atlântica, campos dunares e o bioma marinho. Dentre essas UCs está a Área 

de Proteção Ambiental de Jenipabu – APAJ, localizada na Região Metropolitana de 

Natal, como uma área de aproximadamente 1.800 ha, e que foi criada para proteger 

a biodiversidade e os ecossistemas costeiros, principalmente os campos de dunas 

fixas e móveis e o manguezal (RIO GRANDE DO NORTE, 1995; RIO GRANDE DO 

NORTE, 2009). 

A APAJ é um dos principais pontos turísticos do Rio Grande no Norte devido 

suas paisagens naturais e os passeios de buggy nos campos de dunas. Entretanto, 

apesar de sua importância ecológica e socioeconômica, apresenta uma série de 

dificuldades para alcançar os seus objetivos de criação, o que provoca como 

consequência, diversos conflitos socioambientais, como ocupação irregular por 

construções dos campos de dunas e falta de fiscalização e monitoramento da 

atividade turística (SOARES; OLIVEIRA; LIMA, 2018). Diante deste contexto, a 

problemática deste trabalho perpassa pela investigação das relações entre o 

planejamento, a gestão e sustentabilidade da APAJ. Neste sentido, o objetivo deste 

artigo foi analisar a sustentabilidade da APAJ a partir das ações de planejamento, 

gestão e ordenamento territorial. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A Área de Proteção Ambiental de Jenipabu é uma unidade de conservação de 

uso sustentável, de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – 

SNUC (BRASIL, 2005). Foi criada em 1995 pelo Decreto Estadual no 12.620/1995 e 
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localiza-se nos municípios de Extremoz (97%) e Natal (3%), na Região 

Metropolitana de Natal (Figura 1) (RIO GRANDE DO NORTE, 2006). É uma UC 

costeira formada por diversas unidades geoambientais como, dunas fixas e móveis, 

manguezal, planície flúvio-marinha e tabuleiro costeiro. 

 

Figura 1 – Mapa de localização da Área de Proteção Ambiental de Jenipabu 

 
 

A APAJ tem uma população estimada de 4.000 habitantes2 (IBGE, 2018) e 

densidade demográfica de aproximadamente 230 hab./km2. A principal atividade 

econômica desenvolvida em seu território é o turismo, principalmente os passeios de 

buggy sobre os campos de dunas, tornando-a um dos principais atrativos turísticos 

do estado. Também são desenvolvidas atividades agropecuárias, principalmente nas 

áreas de tabuleiro e planície fluvial, com pequenas criações de animais e plantio de 

culturas permanentes e temporárias, como abacate, feijão, banana, hortaliças, coco 

da baía e milho. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos deste trabalho partiram da seleção e análise 

de um conjunto de indicadores de sustentabilidade de UC. Adotamos uma 

                                                           
2
 Foram considerados os dados dos setores censitários do IBGE. 
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abordagem qualitativa onde o estudo integrado dos indicadores possibilitou discutir a 

sustentabilidade da APAJ. 

De acordo com Araújo, Cabral e Marques (2012), é preciso ter um 

entendimento e uma visão sistêmica da gestão das unidades de conservação. 

Portanto, utilizamos uma análise sistêmica dos indicadores, buscando identificar 

suas as relações e de que forma afetam a sustentabilidade da UC, a partir de uma 

perspectiva holística e integrada dentro de uma visão de totalidade do meio 

investigado (CHRISTOFOLLETTI, 1999; SALES, 2004; BELLEN, 2006; 

RODRIGUEZ; SILVA; 2013). 

A estratégia metodológica buscou identificar as relações de causa e efeito 

entre os indicadores e suas interferências (positiva ou negativa) na sustentabilidade 

da UC. De forma genérica, partimos do pressuposto de que todos os indicadores 

interagem entre si e afetam de maneira direta ou indireta a sustentabilidade da UC 

(Figura 2).  

 

Figura 2 – Representação das interações possíveis entre os indicadores de sustentabilidade. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

A pesquisa foi dividida nas seguintes etapas: 

Revisão de literatura – Foi feita uma revisão com foco nos principais 

conceitos utilizados na pesquisa: unidade de conservação, sustentabilidade, 

planejamento, gestão e indicadores de sustentabilidade. 
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Seleção dos indicadores – Foram selecionados 07 indicadores para análise 

da sustentabilidade da APAJ que abrangem as dimensões ambiental, social, 

econômica, institucional e de planejamento e gestão, permitindo uma análise 

multidimensional da área estudada (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Indicadores de sustentabilidade para a Área de Proteção Ambiental de Jenipabu 

Indicadores Importância do indicador para a sustentabilidade da UC 

Aplicação dos programas 
de ação do plano de 

manejo 

Os programas de ação do plano de manejo devem refletir a visão 
sistêmica da gestão da UC, os seus objetivos de criação e os 
principais problemas e desafios identificados na etapa de 
diagnóstico. Desta forma, este indicador objetiva analisar essas 
relações descritas acima, a operacionalização e eficácia dos 
programas de ação estabelecidos no plano de manejo e de que 
formas afetam a sustentabilidade da UC. 

Recursos financeiros 

Os recursos financeiros são fundamentais para gestão da unidade 
de conservação. Com isso, esse indicador busca analisar as 
fontes de recursos, a dotação orçamentária e se os recursos 
financeiros destinados à UC são suficientes para a sua gestão. 

Recursos humanos 

A operacionalização e gestão da UC dependem diretamente da 
existência de recursos humanos suficientes a capacitados, 
geralmente divididos em equipe administrativa e equipe técnica, 
sendo a segunda responsável pelas ações de manejo, 
fiscalização e monitoramento da UC. Portanto, esse indicador tem 
a função de identificar se os recursos humanos existentes 
correspondem a sua necessidade de gestão. 

Gestão compartilhada e 
participativa 

A gestão compartilhada e participativa é uma das principais 
estratégias para alcançar a sustentabilidade de UCs, 
principalmente aquelas que envolvem mais de um município, que 
suas terras não precisam ser desapropriadas e que são habitadas 
por comunidades humanas, como por exemplo, as APAs. Essas 
características fazem dessas UCs muitas vezes espaços de 
conflitos, o que torna necessária uma gestão que envolva vários 
entes federativos e da sociedade civil organizada, que têm um 
papel decisivo no ordenamento territorial e na resolução de 
conflitos socioambientais. 

Atuação do conselho 
gestor 

O conselho gestor é um dos principais instrumentos de gestão 
participativa e tomada de decisões da UC. Desta forma, partimos 
do pressuposto de que quanto maior for a atuação e a influência 
do conselho gestor na tomada de decisões, maiores as 
possibilidades da UC ser sustentável. 

Desenho da UC e 
proteção da 

biodiversidade 

O desenho da UC é de grande importância para atingir seus 
objetivos de criação. Uma UC mal dimensionada territorialmente 
pode afetar negativamente o seu ordenamento territorial e a 
proteção dos recursos naturais. Este indicador tem o propósito de 
apontar a relação entre o desenho da UC e a proteção dos seus 
ecossistemas. 

Existência e magnitude de 
conflitos socioambientais 

Este indicador é importante para análise da sustentabilidade de 
UC porque está diretamente associado à existência e efetividade 
dos instrumentos de gestão e eficácia dos programas de ação do 
plano de manejo. Outro aspecto importante deste indicador é sua 
capacidade de abordar espacialmente os impactos adversos que 
ocorrem na UC. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
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Do ponto de vista metodológico e operacional adotamos os seguintes critérios 

para seleção dos indicadores: ser de fácil compreensão, ter valor técnico e científico, 

capacidade de comunicar a informação, facilidade de acesso aos dados para análise 

do indicador, permitam a análise sistêmica e integrada com os demais indicadores 

elencados, sejam condizentes com a abordagem proposta e as características do 

objeto de estudo (BELLEN, 2006; INDICATORS..., 2007; SINGH et al., 2012; 

MARTINS; CÂNDIDO, 2012; FEIL; SCHREIBER, 2017; SALVIO, 2017).  

Do ponto de vista do objetivo da pesquisa os critérios adotados para escolha 

foram: importância para a execução das ações de planejamento e gestão da UC; 

relevância para alcance dos objetivos de criação da UC estabelecidos no seu plano 

de manejo; capacidade de compreensão do contexto socioespacial da UC; e 

capacidade de refletir as ações em busca da sustentabilidade da UC.  

Para a avaliação da contribuição de cada indicador para a sustentabilidade 

adotamos duas categorias de classificação. Foi considerada uma relação positiva 

quando o indicador afetou positivamente outro(s) indicador(es) e a sustentabilidade 

da UC, e relação negativa quando o indicador afetou negativamente outro(s) 

indicador(es) e a sustentabilidade da UC. 

Leitura e análise das ATAs e participação das reuniões do conselho gestor da 

APAJ – foi realizada a leitura e análise das ATAs de reuniões ordinárias e 

extraordinárias do conselho gestor com período da amostragem de 2006 (ano da 

criação do conselho gestor) até maio de 2017, totalizando 70 documentos3. Com as 

ATAs foi utilizada a análise de conteúdo (BARDIN, 2011), buscando identificar as 

discussões que abordassem temas correlatos aos indicadores utilizados na 

pesquisa. A participação nas reuniões deu-se nos anos de 2017 e 2018 e objetivou 

observar in loco as discussões, deliberações, os processos de tomada de decisões, 

gestão participativa e a representatividade das instituições que compõem o conselho 

gestor. 

Pesquisas de campo – subsidiaram a caracterização da área de estudo, 

identificação de conflitos e análise do desenho da UC. 

Entrevistas – Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com o gestor da APAJ 

e a diretora técnica do Núcleo de Unidades de Conservação do IDEMA, com o 

objetivo de coletar informações para a análise dos indicadores utilizados na 

pesquisa.  

                                                           
3
 Todas as ATAs consultadas foram aprovadas pelo conselho gestor. 
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Análise dos programas de ação do plano de manejo – nesta etapa da pesquisa 

analisamos a coerência dos programas de ação do plano de manejo com os 

objetivos de criação da UC; as relações entre os programas de ação e os principais 

conflitos e desafios da UC; e a aplicação e eficácia dos programas de ação.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A seguir são apresentados os resultados da análise dos indicadores utilizados 

neste estudo. 

 

Aplicação dos programas de ação do plano de manejo 

Os programas de ação são partes integrantes do plano de manejo e agrupam 

temas específicos que versam sobre as ações para a gestão e alcance dos objetivos 

da UC (ARAÚJO; CABRAL; MARQUES; 2012). Esses programas devem apresentar 

em sua estrutura os objetivos, metas, ações, indicadores de avaliação de resultados 

e de desempenho, metodologias, recursos humanos e, quando necessário, fontes 

dos recursos financeiros, e devem estar alinhados de forma sistêmica e estratégica 

para facilitar o alcance dos seus objetivos (IBAMA, 2001; BRASIL, 2011; LIÇÕES..., 

2013). Alguns roteiros metodológicos indicam os programas de ação que devem 

estar no plano de manejo, entretanto, não há uma regra específica a ser seguida, 

isso vai depender da categoria da UC e de suas características geoambientais e 

socioeconômicas. 

O plano de manejo da APAJ contem cinco programas de ação: programa de 

operacionalização, marketing e divulgação, monitoramento, fiscalização e educação 

ambiental. Esses programas apresentam algumas fragilidades, quais sejam: 

indicadores insuficientes ou inadequados, falta de metas para os objetivos e 

atividades propostas, falta de integração e abordagem sistêmica entre parte dos 

programas, as metodologias dos programas são quase todas descritas de forma 

superficial, sendo que a maioria é apenas citada, sem nenhuma explicação sobre as 

técnicas e procedimentos para execução das ações.  

O programa de operacionalização trata da estrutura física e humana para o 

desenvolvimento das ações da APAJ. Em relação aos recursos humanos, indica 

apenas a necessidade de um gestor e equipe de apoio administrativo. Não aborda a 

precisão de uma equipe de analistas ambientais para desenvolvimento das 
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atividades de fiscalização, monitoramento, pesquisa e auxílio ao gestor da UC. Já o 

programa de marketing discorre sobre uma série de ações para divulgação e auxílio 

à gestão da APAJ. 

Em relação à implementação dos programas de fiscalização e educação 

ambiental, algumas ações foram realizadas de forma pontual, isoladas e outras 

nunca foram aplicados. Já as ações do programa de monitoramento nunca foram 

implementadas, como por exemplos, os monitoramentos do tráfego de buggys e das 

construções irregulares sobre os campos de dunas. Isso ocorre porque não há 

recursos humanos, financeiros e um planejamento estratégico anual a partir dos 

programas de ação estabelecidos no plano de manejo. Outro motivo é a inexistência 

de gestão compartilhada entre o órgão gestor da APAJ e as prefeituras de Natal e 

de Extremoz para implantação e operacionalização dos programas de ação, 

principalmente os de fiscalização.  

Em razão disso, os programas de ação do plano de manejo da APAJ não 

foram implementados. O que ocorre de fato é algo semelhante ao cenário de grande 

parte das UCs do Brasil. De acordo com Dourojeanni (2003), a não aplicação do 

plano de manejo é uma realidade da maior parte das UCs brasileiras. Um estudo 

feito pelo autor supracitado com a revisão de mais de 50 planos de manejo, aponta 

que apenas 10% foram considerados úteis para a gestão das UCs. Cabral (2012) 

apresenta dados semelhantes ao afirmar que a eficácia da implementação das 

estratégias para gestão de UCs fica entre 10% e 20%. 

Outro problema muito comum nos planos de manejo é que sua parte analítica 

e propositiva (os programas de ação) é sucinta e de baixa utilidade prática 

(DOUROJEANNI, 2003). De modo similar, isso também ocorre com o plano de 

manejo da APAJ, haja vista que os programas de ação configuram-se como uma 

lista de ações a serem desenvolvidas, sem indicações mais precisas sobre as 

metas, atividades e indicadores, tendo pouca ou nenhuma capacidade de 

implantação e operacionalização. 

Nesse sentido, Brasil (2011) recomenda a estruturação dos programas e 

subprogramas em formato de matriz, possibilitando a sequência lógica e integrada 

entre os objetivos, metas, indicadores e atividades, o que por sua vez, torna mais 

intuitiva a elaboração, interpretação e execução dos programas e subprogramas. No 

caso do plano de manejo da APAJ os programas não são estruturados em matrizes, 

o que consideramos mais uma fragilidade metodológica e operacional. 
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O plano de manejo deve estabelecer prioridades concretas (DOUROJEANNI, 

2003). Com isso, é importante que os programas relacionados com os principais 

conflitos e impactos adversos sejam considerados como prioritários e tenham um 

maior grau de detalhamento quanto ao objetivo, indicadores, metodologia, metas, 

resultados esperados, recursos humanos e financeiros. Já os demais programas 

podem ser elaborados com maiores detalhes nos planos operacionais anuais - 

POAs, que devem estar dentro do planejamento estratégico da UC. No caso dos 

programas do plano de manejo da APAJ apenas o de fiscalização cita algumas 

diretrizes para ações prioritárias. Num contexto de escassez de recursos financeiros 

e humanos, o estabelecimento de ações e programas de gestão prioritários é ainda 

mais imprescindível. 

Face ao exposto, tornam-se necessárias a revisão e restruturação dos 

programas de ação do plano de manejo com destaque para: inserção de mais 

indicadores de desempenho e de resultado para avaliar o alcance das metas e 

objetivos dos programas de ação, descrição das metodologias de implementação 

dos programas e verificação dos indicadores e, estabelecer atividades e metas para 

os programas. Outras medidas importantes são a criação de um programa de uso 

público, uma vez que a APAJ é um dos atrativos turísticos do Rio Grande do Norte 

que mais recebe visitantes, e a criação de um subprograma de monitoramento da 

dinâmica dos campos de dunas, devido o grande tráfego de buggys na UC. 

O quadro 2 apresenta uma avaliação sinóptica dos programas de ação. 

 

Quadro 2 - Sinopse da análise dos programas de ação do plano de manejo da APAJ 

 
Programa de 

operacionalização 

Programa 
de 

marketing 

Programa de 
monitoramento 

Programa 
de 

fiscalização 

Programa 
de 

Educação 
Ambiental 

Há Integração 
com os 
demais 
programas? 

Sim Parcialmente Parcialmente  Parcialmente  Parcialmente 

Os 
indicadores 
são 
adequados? 

Não se aplica Não Parcialmente Não  Não 

A 
Metodologia 
é clara e 
objetiva? 

Não se aplica Parcialmente Não Parcialmente Não 

Os objetivos 
são claros? 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Existem 
metas claras 

Não se aplica Não Não Não Não 
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e objetivas? 

Há 
Integração 
com o 
diagnóstico e 
principais 
desafios da 
UC? 

Não se aplica Parcialmente Sim Sim Parcialmente 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 
 

Recursos financeiros 

Historicamente, os recursos financeiros destinados às UCs brasileiras têm 

sido insuficientes para assegurar a gestão dessas áreas e a proteção da 

biodiversidade. Os valores têm oscilado ao longo dos anos de acordo com as 

conjunturas econômicas e as políticas de governo adotadas, entretanto, estão 

sempre aquém das demandas para garantir o mínimo funcionamento das UCs 

(DOUROJEANNI; PÁDUA, 2007). Na década passada a relação entre o aumento da 

quantidade de UCs e seu orçamento foi inversamente proporcional 

(DOUROJEANNI; PÁDUA, 2013). Estudo feito por Silva et al. (2018) sobre as UCs 

estaduais de Pernambuco aponta situação semelhante ao contexto brasileiro. 

A realidade das UCs estaduais do Rio Grande do Norte não difere do cenário 

nacional. Não são destinados recursos financeiros suficientes para o planejamento e 

gestão das UCs potiguares, o que torna a operacionalização e gestão dessas áreas 

um grande desafio. Os recursos financeiros investidos são oriundos da arrecadação 

própria do órgão gestor da UC e através de compensações ambientais e medidas 

compensatórias, destinados geralmente de forma pontual, sem a existência de 

planejamento estratégico para o sistema estadual de unidades de conservação e 

planos de trabalho com previsão de investimentos.  

Todo esse quadro também ocorre na APAJ, que não dispõe de orçamento 

específico para sua gestão e não tem sustentabilidade econômica, uma vez que a 

receita advinda com a cobrança da entrada na sede da UC é muito inferior a sua 

demanda financeira. Além disso, esse recurso é destinado para conta única do 

governo do estado, o que dificulta e burocratiza o acesso a esses recursos pelo 

gestor da UC. Como consequência, a escassez de recursos financeiros inviabiliza 

quase todas as ações necessárias para a gestão da APAJ, como contratação de 

equipe técnica, desenvolvimento de pesquisas e implementação do plano de 

manejo. 
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De acordo com Dourojeanni (2003), o plano de manejo deve apontar 

possibilidades e estratégias para alcançar as demandas econômicas da UC, assim 

como também conter um plano de negócios simplificado, sugerir fontes de 

financiamento e doadores nacionais e internacionais. Entretanto, o plano de manejo 

da APAJ não aponta as formas e fontes de se auferir recursos financeiros para 

subsidiar a sua gestão. Além disso, a análise das ATAs do conselho gestor mostrou 

que não houve discussão sobre dotações orçamentárias.  

A APAJ tem um grande potencial financeiro em função da grande quantidade 

de passeios de buggy nos campos de dunas. Portanto, uma possibilidade de fonte 

de recursos financeiros é através da cobrança pelo acesso dos buggys aos mirantes 

da lagoa de Jenipabu, área de APAJ que foi desapropriada e pertence ao governo 

do estado. De acordo com o presidente do Sindicato dos Bugueiros do Rio Grande 

do Norte, na alta estação, que vai do final de dezembro até fevereiro, mais de 400 

buggys fazem passeios para a APAJ diariamente. O valor arrecadado poderia 

custear ao menos parte das ações de monitoramento e fiscalização na UC.  

Outras ações podem ser desenvolvidas para angariar recursos financeiros 

como: parcerias entre instituições públicas e privadas que têm relação com a APAJ, 

concorrer a editais de financiamento de projetos para UCs e criação do ICMS 

ecológico. 

 

Recursos humanos 

O déficit e a qualificação de recursos humanos são alguns dos principais 

problemas das UCs brasileiras. O Brasil tem uma média de funcionários por km2 de 

área protegida bem inferior aos países que mais investem em proteção da 

biodiversidade (DOUROJEANNI; PÁDUA, 2013). O Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade – ICMBio, responsável pela gestão das UCs 

federais tem apenas 1.009 analistas ambientais para 335 UCs, o que dá uma média 

de três analistas por área protegida e de um analista ambiental para cada 1.701 km2 

de área protegida, considerando as UCs continentais e marinhas (ICMBIO, 2018). 

O órgão gestor das UCs estaduais do Rio Grande do Norte, da mesma forma, 

tem um enorme déficit de recursos humanos para desenvolver as atividades sob sua 

responsabilidade. A solução adotada foi a contratação de profissionais de nível 

superior (muitos com mestrado e doutorado) com a função de bolsista para exercer 

cargos técnicos, como no caso dos gestores das UCs, o que fragiliza a sua gestão e 
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a tomada de decisões, uma vez que o status de bolsista limita o poder de decisão do 

gestor.  

Com isso, muitas decisões importantes que poderiam ser tomadas pelo gestor 

são direcionadas a outro funcionário, o que geralmente entrava, burocratiza e 

retarda a tomada de decisões importantes. Isso por sua vez, reflete diretamente na 

sustentabilidade da UC, uma vez que diminui a chance de resolutividade dos 

problemas existentes na APAJ, o que pode levar a um encadeamento sistêmico e 

sinérgico de conflitos e problemas de planejamento. 

A APAJ tem 13 funcionários, sendo: sendo um gestor e doze divididos entre 

funções administrativas, manutenção, segurança e controle de acesso via portaria 

da UC. Não há analista ambiental, função essencial para auxiliar o gestor na 

elaboração de projetos, fiscalização e monitoramento. A ausência de uma equipe 

técnica de analistas ambientais é o principal problema no tocante aos recursos 

humanos da APAJ, o que reflete diretamente na aplicação dos programas de ação 

do plano de manejo e ampliação dos conflitos socioambientais. 

 

Gestão compartilhada e participativa 

A APA é considerada a categoria de UC com menor poder de proteção da 

biodiversidade, admitida por alguns pesquisadores como um instrumento de gestão 

territorial e não uma UC (DOUROJEANNI; PÁDUA, 2013). Não obstante, uma das 

grandes vantagens de se criar uma APA é facilitar, incentivar e estabelecer a criação 

de mecanismos de institucionalização de gestão compartilhada, principalmente 

quando a UC se estende pelo território de mais de um município ou estado, o que 

pode garantir maior racionalização na utilização dos recursos naturais, e, por 

conseguinte, maior proteção da biodiversidade, alguns dos objetivos de criação de 

uma UC. Para tanto, esses mecanismos devem estar descritos no plano de manejo. 

Quando não ocorre a gestão compartilhada do território da APA, parte do propósito 

de sua criação perde o sentido e funcionalidade.  

A gestão compartilhada e participativa é apontada de forma sucinta e 

genérica nos programas de ação da APAJ. De acordo com o seu gestor, não há 

ações conjuntas entre a UC e a prefeitura de Natal. De fato, o que ocorrem são 

ações pontuais e isoladas de parceria para fiscalização entre o IDEMA e a prefeitura 

de Extremoz, geralmente com o apoio da Companhia de Policiamento Ambiental da 

Polícia Militar. Essas ações se dão principalmente para fiscalização das construções 
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irregulares no campo de dunas da ATE14, uma das áreas mais conflituosas da 

APAJ. Além disso, na leitura das ATAs do conselho gestor fica evidente a 

negligência da Prefeitura de Extremoz na fiscalização das normas de uso e 

ocupação estabelecidas no plano diretor municipal para a área da APAJ, 

principalmente os campos dunares, consideradas como áreas non aedificandi. Isto 

posto, constatamos que a APAJ não tem um processo de gestão compartilhada 

entre o governo do estado e os municípios de Natal e Extremoz. 

No que tange as parcerias com ONGs, instituições privadas e de ensino 

também são pontuais. Alguns exemplos dessas parcerias são: ações de educação 

ambiental com ONGs e escolas públicas localizadas no interior da APAJ e projetos 

de pesquisa desenvolvidos por alguns pesquisadores da UFRN. Não existem 

programas, ações ou projetos de maior magnitude e impacto na gestão da UC.  

Limont e Fisher (2012) apontam que a gestão participativa é o caminho para o 

exercício da cidadania, a troca de experiências e vivências, a melhoria da qualidade 

de vida das comunidades e a construção de estratégias de conservação das áreas 

protegidas. Entretanto, na APAJ a participação da comunidade na sua gestão é 

muito pequena. Dentre as razões para isso estão a comunicação insuficiente entre 

as ações desenvolvidas pela APAJ e as comunidades locais e falta de sentimento de 

pertencimento de grande parte da população que reside na UC, como apontou 

(SOARES; OLIVEIRA; LIMA, 2018). 

 

Atuação do conselho gestor  

 O conselho gestor da APAJ foi criado em 2006, onze anos após a criação da 

UC. É composto por representantes do governo do estado, instituições federais, do 

executivo e legislativo dos municípios de Natal e Extremoz, representantes de 

instituições de ensino, ONGs ambientalistas, conselhos comunitários, setor de hotéis 

e restaurantes, e sindicato estadual dos bugueiros. (RIO GRANDE DO NORTE, 

2009).  

A análise das ATAs do conselho gestor mostrou que a entidade é atuante e 

busca contribuir com a gestão e tomada de decisões da APAJ. Nos seus primeiros 

anos de funcionamento havia uma maior participação das entidades que o 

compõem, o que refletiu num conjunto de cobranças, solicitações e debates 

                                                           
4
 Área de tratamento especial – é uma porção da APAJ delimitada pelo seu zoneamento com 

construções irregulares. Existem quatro ATEs na área de estudo. 
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conjuntos para tentar implementar ações de gestão e em busca de solucionar os 

principais conflitos da UC. Entretanto, nos últimos dois anos (2017 e 2018) algumas 

instituições deixaram de participar ou faltaram a maioria das reuniões ordinárias do 

conselho, como o IBAMA, ONGs ambientalistas, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, representantes do 

legislativo e executivo das prefeituras de Natal e Extremoz. Além disso, algumas 

entidades perderam o direito a vaga porque seus conselheiros ultrapassaram o limite 

de faltas, conforme estabelecido no regimento interno do conselho gestor (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2007). As principais consequências disso foram o 

enfraquecimento do conselho enquanto entidade participativa e a diminuição de sua 

capacidade de contribuição com a gestão da UC.  

A partir da análise das ATAs e da participação nas reuniões do conselho nos 

anos de 2017 e 2018, ficou evidente que a principal causa para saída ou baixa 

assiduidade destas instituições foi a falta de implementação por parte do órgão 

gestor da APAJ das decisões tomadas nas reuniões do conselho gestor. Apesar de 

ser um conselho deliberativo, grande parte das decisões tomadas não foi 

implementa pelo IDEMA. Há um hiato entre as discussões e deliberações do 

conselho gestor e as ações tomadas pelo órgão gestor da UC. 

Todavia, apesar dos problemas expostos, o conselho gestor da APAJ tem 

dado relevantes contribuições para sua gestão, principalmente no exercício da 

gestão participativa, na cobrança de ações de fiscalização e controle das atividades 

ligadas ao turismo. 

No entanto, a ineficácia da gestão da APAJ por parte do IDEMA teve uma 

implicação direta na sua gestão participativa, uma vez que contribuiu para a redução 

da participação das instituições no conselho. Diante disso, é preciso criar estratégias 

para retomar a maior atuação das instituições envolvidas no conselho gestor, 

entretanto, para isso, o IDEMA precisa implementar um processo de gestão 

sistemática, compartilhada  e contínua, com os recursos humanos, financeiros e 

operacionais necessários. Só assim, as instituições poderão voltar a acreditar na 

importância do conselho gestor da APAJ como uma entidade com potencial para 

contribuir com a gestão da UC. 

 

Desenho da UC e proteção da biodiversidade  
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A maioria das teorias e metodologias para seleção de áreas a serem 

protegidas tem como referência a conservação da biodiversidade. Os critérios 

utilizados para identificação de áreas potenciais para conservação tem se baseado, 

sobretudo, na distribuição de espécies, habitats e ecossistemas. Além desses, 

outros critérios têm sido utilizados, quais sejam: valor recreativo, educacional e 

científico, grau de ameaça por impactos adversos, raridade e importância dos 

recursos culturais (ARAÚJO, 2012).  

Em síntese, os aspectos utilizados para criação de UCs envolvem as 

dimensões ecológica, econômica e político-institucional, entretanto, em grande 

medida não são observados pelos pesquisadores e tomadores de decisão 

responsáveis pela criação de áreas protegidas (MORSELLO, 2006). Assim sendo, a 

determinação errada dos limites da UC pode trazer sérios problemas para a sua 

gestão (DOUROJEANNI, 2003). Isso ocorre principalmente quando o perímetro 

delimitado não abarca as porções territoriais que mais precisam ser protegidas. 

No caso da APAJ, sua criação deu-se em função da necessidade de proteção 

dos ecossistemas costeiros devido a sua importância ecológica e para o equilíbrio 

dinâmico do ambiente, e principalmente por causa das pressões e ameaças 

provocadas pelo processo de uso e ocupação do solo naquela região. Seu território 

envolve toda a área dos campos de dunas fixas e móveis utilizadas pela atividade 

turística para passeios de buggy e que sofre pressão da urbanização e especulação 

imobiliária, que estão entre os principais conflitos socioambientais da UC (SOARES; 

OLIVEIRA; LIMA, 2018). Portanto, seu desenho está alinhado aos seus objetivos de 

criação.  

A APAJ tem seus limites claramente definidos através da rodovia estadual RN 

304, do rio Doce e da linha de costa, o que facilita identificar suas fronteiras (Figura 

1). Teoricamente, isso é um aspecto positivo, uma vez que permite identificar 

visualmente e espacialmente os limites para aplicação das restrições de uso 

impostas pelo zoneamento da UC, o que por sua vez cria condições para o melhor 

manejo dos recursos naturais e proteção da biodiversidade. O fato de a APAJ ter 

uma pequena extensão territorial (menos de 2 mil hectares) quando comparada com 

a maior parte das APAs do Brasil também é um fator que, teoricamente, favorece o 

ordenamento territorial e a gestão dos recursos naturais, uma vez que demanda 

menor infraestrutura.  
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O desenho e as características geoambientais da APAJ também facilitam a 

identificação e a delimitação espacial dos seus ecossistemas, o que é um fator 

positivo para a proteção e o manejo dos recursos naturais. Em campo podemos 

identificar facilmente as áreas de transição e os limites entre as unidades 

geoambientais. De acordo com Araújo (2012), algumas UCs não apresentam 

critérios específicos para a definição dos seus limites e não têm referências 

geográficas claras, o que dificulta a identificação das suas fronteiras em campo e 

aplicação das limitações impostas pelo seu zoneamento, fatores que contribuem 

para geração de conflitos. 

Entretanto, ter limites adequados aos seus objetivos de criação e claramente 

definidos por si só não garante a gestão adequada e a proteção da biodiversidade. 

Isto só ocorre de fato, quando associado à implementação e eficácia dos programas 

de ação do plano de manejo, de forma que garantam a proteção e o uso sustentável 

dos recursos naturais e o ordenamento territorial.  

No que se refere ao tamanho, a APAJ atende parcialmente aos seus objetivos 

de criação. Seus principais ecossistemas protegidos são as dunas e o manguezal, 

sendo que este se estende por uma área fora dos limites da UC, no estuário do rio 

Ceará-Mirim. Do ponto do vista do seu desenho, tamanho e pensando em garantir 

um maior ordenamento territorial e planejamento integrado, a APAJ poderia ser 

ampliada e englobar a área do estuário do rio Ceará-Mirim que abarca o 

ecossistema de manguezal, que de acordo com Guedes (2018), tem uma área de 

407 ha. Aproximadamente 20% deste total já faz parte da APAJ. Apesar de já ser 

protegido por ser área de preservação permanente – APP, a inserção de toda a área 

de manguezal do estuário do Rio Ceará-Mirim na APAJ poderá possibilitar maior 

proteção a esse ecossistema se os programas de ação do plano de manejo forem 

efetivamente aplicados. 

 

Existência e magnitude de conflitos socioambientais 

 A existência de conflitos socioambientais é um indicador de sustentabilidade 

de UCs, uma vez que, se são áreas criadas para garantir a proteção da 

biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais, quanto menor o número e 

magnitude dos conflitos, maiores as possibilidades da UC ser sustentável. Para 

Soares, Oliveira e Lima (2018, p. 492), no contexto das UCs, os conflitos geralmente 
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ocorrem “[...] quando há uma disputa entre os interesses de conservação e de 

exploração dos recursos naturais [...]”. 

A APAJ foi criada num cenário socioespacial de conflitos socioambientais. A 

análise do seu processo histórico aponta dois motivos principais para sua criação: os 

passeios de buggy desenvolvidos de forma intensa e irregular e a ocupação 

inapropriada sobre os campos de dunas. Logo, as principais motivações para 

criação da APAJ foram ordenar o uso e ocupação do solo, principalmente nos 

campos de dunas e garantir a proteção da biodiversidade. No caso das UCs do tipo 

APA, a ordenação do território está entre os principais fatores responsáveis pela 

sustentabilidade desta categoria de UC. 

Entretanto, estudo feito por Soares, Oliveira e Lima (2018) constatou que a 

criação da APAJ não conseguiu ordenar o uso e ocupação do solo nem dirimir os 

conflitos socioambientais que já existiam antes de sua criação. Os principais 

conflitos identificados foram: ocupação irregular das dunas fixas e móveis; uso 

irregular e intenso de trilhas por bugueiros; ocupação irregular da área de 

preservação permanente e planície fluvial do Rio Doce; disposição irregular de 

resíduos sólidos domiciliares e de construção civil (ocorre em todas as unidades 

geoambientais da APAJ); ocupação urbana desordenada da planície de deflação; 

disputa entre bugueiros e entre bugueiros e o órgão gestor da APAJ; e proibição de 

atividades culturais realizadas pela comunidade local (uso recreativo da lagoa de 

Jenipabu e coleta de frutas no campo de dunas) (SOARES; OLIVEIRA; LIMA, 2018). 

Contraditoriamente, alguns desses conflitos aumentaram após a criação da 

APAJ, como por exemplo, a ocupação irregular das dunas fixas e móveis (SOARES; 

OLIVEIRA; LIMA, 2018), o que ratifica a constatação de que a criação da UC não 

conseguiu garantir o ordenamento territorial e uso sustentável dos recursos naturais. 

Portanto, a existência e magnitude de conflitos socioambientais afetaram 

diretamente a sustentabilidade da APAJ. Dentre as principais razões para ampliação 

dos conflitos estão a especulação imobiliária, a desobediência das normas de uso e 

ocupação determinadas pelo zoneamento da APAJ e a falta de fiscalização e 

monitoramento das atividades econômicas e formas de uso e ocupação do seu 

território. 

 

Análise integrada dos indicadores e a sustentabilidade da APAJ  
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A análise integrada apontou que a maioria dos indicadores apresentaram 

relações negativas para a sustentabilidade da APAJ. Apenas os indicadores 

“desenho da UC e proteção da biodiversidade” e “atuação do conselho gestor” 

obtiveram relação positiva com a sustentabilidade da UC (Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Sinopse dos resultados dos indicadores e relações com a sustentabilidade 

Indicadores 
Síntese dos resultados dos 

indicadores 

Relação do indicador 
com a sustentabilidade 

da UC 

Aplicação dos 
programas de ação 
do plano de manejo 

Foram realizadas apenas ações pontuais 
e isoladas sem planejamento estratégico. Negativa 

Recursos financeiros 
A UC não possui recursos financeiros 
suficientes para garantir a sua gestão e 
sustentabilidade. 

Negativa 

Recursos humanos 
A UC não possui recursos humanos 
suficientes para garantir a sua gestão e 
sustentabilidade. 

Negativa 

Gestão 
compartilhada e 

participativa 

Não há gestão compartilhada. 
Negativa 

Atuação do conselho 
gestor 

A atuação do conselho gestor contribuiu 
para atenuar parte dos conflitos 
socioambientais da APAJ. 

Positiva 

Desenho da UC e 
proteção da 

biodiversidade 

O desenho da UC é coerente com seus 
objetivos de criação e contribui para a 
proteção dos ecossistemas costeiros. 

Positiva 

Existência e 
magnitude de 

Conflitos 
socioambientais 

A UC apresenta um conjunto de conflitos 
socioambientais que afetam o alcance 
dos seus objetivos de criação e a sua 
sustentabilidade. 

Negativa 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

No que se refere às interações entre os indicadores, a maioria também foi 

negativa e indica que o desempenho do indicador A prejudica o indicador B. Como 

exemplo, a falta de recursos humanos e financeiros inviabilizou a implementação 

dos programas de ação do plano de manejo, que por sua vez, contribuiu para 

ampliação dos conflitos. Os indicadores “recursos financeiros” e “recursos humanos” 

tiveram a maior quantidade de outputs negativos, o que nos levou a inferir que foram 

aqueles que mais contribuíram para a insustentabilidade e dificuldades de gestão da 

APAJ. “Aplicação dos programas de ação do plano de manejo” e “existência e 

magnitude de conflitos socioambientais” foram os indicadores que mais receberam 

inputs negativos. Isto significa que foram os mais afetados negativamente nas 

relações com os demais indicadores. Entretanto, alguns indicadores apresentaram 

relações positivas, com por exemplo, a atuação do conselho gestor, que contribuiu 

para atenuar parte dos conflitos na APAJ e para implementação de algumas ações 
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de fiscalização de forma conjunta entre as instituições responsáveis pela gestão da 

UC (Figura 3). 

 

Figura 3 – Relações entre os indicadores de sustentabilidade. 

 
Fonte: elaborado pelos autores (2018). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise integrada dos indicadores evidenciou um quadro de 

insustentabilidade da APAJ e que há uma relação direta e negativa entre a falta de 

planejamento e gestão e a sua insustentabilidade. As principais causas desse 

quadro foram a insuficiência de recursos financeiros e humanos, a não aplicação 

dos programas de ação do plano de manejo e ausência de gestão estratégica e 

compartilhada.  

Entretanto, diante do quadro desfavorável de planejamento e gestão da APAJ 

apresentado neste estudo, é preciso destacar três pontos importantes: a análise das 

ATAs evidenciou a tentativa e esforço dos gestores que estiveram a frente da UC 

para garantir a sua gestão sustentável, todavia, quase sempre esbarraram na falta 

de ações eficazes por parte do órgão gestor; a atuação do conselho gestor foi de 

fundamental importância para diminuir, ou na pior das hipóteses, evitar a ampliação 
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da magnitude dos conflitos socioambientais da APAJ; também é preciso frisar que 

as ações pontuais e isoladas de fiscalização foram importantes para evitar a 

ocupação ainda maior dos campos de dunas. Apesar disso, essas mesmas ações 

ficaram muito aquém dos resultados que poderiam ser obtidos com a implantação de 

forma integrada de todos os programas de ação do plano de manejo da APAJ.  

Por fim, apesar de os indicadores “atuação do conselho gestor” e “desenho da 

UC e proteção da biodiversidade” terem apresentado resultados satisfatórios, no 

contexto geral a APAJ apresenta sérios problemas para lograr êxito para atingir seus 

objetivos de criação. Os programas de ação do plano de manejo apresentam um 

conjunto de erros na sua elaboração, o que dificulta a sua aplicação. Portanto, o 

alcance da sustentabilidade da APAJ perpassa por um processo de mudança 

estrutural que envolve a necessidade de planejamento e gestão estratégicos do 

sistema estadual de UCs, ampliação de recursos humanos, financeiros, revisão e 

aplicação do plano de manejo e criação de uma cultura da gestão compartilhada 

entre governo do estado, prefeituras, setor empresarial e sociedade civil organizada.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DA TESE 

 

A hipótese desta tese é de que a APAJ apresenta um quadro de baixa efetividade de 

gestão e de insustentabilidade. No tocante a insustentabilidade a hipótese foi confirmada, 

entretanto, no que tange a sua efetividade de gestão, não se confirmou, pois a UC tem uma 

efetividade média, embora bem próxima do grau de efetividade baixo. 

Além dos fatores apontados na hipótese da tese que interferem na efetividade e 

sustentabilidade da APAJ, quais sejam, falta de planejamento, de recursos humanos e 

financeiros, outros fatores intervenientes também foram identificados, como as pressões e 

ameaças provocadas pela ocupação humana, turismo e recreação, coleta de produtos não 

madeireiros, ausência de gestão compartilhada e participativa, não aplicação das ações dos 

programas de ação do plano de manejo e existência de um conjunto de conflitos 

socioambientais.  

A falta de planejamento estratégico do sistema estadual de unidades de conservação 

também é um fator que corrobora para o quadro da APAJ apontado nesta pesquisa. Portanto, 

todos esses fatores atuam dentro de uma relação da causalidade, fazendo com que a 

insustentabilidade da APAJ seja consequência de um conjunto complexo e interligado de 

elementos, que por sua vez contribuem em grande medida para que a UC apresente uma baixa 

eficácia e efetividade no que tange ao alcance dos seus objetivos de criação. 

Apesar da sua importância para proteção dos recursos naturais, a APAJ não 

conseguiu promover o ordenamento territorial, evitar a ampliação das construções irregulares 

nos campos de dunas fixas e móveis e fiscalizar/monitorar e nem controlar os passeios de 

buggys. Entretanto, acreditamos que sem a sua criação o cenário atual de degradação, 

conflitos e uso inadequado dos recursos naturais seria bem mais adverso, o que aparentemente 

pode parecer contraditório, mas na realidade não é. A instituição da APAJ delineou um 

território especialmente protegido, com zoneamento e regras específicas de uso e ocupação, 

que em grande parte não foram cumpridas. Por outro lado, a criação do ecoposto e as ações 

tímidas de fiscalização e monitoramento, que foram bastante pontuais, como dito em vários 

momentos desta pesquisa, conseguiram atenuar em certa medida, a possível ampliação dos 

conflitos e impactos adversos, como por exemplo, a ocupação irregular nos campos de dunas 

fixas e móveis.  

Entrementes, os resultados da pesquisa levam a concluir que a APAJ aponta para um 

cenário futuro pessimista com possibilidade de ampliação dos conflitos socioambientais, 

redução do seu grau de efetividade de gestão e de sustentabilidade, principalmente pela 

tendência da ampliação da criticidade das pressões, devido a alta probabilidade de 
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concretização das ameaças, a perspectiva da continuidade da falta de recursos financeiros e 

pela predominância de relações negativas entre os indicadores de sustentabilidade utilizados 

na área de estudo. Nesse contexto, é de suma importância que se redimensione a forma como 

a gestão da UC é encaminhada, e para isso é necessária uma série de medidas para atenuar as 

pressões, reduzir as ameaças e amenizar os impactos adversos sobre a APAJ, ao mesmo 

tempo em que devem ser criados mecanismos para garantir maior proteção e promoção dos 

seus recursos naturais.  

Os resultados também apontam que a APAJ apresenta um quadro semelhante ao 

contexto geral das UCs brasileiras, com fragilidades no seu processo de planejamento e 

gestão. O que ocorre na APAJ é na verdade reflexo da falta de uma política estratégica de 

planejamento e gestão de unidades de conservação e proteção dos recursos naturais, seja no 

âmbito estadual, como também em escala nacional. Diante disto, ratificamos a necessidade 

urgente de serem revistas as políticas públicas voltadas para o planejamento e gestão de UCs 

no Rio Grande do Norte. 

Nestes termos, seguem algumas sugestões de ações que devem ser implementadas a 

curto e médio prazos: revisão e atualização do plano de manejo e do zoneamento ecológico 

econômico; elaboração de um plano de trabalho anual com objetivos e metas específicos; 

buscar fontes de financiamento para gestão da UC, como editais de fundos voltados para 

proteção da biodiversidade; estabelecimento de orçamento anual para a UC, implantação dos 

instrumentos de fiscalização, monitoramento e educação ambiental já estabelecidos no plano 

de manejo; contratação de equipe técnica multidisciplinar de analistas ambientais para dar 

suporte as ações de planejamento e gestão da APAJ; ampliação dos canais de gestão 

participativa e compartilhada; aumento da interação da gestão da UC com a comunidade 

local; e investimento em infraestrutura de apoio às ações de monitoramento e fiscalização.  

Portanto, o alcance da sustentabilidade da APAJ perpassa por um processo de 

mudança estrutural que envolve a necessidade de planejamento e gestão estratégicos do 

sistema estadual de UCs, ampliação de recursos humanos e financeiros e criação de uma 

cultura da gestão compartilhada entre governo do estado, prefeituras, setor empresarial e 

sociedade civil organizada.   
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Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Gabinete Civil 
Coordenadoria de Controle dos Atos Governamentais 

 

LEI Nº 9.254, DE 06 DE OUTUBRO DE 2009. 

 

Dispõe sobre o Zoneamento Ecológico Econômico 

da Área de Proteção Ambiental Jenipabu – APAJ, 

nos Municípios de Extremoz e Natal, criada pelo 

Decreto n.º 12.620, de 17 de maio de 1995, e dá 

outras providências. 

 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: 

FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
 

Art. 1º Fica instituído o Zoneamento Ecológico Econômico da Área de 

Proteção Ambiental Jenipabu – APAJ que estabelece as normas de uso e as metas 

ambientais específicas, para cada Zona, visando à proteção dos recursos naturais, a 

recuperação de áreas degradadas e a promoção do desenvolvimento sustentável. 

 

Art. 2º O perímetro da APAJ tem a sua delimitação geográfica, definida 

pelo Decreto 12.620, de 17 de maio de 1995. 

 

Art. 3º Para efeito desta Lei,são adotadas as seguintes definições: 

 

I - Área de Proteção Ambiental – APA: unidade de Conservação de uso 

Sustentável que tem por objetivo básico proteger e compatibilizar a conservação da 

natureza com a sustentabilidade do uso dos seus recursos naturais através do 

disciplinamento do processo de ocupação, com certo grau de ocupação humana, dotada de 

atributos abióticos, bióticos, estéticos, culturais e do patrimônio público ou especialmente 

importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. 

 

II - atividade turística: expressa no território, através da influência que 

exerce na determinação dos elementos e formas que definem a paisagem, tendo, portanto, 

implicações sociais, culturais, econômicas e ambientais, que modificam o espaço, além de 

influenciar diretamente no modo de vida das populações receptoras. 

 

III - lazer: conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de 

livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou, ainda, 

para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social 

voluntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das 

obrigações profissionais, familiares e sociais. 

 

IV - orla marítima: na sua porção terrestre é a unidade geográfica da zona 

costeira que representa a estrutura entre a terra firme e o mar, incluindo as praias, dunas 

frontais e terraços marinhos. 



208 

 

 

V - planície de deflação: superfícies planas, horizontais, ou ligeiramente 

inclinadas, que se estendem desde o limite de maré alta até a base dos campos de dunas, 

formadas pela deflação do vento, que vai retirando as areias mais finas, até atingir o nível 

freático, ou uma camada de areias de granulométrica mais grossa e resistente, ou então 

pelo avanço de campo de dunas progressivas, rumo ao continente, deixando para trás uma 

superfície plana, horizontalizada. 

 

VI - recreação: meio que o indivíduo pode utilizar para conhecer a realidade 

que o cerca, manipulando, explorando, criando e recriando, desenvolvendo e exercitando, 

como tarefa de alegria, apreendendo de outro ponto de vista uma realidade. 

 

VII - trecho da orla marítima: seção da orla marítima abrangida por parte ou 

todo da unidade paisagística e geomorfológica da orla, delimitado como espaço de 

intervenção e gestão. 

 

VIII - unidades geoambientais: porção do território com elevado grau de 

similaridade entre as características físicas e bióticas, podendo abranger diversos tipos de 

ecossistemas com interações funcionais e forte interdependência, sendo estas unidades 

delimitadas como resultado integrado da geomorfologia, hidrogeologia e tipologia de 

vegetação. 

 

IX - vulnerabilidade ambiental: é o conjunto de fatores ambientais de 

mesma natureza que diante de atividades ocorrentes ou que venham a se manifestar poderá 

sofrer adversidades e afetar de forma vital, total ou parcial, a estabilidade ecológica da 

região em que ocorre. 

 

X - plano de gestão integrada da orla: o resultado da implementação do 

Projeto Orla pelo Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, através da Secretaria do Patrimônio da União, Governo do Estado e Prefeituras 

Municipais, no âmbito do município, constituindo-se em documento oficial, aprovado em 

audiência pública, que constitui o ordenamento territorial oficial da orla do município, 

apresentando o arranjo institucional necessário para sua execução. 

 

XI - desenvolvimento sustentável: aquele que poderá ser implementado no 

interior da APAJ, respeitando a capacidade de suporte ambiental da área, sem 

comprometer seus atributos ambientais, paisagísticos, culturais, além de promover a 

melhoria da qualidade de vida da população local, conservando os usos tradicionais do solo 

e do mar, para as presentes e futuras gerações. 

 

XII - plano de monitoramento: conjunto de procedimentos de mensuração 

contínua de indicadores de qualidade ambiental e qualidade de vida na APAJ, que devem 

ser constantemente obtidos e avaliados, com o objetivo de acompanhar a implementação 

do ZEE e possibilitar a revisão do mesmo, quando necessário. 

 

XIII - áreas de ocorrência ambiental: são áreas de pequena dimensão 

territorial que apresentam situações físicas e bióticas particulares, ocorrendo de forma 

dispersa e generalizada em quaisquer das zonas ambientais estabelecidas, seja de proteção 

ou conservação. Devido à sua particularidade requerem normatização específica. 

 

XIV - agricultura sustentável: método agrícola que incorpora técnicas de 

conservação do solo e de energia, manejo integrado de pragas e consumo mínimo de 
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recursos ambientais e insumos, para evitar a degradação do ambiente e assegurar a 

qualidade dos alimentos produzidos. 

 

XV- agroecologia: ciência que proporciona princípios úteis para guiar as 

mudanças conceituais, metodológicas, tecnológicas e organizacionais mais ajustadas e 

compatíveis para a obtenção de patamares crescentes de sustentabilidade agrícola e rural 

garantidos pelo adequado manejo da biodiversidade aliado ao equilíbrio biológico e a 

conservação do patrimônio genético dos ecossistemas locais. 

 

XVI - recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população 

silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original. 

 

XVII - recuperação de área degradada: atividade que tem por objetivo o 

retorno do sítio degradado a uma forma de utilização, de acordo com um plano pré- 

estabelecido para o uso do solo, visando à obtenção de uma estabilidade do meio ambiente. 

 

Art. 4º São objetivos do Zoneamento Ecológico Econômico de que trata o 

art. 1º desta Lei: 

 

I - proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais; 

 

II - dividir o território da APA em zonas, agrupadas a partir da identificação 

das unidades geoambientais, subdivididas e classificadas quanto ao grau de proteção, e 

grau de vulnerabilidade ambiental de seus atributos naturais; 

 

III - estabelecer para cada zona e suas subdivisões, os usos compatíveis, 

com os usos econômicos vocacionais e atuais, conservação, preservação e o manejo dos 

recursos naturais renováveis e não renováveis, em especial a paisagem e os recursos 

hídricos, conforme o grau de vulnerabilidade de cada unidade geoambiental; 

 

IV - definir de acordo com as suas características, com base em atributos 

abióticos, bióticos, cultural e social visando o bem-estar das populações humanas, os 

critérios e limites de ocupação para cada zona e suas subdivisões a serem adotados pelos 

órgãos competentes, nos procedimentos de licenciamento, monitoramento e fiscalização e 

recuperação das áreas degradadas ou ocupadas irregularmente. 

 

V - estabelecer: 

 

a) parâmetros de ocupação máxima prescrita para a APAJ, contrastando-a 

com a ocupação atual; 

 

b) mapeamento das áreas de interesse social a fim de prover projetos 

habitacionais, visando evitar a ocupação irregular; 

 

c) o controle do uso admissível das áreas sujeitas às ocupações irregulares; 

 

d) mapeamento das áreas degradadas com prescrição de uso compatível 

com a recuperação das mesmas; 

 

e) áreas de ocorrências ambientais significativas, dispersas em quaisquer 

das zonas ambientais definidas no zoneamento. 
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Art. 5º O Zoneamento, de que trata o art. 1º desta Lei, divide a área da APA 

de Jenipabu em 05 (cinco) zonas, 03 (três) subzonas e 09 (nove) áreas distintas, 

delimitadas conforme mapa de zoneamento – Anexo II, tendo como base as unidades 

geoambientais – Anexo I, a seguir especificadas: 

 

I - Zona de Proteção Especial – ZPE, abrange o Campo Dunar e Lagoas 

Interdunares, com vulnerabilidade ambiental alta e compreende: 
 

a) Área de Tratamento Especial 1 – ATE1, com alta vulnerabilidade 

ambiental; 
 

b) Área de Tratamento Especial 2 – ATE2, com alta vulnerabilidade 

ambiental; 
 

c) Área de Tratamento Especial 3 – ATE3, com alta vulnerabilidade 

ambiental; 
 

d) Área de Tratamento Especial 4 – ATE4, com alta vulnerabilidade 

ambiental; 
 

II - Zona de Conservação 01 – ZC1, abrange a Planície Flúvio-Marinha do 

Rio Ceará-Mirim e a Orla Marítima de Jenipabu, com média a alta vulnerabilidade 

ambiental e compreende: 

 

a) Área Especial da Planície Flúvio-Marinha – AEP, com alta 

vulnerabilidade ambiental; 

 

b) Área Especial da Orla Marítima de Jenipabu – AEO1, com média 

vulnerabilidade ambiental; 

 

III - Zona de Conservação 02 – ZC2, abrange a Planície Flúvio-Marinha do 

rio Doce, com vulnerabilidade ambiental de média a alta; 

 

IV - Zona de Conservação 03 – ZC3, abrange a Planície de deflação e as 

Orlas Marítimas da Ponta de Santa Rita, Praia de Santa Rita e Redinha Nova, com 

vulnerabilidade ambiental de média a alta e compreende: 

 

a) Subzona de Conservação 3.1 – SZC3.1, com média vulnerabilidade 

ambiental, que compreende: 

 

1) Área Especial da Orla Marítima da Ponta de Santa Rita – AEO2, com 

média vulnerabilidade ambiental; 

 

b) Subzona de Conservação 3.2 – SZC3.2, com alta vulnerabilidade 

ambiental, que compreende: 

 

1) Área Especial da Orla Marítima da Praia de Santa Rita – AEO3, com 

média vulnerabilidade ambiental; 

 

c) Subzona de Conservação 3.3 – SZC3.3, com média vulnerabilidade 

ambiental, que compreende: 
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1) Área Especial da Orla Marítima de Redinha Nova – AEO4, com média 

vulnerabilidade ambiental; 

 

V - Zona de Conservação 4 - ZC4, abrange o Tabuleiro, com baixa 

vulnerabilidade ambiental. 

 

§ 1º Integra a Zona de Proteção Especial - ZPE as áreas que pelas 

características de ocupação necessitam de tratamento especial, denominadas de Área de 

Tratamento Especial 1 – ATE1, Área de Tratamento Especial 2 – ATE2, Área de 

Tratamento Especial 3 – ATE3 e Área de Tratamento Especial 4 – ATE4, Anexo II. 

 

§ 2º A ZC1 integra a Área Especial da Planície Fluvio-Marinha - AEP e 

trecho da orla marítima de Jenipabu denominado Área Especial da Orla Marítima de 

Jenipabu – AEO1, Anexo II, para o qual são definidos parâmetros específicos de uso e 

ocupação. 

 

§ 3º A ZC3, delimitada no Anexo II, integra 03 (três) subzonas e 03 (três) 

Áreas Especiais da Orla Marítima. 

 

§ 4º A Subzona SZC3.1 integra o trecho da orla marítima da Ponta de Santa 

Rita, denominado Área Especial da Orla Marítima da Ponta de Santa Rita – AEO2, Anexo 

II, para o qual são definidos parâmetros específicos de uso e ocupação. 

 

§ 5º A Subzona SZC3.2 corresponde ao trecho da planície de deflação 

adjacente à orla marítima da Praia de Santa Rita, denominado Área Especial da Orla 

Marítima da Praia de Santa Rita – AEO3, Anexo II, para o qual são definidos parâmetros 

específicos de uso e ocupação, compatíveis com suas características naturais. 

 

§ 6º Para efeito desta Lei integra a SZC3.3 o trecho da orla marítima da 

Redinha Nova, denominado Área Especial da Orla Marítima de Redinha Nova - AEO4, 

Anexo II, para o qual são definidos parâmetros específicos de uso e ocupação. 

 

Art. 6º A ZPE tem como objetivos a conservação dos recursos naturais e a 

preservação do potencial cênico-paisagístico do campo de dunas costeiras móveis, 

prevalecendo às condições naturais, sendo permitidos os seguintes usos e atividades: 

 

I - passeios de buggy com trilhas delimitadas e sinalizadas, devidamente 

cadastrados junto ao IDEMA; 

 

II - passeios com a utilização de animais de montaria em trilhas delimitadas 

e sinalizadas pelo IDEMA; 

 

III - atividades de esquiduna, em áreas previamente delimitadas e 

sinalizadas pelo IDEMA; 

 

IV - trânsito de veículos automotores oficiais, em serviço, conduzidos por 

motoristas capacitados; 

 

V - visitação pública voltada a atividades de educação ambiental, de acordo 

com os programas a serem definidos no Plano de Manejo; 



212 

 

 

VI - trilhas de visitação turística em áreas delimitadas, devendo ser 

monitoradas e sinalizadas, destinando-se locais voltados à contemplação e interpretação 

ambiental; 

 

VII - recreação e lazer, na lagoa de Jenipabu, desde que devidamente 

regulamentada e monitorada; 

 

VIII - construção de equipamento e obras de uso público, para apoiar as 

atividades de recreação e lazer, de que trata o inciso VII, deverão ser objeto de definição e 

mapeamento no Plano de Manejo. 

 

Parágrafo único. Até que seja elaborado o programa de visitação turística,  

as atividades mencionadas nos incisos acima serão regidas por resoluções específicas do 

Conselho Gestor da APAJ, a serem homologadas pelo Conselho Estadual de Meio 

Ambiente – CONEMA. O programa de visitação turística deverá contemplar a opção de 

acesso especial para a população local. 

 

Art. 7º As Áreas de Tratamento Especial ATE1, ATE2, ATE3 e ATE4 serão 

objeto de regulamentação e programas específicos, após cadastramento e levantamento 

socioeconômico das ocupações, ficando vedado o parcelamento do solo, novas construções 

e ampliação das existentes, até a aprovação do Plano de Manejo. 
 

Art. 8º A ZPE terá como diretrizes e metas para os programas de manejo da 

APAJ: 
 

I - regularização das ocupações nas Áreas de Tratamento Especial I, II, III e 

IV dentro das possibilidades e restrições patrimoniais e ambientais; 

 

II - controle da visitação visando à redução do assoreamento da lagoa de 

Jenipabu, bem como a manutenção da qualidade dos recursos hídricos da mesma; 

 

III - controle das atividades realizadas na área da APAJ; 

IV - estímulo à pesquisa voltada ao manejo da APAJ; 

V - recuperação de áreas degradadas. 

 

Art. 9º As Zonas de Conservação têm como objetivos admitir a ocupação 

limitada do território sob condições adequadas de manejo dos atributos e recursos naturais, 

regularizando ou removendo as ocupações, no caso de restrições ambientais e patrimoniais. 

 

Art. 10. Na AEP da ZC1 serão permitidos os seguintes usos e atividades: 

I - pesquisa científica e educação ambiental; 

II - atividades de extrativismo manejadas; 

 

III - atividade agrícola sustentável, baseada em princípios agroecológicos; 

 

IV - aqüicultura de pequena escala, desde que não implique em remoção ou 

mortalidade do manguezal; 
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V - pesca artesanal devidamente ordenada, pelos órgãos competentes; 

VI - atividade de educação ambiental; 

VII - recuperação de áreas degradadas; 

VIII - recreação e visitação turística. 

Art. 11. Na AEO1 da ZC1 serão permitidos os seguintes usos e atividades: 

I- residencial; 

II - meios de hospedagem (hotéis e pousadas); 

III - comércio e serviços. 

Parágrafo único. Para o uso e ocupação da AEO1, de que trata o caput deste 

artigo, ficam estabelecidos parâmetros especificados no Plano Diretor e legislação vigente, 

e os empreendimentos a serem instalados deverão ser compatibilizados com a infra- 

estrutura de saneamento básico, sistema viário, estacionamento e manutenção da paisagem 

conforme as legislações vigentes. 

 

Art. 12. A ZC1 terá como diretrizes e metas para os programas de manejo: 
 

I - garantia das condições necessárias a recuperação das áreas degradadas 

do manguezal; 
 

II - manutenção das condições naturais de circulação das águas estuarinas; 

 

III - disciplinamento das atividades de aqüicultura de pequena escala e 

pesca artesanal, especialmente da atividade de piscicultura já existente; 

 

IV - implantação de sistema de coleta seletiva dos resíduos sólidos e 

tratamento dos efluentes sanitários; 

 

V - implantação de projeto de reurbanização da orla 

VI - gerenciamento dos usos dos recursos hídricos. 

Art. 13. A ZC2 abrange a planície fluvial do Rio Doce, formada pela 

deposição de material resultante de erosão, onde serão permitidos os seguintes usos e 

atividades: 

 

I - atividades de extrativismo manejadas; 

II - pesca artesanal ordenada; 

 

competente; 

III  -  captação  de  águas,  respeitando  critérios  de  outorga  do  órgão     

IV - atividade agrícola sustentável, baseada em princípios agroecológicos. 
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Parágrafo único. As atividades agrícolas na ZC2 não poderão ser  

ampliadas, e deverão permanecer dentro dos critérios estabelecidos no inciso IV, até que 

sejam erradicados os riscos à saúde humana, ou apresentados estudos que propiciem 

alternativas para a população local, no âmbito do Plano de Manejo. 

 

Art. 14. A ZC2 terá como diretrizes para os programas de manejo: 

I - recuperação e preservação da vegetação ciliar do Rio Doce; 

II - conservação dos solos e das águas superficiais e subterrâneas; 

III - manutenção das condições naturais de circulação das águas; 

IV - apoio à implantação de sistema de coleta seletiva dos resíduos sólidos e 

tratamento dos efluentes sanitários; 

 

V - apoio à implantação de um programa de saúde pública. 

 

Art. 15. A ZC3 abrange a planície de deflação, situada entre a linha de costa 

e os campos dunares, que por suas características específicas, divide-se em 03 (três) 

subzonas, SZC3.1, SZC3.2 e SZC3.3 e 03 (três) Áreas Especiais da Orla Marítima, AEO2, 

AEO3 e AEO4, onde somente são compatíveis, com exceção da faixa de praia, os 

seguintes usos e atividades: 

 

I - meios de hospedagem; 

II - urbanização; 

III - residencial; 

 

IV - comércio e serviços; 

 

V - urbanização da orla marítima; 

 

VI - equipamentos públicos e privados de lazer e turismo; 

 

VII - abertura de vias de acessos, com condições adequadas de manejo dos 

atributos e recursos naturais; 

 

VIII - contemplação livre e desimpedida da paisagem. 

 

§ 1º Os usos e atividades previstos para as subzonas estabelecidas no caput 

deste artigo ficam submetidos aos parâmetros especificados no Plano Diretor e legislação 

vigente, compatibilizados com a infra-estrutura de saneamento básico, sistema viário, 

estacionamento e acesso à praia nos termos da legislação vigente. 

 

§ 2º Para proteção da linha de costa e prevenção da erosão costeira, fica 

vedada qualquer intervenção nas dunas frontais existentes na AEO3 e na AEO4. 

 

§ 3º Para SZC3.2 fica definido que: 

I - a ocupação máxima permitida é de 50%; 
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II - o índice de aproveitamento é de 1.0; 

 

III - a permeabilidade mínima exigida é de 50%. 

 

Art. 16. A implantação dos usos e atividades na ZC3 deverá obedecer às 

seguintes diretrizes: 

 

I - partidos urbanísticos harmonizados à paisagem, de maneira a não gerar 

impactos visuais, de forma a garantir à visibilidade das dunas, e do mar, o fluxo da 

ventilação e areia, a circulação de pessoas e não obstruir o escoamento natural das águas, 

observado os parâmetros estabelecidos no Plano Diretor e legislação vigente; 

 

II - a perfuração de poços somente será permitida mediante a realização de 

estudos específicos, devido à vulnerabilidade do aqüífero, e a outorga do órgão 

competente; 

 

III - as soluções de esgotamento sanitário serão permitidas após estudos que 

comprovem o não comprometimento do aqüífero; 

 

IV - estudo ambiental para a instalação dos equipamentos de lazer, o qual 

deve detalhar o consumo de água e produção de efluentes líquidos, e as soluções de 

captação de água potável e disposição das águas servidas. 

 

Parágrafo único. No sentido de manter a baixa densidade na área e a 

manutenção da permeabilidade do solo e da paisagem, são estabelecidos parâmetros 

específicos para o uso e ocupação das subzonas de que trata o caput deste artigo, 

especificados no Plano Diretor e legislação vigente. 

 

Art. 17. A ZC3 terá como diretrizes e metas para os programas de manejo: 

I - proteção das áreas de afloramento do lençol freático (exultórios); 

II - implantação de projetos de drenagem e esgotamento sanitário; 

III - implantação de projetos de arborização pública; 

IV - implantação de sistema de coleta seletiva e destinação dos resíduos 

sólidos e efluentes sanitários; 

 

V - definição das áreas destinadas à circulação de pedestres; 

 

VI - implantação de áreas de estacionamento e circulação de veículos; 

VII - valorização e proteção da paisagem; 

VIII - urbanização da orla marítima, com as limitações e observações para 

cada área estabelecida nesta Lei; 

 

IX - recuperação de áreas degradadas; 

 

X - estudo de capacidade de suporte da área. 
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Art. 18. A ZC4 corresponde ao tabuleiro, apresentando relativa estabilidade, 

com relevo predominantemente plano ou suavemente ondulado, onde serão permitidos os 

seguintes usos e atividades: 

 

I - expansão urbana controlada; 

 

II - residencial, comércio e serviços, equipamentos comunitários, lazer e 

meios de hospedagem; 

 

III - atividades agropecuárias sustentáveis baseadas em princípios 

agroecólogicos; 

 

IV - recuperação de áreas degradadas. 

 

Art. 19. A ZC4 terá como diretrizes e metas para os programas de manejo: 

I - implantação de projetos urbanísticos; 

II - implantação de projetos de drenagem; 

 

III - implantação de sistema de coleta seletiva e destinação dos resíduos 

sólidos e efluentes sanitários; 

 

IV - manutenção na propriedade de no mínimo 20 % da vegetação existente 

da área, sem prejuízo das prescrições legais relativas ás Áreas de Preservação Permanente 

– APP; 

 

V - Implantação de projeto para minimizar o deslocamento da duna, 

observando as características naturais do ecossistema. 

 

Art. 20. O licenciamento e a fiscalização dos empreendimentos, bem como 

a recuperação das áreas públicas indevidamente ocupadas necessários às atividades 

permitidas nas Zonas, serão realizados com base nas normas e nas diretrizes estabelecidas 

por esta Lei, sem prejuízo do disposto nas demais normas específicas federais, estaduais e 

municipais, no que couber. 

 

Art. 21. O Conselho Gestor deverá se manifestar nos casos de obras ou 

atividades a serem implantadas na APA Jenipabu, quando sujeitas ao licenciamento 

ambiental de que trata a Lei complementar nº 272, de 03 de março de 2004 e suas 

alterações posteriores. 

§ 1º O IDEMA dará ciência ao Conselho Gestor das solicitações de 

licenciamento de empreendimentos na área da APA Jenipabu. 

 

§ 2º A falta de manifestação do Conselho Gestor no prazo estipulado de 30 

(trinta) dias não constitui impedimento ao licenciamento. 

 

Art. 22. Fazem parte integrante desta Lei, o mapa das unidades 

geoambientais (Anexo I) e o mapa do zoneamento (Anexo II). 

 

Art. 23. O Zoneamento Ecológico Econômico objeto desta Lei, será 

revisado no prazo máximo de 05 (cinco) anos, podendo, a qualquer tempo sofrer ajustes a 
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requerimento do IDEMA ou de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho 

Gestor da APAJ. 

 

Parágrafo único. Serão utilizadas para revisão do ZEE da APAJ as 

informações geradas pelo Plano de Monitoramento de que trata o inciso XII do art. 3º desta 

Lei. 

 

Art. 24. A elaboração da proposta dos programas de manejo de que trata 

esta Lei será concluída no prazo de 180 (cento e oitenta dias), a partir da data de 

publicação da Lei. 

 

Art. 25. Deverá ser observado o Plano de Gestão Integrada da Orla 

Marítima nas intervenções nas áreas por ele atingidas. 

 

Art. 26. É permitida a variação nos índices e parâmetros de ocupação 

especificados no Plano Diretor e legislação vigente como: lote mínimo, densidade, 

permeabilização, índice de utilização máxima e altura máxima das edificações, 

principalmente com a intenção de reduzir as áreas ocupadas e o aumento das áreas livres, 

que objetivem alcançar na área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e 

valorização ambiental, mediante a utilização do instrumento: “Operação Urbana 

Consorciada”, previsto no Plano Diretor de Extremoz. 

 

Parágrafo único. A Operação Urbana Consorciada deve ser submetida ao 

Conselho Gestor da APAJ para a aprovação. 

 

Art. 27. Sem prejuízo das penalidades previstas em legislação federal e 

municipal, o descumprimento das determinações estabelecidas nesta Lei, sujeitará os seus 

infratores às penalidades previstas na Lei Complementar nº 272, de 03 de março de 2004, e 

suas alterações posteriores. . 

 

Art. 28. Os casos omissos neste Zoneamento Ecológico Econômico deverão 

ser decididos pelo Conselho Gestor da APAJ. 

 

Art. 29. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal, 06 de outubro de 2009, 

188º da Independência e 121º da República. 
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