3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ZPA-1 E SEU ENTORNO
3.1 Meio Físico
3.1.1 Fatores climáticos
3.1.1.1 Introdução
O clima de uma determinada região se refere à descrição estatística, em
termos de média e de variabilidade, de dados relevantes obtidos ao longo de um
período de tempo que pode variar entre meses e milhares ou milhões de anos.
O conhecimento do regime climático de uma determinada região e de suas
variações ou anomalias é de fundamental importância para o planejamento e gestão
de atividades sócio-econômicas, bem como para o desenvolvimento de estratégias
de ações das autoridades competentes no sentido de prevenir riscos ou mitigar
prejuízos resultantes de adversidades climáticas.
A análise dos fatores climáticos faz parte do estudo ambiental realizado para
subsidiar a elaboração do Plano de Manejo da Zona de Proteção Ambiental ZPA-1
do município de Natal/RN, e visa contribuir para a sua preservação, melhoria e
recuperação ambiental, através do conhecimento das características climáticas.
Esta análise envolve o cálculo estatístico de Normais Climatológicas de
Referência (considerando-se um período de 30 anos), a análise estatística da
variabilidade interanual das séries climatológicas (período de 47 anos) de cada uma
das variáveis utilizadas e a análise estatística da variabilidade mensal da
precipitação pluviométrica, com destaque para os anos com maiores anomalias
positivas e negativas em relação à normal climatológica.

3.1.1.2 Procedimentos Metodológicos
Dados
Das estações meteorológicas localizadas mais próximas à área em estudo,
a estação do Destacamento de Proteção ao Vôo de Natal (DPV/Natal) é a única que
dispõe de uma série de dados, com pelo menos 30 anos, que é o período mínimo
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recomendado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) para estudos
climatológicos.
Portanto, os dados utilizados na análise climática para o município de Natal
foram obtidos na estação meteorológica do DPV/Natal e corresponde a um período
de 47 anos de dados (1960 a 2006).
Conforme solicitado no Termo de Referência para este diagnóstico, foram
utilizados dados mensais de temperatura média do ar, temperatura máxima
absoluta1 e mínima absoluta, velocidade e direção do vento e de totais mensais de
precipitação. Além dissso foram utilizados também dados de umidade relativa do ar.
Os dados da estação do DPV/Natal foram fornecidos pela Empresa de
Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), relativos ao período de
1960-1999; pelo Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego
Aéreo (CINDACTA 3), relativos ao período de 1995-2005; e pelo próprio DPV/Natal,
período de 2006.
As informações relativas à identificação dos sistemas e fenômenos
meteorológicos responsáveis pelas irregularidades de precipitação na região,
basearam-se, principalmente, nos Boletins de Monitoramento e Análise Climática
(Climanálise) do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE),
disponíveis on-line em www.cptec.inpe.br.
Métodos
Em Meteorologia define-se climatologia de um elemento climático em um
local o valor médio correspondente a um número suficientemente grande de anos
para se poder admitir que ele represente o valor predominante daquele elemento
considerado. A OMM fixou para este fim, 30 anos de dados meteorológicos,
começando no primeiro ano de cada década (1901-1930, ..., 1931-1960, 1941-1970,
..., 1961-1990, 1971-2000).
Os cálculos estatísticos referentes a estes intervalos são geralmente
designados por Normais Climatológicas2, sendo que as normais de 1931-1960 e
1961-1990 são consideradas as Normais Climatológicas de Referência.

1

Foram utilizadas temperatura máxima absoluta e mínima absoluta devido à não disponibilidade de
dados de temperatura máxima e mínima.
2
Também chamados de médias históricas, médias climatológicas, climatologia ou simplesmente
normais.
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Uma vez que os dados meteorológicos da estação do DPV/Natal estão
disponíveis a partir do ano de 1960, as médias climatológicas de referência
utilizadas nesta análise foram calculadas para o período de 1961 a 1990.
Quanto à análise das anomalias de precipitação, uma situação de seca ou
de chuva, por exemplo, pode ser quantificada por diferentes índices meteorológicos,
os quais permitem determinar o grau de anomalia. Um dos índices meteorológicos
mais utilizados é a percentagem da normal, sendo este o índice utilizado neste
estudo para analisar as anomalias de precipitação. Este índice é a razão entre a
precipitação total registrada no período selecionado (mês, estação ou ano) e a
climatologia de precipitação para este período, (média histórica da precipitação
calculada ao longo de 1961 a 1990).
3.1.1.3 Caracterização das condições climáticas
Normais climatológicas de referência 1961-1990
Temperatura do ar e índices pluviométricos
A análise do ciclo anual da média mensal da temperatura do ar e da
precipitação da área de influência (Gráfico 3.1.1.3.1) revela que as temperaturas
mais amenas ocorrem entre os meses de julho a agosto, com médias em torno dos
24,5ºC e as mais elevadas ocorrem entre os meses de dezembro a março, com
médias em torno dos 27ºC.
Aproximadamente 72% da precipitação anual ocorrem durante o período de
março a julho (acima de 180 mm mensais), ao passo que o período mais seco do
ano ocorre de outubro a dezembro, cujas precipitações são inferiores a 30 mm. A
principal quadra chuvosa ocorre nos meses abril, maio, junho e julho (AMJJ), com
precipitações acima de 200 mm mensais. Nota-se a ocorrência de uma gradual
diminuição da temperatura média durante a quadra chuvosa.
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Gráfico 3.1.1.3.1 - Climatologia da temperatura do ar e do total de precipitação, DPV/Natal – 19611990.

Temperatura do ar (máxima absoluta e mínima absoluta)
O Gráfico 3.1.1.3.2 mostra as variações das temperaturas extremas, onde os
dias mais quentes do ano registram temperaturas que variam entre 30ºC a 32,5ºC, e
os dias mais frios com temperaturas variando entre 20ºC a 22,5ºC. Os dias mais
quentes do ano ocorrem nos meses de JFMA, ao passo que os dias mais frios
ocorrem nos meses de JAS.
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Gráfico 3.1.1.3.2 - Climatologia da temperatura máxima absoluta e mínima absoluta,
DPV/Natal – 1961-1990.
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Vento
Os ventos ao longo do ano variam de 2,5m/s a 4m/s, sendo os mais fracos
os ocorrentes nos meses de março e abril, e os de maior velocidade nos meses de
agosto, setembro e outubro (Gráfico 3.1.1.3.3). A direção predominante dos ventos
ocorre na variação E-SE (Gráfico 3.1.1.3.4).
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Gráfico 3.1.1.3.3 – Climatologia da velocidade do vento, DPV/Natal – 1961-1990.
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Gráfico 3.1.1.3.4 – Climatologia da direção do vento, DPV/Natal – 1961-1990.
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Umidade relativa do ar
A umidade relativa do ar varia de 75% a 85% ao longo do ano, e sua variação
acompanha a variação da precipitação (Gráfico 3.1.1.3.5).
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Gráfico 3.1.1.3.5 – Ciclo anual da umidade relativa do ar.

Caracterização anual

Temperatura do ar
A análise estatística das séries climatológicas longas da temperatura do ar
permite verificar que a partir de 1987 houve um aquecimento da temperatura média
do ar à superfície, com variações de 0,2ºC a 1,8ºC, exceções feitas a 2000 e 2005,
com temperaturas em torno da média (Gráfico 3.1.1.3.6 e 3.1.1.3.7).
Os anos mais quentes dos últimos 47 anos foram 2004 com temperatura
média de 27,9ºC (desvio de +1,8ºC), 2003 e 2006 ambos com 27,5ºC (+1,4ºC) e
1993 com 27,3ºC (1,2ºC). O período compreendido entre 1960-1968 caracteriza-se
por temperaturas abaixo da média climatológica, sendo 1961 o ano de menor
temperatura (25,3ºC), com desvio de -0,8ºC.
De 1969 a 1986 as temperaturas do ar oscilaram em torno da média com
desvios máximos de +0,6 ºC em 1983 e +0,5 ºC em 1973.
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Gráfico 3.1.1.3.6 - Variabilidade da média anual da temperatura do ar, DPV/Natal – 1960-2006.
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Gráfico 3.1.1.3.7 – Anomalias de temperatura do ar com relação à média climatológica (1961-1990).

No Gráfico 3.1.1.3.8 observa-se a variabilidade anual das médias da
temperatura máxima absoluta e mínima absoluta e no Gráfico 3.1.1.3.9 os desvios
da temperatura máxima absoluta em relação à média.
A maior média dos dias mais quentes ocorreu em 2004 com a média anual
da temperatura máxima absoluta em torno de 33,4ºC, desvio de +2,1ºC, seguida por
2003, com 33,3ºC de média anual e desvio de 2ºC acima da média climatológica.
No Gráfico 3.1.1.3.10 apresenta-se as anomalias da média da temperatura
mínima absoluta em relação às médias históricas. Referência é feita para os desvios
positivos a partir de 1987. O ano de 2004 foi o que apresentou a maior anomalia
positiva, com 2,5ºC acima da média e 1961 a maior anomalia negativa, cerca de 1ºC
abaixo da média.
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Gráfico 3.1.1.3.8 - Variabilidade interanual da média de temperatura máxima absoluta e mínima
absoluta, DPV/Natal – 1960-2006.

Fonte: Dados da pesquisa.

Gráfico 3.1.1.3.9 – Desvios de temperatura máxima absoluta em relação à média climatológica (19611990).
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Gráfico 3.1.1.3.10 – Desvios de temperatura mínima absoluta em relação à média climatológica
(1961-1990).

Precipitação
O Gráfico 3.1.1.3.11 mostra a variabilidade do total anual de precipitação ao
longo do período de 1960 a 2006. No Gráfico 3.1.1.3.12 as anomalias de
precipitação em relação à normal climatológica (desvios positivos superiores a 30%
destacados em verde escuro e desvios negativos superiores a 30% com destaque
em vermelho).
A análise estatística da quantidade de precipitação anual ao longo da série
permite afirmar que nos últimos 47 anos apenas 8 deles apresentaram valores de
precipitação com cerca de 30% acima da média histórica de 1961-1990. O ano de
2000 foi o mais chuvoso com média de 2.601,8mm, em torno de 78% acima da
normal. A segunda maior precipitação ocorreu em 1994 (43%), seguida por 1964
(42%) e 1973 (41%).
Os anos mais secos foram 1981 (782,6mm) e 1983 (789,6mm), ambos com
anomalias de precipitação em torno de 46% abaixo da normal, seguidos por 1993 e
2006 (ambos com 38%) e 1991 (30%). O ano de 1995 não foi analisado por falta de
dados de precipitação referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março. Isto
ocorreu devido à pane no instrumento de coleta de dados.
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Gráfico 3.1.1.3.11 - Variabilidade interanual do total de precipitação, DPV/Natal – 1960-2006.

Fonte: Dados da pesquisa.

Gráfico 3.1.1.3.12 - Anomalias do total anual de precipitação em relação à média climatológica (19611990), onde as barras em verde escuro representam anos com anomalias
positivas superiores a 30%, as barras em vermelho representam anos com
anomalias negativas superiores a 30%.

Vento
Os Gráficos 3.1.1.3.13 e 3.1.1.3.14 mostram a variabilidade da velocidade
do vento para o período de 1960 até 2006 e suas anomalias em relação à média
histórica, respectivamente. Observa-se que 1981 foi o ano de ventos mais intensos,
com velocidade média de 5,3m/s, 57% acima da média, seguido por 2004 (50%) e
1980 (40%).
As maiores anomalias negativas ocorreram nos anos de 1985, com ventos
47% abaixo da média, seguido por 1984 (45%) e 1983 (39%).
Destaca-se que o período de 1979 a 1985 é o que apresenta as maiores
anomalias da série (tanto positivas quanto negativas), ou seja, existe uma “gangorra”
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com oscilação das maiores anomalias positivas para as maiores anomalias
negativas. Cabe ainda salientar que dentro deste período de maiores anomalias
negativas ocorreu um episódio do fenômeno El Niño (1982/83), considerado um dos
mais intensos já observados.
A partir de 1987 houve uma intensificação de, pelo menos, 15% da
velocidade média do vento em relação à média climatológica. A predominância de
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Gráfico 3.1.1.3.13 - Variabilidade interanual da velocidade média do vento, DPV/Natal – 1960-2006.

Fonte: Dados da pesquisa.

Gráfico 3.1.1.3.14 - Anomalias do vento com relação à climatologia (1961-1990).

Umidade relativa do ar
O Gráfico 3.1.1.3.15 mostra a variabilidade interanual da umidade relativa do
ar para o período de 1960 a 2000. Ao longo da maior parte deste período a umidade
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relativa do ar esteve em torno da normal. Os maiores valores foram os anos de 1997
com média de 85% e 2000 com 82% e os menores valores foram 1992 com 76% e
1993 com 75%.
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Gráfico 3.1.1.3.15 - Variabilidade interanual da média da umidade relativa do ar.

3.1.1.4 Caracterização do regime pluviométrico mensal
Janeiro
A análise estatística da quantidade de precipitação para o mês de janeiro ao
longo da série histórica (Gráfico 3.1.1.4.1) mostra a ocorrência de 13 anos com
valores de precipitação de, no mínimo, 50% acima da média climatológica, sendo
que 10 deles tiveram anomalias de precipitação de, pelo menos, 90% acima da
média: 2004 (379%), 1974 (209%), 1964 (205%), 1994 (198%), 1961 (174%), 2000
(128%), 1985 (127%), 1998 (124%), 2002 (111%), 1977 (90%), 1969 (86%), 1973
(67%) e 2003 (63%).
A série mostra a ocorrência de 17 anos cujas anomalias de precipitação
foram de, pelo menos, 50% abaixo da climatologia, dentre eles 11 anos tiveram
anomalias de mais de 70% abaixo da média: 2005 (99%), 1962 (97%), 1967 (92%),
1978 e 2006 (ambos com 87% abaixo), 1972 (81%), 1979 (79%), 1999 (77%), 1993
(74%), 1975 (73%) e 1976 (72%).
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Gráfico 3.1.1.4.1 – Variabilidade da precipitação em janeiro, DPV/Natal – 1960-2006.

Em janeiro de 2004 ocorreram chuvas intensas em toda a região Nordeste
do Brasil (NEB) que foram devidas ao deslocamento de frentes frias para o norte, à
atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e também à presença de
Vórtices Ciclônicos em Altos Níveis (VCAN) sobre o Oceano Atlântico (CPTEC/INPE,
2004a).
Os VCAN que atingem o NEB são sistemas que se formam no Oceano
Atlântico entre os meses de outubro e março, com trajetórias, normalmente, de leste
para oeste e maior freqüência entre os meses de janeiro e fevereiro. A distribuição
de chuvas depende do seu posicionamento sobre a região, uma vez que estes
sistemas são conjuntos de nuvens em cuja periferia localizam-se as nuvens
causadoras de precipitação e em seu centro ocorrem movimentos de subsidência de
ar, que provocam um aumento da pressão, inibindo a formação de nuvens.
A ocorrência de janeiro extremamente seco de 2005 está relacionada, de
modo geral, com a atuação dos VCAN sobre o NEB, cujo posicionamento inibiu a
ocorrência de chuvas na região, havendo predomínio de desvios negativos de
precipitação. Ressalta-se que esta diminuição de chuvas também esteve associada
ao posicionamento da ZCIT ao norte de sua climatologia (CPTEC/INPE, 2005a).
Em janeiro de 2006 houve déficit de precipitação em todo o NEB, devido
principalmente, à atuação de alguns VCAN que se posicionaram sobre o leste do
NEB e oceano adjacente durante quase todo o mês, causando diminuição da
nebulosidade e, conseqüentemente, redução das chuvas (CPTEC/INPE, 2006a).
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Fevereiro
A análise da série de fevereiro (Gráfico 3.1.1.4.2) evidencia a existência de
7 anos extremamente chuvosos, com anomalias de precipitação de, pelo menos,
90% acima da média: 1985 (227%), 1986 (202%), 1992 (198%), 1973 (182%), 2004
(151%), 1964 (132%) e 1999 (95%).
A série também revela que ocorreram 15 anos com anomalias de
precipitação de, pelo menos, 60% abaixo da média: 1993 (93%), 1960 (91%), 2001
(88%), 1989 (77%), 2006 (76%), 1970 e 1990 (ambos com 75% abaixo), 1965
(74%), 1991 (71%), 1962 e 1977 (ambos com 69%), 1980 (68%), 2005 (62%) e 1968
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Gráfico 3.1.1.4.2 – Variabilidade da precipitação em fevereiro, DPV/Natal – 1960-2006.

As chuvas abundantes observadas em fevereiro de 2004 foram devidas: a)
ao posicionamento da ZCIT que foi favorável à formação de um número significativo
de Linhas de Instabilidade (LIs) que variaram de intensidade moderada a forte e que
se configuraram, preferencialmente, desde o Rio Grande do Norte até o Amapá; e b)
à interação entre a formação destas LIs com os VCAN, sendo que um destes
vórtices, posicionado sobre o Atlântico, se deslocou em direção ao leste da Região
Nordeste contribuindo com as chuvas acima da média que ocorreram na região
(CPTEC/INPE, 2004b). Já as chuvas abaixo da climatologia registradas em fevereiro
de 2005 estão relacionadas com o posicionamento do centro dos VCAN sobre a
região (CPTEC/INPE, 2005b).
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Março
A análise de março (Gráfico 3.1.1.4.3) mostra a ocorrência de, pelo menos,
9 anos chuvosos com anomalias positivas de precipitação superiores a 50%: 1968
(128%), 1960 (122%), 1967 (115%), 1988 (101%), 1992 (93%), 1961 (85%), 1976
(67%), 1974 (58%) e 1987 (54%).
A série apresenta 13 anos cujas anomalias negativas de precipitação foram
superiores a 50%: 1979 (87%), 1990 (81%), 1975 (73%), 1978 (71%), 1971 (69%),
1989 (67%), 1972 (61%), 1966 e 1983 (ambos com 58%), 1980 e 1998 (ambos com
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55%), 1982 (53%) e 2005 (52%).

climatologia 1961-1990

Fonte: Dados da pesquisa.

Gráfico 3.1.1.4.3 – Variabilidade da precipitação em março, DPV/Natal – 1960-2006.

Abril
No Gráfico 3.1.1.4.4 observa-se que os 10 anos mais chuvosos em abril
tiveram anomalias positivas superiores a 50%: 1965 (123%), 1984 (90%), 1986
(86%), 1967 (79%), 1973 (76%), 1997 (62%), 1964 e 1978 (ambos com 52%), 1989
(51%) e 1992 (50%).
A série de abril evidencia 14 anos com anomalias negativas de precipitação
de, no mínimo, 50% abaixo da normal: 1995 (85%), 1981 (76%), 2005 (68%), 1968 e
1982 (ambos com 67%), 2002 (66%), 1998 (61%), 1966 e 1977 (ambos com 56%),
1985 (55%), 1983 e 2003 (ambos com 53%), 1990 (52%) e 1999 (50%).
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Fonte: Dados da pesquisa.

Gráfico 3.1.1.3.4 – Variabilidade da precipitação em abril, DPV/Natal – 1960-2006.

Em abril de 2003 a atuação de VCAN, assim como a influência da alta
pressão subtropical do Atlântico Sul, foram os maiores responsáveis pela redução
das chuvas em grande parte da Região Nordeste, sendo que um destes vórtices
configurou-se com centro sobre o norte do Ceará e o Rio Grande do Norte,
provocando anomalias negativas de precipitação (CPTEC/INPE, 2003).
Maio
No Gráfico 3.1.1.4.5 observa-se que os anos mais chuvosos no mês de
maio, cujas anomalias positivas de precipitação foram superiores a 50% são: 2000
(108%), 1984 (98%), 1974 (81%), 1997 (74%), 2005 (66%), 1999 (58%), 1969 (53%)
e 1971 (52%).
Já os anos mais secos, com anomalias negativas superiores a 50% foram:
2001 (92%), 1993 (78%), 1970 (73%), 1987 (71%), 1960 (61%), 1968 (58%), 2002
(55%), 2006 (56%) e 1996 (52%).
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Gráfico 3.1.1.4.5 – Variabilidade da precipitação em maio, DPV/Natal – 1960-2006.

Junho
A série de junho (Gráfico 3.1.1.4.6) mostra que os 10 anos mais chuvosos
tiveram anomalias positivas de, no mínimo, 50% acima da média: 1994 (173%),
2000 (118%), 1977 (112%), 2004 (107%), 2005 (106%), 1967 (99%), 1960 (77%),
1988 (60%) e 1975 e 1992 (ambos com 52%).
Já os anos mais secos, cujas anomalias negativas foram superiores a 50%
são: 1997 (68%), 1968 (63%), 1983 (59%) e 1993 (53%).
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Fonte: Dados da pesquisa.

Gráfico 3.1.1.4.6 – Variabilidade da precipitação em junho, DPV/Natal – 1960-2006.

Em junho de 2004 as anomalias positivas de precipitação registradas em
Natal foram devidas à formação de aglomerados convectivos associados à
propagação de ondas de leste (CPTEC/INPE, 2004c). Em junho de 2005 o aumento
da convergência de umidade, associada ao efeito de brisa, e à formação de
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aglomerados de nuvens associados à propagação de distúrbios ondulatórios de
leste ou, simplesmente, ondas de leste, no leste da Região Nordeste favoreceram a
ocorrência de chuvas, acima da média, desde o Rio Grande do Norte até Alagoas e
no leste da Bahia (CPTEC/INPE, 2005c).
Julho
A análise estatística da quantidade de precipitação para o mês de julho ao
longo da série (Gráfico 3.1.1.4.7), mostra 7 anos com valores de precipitação de, no
mínimo, 50% acima da média climatológica: 1998 (299%), 2000 (144%), 1966
(112%), 1978 (81%), 1994 (76%), 1985 (63%) e 1975 (57%).
Os 10 anos mais secos tiveram anomalias de precipitação de, pelo menos,
50% abaixo da climatologia. Foram eles: 1999 (84%), 1986 (77%), 1992 (68%), 1981
(61%), 2001 (60%), 1962 e 1997 (ambos com 58%), 1996 e 2006 (ambos com 51%)
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e 1979 (50%).
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Fonte: Dados da pesquisa.

Gráfico 3.1.1.4.7 – Variabilidade da precipitação em julho, DPV/Natal – 1960-2006.

Em julho de 2000 as ondas de leste foram os principais responsáveis pelas
fortes chuvas registradas na faixa litorânea que se estende do Rio Grande do Norte
a Pernambuco (CPTEC/INPE, 2000b).
Segundo CPTEC/INPE (2006b) em julho de 2006 o posicionamento do
centro da alta subtropical do Atlântico Sul sobre a costa leste do Brasil contribuiu
para o aumento da subsidência e manteve condições de baixa umidade durante
quase todo o mês. Ressaltando ainda que, neste mês, a ocorrência de distúrbios de
leste foi notada mais ao norte e sobre áreas oceânicas tendo como conseqüência
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precipitações abaixo da média em grande parte dos setores norte e leste do
Nordeste, em particular entre o leste do Rio Grande do Norte e Pernambuco.
Agosto
A série de agosto (Gráfico 3.1.1.4.8) mostra a ocorrência de 8 anos mais
chuvosos, cujas anomalias positivas foram superiores a 50%: 1970 (181%), 2000
(121%), 1969 (108%), 2002 (104%), 1990 (100%), 1992 (55%), 1986 (54%) e 1975
(53%).
Os 10 anos mais secos no mês de agosto também tiveram anomalias
negativas superiores a 50% da média climatológica: 1963 (77%), 1973 (75%), 1993
(70%), 1995 (69%), 1991 (63%), 1968 (61%), 1987 (59%), 1977 (55%), 1965 (53%)
e 2006 (51%).
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Fonte: Dados da pesquisa.

Gráfico 3.1.1.4.8 – Variabilidade da precipitação em agosto, DPV/Natal – 1960-2006.

As chuvas acima da média observadas em agosto de 2000 foram devidas à
atuação de ondas de leste na faixa leste, que provocaram desvios positivos na faixa
que se estende do Rio Grande do Norte ao litoral norte da Bahia (CPTEC/INPE,
2000c).
Setembro
A análise da série de setembro (Gráfico 3.1.1.4.9) mostra a ocorrência de 8
anos cujas anomalias positivas de precipitação fora de, pelo menos, 50% acima da
normal: 2000 (247%), 1974 (138%), 1962 (105%), 1966 (101%), 1960 e 1984
(ambos com 95%), 1967 (61%) e 1971 (50%).
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Já a análise estatística para os anos mais secos mostra a ocorrência de 20
anos cujas anomalias de precipitação foram de, no mínimo, 50% abaixo da média
climatológica. Foram eles: 1997 e 2002 (ambos com 99%), 2001 (88%), 1991 (86%),
1983 (81%), 1963 (79%), 1993 (78%), 1981 (72%), 1976 e 2006 (ambos com 70%),
1968 (67%), 1970 (66%), 1987 (65%), 1998 (61%), 1994 (55%), 1982 e 1995
(ambos com 53%), 1978 e 1992 (ambos com 51%) e 2005 (50%).
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Fonte: Dados da pesquisa.

Gráfico 3.1.1.4.9 – Variabilidade da precipitação em setembro, DPV/Natal – 1960-2006.

Outubro
A série de outubro (Gráfico 3.1.1.4.10) mostra 11 anos com precipitações
de, pelo menos, 50% acima da normal: 1971 (307%), 1961 (202%), 1993 (154%),
1982 (143%), 1984 (120%), 1967 (98%), 1978 (72%), 1960 (65%), 1996 (63%), 1991
(62%) e 1976 (52%).
A análise estatística para os anos mais secos mostra que 17 anos tiveram
anomalias de, pelo menos, 50% abaixo da climatologia: 1966 (96%), 1985 (95%),
1997 (94%), 1970 (93%), 2001 (92%), 1964 (91%), 1995 e 2006 (ambos com 82%),
2000 (79%), 1968 (70%), 1981 (68%), 1965 (66%), 1979 (64%), 1994 e 1998
(ambos com 61%), 1987 (59%), 1988 (53%).
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Fonte: Dados da pesquisa.

Gráfico 3.1.1.4.10 – Variabilidade da precipitação em outubro, DPV/Natal – 1960-2006.

Novembro
Na série de novembro (Gráfico 3.1.1.4.11) ocorreram 12 anos com
anomalias positivas superiores a 50%: 1971 e 1986 (ambos com 219%), 1996
(203%), 1963 (154%), 2002 (148%), 1966 (129%), 1990 (107%), 1982 (95%), 1993
(92%), 1995 (77%), 1989 (76%) e 1991 (65%).
Em novembro ocorreram 16 anos com anomalias negativas de, no mínimo,
50% em relação à climatologia: 1967 e 1997 (ambos com 96%), 2005 (92%), 1961 e
1980 (ambos com 89%), 1968 (87%), 1972 (86%), 1962, 1981 e 1983 (com 79%),

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

1970

1968

1966

1964

1962

Novembro

1960

Precipitação (mm)

1969 (64%), 1964 (63%), 1960 e 1999 (ambos com 57%), 1984 (56%) e 1994 (50%).
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Fonte: Dados da pesquisa.

Gráfico 3.1.1.4.11 – Variabilidade da precipitação em novembro, DPV/Natal – 1960-2006.
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Dezembro
A análise estatística da série de dezembro (Gráfico 3.1.1.4.12) revela que os
anos mais chuvosos tiveram anomalias positivas superiores a 80%: 1978 (255%),
1997 (222%), 1977 (220%), 1999 (213%), 1989 (148%), 1963 (136%), 2001 (113%)
e 1981 (88%).
Os anos mais secos, com anomalias de, pelo menos, 50% abaixo da média
foram: 1961 (99%), 1992 (94%), 1987 (93%), 1995 (92%), 1990 (91%), 2002 e 2004
(ambos com 79%), 1964 (70%), 1984 (69%), 1967 e 1968 (ambos com 65%), 1970
(66%), 1983 (63%), 1971 (59%) e 1974 (58%).
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Gráfico 3.1.1.4.12 – Variabilidade da precipitação em dezembro, DPV/Natal – 1960-2006.

A ocorrência de chuvas abaixo da média histórica em dezembro de 2004
está relacionado com o posicionamento do centro dos vórtices ciclônicos em altos
níveis que atuaram preferencialmente sobre a Região Nordeste do Brasil e oceano
adjacente (CPTEC/INPE, 2004d).
Ainda no que diz respeito aos sistemas meteorológicos responsáveis pela
distribuição de precipitação na região de Natal, cabe salientar que os sistemas de
brisa são um dos principais sistemas responsáveis pelas chuvas do setor Leste da
região Nordeste do Brasil em associação com as ondas de leste e as linhas de
instabilidade, ao passo que a ZCIT é um dos principais sistemas responsáveis pelas
chuvas ocorridas na pré-estação chuvosa do mesmo.
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3.1.2 Geomorfologia/Geologia
3.1.2.1 Introdução
Atualmente grande número de projetos relacionados a planejamento
ambiental tem lançado mão do suporte operacional de Sistemas de Informações
Geográficas. Entretanto, para a utilização desta ferramenta se faz necessário à
elaboração de um conjunto de cartas temáticas, em que o mapeamento
geomorfológico e geológico são cartas de fundamental importância para o
cruzamento de vários níveis de informações com o objetivo de gerar novas
informações ambientais, quer na escala urbana, rural ou mesmo regional.
A descrição e o levantamento de dados da Geomorfologia e da Geologia da
área em consideração são partes integrantes do diagnóstico ambiental e é
fundamental para a elaboração do Plano de Manejo da Zona de Proteção Ambiental
ZPA-1 do município de Natal e, conseqüentemente, servir como instrumento básico
para a implementação de ações e atividades de preservação, de melhoria e de
recuperação a serem consideradas no citado Plano de Manejo.

3.1.2.2 Procedimentos Metodológicos
Para a elaboração do mapa, contendo a identificação de unidades
Geomorfológicas e Geológicas da área de estudo, realizou-se previamente uma
análise fotointerpretativa com a utilização de fotografias aéreas de 2007, na escala
de 1:5.000 e com o auxílio da carta de curva de nível de metro em metro escala
1:1.000 (CAERN). Esse mapa temático foi elaborado previamente sob a forma de
overlay, do Modelo Digial do Terreno (MDT) da fotografia aérea e o MDT do mapa
de curvas de nível, foi então vetorizado, gerando assim o mapa Geomorfológico e
Geológico com a separação entre unidades e dois perfis topográficos A-B na direção
SW/NE e C-D na direção NW/SE (Mapa 3.1.2.2.1 e Anexo 1).
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Mapa 3.1.2.2.1 – Geomorfológico e Geológico. O mapa na escala 1:5.000 encontra-se no Anexo 1.
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Os critérios estabelecidos para a identificação dessas unidades basearamse na análise fotointerpretativa, de forma que os parâmetros adotados neste estudo
foram as feições dos campos de dunas, a relação entre os campos existentes, os
tipos de dunas encontrados, a coloração do corpo dunar, com relevo ondulado a
suave ondulado e a presença ou não de cobertura vegetal bem como a presença
dos tabuleiros costeiros representados pela Formação Barreiras com relevo plano a
suave ondulado.

3.1.2.3 Geomorfologia Regional e Local
Segundo Nogueira (1982) a região de Natal apresenta três aspectos de
relevo distintos: os “terrenos com suaves ondulações”, as “terras baixas” e as
“colinas elevadas”.
a)

Terrenos com suaves ondulações, representados pelos tabuleiros

costeiros, os quais se constituem de rochas sedimentares do Grupo Barreiras, tendo
seus terraços interrompidos em algumas localidades de forma abrupta por falésias
ao longo da costa e por barrancos em margens fluviais, bem como sua continuidade
quebrada pelo aparecimento de campos de dunas.
b)

Terras baixas correspondem às zonas de estuários, mangues, aos

vales fluviais e aos terraços fluviais e de praia, apresentando terrenos com
elevações de 15-16 m, 7-8 m e 2-3 m acima do leito dos rios.
c)

Colinas elevadas compõem-se dos campos de dunas que cobrem boa

parte da área de estudo, atingindo até 120 m de altura, em forma de corpos
alinhados paralelamente à linha de costa e alongados, de direção SE-NW, na porção
Sul da mesma área.
Segundo Melo (1995) as dunas localizadas no Município de Natal foram
classificadas como mais antigas e mais recentes. As dunas mais antigas
apresentam-se avermelhadas e estão geralmente situadas nas superfícies de cotas
inferiores a 50 metros. Estas são formadas por areias quartzosas com significativa
quantidade de argila, misturadas a colúvios e a sedimentos retrabalhados das
rochas do Formação Barreiras. As dunas mais recentes ou atuais situam-se
geralmente nos níveis topográficos superiores a 50 metros e constituem, por
exemplo, o Parque das Dunas, os campos de dunas elevadas do setor sul (Ponta
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Negra e Pirangi), sudoeste (San Vale, Guararapes, Planalto) e norte (Praia dos
Artistas).
Na região de Natal, a extensão dos alinhamentos recentes é praticamente
constante, onde as dunas estão dispostas em filas apertadas e paralelas,
densamente cobertas pela vegetação. No norte e no sul da cidade, os alinhamentos
são menos regulares. As dunas recentes são mais elevadas que as dunas antigas e
atingem uma altura de até 100 metros acima do nível do mar. Sua coloração é mais
clara quando comparada às dunas antigas, variando do branco ligeiramente rosado
ao branco acinzentado. As dunas recentes estão sendo afetadas pela deflação
sendo evidenciado pela concentração de minerais pesados e de areia grossa em
superfície, pelas raras formações de escavações laterais nos corredores
interdunares.
Nazaré Jr. (1993) e Duarte (1995) identificaram duas gerações de dunas
divididas em dunas antigas e fixas, constituídas basicamente por sedimentos
quartzosos amarelados, granulometria bem selecionada, com grãos variando de
subarredondados a subangulosos; e, dunas recentes ou móveis, de coloração
esbranquiçada a amarelada, constituídas por areias quartzosas bem selecionadas,
constituídas de grãos que variam de subarredondados a subangulosos.
Mais recentemente, Silva (2002) classificou as dunas de Natal de acordo
com as seguintes unidades:
Unidade I - Corredores de Vento ou Blowouts, representados por cordões
dunares paralelos à direção predominante dos ventos (Sudeste-Noroeste), com
largura média em torno de 800m. Apresentam coloração amarelo-esbranquiçada e
sofrem a ação erosiva do vento, caracterizando ambientes de interdunas secos;
Unidade II - Campo de dunas ativas, o qual apresenta forma alongada, de
relevo mais ou menos aplainado e paralelo à linha costeira, bem como coloração
esbranquiçada da areia;
Unidade III - Campo de dunas fixas por vegetação, englobando o Parque
das Dunas e os campos localizados entre as praias de Ponta Negra e Cotovelo
(campo de dunas com cerca de 6,0 km de extensão e largura média de 1,5 km).
Possuem altitudes variando de 80 m a 125 m e coloração amarelo-esbranquiçada;
Unidade IV - Campo de dunas parabólicas de coloração amarelada,
apresentando-se sobreposto ao campo de dunas parabólicas avermelhadas, cujos
ângulos de abertura dos flancos são da ordem de 5 a 30o. Apresenta coloração
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amarelada e presença inconstante de vegetação. Abrange parte dos bairros Pitimbu,
Cidade Nova, Candelária, Capim Macio, Neópolis e Ponta Negra, onde estão
construídos alguns dos conjuntos habitacionais pertencentes a esses bairros;
Unidade V - Campo de dunas parabólicas de coloração avermelhada, o qual
apresenta uma superfície aplainada, e em vista superior a forma geométrica de
parábola cujo vértice aponta para a direção Noroeste, com extensão de
aproximadamente 16 km (direção Sudeste-Noroeste), limitado pelo Rio JundiaíPotengi.

Apresenta

coloração

predominantemente

avermelhada,

estando

inconstantemente coberta pela vegetação. Abrange porções dos bairros Guarapes,
Pitimbu, Neópolis e Ponta Negra, (Natal) e parte da região de Nova Parnamirim
(Parnamirim) sofrendo, atualmente, um acelerado processo de descaracterização
pela instalação de loteamentos e construção de imóveis; e,
Unidade VI - Superfície de dunas arrasadas, a qual se trata de uma superfície
aplainada, nível topográfico inferior às duas últimas feições descritas e adjacentes às
mesmas.

Apresenta

coloração

avermelhada

e

encontra-se

completamente

descaracterizada por abranger a área urbanizada mais antiga de Natal (regiões
leste, oeste e sul).
Com relação à idade relativa das dunas, diversos autores estudando
aspectos

geológicos

e

geomorfológicos,

com

base

em

parâmetros

pré-

estabelecidos, identificaram e propuseram divisões aos “sistemas” ou “gerações” de
dunas existentes no município de Natal/RN. Dentre esses cita-se Andrade (1968);
Costa (1971); Nogueira (1981a, 1981b, 1982); e Nogueira et al. (1984).
Silveira; Vilaça (1985), estudando as formas de relevo do litoral leste do
Estado

do

RN,

identificaram

o

subdomínio

eólico,

compreendendo

os

compartimentos: superfícies de deflação, campos de dunas, e campos de
paleodunas. As superfícies de deflação seriam formas resultantes do trabalho do
vento sobre as dunas, dando origem a um relevo plano ou suavemente ondulado,
com escoamento difuso e presença parcial de vegetação. Os campos de dunas
seriam compostos de corpos de areias eólicas que sofreram processos de deflação
e deposição, podendo-se reconhecer nestes campos dunas dos tipos transversais,
longitudinais, climbing dunes (dunas em formas definidas) e os blowouts. Os campos
de paleodunas, representados por formas de dunas estáveis, fixas por vegetação,
de direção SE-NW, foram classificados nos tipos longitudinais, “grampo de cabelo”,
parabólicas e barcanas.
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Vilaça (1986) caracterizou sedimentos arenosos e areno-argilosos, de
coloração amarelada, avermelhada e creme, os quais denominou “Formação
Potengi”, afirmando que a origem deposicional desses sedimentos seria eólica,
correspondendo assim a mais uma geração de dunas existente na região de Natal.
Essas dunas seriam produto do retrabalhamento de diversos sedimentos de
seqüências subjacentes existentes na região, inclusive sedimentos do Grupo
Barreiras, encontrando-se intemperizada e formando latossolos. Estão incluídos
nesta unidade a “Formação Potengi” descrita por Campos; Silva (1966); Bigarella
(1975), apud Vilaça (1986); a “Formação Natal” de Nogueira (1981a, 1981b; 1982);
os “Sedimentos Mistos” de Nogueira et al. (1984) e, ainda, o “Intemperismo Potengi”
de Mabesoone et al. (1972), apud Vilaça (1986).
Na área da ZPA-1 foram encontradas duas feições de relevo descritas por
Nogueira (1982): os terrenos com suaves ondulações, representados pelos
tabuleiros costeiros, os quais se constituem de rochas da Formação Barreiras, que
se apresentam de forma pontual na área, e o relevo de colinas elevadas que
correspondem aos campos dunares. Ainda neste compartimento foram observados
os corredores interdunares denominamos de abertos e fechados.
Tabuleiros Costeiros
Superfícies aplainadas representadas pelos tabuleiros costeiros formados
por sedimentos da Formação Barreira, sobreposto por dunas vegetadas (Foto
3.1.2.3.1A), conforme mapa 3.1.2.2.1. Este compartimento de relevo foi identificado
de forma pontual na área de estudo, e é formado por areias com estrutura maciça
(Foto 3.1.2.3.1B), coloração avermelhada e composição granulométrica que varia de
fina a grossa.
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B

A

Fonte: Zuleide Lima 2007.

Foto 3.1.2.3.1 A - Foto da Formação Barreiras, relevo plano com duna vegetada sobreposta; B - Foto
mostrando estrutura maciça e granulometria variada.

Campo de Dunas
As feições campo de dunas encontradas na área da ZPA-1 ocupam a maior
parte da área de estudo, e são formadas por acumulações arenosas geralmente
assimétricas, ocorrendo isoladamente ou de forma associada. Estas dunas podem
atingir até 103 m de altitude, com aproximadamente 4 km de comprimento e flancos
que variam de 5º a mais de 30º de declividade. A principal característica das dunas
na área em tela é a presença de uma face de inclinação suave, formada na direção
preferencial do vento NW (face de barlavento) e de outra face, com inclinação mais
íngreme, (face sotavento) que corrobora com as descritas por Goldsmith (1978),
Reineck; Sing (1980), Mckee (1983).
As

estruturas

internas

destas

dunas

caracterizam-se

por

possuir

estratificações de baixo ângulo (horizontal bedding), formadas por camadas de areia
quase horizontais com mergulhos variando de 3º a 10o, constituídas de grãos bem
selecionados, às vezes alternados por laminações compostas de minerais pesados,
bem como as estratificações maciças (Fotos 3.1.2.3.2 A e B).
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B

A
Fonte: Zuleide Maria Carvalho Lima 2007.

Foto 3.1.2.3.2 A - Foto de duna com estratificação de baixo ângulo; B - Foto de duna com estrutura
maciça.

Corredores Interdunares Abertos
Outra feição de relevo encontrado na ZPA-1 são as feições de corredores
interdunares abertas definidas como áreas situadas entre dunas, que podem sofrer
ativamente o processo de deflação eólica e ocupar extensões superficiais superiores
às das dunas associadas. Segundo Reineck e Sing (1980) a presença de grãos de
tamanhos mais grossos se faz presente de forma comum nos depósitos
interdunares. Esses depósitos foram classificados em depósitos de interduna seca e
úmida.
Os corredores interdunares ou corredores de vento blowouts são formados
em zonas onde ocorre o rebaixamento de cristas de dunas (Foto 3.1.2.3.3), estas
feições podem ser observados no perfil topográfico A-B, conforme Mapa 3.1.2.2.1.
A ação erosiva do vento que atravessa a crista rebaixada resulta em um aumento de
velocidade e remoção de areia oriunda dessa crista, ampliando aberturas nos corpos
de dunas desprovidas de elementos de fixação (Goldsmith 1978, Carter et al.
1990b). Estes corredores são encontrados na área da ZPA-1 (Foto 3.1.2.3.4).
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Fonte: Zuleide Lima 2007.

Fonte: Zuleide Lima 2007.

Foto 3.1.2.3.3 - Cristas rebaixadas

Foto 3.1.2.3.4 - Corredores interdunareas
abertos

Na área da ZPA-1 são observadas as dunas móveis com marcas onduladas
nas zonas de deflação com presença de minerais pesados (Fotos 3.1.2.3.5 A e B).
São constituídas de areias médias a finas com predominância de quartzo e
feldspato. Na fração fina são observados minerais pesados como ilmenita (FeTiO3),
zircão (ZrSiO4), rutilo (TiO2) e cianita (Al2SiO5), os quais podem representar
depósitos sedimentares de origem secundária placers (Carter et al. 1990b).
Apresentam coloração amarelo-esbranquiçada e sofrem a ação erosiva do vento,
caracterizando ambientes de interdunas secas.

A

B

Fonte: Zuleide Lima 2007

Foto 3.1.2.3.5 A - Zona de deflação; B - Zona de deflação com marcas onduladas com minerais
pesados.
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Corredores Interdunares Fechados
Estas feições podem ser observadas no mapa geomorfológico. Ocorrem na
área de forma pontual, mostrando um ambiente de acumulação de água e, por
conseguinte, ação de recarga do aqüífero. São constituídas de relevo ondulado, com
inclinações que variam de 20º a 45º, conforme mapa 3.1.2.2.1. Não apresentam
áreas de deflação, uma vez que a vegetação neste ambiente é bastante densa.
(Foto 3.1.2.3.6).

Fonte: Zuleide Lima 2007.

Foto 3.1.2.3.6 - Corredor interdunar fechado.

Com relação à dinâmica deposicional e/ou erosional, as dunas ainda podem
ser classificadas nos seguintes tipos: dunas fixas e dunas móveis (GLENNIE 1970,
REINECK; SING 1980).
Na ZPA-1 são observados os dois tipos de dunas, as dunas fixas e as
dunas móveis (Foto 3.1.2.3.7 A e B).
Os campos de dunas fixas por vegetação, localizados na maior parte da
área estudada, possuem altitudes variando de 80 a 103 m (Mapa 3.1.2.3.2 e Anexo
2), coloração amarelo-esbranquiçada, estando fixos por vegetação.
As dunas móveis ou migratórias também denominadas de ativas
apresentam-se com pouca vegetação, por conseguinte facilitando o deslocamento
dos grãos, geralmente bem selecionados, pela ação eólica e causando a migração
do corpo dunar, suas formas são alongadas, de relevo mais ou menos ondulado,
bem como coloração esbranquiçada da areia.
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Mapa 3.1.2.2.2 – Modelo Digital de Terreno – MDT. O mapa na escala 1:5.000 encontra-se no Anexo 2.
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B

A

Fonte: Zuleide Lima 2007.

Fonte: Rodrigo Amorim 2007.

Fotos 3.1.2.3.7 A - Dunas fixas; B - Duna móvel.

Dependendo das condições de transporte as dunas podem adquirir
diferentes formas, orientadas no sentido perpendicular e/ou paralelo ao sentido
preferencial do vento, bem como adquirir formas bastante complexas. Segundo os
autores Glennie (1970); Goldsmith (1978); Reineck e Sing (1980); Collinson e
Thompson (1982); Mckee (1983); Pye e Tsoar (1990) e Thomas (1997), os tipos
mais comuns de dunas eólicas são as dunas barcanas, dunas transversais, dunas
parabólicas, e as dunas longitudinais.
Dunas Parabólicas
Possuem geometria em “U” ou em “V”, com as extremidades voltadas para
o sentido contrário ao do vento predominante, desenvolve-se em regiões de ventos
fortes e constantes, com suprimento de areia inferior ao das barcanas. Sua
ocorrência na América do Sul se dá com maior freqüência em zonas costeiras,
verificando-se geralmente uma fixação através de vegetação. Na área da ZPA-1 são
observadas este tipo de duna na porção NW da área fazendo parte de uma estrutura
maior, onde todo o campo dunar se encontra determinado por ela, como pode ser
observado Mapa 3.1.2.3.1 utilizado para confeccionar o mapa de declividade da área
(Mapa 3.1.2.3.3 e Anexo 3).
O campo de dunas parabólicas apresenta uma superfície aplainada, e em
vista superior a forma geométrica de parábola cujo vértice aponta para a direção
NW, (direção SE-NW). Apresenta coloração predominantemente avermelhada,
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estando parcialmente coberto por vegetação. Abrangem porções dos bairros
Guarapes

e

Pitimbu,

sofrendo,

atualmente,

um

acelerado

processo

de

descaracterização pela implantação de loteamentos e construção de imóveis.

Dunas Longitudinais
Apresentam formas alongadas, com cristas cujos eixos são orientados no
sentido paralelo à direção preferencial do vento. Compreendem regiões com um
abundante fornecimento de areia, ventos fortes de sentido constante (bidirecionais),
ocorrendo em regiões desérticas ou em campos de dunas litorâneos. Possuem
dimensões que podem atingir dezenas de quilômetros de comprimento e mais de
200 m de espessura. Em muitos casos produzem feições morfológicas semelhantes
aos “cordões de areia”. Este é o outro tipo de forma encontrada na área da ZPA-1
que representa grande parte da área estudada, com altitudes que pode atingir até
103 m e flancos com inclinação superior a 30o, estas se encontram dispostas na
direção preferencial dos ventos da região que é SE – NW, conforme mapa 3.1.2.2.3
e Anexo 3.
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Mapa 3.1.2.2.3 - Mapa de Declividade da Área. O mapa na escala 1:5.000 encontra-se no Anexo 3.
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3.1.2.4 Geologia Regional e Local
A região na qual está inserida a Zona de Proteção Ambiental – ZPA-1, situase nos domínios da Bacia Costeira Oriental do estado do Rio Grande do Norte. Muito
embora, as pesquisas anteriores tenham estabelecido propostas de empilhamento
estratigráfico para essa região da porção leste do Estado do Rio Grande do Norte, a
estratigrafia adotada, neste trabalho, é fundamentada pela redefinição classificatória
de Fonseca et al. (1997), estando representada na Coluna Estratigráfica 3.1.2.4.1.

Coluna Estatigráfica 3.1.2.4.1 - Coluna estratigráfica esquemática proposta para a região costeira
oriental do Rio Grande do Norte (Fonseca et al., 1997).

Assim sendo, a unidade basal desta região é composta por rochas
gnáissicas-migmatíticas do embasamento cristalino pré-cambriano. Sobrepostos a
este, encontram-se depositados os sedimentos mesozóicos siliciclásticos (base), e
carbonáticos (topo). Em discordância erosional, com os sedimentos mesozóicos,
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encontra-se uma das principais unidades geológica da região litorânea (Nogueira
et.al. 1990), constituída por sedimentos de textura variada, em geral, pouco a não
consolidados, atribuídos à Formação Barreiras, cuja idade varia do Terciário
Superior ao Quaternário inferior.
Os sedimentos quaternários sobrepostos à Formação Barreiras, são
constituídos basicamente por areias quartzosas distróficas, além dos sedimentos
aluvionares e de mangues na faixa intermaré. Também na porção litorânea estão as
rochas e sedimentos Supra Barreiras, as planícies praiais e os beachrocks.

Estruturação e Tectônica
A Orogênese Brasiliana-Panafricana (600 ± 50 Ma) é o evento tectônico
mais penetrativo nas rochas dos terrenos cristalinos da Província Borborema. Esta
Orogênese geralmente oblitera, estruturas mais antigas definindo o arcabouço de
um complexo sistema de zonas de cisalhamentos dúcteis transcorrentes, de direção
E-W e de escala litosférica (Lineamentos Patos e Pernambuco).
A norte do Lineamentos Patos e como continuidade do mesmo são
observados cinturões de cisalhamentos conjugados de cinemática dextral (zonas de
cisalhamento dúcteis transcorrentes a transpressionais de direção NE), e sinistral
(zonas de cisalhamento dúcteis, por vezes, extensionais de direção NW) (Bezerra et
al., 1994, Araújo 1995). Amaro (1998), Bezerra (1998) e Bezerra et al. (2001)
advogam que estas estruturas foram reativadas no Cenozóico, gerando altos e
baixos estruturais que facilitaram a deposição da Formação Barreiras e sedimentos
quaternários.
Toda a estruturação proterozóica favoreceu a geração de bacias
mesozóicas costeiras do nordeste do Brasil, através de esforços trativos de direção
NW-SE, os quais apresentam correlação com as estruturas da faixa costeira
(FRANÇOLIM 1992; MATOS 1992).
A observação de mapas regionais como os de Bezerra et al (1994), mostra
as correlações entre as zonas de cisalhamento do embasamento, de direção NE, e
orientações de foliações regionais, de direção NW, com os lineamentos morfotectônicos sobre a faixa sedimentar costeira do litoral oriental do Rio Grande do
Norte.
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Bezerra et al (1993) através de estudos neotectônicos realizados no litoral
oriental do Rio Grande do Norte, definiram a existência de três direções preferenciais
de falhas controladoras de feições geomorfológicas (N 44o - 60o E, N 04o 50o W e
NNE), tais como: Orientação e deflexão de drenagens; depressões secas e lagoas e;
basculamento de blocos. Todo o conjunto de falhamentos afeta a Formação
Barreiras. Os referidos autores sugerem ainda, uma estruturação tipo graben,
comprovada por dados geofísicos e de poços, evidenciando que, apesar do caráter
normal das falhas, existe uma movimentação transcorrente associada.
A área da Zona de Proteção Ambiental – ZPA-1 é caracterizada por
sedimentos cenozóicos, sendo estes, os depósitos eólicos de dunas antigas. A
unidade aflorante mais antiga nesta área consiste de sedimentos areno-argilosos,
por vezes, conglomeráticos, pertencentes à Formação Barreiras de idade
terciária/quaternária, conforme mapa 3.1.2.2.1.
Formação Barreiras
O termo “Barreiras” foi proposto por Braner (1902), para designar uma
seqüência notável e contínua de sedimentos, pouco ou não consolidados, com
variação de cor e granulometria; desde argilitos a conglomerados, sobrepostos
discordantemente às rochas do embasamento cristalino pré-cambriano, ou aos
sedimentos mesozóicos. Ocorre como uma camada bem típica em toda faixa
litorânea, desde o Estado do Amazonas ao Rio de Janeiro, e mesmo ainda, entrando
e continuando nas baixadas amazônicas. No litoral nordestino, apresenta-se
algumas vezes sob a forma de grandes falésias, daí provém sua designação de
“Barreira”. Esta seqüência foi alvo de diversos trabalhos, os quais se propunham a
caracterizá-la através de feições litológicas e texturais.
Mabesoone et al. (1991), após revisão dos dados existentes, sugerem a
denominação de Formação Barreiras (terminologia adotada neste trabalho) ao
pacote

sedimentar

heterogêneo,

constituindo

assim,

uma

única

unidade

litoestratigráfica com variações faciológicas em virtude dos diferentes sistemas
deposicionais. Posteriormente, este mesmo autor, retoma sua própria definição
anterior, descrevendo a unidade Formação Barreiras como originada da acumulação
de sedimentos de ambientes fluvial e litorâneo.
A

idade

destes

sedimentos

vem

sendo

considerada,

por

vários

pesquisadores, como terciária a pleistocênica. Suguio et al. (1986), através de
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análises paleomagnéticas determinaram idades entre o Plioceno Inferior a Superior
para os mesmos. De acordo com Fortes (1987), estes sedimentos têm idade
térciária/quaternária, ou até mesmo, com porções basais mesozóicas.
Na área de estudo, a Formação Barreiras ocupa a base da coluna
estratigráfica, das unidades aflorantes, conforme mapa 3.1.2.2.1 e Anexo 1 estando
sobreposta discordantemente aos arenitos e calcários mesozóicos da região,
descritos apenas com base em dados de poços hídricos da CAERN. Na porção NE e
SW da área, encontra-se recobertos pelos sedimentos de dunas antigas.
Litologicamente a Formação Barreiras é constituída por duas fácies
sedimentares principais, separadas por uma pequena discordância. Uma fácies
areno-argilosa (basal), de granulometria fina a média, coloração esbranquiçada, com
manchas avermelhadas resultantes da pigmentação de óxido e hidróxido de ferro e,
uma fácies com sedimentos areno-argilosos, por vezes, conglomeráticos (topo), de
coloração avermelhada a amarelada. Contudo, neste trabalho será detalhada
apenas a seqüência areno-argilosa, avermelhada a amarelada (topo), uma vez que,
a seqüência basal não é observada na área do empreendimento.
A fácies areno-argilosa-conglomerática (topo), é constituída por sedimentos
areno-argilosos, de coloração amarelada a avermelhada em virtude da percentagem
significante de argila ferruginosa (Foto 3.1.2.4.1) Possui em seu arcabouço grãos e
pequenos seixos sub-angulosos a sub-arredondados de quartzo, feldspato e
fragmentos de rochas, distribuídos caoticamente na matriz argilosa. Os minerais
pesados observados nesses sedimentos são: opacos, rutilo, zircão, apatita,
turmalina e alanita.
Este pacote sedimentar se encontra semi-encoberto por dunas antigas. Na
área do empreendimento Parque da Cidade, o contato destes sedimentos com os
sedimentos das dunas sobrepostas não é muito nítido, aflorando apenas em áreas
restritas nas porções Nordeste e Sudoeste da área.

64

A

B

D

C

Fonte: Zuleide Lima 2007.

Fotos 3.1.2.4.1 – A – Aspecto geral da Formação Barreiras na porção SW da área do
empreendimento; B – Sedimentos areno-argilosos da Formação Barreiras; C –
Detalhe de gretas de ressecamento na porção basal da encosta do afloramento;
D – Detalhe de grãos de quartzo e fragmentos de rocha, distribuídos na matriz
argilosa dos sedimentos da Formação Barreiras.
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Depósitos Eólicos (Dunas Antigas)
Os depósitos eólicos distribuem-se por toda a área analisada, estando
fixados por vegetação. Esses sedimentos estão dispostos diretamente sobre os
sedimentos da Formação Barreiras, em contato erosional. Dados de poços tubulares
da CAERN apontam uma espessura em torno de 12 a 15 metros para esta unidade.
O conteúdo litológico é representado por areias quartzosas, típicas de
ambiente

eólico,

apresentando

colorações

esbranquiçada,

amarelada

e

avermelhada (Foto 3.1.2.4.2), em virtude de alterações provocadas pelos processos
de intemperismo e oxidação. No geral apresentam-se com aspecto maciço, muito
embora, em alguns locais, sejam observadas estratificações cruzadas de pequeno
porte.
A assembléia de minerais pesados identificada nestes sedimentos é
composta essencialmente por minerais opacos e zircão, e secundariamente, por
turmalina, cianita, apatita e granada.

A

B
A

C

D

Fonte: Flávia Taone 2007.

Fotos 3.1.2.4.2 - A, B, C, D - Aspecto geral dos depósitos eólicos (dunas antigas) que se distribuem
por toda a área de estudo.
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3.1.3 – Solos
3.1.3.1 Introdução
Nos trabalhos de planejamento ambiental para áreas nativas de preservação,
é indispensável que se realize o levantamento detalhado dos solos. Isto permitirá a
elaboração de um plano de manejo para a ZPA–1, onde através dos métodos e
materiais a serem utilizados nos trabalhos de campo, com coletas de amostras de
solos e posterior análises de laboratório, permitiram a classificação do neossolo
quartzarênico (Mapa 3.1.3.1.1 e Anexo 4) e as condições hidrológicas, com
possíveis ocorrências de águas superficiais na ZPA-1.
Além do mais, estes procedimentos, tornam indispensável a utilização da
fotointerpretação pedológica, que através de fotografias aéreas em escala de
1:10.000, juntamente com o Sistema de Informação Geográfica, permitiu a
confecção da Carta de Solos da ZPA-1.
Na referida ZPA ocorre em toda a sua área, apenas um tipo de solo,
classificado como neossolo quartzarênico distrófico marinho. Este está sujeito a
erosão eólica, apenas nas áreas onde não há cobertura vegetal, devido a pouca
capacidade de agregação estrutural entre os grãos de areia, o que reflete na
ausência de plasticidade, devido aos baixos percentuais de argila em trono de 1%.
Já a umidade deste solo em água disponível está entre 0,3 e 0,7, o que é
considerado de baixo teor de umidade.
Quanto a capacidade de degradação físico-estrutural do solo, é considerada
ausente em função de ser uma área considerada em equilíbrio ambiental, estando
com vegetação natural, o que garante a ausência erosiva. Além do mais, trata-se de
uma área de estabilidade tectônica, onde a Formação Barreiras não traz riscos a um
comprometimento geotécnico.
As encostas das dunas, os topos e os vales interdunares não apresentam
instabilidade, isto devido a vegetação arbórea e arbustiva, que através da matéria
orgânica incorporada no horizonte A1 do solo e das raízes promovem a estabilidade
das encostas.
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Mapa 3.1.3.1.1 – Mapa pedológico. O mapa na escala 1:5.000 encontra-se no Anexo 4.
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Por ser o neossolo quartzarênico distrófico marinho um solo que não há
agregação na sua estrutura, devido a predominância da areia e uma alta
permeabilidade e porosidade, o mesmo pode ser facilmente contaminado e/ou
poluído, por todo e qualquer tipo de efluente orgânico ou químico, que venha a ser
lançado no solo, que por sua vez contaminará as águas subterrâneas.
Sendo esta área de estrutura geomorfológica de dunas e de solos totalmente
arenosos, as variações topográficas não foram suficientes para influenciar a
pedogênese para outros tipos de solos.
3.1.3.2 Procedimentos metodológicos
Caracterização morfológica, coleta e preparação das amostras para análise
Após a fotointerpretação e excursão de reconhecimento na ZPA-1, foram
escolhidos os locais para serem feitas as descrições morfológicas do solo e coletas
de amostras dos horizontes do solo, conforme as normas de Lemos; Santos (1976);
Fanning; Fanning (1989) e EMBRAPA (1997), Laboratório da EMPARN – Empresa
de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte.
Análise física do solo
A composição granulométrica foi determinada pelo método de pipeta,
segundo Kilmer; Alexander (1949), utilizando hexametafosfato de sódio como agente
dispersante (GROHMANN; RAIJ, 1974). A fração areia, após a separação das
demais frações por tamisagem por via úmida, foi separada nas sub-frações, por via
seca, utilizando-se peneiras de malhas 2,0; 1,19; 0,59; 0,297; 0,149; 0,104 e 0,053
(EMBRAPA, 1997). A fração argila foi determinada pelo método da pipeta,
completado com água o meio dispersante, enquanto que a fração silte foi obtida por
diferença (VETTORI, 1969).
A classificação textural foi determinada com o auxílio do diagrama do
U.S.D.A. (SOIL SURVEY STAFF, 1971). Estando o solo classificado como textura
arenosa (areia), por ter menos de 15% de argila.
A umidade da capacidade de campo (UCC) e no ponto de murcha
permanente (PMP), foram determinadas de acordo com EMBRAPA (1997) e
consideradas como umidade da capacidade de campo (UCC) e ponto de murcha
permanente (PMP), as unidades de solo nas tensões de 0,01 MPa e 1,5 MPa,
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respectivvamente. A porcentagem (base de peso) de água disponível (AD) para as
plantas foi calculada pela diferença entre UCC e PMP.
Análise química do solo
O complexo sortivo foi extraído por agitação de 10g de terra fresca seca ao
ar (TFSA), com 100 ml de HNO3 a 0,05 N, onde o cálcio e o magnésio foram
determinados no extrato por espectrofotometria de absorção atômica, utilizando-se
solução de óxido de lantânio a 0,2% para eliminar a interferência do alumínio e
fósforo, de acordo com Slavin (1968). O potássio foi determinado por fotometria de
chama, segundo Catani; Paiva Neto (1949) e EMBRAPA (1997). De igual modo as
análises de alumínio trocável (Al3+) e a acidez titulável (H+ + Al3+).
A soma de bases (valor SB), foi calculada pela soma dos teores de cálcio,
magnésio, potássio e sódio, com resultados apresentados em cmolc.Kg-1 por 100 mg
de solo.
A capacidade de troca de cátions (CTC) foi obtida pela soma de bases (Ca,
Mg, K, Na) com valor da acidez titulável (Al, H), sendo o resultado apresentado em
cmolc.Kg-1 por 100 mg de TFSA (BLACK, 1965).
A saturação em bases (V%), cujo valor foi calculado pela equação:
V% =

S

x 100

CTC
A saturação em alumínio (m%), sendo o valor calculado pela equação:
M% =

Al

x 100

Al + S
Esse índice foi utilizado na classificação do solo, conferindo ao mesmo o
caráter distrófico, quando (V) é menor que 50%. Mas, se o horizonte ou volume do
solo, além de ser distrófico tiver saturação em alumínio (m) superior a 50%, revela o
caráter álico.
3.1.3.3 Dunas Sub-Recentes da ZPA – 1 (Campo Dunar dos Bairros Pitimbu,
Candelária e Cidade Nova)
São neossolos quartzarênicos distróficos marinhos (areias quartzosas), de
cores amareladas, sem estrutura; consistência seca, solta e alta friabilidade quando
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úmida no horizonte A1, dos perfis P1, P2, P3 P4; e média friabilidade no horizonte A11
dos perfis P1 e P4; pH5,2 a 6,1 (Foto 3.1.3.3.1, 3.1.3.3.2, 3.1.3.3.3 e 3.3.1.3.4).

Fonte: Elias Nunes, 2007.

Foto 3.1.3.3.1 – Perfil 1.

Fonte: Elias Nunes, 2007.

Foto 3.1.3.3.2 – Perfil 2.
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Fonte: Elias Nunes, 2007.

Foto 3.1.3.3.3 – Perfil 3.

Fonte: Elias Nunes, 2007.

Foto 3.1.3.3.4 – Perfil 4.
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De conformidade com as tabelas 3.1.3.3.1, 3.1.3.3.2, 3.1.3.3.3 e 3.1.3.3.4,
os solos das dunas apresentam uma predominância total de areia nos valores de
98,7%; 93,8%; 94,3%; 98,0%; 98,5% e 98,6%.
Os teores de silte aparecem com porcentagens de 0,3%; 2,2%; 3,7%; 0,6%;
0,5% e 0,5%. Enquanto que os teores de argila ficaram com 1%; 4%; 2%; 1%; 1% e
1%, demonstrando uma predominância de 1% de argila na maioria das amostras, o
que pode indicar um processo de intemperização mais avançado.

Tabela 3.1.3.3.1 – Resultado da análise granulométrica textural do neossolo quartzarênico da duna
01 sub-recente (fixa) da ZPA – 1 (Campo Dunar dos bairros Pitimbu, Candelária e
Cidade Nova)
Designação em %
Horizonte A1
Horizonte A11
Profundidade (cm)
0 – 37
37+
Cascalho (> 2 mm)
Areia total
98,7
93,8
Silte
0,3
2,2
Argila
1,0
4,0
Total
100
100
Fonte: Pesquisa de campo, 2007.

Tabela 3.1.3.3.2 – Resultado da análise granulométrica textural do neossolo quartzarênico da duna
02 sub-recente (fixa) da ZPA – 1 (Campo Dunar dos bairros Pitimbu, Candelária e
Cidade Nova)
Designação em %
Horizonte A1
Profundidade (cm)
Cascalho (> 2 mm)
Areia total
94,3
Silte
3,7
Argila
2,0
Total
100
Fonte: Pesquisa de campo, 2007.

Tabela 3.1.3.3.3 – Resultado da análise granulométrica textural do neossolo quartzarênico da duna
03 sub-recente (fixa) da ZPA – 1 (Campo Dunar dos bairros Pitimbu, Candelária e
Cidade Nova)
Designação em %
Horizonte A1
Profundidade (cm)
Cascalho (> 2 mm)
Areia total
98,4
Silte
0,6
Argila
1,0
Total
100
Fonte: Pesquisa de campo, 2007.

73

Tabela 3.1.3.3.4 – Resultado da análise granulométrica textural do neossolo quartzarênico da duna
04 sub-recente (fixa) da ZPA – 1 (Campo Dunar dos bairros Pitimbu, Candelária e
Cidade Nova)
Horizonte A11
Designação em %
Horizonte A1
Profundidade (cm)
0 – 43
43+
Cascalho (> 2 mm)
Areia total
98,5
98,6
Silte
0,5
0,4
Argila
1,0
1,0
Total
100
100
Fonte: Pesquisa de campo, 2007.

Conforme a Tabela 3.1.3.3.5, todos os neossolos quartzarênicos das dunas
da ZPA – 1 demonstram que a quantidade de água disponível (AD) para as plantas
é definida pela diferença entre a umidade da capacidade de campo (UCC) e de
ponto de murcha permanente (PMP).

Tabela 3.1.3.3.5 – Resultado das análises físicas: umidade da capacidade de campo (UCC), ponto de
murcha permanente (PMP) e água disponível (AD)
Designação
Umidade da
Ponto de Murcha
Água
capacidade de
Permanente (PMP)
Disponível
campo (UCC)
MPa 1,5
(AD)
MPa 0,01
Duna 01 – Horizonte A1
1,4
0,8
0,6
Duna 01 – Horizonte A11
0,9
0,6
0,3
Duna 02 – Horizonte A1
0,8
0,5
0,3
Duna 03 – Horizonte A1
1,3
0,8
0,5
Duna 04 – Horizonte A1
1,8
1,1
0,7
Duna 04 – Horizonte A11
0,7
0,4
0,3
Fonte: Pesquisa de campo, 2007.

As análises químicas do complexo sortivo (Tabelas 3.1.3.3.6, 3.1.3.3.7,
3.1.3.3.8 e 3.1.3.3.9), revelam que as amostras possuem um pH baixo, entre 5,2 e
6,0 (ácido). O alumínio com baixos teores < 0,29 cmolc.Kg-1; o hidrogênio com
baixos teores de 0,65 a 1,26 cmolc.Kg-1. São, também, baixos os teores em bases
com reduzidos valores em soma de bases (SB), variando de 0,09 a 0,37 cmolc.Kg-1.
A capacidade de troca de cátions (CTC) também é baixa entre 0,89 e 1,44 cmolc.Kg1

. A saturação em bases (V%) é baixa, entre 6,82 e 28,3, cmolc.Kg-1, o que confere

um caráter distrófico desse tipo de solo. A saturação em alumínio (%) se
apresentaram alta em quatro amostras, com valores de 45,83%; 63,38%; 70,73% e
70,74%; demonstrando um estado álico. Ver tabelas abaixo:
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Tabela 3.1.3.3.6 – Resultado da análise química do complexo sortivo do neossolo quartzarênico da
duna 01 sub-recente (fixa) da ZPA – 1 (Campo Dunar dos bairros Pitimbu,
Candelária e Cidade Nova)
Horizonte A11
Designação
Horizonte A1
Profundidade (cm)
0 – 37
37 +
pH – em água (1:2,5)
5,7
5,2
3+
Alumínio (Al )
0,29
0,29
Hidrogênio (H+)
1,00
0,90
Cálcio (Ca2+)
0,01
Traços
2+
Magnésio (Mg )
0,03
Traços
+
Potássio (K )
0,05
0,06
Sódio (Na+)
0,03
0,06
Soma de bases (SB)
0,12
0,12
Capacidade de troca de Cátions
(CTC)
1,44
1,35
Saturação por bases (V%)
8,33
8,89
Saturação por alumínio (%)
70,73
70,74
Fonte: Pesquisa de campo, 2007.

Tabela 3.1.3.3.7 – Resultado da análise química do complexo sortivo do neossolo quartzarênico da
duna 02 sub-recente (fixa) da ZPA – 1 (Campo Dunar dos bairros Pitimbu,
Candelária e Cidade Nova)
Designação
Horizonte A1
Profundidade (cm)
pH – em água (1:2,5)
6,1
0,06
Alumínio (Al3+)
0,89
Hidrogênio (H+)
2+
Cálcio (Ca )
0,24
2+
Magnésio (Mg )
0,05
Potássio (K+)
0,06
Sódio (Na+)
0,02
Soma de bases (SB)
0,37
Capacidade de troca de Cátions (CTC)
1,32
Saturação por bases (V%)
28,03
Saturação por alumínio (%)
13,95
Fonte: Pesquisa de campo, 2007.

Tabela 3.1.3.3.8 – Resultado da análise química do complexo sortivo do neossolo quartzarênico da
duna 03 sub-recente (fixa) da ZPA – 1 (Campo Dunar dos bairros Pitimbu,
Candelária e Cidade Nova)
Designação
Horizonte A1
Profundidade (cm)
pH – em água (1:2,5)
5,7
3+
Alumínio (Al )
0,17
Hidrogênio (H+)
1,06
Cálcio (Ca2+)
Traços
2+
Magnésio (Mg )
0,01
+
Potássio (K )
0,06
Sódio (Na+)
0,02
Soma de bases (SB)
0,09
Capacidade de troca de Cátions (CTC)
1,332
Saturação por bases (V%)
6,82
Saturação por alumínio (%)
63,38
Fonte: Pesquisa de campo, 2007.
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Tabela 3.1.3.3.9 – Resultado da análise química do complexo sortivo do neossolo quartzarênico da
duna 04 sub-recente (fixa) da ZPA – 1 (Campo Dunar dos bairros Pitimbu,
Candelária e Cidade Nova)
Horizonte A11
Designação
Horizonte A1
Profundidade (cm)
0 – 43
43 +
pH – em água (1:2,5)
5,7
5,8
3+
Alumínio (Al )
0,06
0,11
Hidrogênio (H+)
1,26
0,65
Cálcio (Ca2+)
0,16
0,03
2+
Magnésio (Mg )
0,06
0,02
+
Potássio (K )
0,06
0,06
Sódio (Na+)
0,03
0,02
Soma de bases (SB)
0,31
0,13
Capacidade de troca de Cátions
(CTC)
1,63
0,89
Saturação por bases (V%)
19,02
14,61
Saturação por alumínio (%)
16,22
45,83
Fonte: Pesquisa de campo, 2007.

3.1.3.4 Resultados e Discussões
As descrições morfológicas dos solos das dunas, denominados de
neossolos quartzarênicos distróficos marinhos, conhecidos na classificação antiga
como areias quartzosas distróficas marinhas, apresentaram resultados analíticos
que permitiu classificá-los como: Neossolo Quartzorênico distrófico marinho;
horizonte A fraco, textura fina.
Estes solos que compõem as dunas são ácidos, com intensa lixiviação de
sílica devido a predominância do quartzo, com areia total entre 93,8% a 98,8%. A
argila apresenta-se baixa, predominando 1% de teor nas amostras.
A relação entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente,
demonstraram que os solos das dunas perfis 01 e 04, nos horizontes A1,
respectivamente, apresentaram maior retenção de umidade e capacidade de água
disponível para a vegetação com valores entre 0,6 e 0,7. Isto porque as amostras
foram coletadas onde havia vegetação mais densa, com acúmulo de matéria
orgânica no horizonte superficial A1. Já nos solos das dunas, perfis 02 e 03, o solo
apresentou valores mais baixos, entre 0,3 e 0,5, em cujos locais estavam
desprovidos de vegetação, o que demonstrou um menor acúmulo de água
disponível.
Sendo assim, é evidente que a vegetação e a matéria orgânica deixada na
superfície do solo, faz com que aumente a umidade e a quantidade de água
disponível para as plantas, além de favorecer a umidade do ar e, principalmente,
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armazenar água subterrânea, daí a importância de preservar a cobertura vegetal e
reflorestar as áreas desprovidas de vegetação.
As análises químicas revelaram um pH ácido, apesar dos baixos teores de
alumínio trocável. São baixos, também, os teores de hidrogênio, soma de bases,
capacidade de troca de cátions e a saturação em bases. Já a saturação em alumínio
apresenta-se baixo nos solos das dunas 02 e 04 (13,95% e 16,22%), o que lhes
confere um caráter distrófico. Enquanto nos solos das dunas 01 e 03, os percentuais
são de 70,73% e 63,38%, o que lhes confere um caráter álico.
Este

comportamento

químico,

distrófico

e

álico,

dos

neossolos

quartzarênicos das dunas da ZPA-1, contribuem para a boa qualidade da água
subterrânea da área em estudo, onde percebe-se que a hidrologia local e o relevo
favorecem a formação de lagoas interdunares, devido a superficialidade do lençol
freático e riqueza de águas subterrâneas.
3.1.4 Hidrologia
A faixa litorânea leste do Estado do Rio Grande do Norte apresenta como
característica hidrológica a ocorrência de “vales úmidos”, desenvolvidos em diversas
bacias hidrográficas no trecho entre os municípios de Touros ao Norte, e Baía
Formosa ao Sul.
Tais vales úmidos compreendem em geral o baixo curso dos principais rios
associados àquelas bacias hidrográficas do litoral oriental do Estado, e que
deságuam no mar (Rio Maxaranguape, Rio Ceará Mirim, Rio Doce, Rio Potengi, Rio
Pirangi/Pitimbu, Rio Trairi, Rio Curimataú). Esses rios têm seu fluxo de base
alimentado fundamentalmente pela contribuição de águas subterrâneas do aqüífero
Barreiras, cuja efluência nos vales os torna perene durante o ano hidrológico.
Além dessas bacias hidrográficas no litoral leste, formadas por cursos
d´água perenes, temos as sub-bacias hidrográficas de escoamento difuso,
classificadas, pela SHERID (1998), como “Bacia da Faixa Litorânea Leste de
Escoamento Difuso” (Bacias 16, com oito sub-bacias: 16-1 a 16-8). Essas subbacias são originadas em setores mais restritos do litoral, especialmente nos
domínios de ocorrência de dunas costeiras fixas e móveis.
A “Sub-bacia 16-5 de Escoamento Difuso”, situa-se entre a Bacia do Rio
Potengi ao norte e a Bacia do Rio Pirangi/Pitimbu ao sul. A área da ZPA-1 (Zona de
Preservação Ambiental 1) se insere num trecho sul desta sub-bacia 16-5, mais
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especificamente no domínio da margem esquerda do Rio Pitimbu. Neste caso, o
caráter difuso da drenagem superficial na ZPA-1 é proporcionado pela ocorrência do
campo de dunas fixas implantado no local, numa região que abrange parte dos
bairros de Cidade Nova, Candelária, e Cidade Satélite.
A presença de dunas fixas na ZPA-1 evita a ocorrência de escoamento
superficial direto, e favorece predominantemente a infiltração das águas de chuva,
às quais tendem a promover a recarga do aqüífero Barreiras subjacente.
Neste caso, a infiltração mais fácil de águas de chuva não favorece a
formação de lagoas nem riachos ou córregos. Com isso, apenas as regiões de
baixios interdunares são passíveis de formar pequenos corpos d´água superficiais
efêmeros (lagoas temporárias), conforme mapa 3.1.2.2.1, e somente durante curtos
intervalos de tempo em relação ao ano hidrológico, em especial durante e/ou após
os picos de chuvas (Foto 3.2.4.1.1).

Fonte: Zuleide Lima, 2007.

Foto 3.1.4.1.1 – Lagoa temporária aflorante em picos e chuvas.

Deve ser ressaltado que, quando ocorrem, as pequenas acumulações de
águas superficiais citadas, de caráter bastante efêmero na ZPA-1, não estão
associadas à elevação e/ou contribuição de águas subterrâneas do aqüífero
Barreiras, visto que a profundidade média do lençol freático deste aqüífero (entre
12,9 metros e 57,0 metros) e sua distribuição ao longo da área (conforme constatado
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no diagnóstico hidrogeológico), impossibilita que ocorra esse fenômeno de
contribuição direta do aqüífero ao corpo de água superficial. Este mecanismo
hidrodinâmico deve ocorrer em relação à calha principal do Rio Pitimbu,
realimentado por ressurgências do aqüífero Barreiras, porém fora do âmbito da ZPA1.
3.1.5 - Hidrogeologia
3.1.5.1 Introdução
O presente diagnóstico constitui um conjunto de informações, dados e
avaliações hidrogeológicas integradas, que tratam da ocorrência de águas
subterrâneas na ZPA-1/Natal.
Objetivos
O objetivo geral é conhecer o modelo hidrogeológico conceitual da área, de
maneira que se obtenham parâmetros sobre a ocorrência de águas subterrâneas
necessários ao processo de gestão ambiental integrada na ZPA-1.
O objetivo específico é destacar a ocorrência de águas subterrâneas no
sistema aqüífero Dunas/Barreiras, bem como os mecanismos gerais de recarga do
Aqüífero Barreiras favorecida com a presença dos campos de dunas fixas. Alguns
aspectos hidroquímicos relevantes são ressaltados, enfocando a natureza qualitativa
natural e de proteção ambiental das águas subterrâneas.
3.1.5.2 Procedimentos metodológicos
a – Caracterização regional dos sistemas aqüíferos: procura introduzir uma
visão ampla acerca da ocorrência regional das águas subterrâneas no domínio do
litoral leste do Estado do Rio Grande do Norte, associada e integrada à ocorrência
de águas subterrâneas no domínio da ZPA-1;
b – Caracterização hidrogeológica da área da ZPA-1: procurou se
diagnosticar a forma de ocorrência das águas subterrâneas, mediante levantamento
e compilação dos dados existentes sobre: Localização e profundidade dos poços;
Unidades aqüíferas captadas; Profundidade do nível estático e vazão dos poços;
Regime de bombeamento dos poços; Usos atuais das águas subterrâneas;
79

Cadastramento de poços; Nivelamento topográfico de poços; Caracterização do
fluxo subterrâneo;
c – Avaliação sobre os aspectos de natureza lito-estrutural e dimensional do
sistema aqüífero Dunas-Barreiras, no que diz respeito às grandes feições geológicas
que controlam a ocorrência do aqüífero em subsuperfície. Neste caso, como
elemento adicional à interpretação, se procedeu à caracterização da estrutura
hidrogeológica a partir de correlação de perfis geológicos, e análise das cargas
hidráulicas entre os poços, com o intuito de destacar possíveis controles estruturais
no dimensionamento e hidráulica do sistema;
d – Avaliações sobre o funcionamento hidráulico do sistema aqüífero
Dunas-Barreiras, mecanismo de recarga natural, com destaque à função
hidrogeológica das dunas como componente hidráulico integrante do processo de
recarga natural, e provável interação das águas do sistema aqüífero com as águas
superficiais do Rio Pitimbu;
e – Caracterização dos parâmetros hidrodinâmicos do sistema aqüífero
(Condutividade Hidráulica, Transmissividade e Porosidade Específica), e das
condições naturais de escoamento das águas subterrâneas do sistema aqüífero
Dunas-Barreiras;
f – Aspectos de qualidade e uso das águas subterrâneas: Avaliação sobre a
qualidade natural das águas subterrâneas, com base em alguns parâmetros físicoquímicos de poços da ZPA-1;
g – Comentários sobre fontes de contaminação das águas subterrâneas:
Identificação das fontes potenciais de contaminação das águas subterrâneas,
vulnerabilidade e riscos potenciais de contaminação do lençol freático; e
h – Relatório final.
O diagnóstico hidrogeológico da ZPA-1 foi executado por meio de
procedimentos, métodos e técnicas de campo e escritório que visaram fundamentar
os aspectos relevantes com respeito à ocorrência e qualidade das águas
subterrâneas na região da ZPA-1.
Na execução do diagnóstico hidrogeológico foram consideradas as
seguintes etapas:
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Pesquisa bibliográfica da área e entorno da ZPA-1
Procedeu-se a consultas de estudos e projetos desenvolvidos na região de
Natal e Grande Natal, além de teses de doutoramento, dissertações de mestrado e
relatórios técnicos de empresas estatais e privadas.

Reconhecimento de campo
Compreendeu

um

reconhecimento

dos

aspectos

geológicos,

hidrogeológicos, uso/ocupação da área e fatores ambientais.

Etapas de escritório
Foi estabelecida uma triagem das informações, seguida da seleção de
poços que apresentassem influência direta com a área de ZPA-1. Daí foi efetuado
um cadastro de poços existentes no domínio e entorno mais próximo da ZPA-1,
tendo

por

base

os

estudos

desenvolvidos

pela

SERHID

(2006),

que,

complementados com informações de campo, reúne:
- Dados de parâmetros hidrogeológicos de campo (características
construtivas dos poços, profundidade do nível estático, vazão explotada e regime de
bombeamento);
- Forma de utilização das águas subterrâneas e tipos de captação das
águas subterrâneas;
- Indicação de parâmetros físico-químicos das águas dos poços (pH,
Condutividade Elétrica, Cloreto, Nitrato, Metano) e Registro de fontes potenciais de
contaminação.
As etapas se transcorreram com o uso de recursos computacionais para
confecção simplificada de perfis litológico-construtivos de poços tubulares; mapa
potenciométrico; seleção de dados e informações de parâmetros hidroquímicos das
águas subterrâneas (indicativos da potabilidade, e outros que possam comprovar a
qualidade das mesmas); nível de potabilidade e grau de contaminação dos
mananciais; tratamento, avaliação, interpretação dos dados e informações
hidrogeológicas e hidroquímicas, oriundas dos levantamentos de campo, de
trabalhos em escritório, e elaboração de relatório final.
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3.1.5.3 Aspectos Hidrogeológicos Regionais
A área da ZPA-1 integra parte da “Sub-bacia 16-5 de escoamento difuso”
(SERHID, 1988), Mapas 3.1.5.3.1 e 3.1.5.3.2. Esta sub-bacia, por sua vez, está
implantada na Bacia Sedimentar Costeira PE/PB/RN que se acha limitada ao leste
pela linha de costa, marcada pelo Oceano Atlântico, e ao Oeste pelo embasamento
cristalino (rochas ígneas e metamórficas).
De acordo com dados da SERHID (1998), a Bacia Sedimentar Costeira
PE/PB/RN é constituída por rochas sedimentares e sedimentos que bordejam o
litoral leste do Estado do Rio Grande do Norte, desde o município de Touros até o
município de Baía Formosa, com largura média de 30 km. O mapa 3.1.5.3.1 ilustra
esquematicamente a ocorrência regional da bacia, e o mapa 3.1.5.3.2 mostra
detalhes geológico-estruturais que controlam a ocorrência dos estratos sedimentares
costeiros.
Portanto, o contexto geológico desta faixa litorânea leste determina, da base
para o topo, os seguintes sistemas hídricos subterrâneos:
- Aqüífero Cristalino (não aflorante, na base da seqüência regional);
- Aqüíferos Cretáceos (não aflorante, em posição intermediária entre o
Cristalino e o sistema Dunas/Barreiras);
- Aqüífero Dunas/Barreiras (aflorante, situado no topo da seqüência
regional).
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Mapa 3.1.5.3.1 - Ilustração esquemática da ocorrência regional da bacia sedimentar costeira
PB/PE/RN – trecho entre Touros e Baía Formosa/RN.
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Mapa 3.1.5.3.2 - Detalhes geológico-estruturais que controlam a ocorrência dos estratos
sedimentares costeiros, na bacia PE/PB/RN – trecho entre Touros e Baía
Formosa/RN. (BEZERRA et al., 2001).
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- Aqüífero Cristalino
Denominado também de Aqüífero Fissural, corresponde às rochas ígneas e
metamórficas do Embasamento Cristalino Pré-Cambriano que ocorrem no subsolo,
compondo

o

substrato

dos

sistemas

cretáceos,

terciários

e

quaternários

sobrepostos, podendo ser registrado através de poços profundos.
Em

função

de

suas

limitadas

condições

hidrogeológicas

para

armazenamento de águas subterrâneas (porosidade por fraturas/falhas, de natureza
heterogênea e descontínua), torna-se um manancial de potencialidade insignificante
(poços com vazão entre 1 a 3 m3/h) em relação aos sistemas aqüíferos a ele
sobrejacentes, no domínio do litoral oriental do RN. Além disso, a qualidade das
águas é fator limitante para projetos de abastecimento público, uma vez que se
apresentam, na maioria, salobras, a menos que as captações sejam integradas a
programas de gestão de águas para complementação da oferta hídrica, e que estas
águas sejam dessalinizadas/potabilizadas por processos artificiais.

- Aqüíferos Cretáceos
Estes sistemas estão associados às rochas sedimentares cretáceas
depositadas diretamente sobre o embasamento cristalino, e assim geologicamente
posicionadas abaixo do Aqüífero Dunas-Barreiras.

No entanto, somente são

registrados também através de poços mais profundos.
Embora os Aqüíferos Cretáceos sejam pouco conhecidos e suas águas
pouco utilizadas no litoral oriental do RN, existem evidências de sua ocorrência no
subsolo desta região, sendo constituídos por rochas como calcários e arenitos
calcíferos.
No entanto, no domínio da área da ZPA-1, não se tem conhecimento da
captação/explotação dos sistemas cretáceos, cujo topo foi registrado na ZPA-1 em
profundidades entre 60,0 e 96,00 metros.

- Sistema Aqüífero Dunas/Barreiras
A Formação Barreiras (predominantemente do Terciário) compõe-se por
rochas sedimentares em geral pouco consolidadas (arenitos, argilitos, siltitos e
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conglomerados), em contato basal discordante sobre os aqüíferos cretáceos, e
sobre o aqüífero cristalino nas porções mais ocidentais do domínio litorâneo.
O Aqüífero Barreiras se refere às seqüências arenosas que constituem a
Formação Barreiras. No entanto, são comuns as variações faciológicas laterais e
verticais no conjunto litológico, em função da ocorrência de lentes de argilitos
arenosos/siltitos intercalados em arenitos finos a grossos, resultando em
descontinuidades dos estratos mais permeáveis. Desta forma o Aqüífero Barreiras,
embora seja geralmente livre, pode se apresentar como semi-confinado pelos
aquitards de argilitos arenosos/siltitos.
O manancial subterrâneo das Dunas tem suas possibilidades aqüíferas
estabelecidas pela ocorrência dos campos e lençóis de dunas fixas e/ou móveis,
constituídos exclusivamente por areias quartzosas. Estudos prévios mais antigos já
tinham demonstrado que, no trecho litorâneo entre Natal e Touros, o Aqüífero
Barreiras é constituído dominantemente de seqüências arenosas que formam,
juntamente com as dunas, um sistema hidráulico único, do tipo livre.
Tais afirmações foram constatadas por Melo (1995), na região de Natal,
referindo-se às dunas e aos sedimentos Barreiras como constituindo um sistema
hidráulico único, complexo e indiferenciado, denominado de Sistema Aqüífero
Dunas-Barreiras.

Neste caso, as dunas exercem a função fundamental de

transferência das águas de infiltração em direção aos estratos arenosos inferiores do
Aqüífero Barreiras.
Portanto, a área da ZPA-1 tem como principal manancial de águas
subterrâneas o Aqüífero Barreiras, de natureza livre, assentado sobre os aqüíferos
cretáceos (secundários), e formando, no topo, um sistema hidráulico único com os
sedimentos de dunas, estabelecendo-se o Sistema Aqüífero Dunas-Barreiras. Em
casos isolados, as dunas podem formar um aqüífero independente (Aqüífero Dunas),
no entanto, de natureza secundária com respeito ao Aqüífero Barreiras.
O fluxo regional das águas subterrâneas do Aqüífero Barreiras é para o mar.
No entanto, poderá ocorrer um redirecionamento do escoamento subterrâneo no
sentido dos vales úmidos, implantados nos principais rios que deságuam no litoral
oriental do Estado (Rio Boqueirão, Rio Maxaranguape, Rio Potengi, Rio Pirangi, Rio
Curimataú, etc.).
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Esta relação águas subterrâneas-águas superficiais mantém perene estes
rios no domínio de ocorrência do Aqüífero Barreiras do litoral leste, controlada pela
efluência das águas subterrâneas do Aqüífero Barreiras, recebendo também
contribuições indiretas das águas infiltradas nos campos de dunas, que realimentam
o próprio Aqüífero Barreiras.
O Quadro 3.1.5.3.1 mostra uma síntese regional dos principais sistemas
aqüíferos que ocorrem na Bacia 16 – Faixa Litorânea Leste de Escoamento Difuso,
entre Touros e Baía Formosa.
Verifica-se que as dunas, de uma forma geral, não representam um grande
sistema aqüífero em função de suas reduzidas dimensões, embora constitua uma
unidade de transferência de águas para o Aqüífero Barreiras subjacente, mediante
drenança vertical descendente. Este aspecto favorece a recarga e renovação das
águas deste aqüífero, comprovadas pela sua maior potencialidade hídrica regional, e
pela excelente qualidade físico-química natural (Resíduo Seco inferior a 250 mg/L –
Quadro 3.1.5.3.1).
Quadro 3.1.5.3.1 - Recursos hídricos subterrâneos da Bacia hidrográfica 16 - Faixa Litorânea Leste
de Escoamento Difuso (SERHID, 1998 – modificado)
Aqüífero
Disponibilidade
Potencialidade
Profundidade
Vazão dos
Resíduo
Tipo
(hm3/ano)

(hm3/ano)

média dos

poços
3

Seco

de
água

poços (m)

(m /hora)

(mg/L)

Dunas/Quaternário

0,0

0,29

5

1

< 250

C1S1

Barreiras/Tércio-

80,23

215,18

40 a 100

100 a 200

< 250

C1S1

quaternário

a
C3S1

Calcários

0,15

0,32

80

5 a 30

Cretáceos
Arenitos

500 a

C3S1

4000
0,37

Cretáceos

0,05

250 a 400

10 a 30

1000 a
2000

C3S2
a
C4S2

Fonte: Relatório HE-1358-R15-0898
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3.1.5.4 Sistemas Aqüíferos Barreiras e Dunas na área da ZPA-1
O cadastro de poços estudados na ZPA-1 é mostrado no Quadro 3.1.5.4.1.
Tem-se no domínio e entorno da área estudada um total de 20 poços pesquisados,
dos quais a maior parte foi construída pela CAERN (12 poços), e os demais por
outras empresas de perfuração de poços.
A profundidade dos poços varia de 42,0 metros a 110,0 metros, e os
diâmetros dos poços de 6 a 10 polegadas. As vazões dos poços variam de 3 m3/h a
200 m3/h. Ou seja, as águas subterrâneas do aqüífero Barreiras têm grande
importância no abastecimento hídrico local.
A profundidade do nível das águas subterrâneas (ainda no Quadro
3.1.5.4.1) varia entre 12,9 metros e 57,0 metros. Este aspecto demonstra a
influência do relevo no nível estático dos poços, ou seja, o relevo do terreno mais
alto significa nível freático mais profundo, podendo assim influenciar na menor
vulnerabilidade do aqüífero à poluição em determinados locais.
Foi procedida a uma caracterização geológica/hidrogeológica e dimensional
dos sistemas Barreiras e Dunas (litologia, espessuras do aqüífero, espessura
saturada, parâmetros hidrodinâmicos e fluxo subterrâneo) na ZPA-1. Foram
consideradas as informações elencadas no Quadro 3.1.5.4.2, além dos dados
mostrados no Quadro 3.1.5.4.2, e também nas Figuras 3.1.5.4.1 (perfis litológicoconstrutivos) e 3.1.5.4.2 (seções hidrogeológicas).
O conjunto de dados (Quadros 3.1.5.4.1 e 3.1.5.4.2; figuras 3.1.5.4.1 e
3.1.5.4.2) mostram a ocorrência de três (03) unidades litoestratigráficas distintas,
que são: Dunas (Quaternário); Formação Barreiras (Tércio-quaternário); Arenitos
calcíferos (Cretáceo). A seguir é feita uma caracterização das unidades que formam
os aqüíferos Barreiras e Dunas.
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9354988
9350916
9351264
9352164
9351488
9352852
9353074
9353324

9353278
9353782

9352612

9353014
9353558
9352982

CNO1083
PIT0074
PIT0068
PIT0131
PIT0066
CAN0083
CAN0082
CAN0081

CAN0429
CAN0133

CAN0425

CAN0426
CAN0420
PARQUE DAS
COLINAS
-

9353102

CAN0437

QUADRA DE TENIS
DO SAN VALE

LATITUDE
9353644
9352558
9352284
9354078

ID_POÇO
CAN0080
CAN0084
CAN0085
CAN0128

-

254617
254474
254625

254885

254400
253957

252098
253859
253053
252894
252982
253492
253586
253698

254565

LONGITUDE
253862
253475
253396
254122

50,5

78,0
86,5

80,0

42,0
89,0

60,0
73,5
70,0
66,0
79,0
83,0
82,60
86,0

60,0

PROFUNDIDADE
(metros)
97,0
94,0
77,5
110,0

CÁSSIA NELY - GM
POÇOS
*NE medidos no período de 2006.

EDILSON NONATO DE
FARIAS - GM POÇOS

PROPRIETÁRIO
CAERN
CAERN
CAERN
CAERN
ELIEZER COSME DE
MELO
BARROS
TRANSPORTE
CAERN
CAERN
CAERN
CAERN
CAERN
CAERN
CAERN
ANTÔNIO PAULINO
ROCHA
CAERN
EMPRESA VIA
SUL/TRANSFLOR
EDSON NONATO DE
FARIAS
ECOCIL

Quadro 3.1.5.4.1 - Cadastro de poços – região da ZPA-1 – Natal//RN

6

8
6

6

6
10; 8

2
8
8; 6
10
8; 6
10
10
10

8

DIÂMETRO
(polegada)
10
10
10
10

-

-

4
-

3

2,0
150

51
48
200
200
-

6

3

VAZÃO (m /h)
200
200
200
-

28,16

31,0

31,0
35,0

25,0

24,0
35,0

50,0
30,0
12,9
20,0
20,12
35,86
31,69
29,0

31,0

NE (metros)
49,0
49,3
28,95
57,0

(CAERN)

CAN 0081

86,0

97,0

CAN 0080

(CAERN)

(m)

ID_POÇO

PROF.

Arenitos: 66-86

Argilito: 62-66

Arenitos: 37-62

Argilito: 24-37

Arenito: 17-24

Areia fina: 0-17

Arenito calcífero: 96-97

Arenitos: 52-96

Argilito: 33-52

Arenitos: 0-33

(em metros)

LITOLOGIA/ESPESSURAS

Barreiras (17-86)

Formação

Dunas (0-17)

Cretáceo (96-97)

Barreiras (0-96)

Formação

litoestratigráficas

Unidades

29,0

49,0

NE (m)

Quadro 3.1.5.4.2 - Características litológicas e dimensionais – Aqüífero Barreiras na ZPA-1, Natal/RN

57,0

47,0

Barreiras (m)

Aqüífero

saturada do

Espessura

65,8-82,58

53,5-61,8

92,17

63,77-

(m)

dos Filtros

Intervalo

Continua ...

82,6

CAN 0082

(CAERN)

(m)

ID_POÇO

PROF.

Arenito calcífero: 82-82,6

Arenitos: 37-82

Argilito: 31-37

Arenito: 28-31

Argilito: 18-28

Arenito: 12-18

Areia fina: 0-12

(em metros)

LITOLOGIA/ESPESSURAS

Cretáceo (82-82,6)

Barreiras (12-82)

Formação

Dunas (0-12)

litoestratigráfica

Unidade

31,69

NE (m)

Quadro 3.1.5.4.2: Características litológicas e dimensionais – Aqüífero Barreiras na ZPA-1, Natal/RN

Continuação

50,3

Barreiras (m)

Aqüífero

saturada do

Espessura

79,65

51,57-

(m)

dos Filtros

Intervalo
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Continua ...

83,0

CAN 0083

(CAERN)

(m)

ID_POÇO

PROF.

Arenito calcífero: 82-83

Arenitos: 61-82

Argilito: 59-61

Arenitos: 53-59

Argilito: 48-53

Arenitos: 37-48

Argilito: 31-37

Arenito: 16-31

Areia fina: 0-16

(em metros)

LITOLOGIA/ESPESSURAS

Cretáceo (82-83)

Barreiras (16-82)

Formação

Dunas (0-16)

litoestratigráfica

Unidade

35,86

NE (m)

Quadro 3.1.5.4.2 - Características litológicas e dimensionais – Aqüífero Barreiras na ZPA-1, Natal/RN

Continuação

46,14

Barreiras (m)

Aqüífero

saturada do

Espessura

79,62

60,82-

58,82

53,42-

(m)

dos Filtros

Intervalo

92

Continua ...

Continuação

(CAERN)

CAN 0085

77,5

94,0

CAN 0084

(CAERN)

(m)

ID_POÇO

PROF.

Arenito calcífero: 77-77,5

Arenitos: 58-77

Argilito: 54-58

Arenitos: 46-54

Argilito: 44-46

Arenitos: 29-44

Argilito: 18-29

Arenitos:11-18

Areia fina: 0-11

Arenito calcífero: 92-94

Arenitos: 50-92

Argilito: 34-50

Arenito: 22-34

Areia fina: 0-22

(em metros)

LITOLOGIA/ESPESSURAS

Barreiras (11-77)

Formação

Dunas (0-11)

Cretáceo (92-94)

Barreiras (22-92)

Formação

Dunas (0-22)

litoestratigráfica

Unidade

28,95

49,3

NE (m)

Quadro 3.1.5.4.2 - Características litológicas e dimensionais – Aqüífero Barreiras na ZPA-1, Natal/RN

48,1

42,7

Barreiras (m)

Aqüífero

saturada do

Espessura

57,76-74,84

47,5-53,76

72,70-91,18

61,46-68,70

Filtros (m)

Intervalo dos

93

Continua ...

79,0

PIT 0066

(CAERN)

(m)

ID_POÇO

PROF.

Arenitos: 35-79

Siltito: 32-35

Arenitos: 14-32

Argilito: 6-14

Areia fina: 0-6

(em metros)

LITOLOGIA/ESPESSURAS

Barreiras (6-79)

Formação

Cretáceo (77-77,5)

litoestratigráfica

Unidade

20,12

NE (m)

Quadro 3.1.5.4.2 - Características litológicas e dimensionais – Aqüífero Barreiras na ZPA-1, Natal/RN

Continuação

58,88

Barreiras (m)

Aqüífero

saturada do

Espessura

74,84

68,55-

56,48

37,12-

(m)

dos Filtros

Intervalo

94

Continua ...

(CAERN)

CAN0133

89,0

110,0

CAN0128

(CAERN)

(m)

ID_POÇO

PROF.

Arenito calcífero: 88-89

Arenitos: 66-88

Argilitos: 62-66

Arenitos: 43-62

Argilito: 34-43

Arenitos: 24-34

Areia fina: 0-24

Arenitos: 84-110

Argilitos: 80-84

Arenitos: 62-80

Argilitos: 44-62

Arenitos: 40-44

Argilito: 34-40

Arenitos: 0-34

(em metros)

LITOLOGIA/ESPESSURAS

Cretáceo (88-89)

Barreiras (24-88)

Formação

Dunas (0-24)

Barreiras (0-110)

Formação

litoestratigráfica

Unidade

35,0

57,0

NE (m)

Quadro 3.1.5.4.2 - Características litológicas e dimensionais – Aqüífero Barreiras na ZPA-1, Natal/RN

Continuação

53,0

53,0

Barreiras (m)

Aqüífero

saturada do

Espessura

66,2-85,2

55,8-62,2

84—101

71—79

(m)

dos Filtros

Intervalo

95

Continua ...

(CAERN)

PIT 0068

70,0

79,0

PIT 0066

(CAERN)

(m)

ID_POÇO

PROF.

Arenito calcífero: 60-70

Arenitos: 34-60

Argilito: 32-34

Arenitos: 10-32

Areia fina: 0-10

Arenitos: 35-79

Siltito: 32-35

Arenitos: 14-32

Argilito: 6-14

Argilito: 34-40

Areia fina: 0-6

(em metros)

LITOLOGIA/ESPESSURAS

Barreiras (10-60)

Formação

Dunas (0-10)

Barreiras (6-79)

Formação

Dunas (0-6)

litoestratigráfica

Unidade

12,9

20,12

NE (m)

Quadro 3.1.5.4.2 - Características litológicas e dimensionais – Aqüífero Barreiras na ZPA-1, Natal/RN

Continuação

47,1

58,88

Barreiras (m)

Aqüífero

saturada do

Espessura

36,25-55,6

74,84

68,55-

56,48

37,12-

(m)

dos Filtros

Intervalo

96

Continuação

(CAERN)

PIT 0131

66,0

73,5

PIT 0074

(CAERN)

(m)

ID_POÇO

PROF.

Arenito calcífero: 64-66

Arenitos: 31-64

Argilito: 29-31

Arenitos: 5-29

Areia fina: 0-5

Arenito calcífero: 73-73,5

Arenitos/Siltitos: 29-73

Siltito: 25-29

Arenitos: 18-25

Siltito: 16-18

Arenitos: 0-16

(em metros)

LITOLOGIA/ESPESSURAS

Cretáceo (64-66)

Barreiras (5-64)

Formação

Dunas (0-5)

Cretáceo (73-73,5)

(0-73)

Barreiras

Formação

litoestratigráfica

Unidade

20,0

30,0

NE (m)

Quadro 3.1.5.4.2 - Características litológicas e dimensionais – Aqüífero Barreiras na ZPA-1, Natal/RN

44,0

43,0

Barreiras (m)

Aqüífero

saturada do

Espessura

37,5-63,04

44,5-60

36-42,30

(m)

dos Filtros

Intervalo

97

Continua ...

COLINAS

PARQUE DAS

ID_POÇO

87,5

(m)

PROF.

Arenitos: 41-87,5

Argilito: 30-41

Areia fina: 0-30

(em metros)

LITOLOGIA/ESPESSURAS

Barreiras (30-87,5)

Formação

Dunas (0-30)

litoestratigráfica

Unidade

31,0

NE (m)

Quadro 3.1.5.4.2 - Características litológicas e dimensionais – Aqüífero Barreiras na ZPA-1, Natal/RN

Continuação

56,5

Barreiras (m)

Aqüífero

saturada do

Espessura

67-83

(m)

dos Filtros

Intervalo
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Figura 3.1.5.4.1 – Perfis litológico-construtivos de poços na ZPA-1/Natal-RN
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Figura 3.1.5.4.2 – Seção Hidrogeológica na ZPA-1

3.1.5.5 Aspectos hidrogeológicos e dimensionais dos sedimentos de Dunas
Os sedimentos de Dunas dominam a paisagem superficial do terreno da
ZPA-1, sendo registrados, em subsuperfície, sobrejacentes às rochas sedimentares
da Formação Barreiras. As espessuras dos sedimentos dunares registradas nos
poços na ZPA-1 variam de 5,0 a 30,0 metros, sendo mais freqüentes entre 10,0 e
24,0 metros.
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Na Figura 3.1.5.4.1 pode-se verificar uma leve tendência de aumento das
espessuras das dunas no sentido Norte da seção, que coincide com o setor de
ocorrência mais efetiva dos campos de dunas. Logo, este comportamento de
aumento das espessuras dunares se dá para oeste, a partir da Avenida Prudente de
Morais (cotas topográficas de 45,0 a 57,0 metros), no sentido de Cidade Nova (cotas
entre 68,0 e 92,0 metros), no qual a topografia do terreno se torna mais acidentada
pela maior espessura de sedimentos de dunas.
Os sedimentos de dunas compõem-se predominantemente de areias finas
homogêneas e quartzosas, e assim, demonstra um caráter de elevada porosidade e
permeabilidade, favorecendo a uma taxa de infiltração elevada. Desta forma se
notabiliza por apresentar excelentes condições para recepção de águas de chuva,
as quais se infiltram para compor a recarga subterrânea do Aqüífero Barreiras,
principal unidade aqüífera subjacente.
A análise dos perfis litológico-construtivos (Figura 3.1.5.4.2) demonstra que
os poços explotam águas subterrâneas da parte inferior do Aqüífero Barreiras, e não
nos intervalos de sedimentos de dunas.
Além deste aspecto citado, os perfis evidenciam que normalmente o nível
das águas subterrâneas nos poços situa-se mais profundo que o limite inferior de
ocorrência (base) dos sedimentos de dunas. Este aspecto caracteriza as dunas
como uma camada aqüífera geralmente insaturada, porém de grande importância
hidrogeológica, pois funciona hidraulicamente como uma unidade de transferência
das águas de chuva para o Aqüífero Barreiras, por meio de drenança vertical
descendente.
A cobertura vegetal, fixadora dos campos de dunas, assume grande
destaque no aspecto da paisagem da ZPA-1, e principalmente na manutenção das
condições ambientais em geral. De fato, a cobertura vegetal mantém as condições
de recarga do Aqüífero Barreiras, pois a vegetação favorece a retenção de águas de
chuva, evita o escoamento superficial e processos erosivos eólicos sobre as dunas,
e assim favorece a infiltração.
Logo, a manutenção/preservação da cobertura vegetal fixadora das dunas
na ZPA-1 evita os processos erosivos eólicos passíveis de ocorrer sobre as
mesmas, favorecendo assim a retenção de águas de chuva e sua infiltração vertical
progressiva, necessária à recarga do Aqüífero Barreiras subjacente, ao longo do
tempo.
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3.1.5.6 Aspectos hidrogeológicos do aqüífero Barreiras
a) Espessura do Aqüífero Barreiras
Os dados regionais têm evidenciado o Aqüífero Barreiras composto por
estratos sedimentares indicados por camadas de arenitos finos a grossos,
intercalados por lentes de material argilo-siltoso e conglomerados, conjunto litológico
esse cujas espessuras são variáveis, embora exista espacialmente uma tendência
de aumento das espessuras no sentido leste, para o mar.
O domínio da ZPA-1, de acordo com a compartimentação tectônica regional
da

Bacia

Costeira

Leste

(SERHID,

1998),

situa-se

entre

o

Alto

de

Macaíba/Parnamirim a oeste, e uma zona de falha normal no lado leste. Este
aspecto demonstra que a espessura do Aqüífero Barreiras pode ser estruturalmente
controlada por escalonamento de blocos desenvolvidos no substrato rochoso (Figura
3.1.5.4.2).
Em estudos da SERHID (1988) foram estabelecidos valores médios da
espessura do Aqüífero Barreiras, mediante análise de perfis litológicos de 410
poços. Os dados revelaram, em 96% casos, valores de espessura do aqüífero
inferiores a 110,0 metros, predominando o intervalo de espessuras entre 38,0 e 74,0
metros, e média de 57,9 metros.
No domínio da ZPA-1 tem-se os valores encontrados nos poços estudados
que são apresentados no Quadro 3.2.5.6.1. A análise dos dados mostra que as
espessuras da camada aqüífera (representada pela Formação Barreiras) varia entre
50,0 metros e 110,0 metros, embora na maioria dos poços as espessuras ocorram
entre 60,0 e 80,0 metros, com valor médio de 71,0 metros. Logo, a espessura média
da camada aqüífera na ZPA-1 é visivelmente maior que a média regional (que é de
57,9 metros).
Deve ser ressaltado que a camada representativa do Aqüífero Barreiras
está subjacente aos sedimentos de dunas fixas na ZPA-1, estas de caráter muito
poroso e permeável, compondo assim o sistema único Dunas/Barreiras. Daí, os
sedimentos de Dunas e as rochas do Aqüífero Barreiras, subjacente, se
complementam hidráulica e hidrogeologicamente, na medida em que a cobertura de
dunas favorece a recepção e infiltração de águas de chuva, e o Aqüífero Barreiras
armazena as águas infiltradas localmente através do campo de dunas, além da
recarga recebida regionalmente.
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b) Espessura saturada do Aqüífero Barreiras
Em estudos regionais desenvolvidos pela SERHID (1998), da mesma forma,
foram avaliadas as espessuras saturadas do Aqüífero Barreiras, mediante análise de
882 poços, e determinados os seguintes valores:
- 70% dos poços apresentaram valores de espessura saturada entre 17,0 e
33,5 metros;
- 18% dos dados mostraram espessuras variando entre 33,5 e 50,0 metros;
- Espessura saturada máxima: 83,0 metros.
- Valor médio de espessura saturada do Aqüífero Barreiras: 26,2 metros.
Os estudos demonstraram também, que o domínio estabelecido entre a
região sul de Natal até imediações de São José de Mipibu/Nísia Floresta, apresenta
espessuras saturadas que ultrapassam 30,0 metros, e em alguns trechos alcançam
60,0 metros.
No contexto local da ZPA-1 os dados dos poços revelaram que as
espessuras saturadas do Aqüífero Barreiras variam entre 42,7 e 58,9 metros. O
valor médio é de 49,7 metros, portanto, muito superior à média regional (de 26,2
metros).
O material sedimentar siliciclástico, que constitui o Aqüífero Barreira na
ZPA-1, é representado por:
- Arenitos: Arenitos finos, médios e grossos; arenitos conglomeráticos, em
geral argilosos, pouco a muito litificados, de cores variadas (amarelada, cinza,
avermelhada, marrom, esbranquiçado);
- Argilitos/siltitos: Argilitos/siltitos pouco a muito litificados, cores variadas
(vermelha, amarelada, cinza, roxa, variegada);
- Níveis conglomeráticos.
Comumente os argilitos/siltitos ocorrem intercalados nos arenitos, com
espessuras entre 2,0 a 19,0 metros, podendo ocorrer, num único ponto e no perfil
vertical, mais de uma intercalação alternada com estratos de arenitos.
Estes aspectos litológicos caracterizam o Aqüífero Barreiras como sendo
um aqüífero livre. No entanto, as intercalações de argilitos/siltitos podem favorecer
às variações faciológicas no domínio espacial de ocorrência do aqüífero. Tais
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variações podem proporcionar condições locais de semiconfinamento, pela presença
de um determinado estrato de argilito/siltito.
Estes aspectos podem influenciar não somente na produtividade local do
aqüífero, como também favoravelmente no aspecto de proteção e menor
vulnerabilidade do sistema à poluição antropogênica.
Diante das espessuras da camada e espessuras saturadas do Aqüífero
Barreiras que ocorrem na ZPA-1, e comparando com os dados regionais, ressalta-se
a grande vocação hidrogeológica deste aqüífero na área, induzida também pela
presença dos campos de dunas sobrejacentes que, de forma integrada e
hidraulicamente conectados, definem um sistema hídrico subterrâneo de elevada
potencialidade na região da ZPA-1.
No Quadro 3.1.5.6.1 são também mostradas as profundidades dos filtros
dos poços. Percebe-se que a zona produtora de águas do Aqüífero Barreiras se
inicia geralmente a uma maior profundidade em relação à base das dunas. Isto
comprova que no local estudado os sedimentos de dunas não constituem uma
camada aqüífera permanentemente saturada, não possibilitando sua explotação por
poços tubulares. Ou seja, conforme discutido anteriormente, os sedimentos de
dunas formam uma unidade de transferência hidráulica de águas de chuva,
favorecendo a recarga do Aqüífero Barreiras subjacente.
Daí, a zona de filtros (captação) nos poços tubulares da ZPA-1 geralmente
se inicia a partir de profundidades que variam de 47 metros (poço CAN 0085) a 71,0
metros (poço CAN 0128), nos setores central e norte da área. No setor sul os filtros
dos poços são relativamente mais rasos, se iniciando entre 36,25 metros (poço PIT
0068) e 37,5 metros (poço 0131). O comprimento médio dos filtros nos poços é da
ordem de 25,0 metros.
c) Estimativa de Parâmetros hidrodinâmicos do Aqüífero Barreiras
Os dados apresentados se referem às informações oriundas de estudos
desenvolvidos pela SERHID (1998), abrangendo tanto valores da região de Natal,
como valores encontrados em estudos da região costeira leste. A análise efetuada
nestes estudos definiu regionalmente os seguintes resultados para o Aqüífero
Barreiras:
•

Condutividade Hidráulica:
Valor mínimo: 1,90 x 10-5 m/s;
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Valor máximo: 8,06 x 10-3 m/s;
Valor médio: 1,81 x 10-4 m/s.
•

Transmissividade:
Valor mínimo: 0,0056 x 10-3 m2/s;
Valor máximo: 35,0 x 10-3 m2/s;
Valor médio: 4,76 x 10-3 m2/s.

•

Porosidade Específica:
Valor mais freqüente: 10%.

Os valores destes parâmetros hidrodinâmicos, mais especificamente na
região de Natal, são os seguintes apresentados no Quadro 3.2.5.6.2. O valor da
Transmissividade no poço CAN 0080 (6,54 x 10-2 m/s) refere a um dado obtido no
domínio da ZPA-1. Neste caso, considerando a espessura saturada do Aqüífero
Barreiras neste ponto, da ordem de 47,0 metros (no Quadro 3.2.5.3.4), se tem o
seguinte valor de Condutividade Hidráulica:
K = T/b = 6,54 x 10-2/47,0 = 1,4 x 10-3 m/s.
Daí, temos estimados os parâmetros hidrodinâmicos do Aqüífero Barreiras,
estimados neste caso como representativos da ZPA-1:
- Transmissividade (T) = 6,54 x 10-2 m2/s;
- Condutividade Hidráulica (K) = 1,4 x 10-3 m/s ;
- Porosidade específica (Sy) = 10%.
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Quadro 3.1.5.6.1 - Parâmetros hidrodinâmicos do Aqüífero Barreiras na região de Natal/RN

Poço

Data ensaio

Fonte

T (m2/s)

K (m/s)
-3

Dunas

1978-1994

MELO (1995)

0,14 x 10

2,63 x 10-4

L. Nova I

1978 -1994

MELO (1995)

0,13 x 10-3

2,96 x 10-4

L. Nova II

1978 -1994

MELO (1995)

0,18 x 10-3

3,74 x 10-4

N. Campo

1978 -1994

MELO (1995)

0,15 x 10-3

3,0 x 10-4

P. Negra

1978 -1994

MELO (1995)

0,13 x 10-3

2,46 x 10-4

Pirangi

1978 -1994

MELO (1995)

0,12 x 10-3

3,0 x 10-4

C. Satélite

1978 – 1994

MELO (1995)

0,12 x 10-3

3,1 x 10-4

F. Camarão

1978 – 1994

MELO (1995)

0,10 x 10-3

2,6 x 10-4

Candelária

1978 - 1994

MELO (1995)

0,15 x 10-3

3,5 x 10-4

Guarapes

1978 - 1994

MELO (1995)

0,20 x 10-3

6,7 x 10-5

CAN 0080/ZPA-1

1997

CAERN (1997)

6,54 x 10-2

1,4 x 10-3

d) Alimentação e recarga do sistema aqüífero
A alimentação do sistema aqüífero Dunas/Barreiras se procede por
infiltração das águas de chuva a partir da superfície do terreno. As águas infiltradas
de início trafegam verticalmente na porção superior da zona não saturada,
representada pelos sedimentos arenosos dunares, e parte superior do Aqüífero
Barreiras. Daí, com o avanço progressivo as águas infiltradas alcançam o nível do
lençol freático da zona saturada do Aqüífero Barreiras, realimentando assim o
sistema aqüífero. Há possibilidade também do aqüífero ser recarregado na ZPA-1
pelo fluxo subterrâneo regional, visto que as águas subterrâneas escoam no sentido
do mar, em regiões costeiras.
À medida que o aqüífero é realimentado, sazonalmente e/ou após uma série
temporal com precipitações acima da média, ocorre uma elevação progressiva do
lençol freático, que se reflete na subida do nível d’água nos poços, até uma posição
máxima (mais rasa) após o final da estação chuvosa.
Terminado o período chuvoso, o fluxo das águas subterrâneas vai
proporcionando um rebaixamento do lençol freático e do nível d’água dos poços,
sendo as águas subterrâneas descarregadas nas frentes de escoamento para o mar
e localmente na ZPA-1 no sentido do vale úmido do Rio Pitimbu, cujo fluxo de base
é perenizado pela contribuição subterrânea do aqüífero Barreiras.
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A posição mínima (mais profunda) do lençol freático se dá no final da
estação seca. A variação anual do nível das águas subterrâneas (diferença entre a
posição máxima e mínima do lençol freático) numa determinada área corresponde
ao volume de água liberado anualmente pelo aqüífero, conhecido como Vazão de
Escoamento Natural do aqüífero (VEN), que por sua vez é equivalente à recarga
anual do aqüífero conhecida pela oscilação sazonal do nível das águas
subterrâneas, ou seja, às reservas reguladoras ou explotáveis do aqüífero.
Logo, é evidente que o conhecimento da recarga do aqüífero e das reservas
explotáveis, que podem ser extraídas sem comprometer o equilíbrio do sistema,
requer que seja bem conhecida a oscilação do nível das águas subterrâneas, o que
é seguramente possível mediante uma rede de monitoramento prolongado do nível
freático.
Umas das formas de avaliar a recarga, portanto, é através do conhecimento
da variação sazonal do nível das águas subterrâneas, e assim determina-se a
reserva reguladora, por:
RECARGA = A. H.µ, em que:
A – área superficial do aqüífero passível de recarga, em m2;
H – variação anual do nível das águas subterrâneas, em m;
µ - porosidade efetiva do aqüífero (admensional).
Os valores regionais médios dos parâmetros acima, definidos pela SERHID
(1998), são: H = 4,0 metros; µ = 10%. Desta forma se tem os seguintes dados:
- A = 7509200 m2 (área de ZPA-1);
- H = 4,0 metros/ano;
- µ = 10%.
Substituindo os valores temos:
RECARGA = 7509200 x 4,0 x 0,10 = 3 x 106 m3/ano (ou, 3 milhões de
m3/ano) .
O volume precipitado (Vp) sobre a ZPA-1 pode ser avaliado, em termos
médios, pelo produto entre a sua área e a altura precipitada (h) sobre a mesma, ou,
Vp = A x h. Na região de Natal a precipitação média anual é da ordem de: h =
1456,6 mm = 1,5 m. Sendo a área de 7509200 m2, temos um volume precipitado de
11.263.800 m3/ano na ZPA-1.
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Daí, temos a recarga na ZPA-1 correspondente a uma taxa de infiltração de
26% do volume precipitado. Alguns autores admitem taxas de infiltração da ordem
de 40% para região de Natal. Isso pode ser inclusive aplicado na ZPA-1, dado as
características de elevada porosidade e permeabilidade que tem sido revelada pelo
sistema aqüífero Dunas/Barreiras neste domínio. Logo, a taxa de 26% pode ser
apresentada aqui apenas como uma estimativa preliminar, pois seria necessário
conhecer com maior precisão a amplitude ( H) de variação sazonal do nível das
águas subterrâneas.
Temos então que na área de ZPA-1, de forma estimada, se dá uma recarga
de águas subterrâneas da ordem de 3 milhões de m3/ano, o que corresponde a uma
taxa de infiltração aproximada de 26%. No entanto, sabe-se que a variação do nível
freático H depende, além das propriedades litológicas do aqüífero, da intensidade
de chuvas no período anual ou numa série histórica, o que só é possível conhecer
com monitoramento do lençol freático.
Evidentemente que esta é uma estimativa preliminar (26%) da taxa de
infiltração, considerando as elevadas condições de porosidade e permeabilidade
visivelmente apresentadas pelos sedimentos areno-quartzosos de dunas, principal
área de recarga do Aqüífero Barreiras, sem ocupação antropogênica, na ZPA-1.
e) Fluxo das águas subterrâneas do Aqüífero Barreiras – ZPA-1
O Quadro 3.2.5.6.1 reúne os poços com informações necessárias à
confecção do mapa potenciométrico preliminar na ZPA-1, que é apresentado no
Mapa 3.1.5.6.1.
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Quadro 3.1.5.6.2 - Cotas potenciométricas dos poços estudados na região e entorno da ZPA-1 Natal/RN.
COTA

COTA NE

ID_POCO

LATITUDE

LONGITUDE

NE (metros)

TERRENO (m)

(m)

CAN0080

9353644

253862

49,0

63,0

14,0

CAN0084

9352558

253475

49,3

65,26

15,96

CAN0085

9352284

253396

28,95

50,05

21,1

CAN0128

9354078

254122

57,0

57,0

0,0

CAN0437

9353102

254565

31,0

49,76

18,76

CNO1083

9354988

252098

50,0

50,0

0,0

PIT0074

9350916

253859

30,0

41,52

11,52

PIT0068

9351264

253053

12,9

32,24

19,34

PIT0131

9352164

252894

20,0

46,0

26,0

PIT0066

9351488

252982

20,12

30,49

10,37

CAN0083

9352852

253492

35,86

48,63

12,77

CAN0082

9353074

253586

31,69

52,0

20,31

CAN0081

9353324

253698

29,0

48,44

19,44

CAN0429

9353278

254400

24,0

56,95

32,95

CAN0133

9353782

253957

35,0

54,29

19,29

CAN0425

9352612

254885

25,0

42,42

17,42

CAN0426

9353014

254617

31,0

50,78

19,78

CAN0420

9353558

254474

35,0

57,0

22,0

**NE medidos no período de 2006.

A verificação da distribuição das curvas iso-potenciométricas no Mapa
3.1.5.6.1 demonstra que, na área da ZPA-1, o fluxo das águas subterrâneas do
Aqüífero Barreiras se mostra radial e divergente, a partir de um alto potenciométrico
estabelecido na direção nordeste/sudoeste, destacado segundo a cota de 20,0
metros.
Partindo deste alto potenciométrico as águas subterrâneas escoam em duas
(02) frentes de escoamento principais, sendo uma no sentido Sudeste (sentido
Neópolis), e outra no sentido Noroeste (sentido Cidade Nova), e uma frente
secundária no sentido Sudoeste (sentido Pitimbu). A frente Nordeste não é possível
ser bem definida por falta de dados.
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Mapa 3.1.5.6.1 – Mapa Potenciométrico preliminar – área da ZPA-1 – Natal/RN. O mapa na
escala 1:5.000 encontra-se no Anexo 5.
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Sabe-se que o padrão de fluxo regional na região sul de Natal, de uma
forma geral, é controlado por um alto potencimétrico estabelecido no domínio
Candelária-Cidade Nova-San Vale (MELO, 1995), determinando os seguintes
exutórios naturais (saídas) das águas subterrâneas: o rio Potengi ao norte; o rio
Pitimbu ao sul; e o mar, no setor leste da cidade.
Percebe-se então que o fluxo local das águas subterrâneas na ZPA-1 segue
este padrão de fluxo regional, em que as frentes locais de escoamento (Sudeste e
Sudoeste) evidenciam que as águas subterrâneas seguem para o rio Pitimbu e para
o mar, e na frente de escoamento Noroeste as águas subterrâneas tendem a seguir
para o rio Potengi.
Analisando o espaçamento entre as curvas isopotenciométricas de 15,0 e
20,0 metros, constata-se que este espaçamento é maior (menor gradiente
hidráulico) no sentido da frente de escoamento Sudeste, podendo caracterizar
diferentes condições litológicas do aqüífero Barreiras em diferentes setores da ZPA1, fato que espacialmente deve influenciar nas características de Transmissividade
(potencialidade) e Condutividade Hidráulica (facilidade de movimento da água
subterrânea) do aqüífero nesta área.
Portanto, o modelo físico do fluxo das águas subterrâneas (radial e
divergente) na ZPA-1 ressalta a relevância desta como principal zona de recarga do
aqüífero Barreiras, não somente para a própria, como também para a região de
Natal como um todo.
O alto potenciométrico estabelecido na ZPA-1, o qual caracteriza o fluxo
radial e divergente, deve ser fortemente controlado pelo campo de dunas
geologicamente implantadas, e desta forma a sua preservação significa a
manutenção das condições de recarga natural do Aqüífero Barreiras neste domínio.
Localmente (na ZPA-1), um dos aspectos ressaltados diz respeito ao
escoamento das águas subterrâneas para sul/sudeste, seguindo para o Rio Pitimbu,
sugerindo que há condições de contribuição das águas subterrâneas do aqüífero
Barreiras para o fluxo de base do Rio Pitimbu, tornando-o perene ao longo do ano
hidrológico.
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f) Aspectos estruturais do Aqüífero Barreiras na ZPA-1
O mapa 3.2.5.6.1 mostra uma seção hidrogeológica de sentido geral SulNorte. De acordo com os aspectos litológico-estruturais apresentados, temos as
seguintes considerações:
- Tomando o topo do arenito calcífero como camada-guia, percebe-se que
há influência da tectônica na distribuição da cobertura Tércio-quaternária e
Quaternária (Aqüífero Barreiras e Dunas).
- Registra-se ao longo da seção a ocorrência de escalonamento de blocos
estruturais em subsuperfície, favorecendo localmente a implantação de altos (horst)
e baixos estruturais (grabens), adjacentes;
- Neste caso verifica-se que ocorre um alto estrutural principal no setor
central da seção (poços PIT 0131 e CAN 0084), sendo os setores sul e norte
correspondentes a baixos estruturais (grabens locais), embora o setor norte
represente o bloco mais rebaixado, visto que não se detecta os arenitos calcíferos
em profundidades maiores;
- O bloco estrutural rebaixado no setor norte evidencia um controle
estrutural na preservação dos estratos mais espessos do Aqüífero Barreiras, e
também das maiores espessuras saturadas (especialmente no domínio do poço
CAN 0128);
- Constata-se que o lençol freático (indicado pelo nível potenciométrico nos
poços) segue em linhas gerais o padrão estrutural, ou seja, existe um alto
potenciométrico (divisor principal de águas subterrâneas) coincidente com o alto
estrutural (entre os pontos PIT 0131 e CAN 0081);
- A partir deste alto potenciométrico as águas subterrâneas escoam para sul
e para norte, comprovando a existência do divisor de águas subterrâneas citado;
- O caráter litológico no âmbito espacial, e sua integração/associação com a
disposição espacial do lençol freático, demonstra que o Aqüífero Barreiras é de
natureza essencialmente livre, pois os estratos argilosos não demonstram a
existência de condições confinantes nas porções inferiores do Aqüífero Barreiras.
- É demonstrado que os sedimentos de dunas (indicados na seção por
areias finas) não apresentam níveis saturados, pois o nível das águas subterrâneas
é representado pela superfície potenciométrica do aqüífero Barreiras, a qual está
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bem abaixo da porção inferior das dunas, e completamente ajustado aos estratos do
Aqüífero Barreiras.

g) Exutórios naturais e artificais:
Os principais exutórios naturais (saídas) de águas subterrâneas na região
de Natal são: o Rio Potengi; Rio Pitimbu; e o mar. Na região da ZPA-1 o mapa
potenciométrico (Mapa 3.1.5.6.1) mostra que parte do escoamento subterrâneo
segue para sul/sudeste (sentido Pitimbu-Neópolis), e por se tratar de uma área de
recarga de caráter radial e divergente, o fluxo segue também para noroeste (sentido
Cidade Nova).
Logo, o fluxo subterrâneo local, na ZPA-1, também se desenvolve
direcionado aos principais exutórios naturais do Aqüífero Barreiras em Natal (Rio
Potengi-Rio Pitimbu-Mar), seguindo o padrão regional.
Os principais exutórios artificiais na ZPA-1 são os poços tubulares, que
explotam águas subterrâneas para abastecimento público e outros usos domésticos
e comerciais.
Uma estimativa do volume natural liberado do aqüífero pode ser feita a partir
do conhecimento da Vazão de Escoamento Natural (VEN), dada por:
VEN = T. i. ,
VEN – Vazão de escoamento natural ou descarga de água subterrânea que
passa na frente considerada, expressa em m3/ano, ou l/s;
T – Transmissividade hidráulica do sistema Aqüífero Barreiras, em
2

m /segundo;
i – gradiente hidráulico, admensional;
- largura da frente de escoamento, em metro (aproximada em 2.600 m).
Apenas como hipótese preliminar, em termos de valor de vazão de
escoamento natural na ZPA-1, temos determinado este parâmetro na frente de
escoamento sudeste, de acordo com o mapa potenciométrico (Mapa 3.1.4.2.2), com
os seguintes dados:
T = 6,54 x 10-2 m2/s (valor determinado na ZPA-1, poço CAN 0080, Quadro
3.1.4.2.4);
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i = 0,0048 (0,48%) (gradiente médio estimado ao longo das linhas de fluxo
no sentido sudeste, entre as curvas isopotenciométricas de 15,0 e 20,0 metros);
= 2.600,0 metros (correspondente ao comprimento médio da frente de
escoamento sudeste, medida ao longo do limite oriental da ZPA-1).
Logo, temos:
VEN(sudeste) = 6,54 x 10-2 x 0,0048 x 2600,0 = 0,82 m3/s = 25 x 106
m3/ano (ou, 25 milhões de m3/ano) .
A análise dos dados revela que o valor encontrado (25 x 106 m3/ano) é
significativamente maior que as reservas reguladoras (3 x 106 m3/ano) determinadas
no item anterior 3.4. Ou seja, a recarga estimada preliminarmente para o Aqüífero
Barreiras (de 3 x 106 m3/ano – item 3.4) serve apenas como hipótese preliminar de
recarga, visto que apenas em uma frente de escoamento o valor foi bem superior.
A recarga do Aqüífero Barreiras na ZPA-1, portanto, deve ser bem maior
(pelo menos da ordem de grandeza avaliada pelo valor da Vazão de Escoamento –
VEN), tendo em vista o caráter litológico, Transmissividade e Condutividade
Hidráulica

(estas últimas sendo bem maiores na ZPA-1 que os valores médios

obtidos na região de Natal e no âmbito mais regional). De fato, a Transmissividade e
Condutividade Hidráulica do Aqüífero Barreiras (6,54 x 10-2 m2/s, e 1,4 x 10-3 m/s,
respectivamente, ver Quadro 3.1.5.7.1) retratam as condições bem mais favoráveis à
recarga e armazenamento de águas subterrâneas no domínio da ZPA-1.
Estes aspectos comprovam que a determinação dos reservas ou recursos
explotáveis requer dados de monitoramento sazonais do lençol freático, bem como
do estabelecimento de um balanço hídrico consistente para o aqüífero Barreiras
inclusive com aplicação de métodos (balanço de cloreto, por exemplo).
Em caso de nova avaliação das reservas pelo princípio de Darcy, como foi
apresentado, será necessário o refinamento do mapa potenciométrico, bem como
novos testes e/ou reinterpretação de dados de bombeamento do aqüífero na ZPA-1,
embora os resultados apresentados sejam significativamente importantes para o
conhecimento preliminar do sistema Aqüífero Barreiras, e sirvam de base para
projetos de detalhamento específicos de quantificação das taxas de infiltração e
reservas explotáveis do aqüífero, num outro estudo.
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3.1.5.7 Aspectos gerais sobre a qualidade das águas do Aqüífero Barreiras
O Quadro 3.1.5.7.1 apresenta alguns dados físico-químicos básicos,
utilizados para caracterizar preliminarmente a qualidade das águas subterrâneas do
Aqüífero Barreiras na ZPA-1, especialmente quanto aos aspectos gerais que
informem sobre sua potabilidade. As informações foram obtidas do cadastro de
poços efetuado pelo IGARN (2006).
Quadro 3.1.5.7.1 – Valores de alguns parâmetros físico-químicos das águas do Aqüífero Barreiras –
ZPA-1 – Natal/RN

COND_ELET.

STD (mg/L)

CLORETO

NITRATO

AMONIA

(µS/cm)

(C.elétrica*0,8)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

253862

80,6

64,5

17,9

2,2

0

5,5

253475

91,7

73,4

22,79

3,2

0

5,38

9352284

253396

87,8

70,2

25,19

2,4

0,06

5,3

CAN0128

9354078

254122

202

161,6

30,79

13,75

0,21

5,59

CAN0437

9353102

254565

110

88,0

19,18

6,21

0,3

5,69

CNO1083

9354988

252098

120

96,0

15,99

8,39

0

5,11

PIT0074

9350916

253859

152,6

122,1

19,2

9,6

0,04

5,2

PIT0068

9351264

253053

152,8

122,2

24,14

6,94

0

5,18

PIT0131

9352164

252894

197,2

157,7

23,09

13,59

0,08

5,39

PIT0066

9351488

252982

155,8

124,6

23,06

8,4

0,21

6

CAN0083

9352852

253492

104,4

83,5

18,89

3,92

0

5,37

CAN0082

9353074

253586

90,8

72,6

17,99

1,75

7,24

5,5

CAN0081

9353324

253698

94,2

75,4

20,39

2,76

0,24

5,59

CAN0429

9353278

254400

0

0

0

0

0

0

CAN0133

9353782

253957

0

0

0

0

0

0

CAN0425

9352612

254885

93,4

74,7

17,16

4,47

0,21

5,76

CAN0426

9353014

254617

233

186,4

33,32

15,77

0,24

6,83

CAN0420

9353558

254474

454

363,2

54,52

36,75

1,1

5,42

1.000,0

250,0

45,0

1,5

6-9,5

ID_POCO

LATITUDE

LONGITUDE

CAN0080

9353644

CAN0084

9352558

CAN0085

Limite máximo permitido – Portaria MS no. 1469/01

PH

Como parâmetros físicos avaliados se têm: pH; e Condutividade Elétrica.
Como parâmetros químicos se têm: Cloreto; Nitrato; e Amônia. No total foram
avaliados os dados de 18 poços, cujos dados estatísticos são mostrados no Quadro
3.1.5.7.2. O valor do STD (sólidos totais dissolvidos) foi determinado pela relação
linear STD = 0,8 x Condutividade Elétrica.
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Quadro 3.1.5.7.2 – Dados estatísticos de alguns parâmetros físico-químicos das águas do Aqüífero
Barreiras – ZPA-1 – Natal/RN

Parâmetro

Minímo

Máximo

Média

físico-químico

Desvio

Coeficiente Limite

padrão

de

máximo

Variação

permitido

(%)

–
Portaria
MS

no.

1469/01
pH

5,11

6,83

5,436

5,703

25,0

6-9,5

Condutividade

80,6

454,0

150,561

89,881

82,0

-

STD (mg/L)

64,5

363,2

121,0

74,69

82,0

1.000,0

Cl (mg/L)

15,99

54,52

24,421

9,02

71,0

250,0

NO3 (mg/L)

1,75

36,75

8,681

8,395

95,0

45,0

NH4 (mg/L)

0,0

7,24

0,567

1,685

100,0

1,5

Elétrica (µS/cm)

Os Sólidos Totais Dissolvidos (STD) caracterizaram que as águas
subterrâneas do Aqüífero Barreiras na ZPA-1 são “águas doces”, visto que o valor
máximo é muito inferior ao limite máximo permitido (1.000,0 mg/L) pelo MS.
A potabilidade das águas subterrâneas é adequada quanto à salinidade
definida pelo valor de STD, índices de Cloreto, e pH. No entanto, dependendo da
condição local em que está situado o poço, as águas subterrâneas podem
apresentar alguma indicação que demonstrem indícios e/ou poderão vir a ser
afetadas pontualmente por contaminantes de natureza antropogênica.
Estas indicações são mostradas localmente pelos níveis de NH4 (poço CAN
0082 – setor do prolongamento da Prudente de Morais), e Nitrato (poço CAN 0420 setor da Avenida Integração), com indícios de contaminação e/ou inadequação das
águas para uso humano.
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3.1.5.8 - Fontes de contaminação das águas subterrâneas – ZPA-1
A área específica da ZPA-1 mostra uma parte bem preservada quanto ao
uso e ocupação do solo, especialmente no setor centro-ocidental. Neste setor
predominam áreas verdes, com vegetação natural de médio a grande porte, e
vegetação rasteira, que mantém as dunas fixas. De fato, neste setor não há
ocupação urbana, e os campos de dunas, corredores interdunares e baixios, são
naturalmente bem preservados, com alguma alteração antropogênica decorrente da
implantação de acessos e estradas carroçáveis.
No setor oriental da ZPA-1 (quadrícula aproximada dada pelos limites
“Prudente de Morais-BR 101-Avenida Integração-Avenida Xavantes”), por sua vez,
há um grande adensamento urbano, com loteamentos e construções implantadas
que vêm descaracterizando a paisagem de dunas (que naturalmente ocorrem em
menor expressão neste setor). Essa ocupação gera fontes pontuais e difusas de
contaminação

das

águas

subterrâneas,

ainda

não

quantificadas,

sendo

representadas por fossas sépticas, efluentes domésticos e comerciais, lixões a céu
aberto dispersos, etc.
Além destes poluentes, a maior ocupação no setor oriental citado deve
promover maior impermeabilização da parte superficial do solo, que gera
escoamentos superficiais carregados de outros poluentes, e que vão desaguar nos
baixios e regiões de poços, comprometendo a sua qualidade e a proteção ambiental
do Aqüífero Barreiras. O setor noroeste da ZPA-1 (que engloba parte de Cidade
Nova) apresenta também essas mesmas características anteriores.
3.1.5.9 Aspectos gerais sobre a vulnerabilidade do Aqüífero Barreiras à
contaminação – ZPA-1
A vulnerabilidade é a susceptibilidade do aqüífero em ser afetado por
poluentes de origem antropogênica, levados a partir da superfície do solo com as
águas de infiltração. Os aspectos de vulnerabilidade do Aqüífero Barreiras na ZPA-1
foram estimados com base na metodologia empírica de Foster (1987).
Este método determina índices de vulnerabilidade (de “zero” a “1”, ou,
“nenhuma vulnerabilidade” até “extremamente vulnerável”, respectivamente), com
base em três características: Tipo de aqüífero (livre, confinado, semi-confinado);
Características litológicas e grau de atenuação da zona não saturada; e
Profundidade do nível das águas subterrâneas. A cada uma destas características é
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atribuído um valor de zero a 1, segundo o que for encontrado e definido em cada
poço estudado, e o produto dos três valores define o índice de vulnerabilidade em
cada poço.
O arranjo espacial destes poços, levando em conta os respectivos índices
de vulnerabilidade encontrados, possibilita conhecer as distintas zonas de
vulnerabilidade do aqüífero.
Na ZPA-1 foram encontrados os índices mostrados no Quadro 3.1.5.9.1.
Quadro 3.1.5.9.1 – Classes de Vulnerabilidade do Aqüífero Barreiras à poluição na ZPA-1
Poço

Prof. NE (m)
Medida

Tipo de

Índice

aqüífero

da Zona

Índice

Vulnerabilidade à poluição
antropogênica

não

Cálculo

saturada

do

Classe

índice
CAN 0080

49,0

0,6

0,6

0,65

0,234

Baixa

CAN 0081

29,0

0,7

0,6

0,7

0,294

Baixa a Moderada

CAN 0082

31,69

0,6

0,6

0,65

0,234

Baixa

CAN 0083

35,86

0,6

0,6

0,7

0,252

Baixa

CAN 0084

49,3

0,6

0,6

0,65

0,234

Baixa

CAN 0085

28,91

0,7

0,6

0,7

0,294

Baixa a Moderada

CAN 0133

35,0

0,6

0,6

0,7

0,252

Baixa

PIT 0066

20,12

0,7

0,6

0,65

0,273

Baixa

PIT 0068

12,0

0,8

0,9

0,75

0,54

Alta

PIT 0074

30,0

0,7

0,6

0,7

0,294

Baixa a Moderada

PIT O131

20,0

0,7

0,6

0,7

0,294

Baixa a Moderada

Parque das Colinas

31,0

0,7

0,8

0,6

0,336

Moderada

Conforme os dados apresentados, demonstra-se que o setor noroeste da
ZPA-1 (entre

a Prudente

de

Morais

e

Cidade

Nova)

apresenta

“baixa

vulnerabilidade” (índices de 0,234 a 0,273).
Os setores leste (entre a Prudente de Morais e a BR 101) e sul (Pitimbu)
apresentam vulnerabilidade “baixa a moderada” (índice de 0,294), podendo
localmente alcançar vulnerabilidade “Moderada” (poço Parque das Colinas, com
índice de 0,336), até vulnerabilidade “Alta” (poço PIT 0068, com índice de 0,54).
3.1.5.10 Aspectos de proteção das águas subterrâneas na ZPA-1
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A proteção das águas subterrâneas na ZPA-1, de acordo com os aspectos
geológicos, geomorfológicos, hidrogeológicos e climáticos apresentados e discutidos
neste trabalho, requer a definição de ações e procedimentos de gestão que
garantam o uso, controle e proteção das águas subterrâneas do Aqüífero Barreiras.
Desta forma é necessário considerar os seguintes aspectos gerais:
- Não permitir o uso do solo nem a ocupação do campo de dunas
remanescentes na ZPA-1, especialmente no trecho entre a Avenida Prudente de
Morais (prolongamento) e os Bairros de Cidade Nova-Pitimbu;
-

Executar

ações

estruturais

e

não

estruturais,

operacionais

e

administrativas, que promovam a preservação do campo de dunas fixas da ZPA-1, e
a recuperação dos setores degradados no âmbito desta área;
- Estabelecer uma rede de monitoramento temporal, local e regional, tanto
do nível potenciométrico do Aqüífero Barreiras, como dos seus aspectos qualitativos,
visando dar subsídios aos aspectos quantitativos relacionados à definição dos
recursos explotáveis do Aqüífero Barreiras na ZPA-1, através de poços tubulares, e
assim evitar efeitos ecológicos indesejáveis, como a evolução do cone de
rebaixamento e a captura de águas subterrâneas de outros setores já contaminados;
-

Viabilizar

o

monitoramento

ambiental

das

águas

subterrâneas

(gravitacional e higroscópica) da zona não saturada;
- Promover a coleta adequada de lixo e o esgotamento sanitário no domínio
e entorno da ZPA-1.
- Estabelecer uma rede de monitoramento temporal do nível das águas
subterrâneas do Aqüíferro Barreiras, necessários a um melhor aproveitamento das
reservas com base no conhecimento da recarga e escoamento natural, e nas
demandas hídricas através de poços.
- Impor processos de licenciamento para construção e controle na operação
de poços tubulares, visando uma superexplotação do aqüífero e outros efeitos
indesejáveis (evolução do cone de rebaixamento e a captura de águas subterrâneas
de outros setores já contaminados, por exemplo).
- Inserir as águas subterrâneas da ZPA-1 num processo mais amplo e
integrado de gestão dos recursos hídricos subterrâneos da Grande Natal, que
viabilizem o uso e maior controle e proteção das águas subterrâneas desta área em
geral, e da ZPA-1 em particular.
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3.2 Meio Biótico
3.2.1 Flora e Vegetação
3.2.1.1 Introdução
A vegetação, determinada pelo arranjo espacial e vertical das plantas, é o
componente biótico cujas funções são fundamentais para os ecossistemas e para a
composição da paisagem. Dentre suas funções se destacam: determinante da
paisagem, componente destacado da biomassa do ecossistema, edificadora de
nichos ecológicos, suporte de toda a comunidade biótica. A importância da
vegetação e de suas espécies é reconhecida através das leis que orientam na sua
preservação e conservação, restringindo algumas ações predatórias e incentivando
outras conservacionistas. Desta forma, conhecer os tipos de vegetação é
fundamental para a elaboração de qualquer plano de intervenção, sobretudo nos
ambientes dunares localizados próximos a cidades, onde a expansão urbana conflita
com interesses ambientais de sustentabilidade da própria população humana local.
Assim, o objetivo deste capítulo é classificar, descrever e mapear os diferentes tipos
de vegetação natural existentes na ZPA-1, bem como levantar as espécies vegetais
que as compõem, identificando aquelas raras ou em risco de extinção.

3.2.1.2 Procedimentos Metodológicos
Os estudos botânicos do meio biótico foram separados em dois segmentos.
Um correspondente ao levantamento dos tipos de vegetação, sua classificação,
mapeamento e descrição, e outro, envolvendo o levantamento das espécies
vegetais presentes na área, sua classificação e identificação taxonômica.
Vegetação
Identificação e classificação da vegetação
Os diferentes tipos de vegetação existentes na ZPA-1 foram identificados a
partir de visitas à área e classificados de acordo com o sistema utilizado oficialmente
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para a vegetação brasileira (IBGE,
1992).
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Descrição da vegetação – Cada tipo de vegetação natural foi descrito em
campo durante os meses de junho e julho de 2007 em função de critérios
estruturais, florísticos, fitossociológicos e ambientais. Inicialmente, para cada tipo de
vegetação, foram identificados seus estratos ou camadas horizontais visivelmente
definidas, altura e regularidade do dossel e grau de adensamento. Para cada estrato
foram observados: altura média, grau de adensamento, espécies mais abundantes e
espécies mais características. Os procedimentos seguiram Mueller-Dombois;
Ellenberg (1974) e o método de Avaliação Ecológica Rápida, mais precisamente o
Formulário 2 destinado à comunidade vegetal (SAYRE, 2001). A estimativa da
abundância das espécies nas comunidades foi avaliada utilizando-se a seguinte
escala: abundante (+++), comum (++), ocasional (+) e rara (r). Ainda, para cada tipo
de vegetação foram analisados o tipo de substrato, a espessura da camada de
serapilheira e características ecológicas particulares.
Mapeamento – O mapeamento da vegetação foi realizado a partir de
ortofotocartas digitais coloridas com resolução de 0,20m obtidas em abril e maio de
2006 pelo projeto PRODETUR e cedidas pelo IDEMA – Instituto de Defesa do Meio
Ambiente. O georreferenciamento das imagens foi adotado como verdade e o
arquivo em formato shapefile com os limites da ZPA-1 foi fornecido pela equipe de
cartografia do projeto. Para o mapeamento foram utilizadas características obtidas
em campo para cada tipo de vegetação, como porte, rugosidade do dossel, grau de
adensamento, padrão de cobertura do solo, coloração da folhagem e localização
topográfica. A fotointerpretação das imagens foi realizada visualmente em ambiente
de Sistema de Informação Geográfica (SIG), utilizando-se o programa ArcGis® e
digitalizando-se diretamente na tela do computador.
Além da tipologia vegetal nativa foram consideradas as áreas com
vegetação antrópica (vegetação introduzida ou cultivada pelo homem), bem como as
áreas urbanizadas, representadas espacialmente no mapa de Uso e Ocupação do
Solo, anexo a este relatório.
A escala adotada no mapeamento variou entre 1:500 e 1:1.000, conforme a
maior ou menor nitidez e/ou irregularidade dos contornos. Foram consideradas
mapeáveis apenas as manchas com tamanho mínimo de 10m², sendo aquelas de
menor área incluídas na classe dominante no seu entorno. Foi determinada a área
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de cada polígono mapeado, o que permitiu calcular a área total ocupada pelas
classes identificadas.
Estado de conservação da vegetação – O estado de conservação de
cada tipo de vegetação natural mapeado foi avaliado em campo a partir da
observação de alguns parâmetros como: acessibilidade, presença ou ausência de
espécies indicadoras, sinais de injúrias às plantas, da presença humana na área e
da ocorrência de manchas de vegetação seca nas imagens digitais.
Os resultados foram apresentados de maneira descritiva.
Flora
Levantamento de campo e preparação das amostras – Para a realização
do levantamento florístico na ZPA-1, foram feitas caminhadas aleatórias por quase
toda extensão da mesma durante sete excursões de campo realizadas no período
de 24/5/2007 a 17/7/2007. As amostras botânicas foram coletadas e herborizadas de
acordo com a metodologia de Mori et al (1989). Durante as coletas, para todas as
espécies foram anotados em caderneta de campo dados relacionados ao hábito,
altura, cor da flor e/ou fruto e feito registro fotográfico quando possível. Depois de
prensados entre folhas de jornal e papelão, os exemplares foram levados ao
Laboratório de Sistemática de Fanerógamas da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, para a secagem em estufa elétrica a 60° C e estudos posteriores.
Identificação das espécies - A identificação das espécies foi feita por meio
de análises morfológicas comparativas, utilizando-se materiais herborizados
pertencentes ao acervo do Herbário UFRN e bibliografias especializadas (LEWIS,
1987; FREIRE, 1990; LORENZI, 2000; CESTARO, 2002; COSTA et al, 2002;
COSTA; SILVA, 2002; MAIA 2004; BRITO et al 2006). A abreviatura dos nomes dos
autores dos táxons está de acordo com Brummitt; Powell (1992). Cada espécie foi
classificada ainda segundo o seu hábito, conforme os critérios de Mori et al (1989), e
em exótica ou nativa. Como exótica foram consideradas aquelas espécies subespontâneas ou plantadas, cuja origem ou ocorrência natural estão fora dos biomas
Mata Atlântica e Cerrado. As espécies foram arranjadas em listas obedecendo ao
sistema de classificação de Cronquist (1988), onde além de família, nome popular e
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hábito, incluiu-se também o ambiente, ou o(s) tipo(s) de vegetação, onde ocorrem.
As espécies ameaçadas de extinção foram identificadas através dos critérios
adotados pela União Mundial para a Natureza (IUCN), critérios estes que
evidenciam isolamento e/ou declínio populacional e de extensão de suas áreas de
ocorrência (NASCIMENTO et al, 1998). Com base nessa classificação, as espécies
são agrupadas nas seguintes categorias: Dados Deficientes, Quase Ameaçadas,
Vulneráveis, Em Perigo, Criticamente em Perigo, Extintas na Natureza e Extintas
(IUCN, 1994).
Relação da população do entorno com a ZPA-1
Para avaliar a percepção e o conhecimento que os moradores da ZPA-1
apresentam sobre o ambiente natural local foram aplicados 237 questionários
(Anexo 6) nas comunidades de San Valle, Nova Cidade, Cidade Nova e Pitimbu
localizadas dentro da unidade de conservação ambiental.
3.2.1.3 Resultados e discussão
Vegetação
Os ecossistemas naturais locais - o que se depreende, a partir de
capítulos anteriores referentes a Geologia, Geomorfologia e Pedologia, é que
existem dois compartimentos ambientais principais na região em que está inserida a
ZPA-1. O primeiro, mais antigo e mais estável, que compreende os tabuleiros
costeiros, formados por terrenos planos, solos arenosos ácidos e distróficos,
originados dos depósitos sedimentares da Formação Barreiras subjacente, e o
segundo, mais recente e mais dinâmico, envolvendo os campos dunares, que
apresenta relevo ondulado e solos também arenosos e distróficos, porém formados
a partir do transporte eólico de areias quartzosas marinhas e sobrejacentes aos
solos e depósitos sedimentares da Formação Barreiras. Essa distinção no ambiente
físico se estende também aos ecossistemas locais, diversificados ao nível de bioma.
Dos tabuleiros costeiros faz parte o bioma Cerrado, e dos campos dunares,
o bioma Mata Atlântica. Na ZPA-1 dominam espacialmente os ecossistemas
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associados do bioma Mata Atlântica, existindo, entretanto, uma pequena mancha do
bioma Cerrado na porção oeste.
A vegetação de Cerrado no Nordeste brasileiro, que se estende pela região
costeira compondo os tabuleiros desde o Rio Grande do Norte até Pernambuco,
restringe-se a fragmentos relictuais, testemunhos da maior expansão do bioma pela
região durante o último período glacial, mais seco, até cerca de 13.000 anos atrás
(AB’SABER, 1977; SALGADO et al, 1981; GONÇALVES; ORLANDI, 1983;
PRANCE, 1987). No município de Natal, de maneira geral, os ambientes de tabuleiro
costeiro são espacialmente dominantes, porém foram quase totalmente ocupados
pela expansão urbana. O aquecimento global posterior tornou o clima tropical mais
úmido, permitindo a expansão das florestas ao longo da costa do Nordeste oriental
até as proximidades de Natal (LUETZELBURG,1922-1923; TAVARES, 1960;
CESTARO, 2002).
Muitos autores consideram o bioma Mata Atlântica formado exclusivamente
pela vegetação de clímax florestal, em seus diversos tipos, que se estende ao longo
da costa oriental brasileira, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul
(TONHASCA JR., 2005). Para outros autores, entretanto, assim como para a
legislação vigente, a Mata Atlântica é formada, além de florestas, por outros tipos de
ecossistemas associados, como os campos de altitude, os manguezais e as
restingas (Artigo 3° do Decreto Federal n°750 de 10 de fevereiro de 1993). Se, do
ponto de vista conservacionista, essa combinação de ecossistemas pode ser
benéfica, do ponto de vista técnico-científico ainda existem muitas controvérsias
(SILVA, 1999; OLIVEIRA FILHO; FONTES, 2000). Tais divergências refletem a
escassez de conhecimento que ainda recai sobre esses ecossistemas, tanto a nível
florístico e fitogeográfico como, principalmente, ecológico. Além disso, muitos desses
ecossistemas associados são instáveis, ainda em desenvolvimento sucessional, e
seu clímax, mais estável e duradouro, pode ser uma floresta ou não.
Para a costa oriental potiguar, como se demonstra ao longo deste capítulo,
a inclusão dos diferentes tipos de vegetação que ocorrem sobre as dunas no bioma
Mata Atlântica, independente de sua estrutura ser florestal ou campestre, é
justificada, até o momento, em função principalmente da composição de espécies
vegetais dessas comunidades, que é bastante convergente.
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O padrão de distribuição dos ecossistemas observados na ZPA-1 é
recorrente ao longo da costa oriental potiguar até a Paraíba, ou seja, sobre os
tabuleiros ocorrem as savanas e florestas estacionais, e sobre as areias eólicas
ocorrem as restingas, nas suas diversas estruturas (FREIRE, 1990; OLIVEIRA
FILHO; CARVALHO, 1993).
Classificação da vegetação nativa – Os tipos de vegetação identificados
na ZPA-1 foram classificados, segundo IBGE (1992), em três formações vegetais
naturais: a Savana Arborizada, que faz parte do bioma Cerrado e que é
popularmente conhecida na região como “vegetação de tabuleiro”, a Floresta
Estacional Semidecidual de Terras Baixas, conhecida popularmente como “mata
atlântica” e a Restinga Arbustiva, conhecida popularmente como “vegetação de
duna”.
Essas duas formações (Floresta Estacional Semidecidual e Restinga
Arbustiva) pertencem ao bioma Mata Atlântica. A Restinga Arbustiva foi ainda
dividida em duas unidades distintas em função de suas características estruturais
marcantes que permitiram diferenciá-las em Restinga Arbustiva densa e Restinga
Arbustiva esparsa.
Descrição das classes de mapeamento – Para o mapeamento da
vegetação foram adotadas dez classes de cobertura do solo: quatro de vegetação
nativa (Floresta Estacional Semidecidual de Terras Baixas, Restinga Arbustiva
densa, Restinga Arbustiva esparsa e Savana Arborizada); três de vegetação
antropizada (lavoura permanente, lavoura temporária e vegetação ruderal); duas de
ambientes antrópicos (áreas urbanizadas, estradas e caminhos) e uma classe
compreendendo as áreas destituídas de cobertura vegetal.
A distribuição espacial das classes identificadas está representada no Mapa
de Cobertura Vegetal, disponibilizado em meio digital no formato shapefile e em
papel, na escala 1:5.000 (Anexo 7). Uma versão em escala reduzida é apresentada
a seguir no Mapa 3.2.1.3.1.
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Mapa 3.2.1.3.1 - Mapa de Cobertura Vegetal da Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPA-1), Natal, RN. O
mapa na escala 1:5.000 encontra-se no Anexo 7.
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Parte significativa da ZPA-1, cerca de 46,91%, é ocupada por espaços
antropizados (Tabela 3.2.1.3.1). Tais espaços foram diferenciados em cinco classes
segundo suas características mais marcantes. As áreas urbanizadas, com 23,67%
da ZPA-1, envolvem as edificações, os terrenos destituídos de vegetação nativa e
delimitados por muros e o arruamento intercalar. Seu detalhamento será
apresentado no ítem 3.5 deste relatório, intitulado Uso e Ocupação do Solo.
Considerou-se como lavoura permanente os espaços ocupados com árvores
plantadas, geralmente remanescentes das ocupações iniciais antes da urbanização,
ou ainda arborização de fundo de quintal, constituída por árvores frutíferas
(coqueiros, mangueiras, cajueiros, jambeiros, etc.). Essa classe ocupa cerca de
11,20ha, o que corresponde a 1,59% da ZPA-1, distribuídas em inúmeras manchas
pequenas. A lavoura temporária, que consiste no cultivo de espécies com ciclo de
vida anual ou bianual, no caso macaxeira, feijão e milho, ocupa áreas bastante
restritas, correspondentes a pequenos “roçados” na periferia e no interior da ZPA-1,
totalizando apenas 1,33ha.
Tabela 3.2.1.3.1 – Classes de cobertura do solo, com ênfase na vegetação natural, e respectivas
áreas na Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPA-1) em Natal, RN.
área
Classes de mapeamento
(ha)
(%)
- Floresta Estacional Semidecidual
29,13
4,14
- Restinga Arbustiva densa
227,89
32,4
- Restinga Arbustiva esparsa
115,22
16,38
- Savana Arborizada
1,17
0,17
- Vegetação ruderal
97,11
13,81
- Lavoura permanente
11,2
1,59
- Lavoura temporária
1,33
0,19
- Área Urbanizada
166,5
23,67
- Estradas e caminhos
14,73
2,09
- Sem cobertura vegetal
39,11
5,56
Totais
703,39
100,00
Fonte: pesquisa de campo, 2007.

Como vegetação ruderal, ou campo antrópico, foi considerada toda
vegetação espontânea que cresce onde a vegetação nativa foi removida e ocorre
forte influência antrópica, como áreas de contato entre a vegetação nativa e as
áreas urbanizadas e ao longo de ruas e caminhos. Na ZPA-1 foram mapeados
97,11ha, 13,81% da área, com esta classe de cobertura. Geralmente as espécies
que compõem essa vegetação são subespontâneas e muitas exóticas, ocorrendo
freqüentemente em terrenos baldios urbanos. Vários são os estágios de evolução
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dessa vegetação predominantemente herbácea. Sua diversidade, tanto estrutural
quanto florística, está associada ao tempo de desenvolvimento, à intensidade da
pressão antrópica e à interação com a vegetação nativa. De maneira geral
compõem-se, em maior proporção, de espécies invasoras, características de
ambientes urbanos ou de suas periferias, e apresentam altura média em torno de
0,40m e índice de cobertura do solo de 30% a 100%.
A composição de espécies desse tipo de vegetação é variável. Quando
mais distantes da área urbana, maior é a proporção de ervas em comum com as
restingas em fase de regeneração. Nesses ambientes predomina Gouinia virgata,
que domina a fisionomia e são comuns Waltheria indica e Streptostachys asperifolia.
Menos abundantes são Richardia grandiflora, Stylosanthes viscosa, Croton
pedicellatus, Cuphea flava, Turnera ulmifolia, Sida cordifolia, Chamaecrista flexuosa,
Elephantopus hirtiflorus, Centrosema brasilianum, Euphorbia hissopifolia e Cuscuta
sp. (Foto 3.2.1.3.1).
Em terrenos baldios essencialmente urbanos a profusão de ervas,
caméfitos e trepadeiras é o padrão, cobrindo quase que totalmente o solo. As
espécies mais freqüentes são Rhynchelytrum repens (capim-sedinha), Cenchrus
echinatus
paniculatum

(capim-carrapicho),
(jurubeba),

Cynodon

Crotalaria

dactylon

pallida

(capim-de-burro),

(guizo-de-cascavel

ou

Solanum
chucalho),

Macroptilium lathyroides, (feijão-de-rolinha) Sida sp. (guanxuma), Mimosa pudica
(mimosa), Chamaesyce hyssopifolia, (burra-leiteira), Cnidoscolus urens (urtiga),
Croton lobatus (café bravo), Momordica charantia (Melão-de-são-caetano), Merremia
aegyptia (jitirana), Ricinus communis (mamona), Waltheria indica (malva-branca) e
Turnera ulmifolia (chanana), dentre outras (Foto 3.2.1.3.2). A importância ecológica
dessa comunidade reside no caráter invasor de suas espécies, que podem alastrarse pelas comunidades naturais, descaracterizando-as e, o que é pior, destruindo as
relações ecológicas das comunidades naturais locais. A vegetação ruderal está mais
presente na periferia e na porção mais urbanizada da ZPA-1, em San Valle. A oeste
da Av. Prudente de Morais, onde predomina a vegetação original, as ruderais
ocorrem sobretudo na periferia da ZPA-1, justamente no contato com a área
urbanizada, como pode ser observado no Mapa de Cobertura Vegetal (Mapa
3.2.1.3.1 e Anexo 7).
Foram considerados como ruas e caminhos os espaços utilizados para
circulação fora da classe mapeada como área urbanizada, podendo ser
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impermeabilizados (Av. Prudente de Morais e Rua Antoine de Saint-Exupéry) ou
não. Essa classe ocupa 10,47ha da ZPA-1. Os caminhos existentes por entre a
vegetação nativa foram mapeados na classe “sem cobertura vegetal” ou “restinga
arbustiva esparsa”, segundo a maior ou menor largura dos mesmos.
As áreas sem cobertura vegetal estendem-se por manchas que no total
ocupam 39,11ha da ZPA-1, sobretudo à leste da Av. Prudente de Morais, na porção
mais urbanizada. Essa classe é identificada principalmente para as áreas onde a
vegetação nativa foi destruída e a mobilidade das areias não permitiu a instalação
da vegetação pioneira. Os caminhos com largura superior a 1,5 m, que ocorrem
sobre as dunas por entre a vegetação nativa. As manchas de solo destituídas de
cobertura vegetal, presentes em vários locais por entre a vegetação nativa a oeste
da Av. Prudente de Morais, são mantidas pela ação intensa dos ventos que,
mobilizando as areias, impede o estabelecimento de vegetação fixadora. No entanto,
a origem dessas áreas sem cobertura vegetal, se naturais ou provocadas pela
interferência humana, é passível de discussão, uma vez que as queimadas
criminosas da vegetação nas épocas secas são práticas freqüentes na área da ZPA1. Por outro lado, dunas vegetadas, mas apresentando manchas desprovidas de
cobertura vegetal são comuns naturalmente em função da morte de plantas da
comunidade. Como a areia das dunas é fracamente estruturada e está sujeita à
ação de ventos intensos, a mobilidade do material mineral é grande podendo ampliar
as clareiras, e mesmo desestabilizar trechos de dunas. A recuperação da
estabilidade dessas áreas pela expansão natural da cobertura vegetal muitas vezes
não acontece, sendo necessária a intervenção humana, adequando o relevo e
efetuando a recuperação da vegetação nativa.
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Fonte: Luiz Antonio Cestaro, 2007.

Foto 3.2.1.3.1 - Vegetação ruderal no interior na vegetação nativa na Zona de Preservação Ambiental
1 (ZPA-1) em Natal, RN.

Fonte: Luiz Antonio Cestaro, 2007.

Foto 3.2.1.3.2 - Vegetação ruderal em margem de caminho na Zona de Preservação Ambiental 1
(ZPA-1) em Natal, RN.

A vegetação natural original ocupa 53,09% da ZPA-1, num total de
373,41ha. As formações vegetais componentes do bioma Mata Atlântica são
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responsáveis por 99,7% desse total, e a savana compreende apenas uma pequena
porção de 1,17ha, concentrada na porção centro-leste da ZPA-1 (Mapa 3.2.1.3.1 e
Anexo 7). Dentre as formações da Mata Atlântica, a Restinga Arbustiva densa é a
mais representativa espacialmente, ocupando 227,89ha, seguida pela Restinga
Arbustiva esparsa, com 115,22ha, e pela Floresta Estacional Semidecidual de
Terras Baixas, com 29,13ha (Tabela 3.2.1.3.1).
Descrição da vegetação nativa - A Floresta Estacional Semidecidual de
Terras Baixas apresenta-se na área como um continuum a partir da Restinga
Arbustiva densa e ocupa as áreas mais baixas dos campos dunares, provavelmente
em contato radicular com os solos soterrados associados à Formação Barreiras
(Foto 3.2.1.3.3). O caráter semidecidual está associado à queda de folhas de parte
das árvores durante o período seco, que se estende de setembro a janeiro. A
distinção “de terras baixas” refere-se ao fato de ocorrerem abaixo de 100m de
altitude. A floresta cobre totalmente o solo e sua estrutura não envolve uma
estratificação arbórea nítida, com um dossel irregular cuja altura média é de 8m, mas
inclui também árvores com até 15m de altura. Não foram observadas árvores
emergentes, isto é, cujas copas se projetassem acima do dossel. As espécies mais
abundantes observadas nessas matas são: Caesalpinia echinata (pau-brasil),
Pradosia lactescens (pau-de-remo) e Campomanesia dichotoma (guabiraba-de-pau),
dentre outras. As espécies arbóreas observadas nas matas e sua abundância
estimada estão indicadas no Quadro 3.2.1.3.1.
A lista completa das espécies observadas faz parte do Quadro 3.2.1.3.1. A
variabilidade diamétrica dos caules das árvores é grande, com elevada
concentração de plantas com diâmetro fino. O diâmetro médio para os caules foi
estimado entre 5cm e 8cm. Os maiores diâmetros encontrados na floresta
aproximam-se de 30cm para uns poucos indivíduos de Luehea ochrophylla (açoitacavalo).

131

Fonte: Luiz Antonio Cestaro, 2007.

Foto 3.2.1.3.3 - Floresta Estacional Semidecidual no fundo de vale interdunar e no alto, ao fundo,
Restinga Arbustiva densa intercalada com Restinga Arbustiva esparsa na Zona de
Preservação Ambiental 1 (ZPA-1) em Natal, RN.
Quadro 3.2.1.2.1 – Relação das espécies observadas nas diferentes formações vegetais naturais e
suas quantidades estimadas na Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPA-1) em Natal, RN.
Floresta
Restinga
Restinga
Savana
Espécie
Estacional
Arbustiva
Arbustiva
Arborizada
Semidecidual
densa
esparsa
Aechmea sp.
++
Allophylus edulis
+
Alseis pickelii
+
Anacardium occidentale
++
+
Andira fraxinifolia
+
Anthurium affine
++
Apuleia leiocarpa
r
r
Bauhinia cheilantha
+
Bowdichia virgilioides
++
+
+
Brosimum guianense
++
+
Buchenavia tetraphylla
r
Byrsonima crassifólia
+
Byrsonima gardneriana
+++
Caesalpinia echinata
+++
Calliandra falcifera
+
++
Campomanesia dichotoma
+++
Capparis hastata
+
Cattleya sp.
+
Cecropia pachystachya
+++
+
Centrosema brasilianum
++
Chamaecrista ensiformis
+
Chamaecrista flexuosa
++
+
Chamaecrista ramosa
++
+
Chiococca alba
+
+
Cipó-chumbo
++
++
Clusia nemorosa
+
Continua
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Floresta
Restinga
Restinga
Savana
Estacional
Arbustiva
Arbustiva
Arborizada
Semidecidual
densa
esparsa
+
++
Coccoloba alnifolia
+++
Coccoloba ramosissima
+
Commelina erecta
r
r
Copaifera cearensis
++
+
Cordia superba
Cupania oblongifolia
+
++
++
Cuphea flava
+
Curatella americana
Cuscuta sp.
+
+
+
+
Cyperus ferax
++
Cyrtopodium holstii
++
Epidendron cinnabarium
+
Erythroxylum suberosum
++
+
Eugenia ligustrina
++
Eugenia luschnatiana
Eugenia spp.
++
+++
+++
Gouinia virgata
++
+
Guapira laxa
+++
+
+
Guettarda angelica
+
++
Hancornia speciosa
r
++
Hirtella ciliata
++
Hymenaea coubaril
r
Hymenaea rubriflora
+
Inga cylindrica
+
++
Krameria tomentosa
Lafoensia glyptocarpa
+
r
r
Lecythis pisonis
+
+
+
+
Licania octandra
+++
+
+
Luehea ochrophylla
+++
++
Maytenus erythroxylon
Melocatus sp.
+
++
Mimosa misera
+++
+
Myrciaria tenella
+
+++
Ouratea hexasperma
+
Oxalis euphorbioides
Pilosocereus sp.
++
+
++
+
r
Piptadenia moniliformis
++
++
Polygala brizoides
Polygala longicaulis
r
++
++
Polygala paniculata
+
Polygola longicaulis
++
Pouteria grandiflora
+++
+++
Pradosia lactescens
++
++
Richardia grandiflora
+
Senna macranthera
+
Simaba cuneata
+
+
Stigmaphyllon paralias
++
++
Stylosanthes viscosa
+
Tabebuia impetiginosa
++
+++
Tabebuia roseo-alba
++
Tocoyena brasiliensis
r
Trema micrantha
+
+
Turnera ulmifolia
++
+
r
Vitex rufescens
+
++
Waltheria indica
+
+
+
+
Ximenia americana
++
++
Zollernia ilicifolia
Fonte: pesquisa de campo, 2007. Estimativas de quantidade segundo a escala: abundante (+++), comum (++), ocasional (+),
rara (r) e (-) não observada.
Espécie

A comparação das manchas de floresta encontradas na ZPA-1 com outras
matas próximas, estudadas por Trindade (1991) e por Cestaro (2002), indica que
aquelas da ZPA-1 apresentam maior freqüência de árvores de menor estatura,
assim como a altura do dossel é menor. A estrutura diamétrica de caules também
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apresenta maior concentração de árvores com caules finos, e poucas árvores com
caules mais grossos. A diversidade de espécies arbóreas, por sua vez, parece
também ser um pouco menor. Essas características parecem indicar que as matas
da ZPA-1, devem estar mais sujeitas ao estresse hídrico e se situarem em áreas que
apresentam um estoque de nutrientes menor à disposição.
Várias são as manchas de floresta identificadas na área, porém nunca
assumindo grandes extensões. Das 46 manchas de floresta mapeadas apenas três
apresentam área entre 2ha e 3ha, dez, entre 1ha e 2ha e as demais menos de 1ha.
Deve ser considerado, entretanto, que o tamanho reduzido das áreas florestais não
é o resultado de destruição da vegetação nativa, mas sim, das próprias condições
ambientais. As baixadas mais abrigadas do vento, mais úmidas e com maior
concentração de serapilheira e de nutrientes, tornam-se mais favoráveis ao
desenvolvimento da vegetação, assim como uma possível expansão das raízes para
os solos soterrados associados à Formação Barreiras, mais estruturados e que
podem, potencialmente dar maior sustentação às árvores. Embora fisionomicamente
mais exuberante, a Floresta Estacional apresenta alta porcentagem de espécies em
comum com a Restinga Arbustiva, como pode ser observado no Quadro 3.2.1.3.1
Algumas espécies, entretanto, são exclusivas da formação florestal, como:
Lecythis pisonis, Cupania oblangifolia, Allophylus edulis, Pouteria grandiflora e
Campomanesia dichotoma. Uma avaliação da distribuição geográfica dessas
espécies, conforme foi realizada por Cestaro (2002), indica que Lecythis pisonis,
Pouteria grandiflora e Campomanesia dichotoma são características de florestas
primárias densas, enquanto as demais toleram florestas mais abertas e mais secas.
Além disso, a maior parte dessas espécies arbóreas é exclusiva das florestas
costeiras orientais do Brasil, algumas se estendendo até o Rio Grande do Sul, como
Allophylus edulis. Poucas são aquelas que adentram o continente com as florestas
secas e cerradões, como Luehea ochrophylla, Tabebuia roseo-alba, Tabebuia
impetiginosa, Cordia superba e Guapira laxa, por exemplo. E menos ainda são
aquelas com área de distribuição disjunta com as florestas amazônicas, como
Lecythis pisonis.
Essas

constatações

permitem

afirmar

que

a

Floresta

Estacional

Semidecidual e a Restinga Arbustiva densa que se instalam nos campos dunares
constituem-se variações estruturais de comunidades vegetais estreitamente
relacionadas, seja do ponto de vista florístico, seja do ponto de vista ecológico.
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Desta forma, justifica-se também a inclusão das restingas como ecossistema
associado ao domínio da Mata Atlântica, conforme estabelece, para efeitos legais, o
Artigo 3° do Decreto Federal n°750 de 10 de fevereiro de 1993, quando afirma que
“... considera-se Mata Atlântica as formações florestais e ecossistemas associados
inseridos no domínio Mata Atlântica, com as respectivas delimitações estabelecidas
pelo Mapa de Vegetação do Brasil, IBGE 1988: Floresta Ombrófila Densa Atlântica,
Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Estacional Decidual, Manguezais, Restingas, Campos de Altitude,
Brejos Interioranos e Encraves Florestais no Nordeste.” Essa associação é muito
mais aglutinadora do que aquela que identifica a zona costeira como um bioma
independente como pode ser

observado em http://www.wwf.org.br/natureza_bra-

sileira/biomas/bioma_costeiro/in-dex.cfm. Pelo menos para a área estudada, portanto, é
mais adequado, do ponto de vista ecológico e fitogeográfico, considerar-se a floresta
e a restinga como constituintes da Mata Atlântica e assim, aplicar-se toda a
legislação pertinente a essas manchas de vegetação e aos ambientes originais e
potenciais de ocorrência.
A Restinga Arbustiva foi subdividida em densa e esparsa, segundo o grau
de adensamento do estrato arbustivo. A Restinga Arbustiva densa cobre de 80 a
90% do solo com arbustos e arvoretas emaranhados de tal forma que se torna
quase impossível transpô-los (Fotos 3.2.1.3.4 e 3.2.1.3.5). O dossel é irregular, com
altura média de 3m, embora ocorram arvoretas de até 5m, sobretudo da espécie
Cecropia pachystachya, mas também de Tabebuia roseo-alba, Luehea ochrophylla,
Pradosia lactescens e Brosimum guianense. O dossel apresenta a maior diversidade
de espécies dentre os estratos, com algumas poucas espécies mais abundantes. A
lista de espécies observadas e suas abundâncias estimadas são apresentadas no
Quadro 3.2.1.3.1. Devido ao dossel bastante fechado e ao ambiente sombrio que
sob ele se forma, o estrato herbáceo é bastante ralo. A grande maioria das espécies
que ocorrem na restinga arbustiva esparsa não é vista no interior da Restinga densa,
à exceção das aráceas, bromélias e orquídeas, que são bastante adaptadas a esse
ambiente e provavelmente estão associadas ao processo de formação e aglutinação
das moitas de arbustos, conforme sugerem Zaluar e Scarano (2000). A camada de
serapilheira é contínua, com espessura média de 3 a 5cm.
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Fonte: Luiz Antonio Cestaro, julho/2007.

Foto 3.2.1.2.4 - Aspecto geral da Restinga Arbustiva densa, tipo de vegetação natural com maior
expressão territorial na Zona de Preservação Ambiental 1 (ZPA-1) em Natal, RN.

Fonte: Luiz Antonio Cestaro, julho/2007.

Foto 3.2.1.2.5 - As plantas que compõem a Restinga Arbustiva densa geralmente apresentam
profusão de ramos, formando um emaranhado difícil de ser transposto. Zona de
Preservação Ambiental 1 (ZPA-1) em Natal, RN.

Na Restinga arbustiva esparsa as espécies herbáceas e camefíticas dominam
fisionomicamente, se destacando de maneira muito evidente o capim Gouinia
virgata, que determina a altura média da vegetação, em torno de 0,50 m e o grau de
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cobertura do solo, entre 60% e 70% (Foto 3.2.1.3.6). Não existe a formação de uma
camada de serapilheira e a presença de solo arenoso nu é comum. As plantas
lenhosas ocorrem bem isoladas ou formando pequenas moitas, com altura nunca
superior a 2m. As espécies lenhosas mais freqüentes observadas nesse ambiente
são Myrciaria tenella, Guetarda angelica, Licania octandra e Hancornia speciosa
dentre outras, a maioria ocorrendo na Restinga densa e nas matas, como indicado
nos Quadros 3.2.1.3.1 e 3.2.1.3.2.

Fonte: Luiz Antonio Cestaro, julho/2007.

Foto 3.2.1.2.6 - Restinga Arbustiva esparsa na Zona de Preservação Ambiental 1 (ZPA-1) em Natal,
RN.

A presença de uma vegetação campestre em áreas contínuas sobre as dunas
(Foto 3.2.1.3.7) não parece ser um padrão natural, mas antes de tudo, resultado da
ação freqüente das queimadas sobre áreas mais extensas. O depoimento de
moradores da região e a observação de carvão e de troncos queimados (Foto
3.2.1.3.8) são testemunhos de que freqüentemente se ateia fogo à palhada, formada
pela vegetação herbácea morta no final da estação seca anual. Em áreas abertas a
ação do vento próximo à superfície do solo torna-se mais intensa, contribuindo
também para retardar a recuperação dessas áreas, dificultando que a vegetação
lenhosa duradoura cresça e assuma expressão fisionômica marcante, como ocorre
na Restinga densa. É bem provável, portanto, que essa comunidade seja mantida
em sub-clíimax em função das queimadas.
137

Fonte: Luiz Antonio Cestaro, julho/2007.

Foto 3.2.1.2.7 - Extensas áreas de Restinga Arbustiva esparsa parecem ser indicadoras da
ocorrência de queimadas que mantém a vegetação em estágio de sub-clímax em
certos trechos da Zona de Preservação Ambiental 1 (ZPA-1) em Natal, RN.

Fonte: Luiz Antonio Cestaro, julho/2007.

Foto 3.2.1.2.8 - A presença de troncos queimados e de carvão no solo são evidências da ocorrência
de fogo em um passado recente na área de Restinga Arbustiva esparsa da Zona de
Preservação Ambiental 1 (ZPA-1) em Natal, RN.
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Em algumas áreas, como se pode observar no mapa de cobertura vegetal
(Mapa 3.2.1.3.1), as restingas arbustivas densa e esparsa se misturam, intercalando
moitas e manchas irregulares de vegetação densa com vegetação aberta
essencialmente campestre (Foto 3.2.1.3.9). Essa fisionomia pode representar um
estágio de desenvolvimento sucessional da Restinga Arbustiva densa, que cobre
quase totalmente as dunas. A sucessão desse tipo de vegetação deve ocorrer a
partir da coalizão das moitas em ambiente de vegetação herbácea constituinte de
sucessão primária ou secundária. O processo de expansão das moitas até a
aglutinação, formando o frutíceto, parece seguir o padrão: em área aberta,
campestre, cresce um arbusto, geralmente com 1,5m a 2,0m, de Guetarda angelica,
Coccoloba ramosissima, Mirciaria tenella ou de outra espécie multiperfilhada ou
bastante ramificada desde a base, que produz um ambiente sombreado amplo, com
2m a 3m de diâmetro, onde se acumula uma camada de serapilheira com 2cm a
4cm de espessura (Foto 3.2.1.3.10). Nesse ambiente menos ensolarado e menos
quente que no campo aberto crescem aráceas, bromélias, orquídeas, cactáceas,
Stigmaphillon paralias e plântulas de outras espécies, muitas delas a partir de
sementes transportadas por pássaros e roedores, que encontram abrigo e refúgio
nessas moitas. A velocidade de crescimento dessas moitas, entretanto, deve ser
bastante baixa, em função do estresse hídrico durante a maior parte do ano e da
escassez de nutrientes que as areias quartzosas marinhas, que servem de
substrato, apresentam. O acúmulo de nutrientes para que permita a expansão da
vegetação arbustiva provavelmente é lento e gradual a partir do acúmulo de matéria
orgânica na serapilheira e da expansão das raízes, aprisionando eficientemente os
minerais no sistema solo-planta, que se torna, então, o principal reservatório de
nutrientes, como observou Hay e Lacerda (1984). Processos semelhantes de
formação e expansão das moitas foram relatados por Zaluar e Scarano (2000) para
as restingas do Rio de Janeiro. Sua conservação, portanto, é fundamental para
garantir os elementos e processos que irão determinar a formação da Restinga
Arbustiva densa e contínua.
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Fonte: Luiz Antonio Cestaro, julho/2007.

Foto 3.2.1.3.9 - Restinga Arbustiva densa em processo de coalisão de moitas intercalada com
Restinga Arbustiva esparsa na Zona de Preservação Ambiental 1 (ZPA-1) em
Natal, RN.

Fonte: Luiz Antonio Cestaro, julho/2007.

Foto 3.2.1.3.10 - A Restinga Arbustiva densa cobre totalmente o solo a partir da coalescência de
moitas, que se expandem a partir de moitas de arbustos, bromélias, orquídeas,
aráceas, ervas e plântulas de arbustos e árvores. Zona de Preservação Ambiental
1 (ZPA-1) em Natal, RN.

A Savana Arborizada, que corresponde fisionomicamente ao campocerrado e que é conhecida regionalmente como vegetação de tabuleiro costeiro,
compreende uma comunidade de plantas bastante particular e com espécies
exclusivas (Foto 3.2.1.3.11). A fisionomia predominante é de arbustos com até 2m
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de altura esparsos sobre um tapete predominantemente graminoso com altura entre
050m e 0,70m, onde Gouinia virgata predomina. Espécies arbustivas típicas são
Curatella americana, Ouratea hexasperma, Byrsonima crassifolia, Hirtella racemosa
e Hancornia speciosa. As espécies herbáceas são em grande parte compartilhadas
com a Restinga esparsa (Quadros 3.2.1.3.1 e 3.2.1.3.2). Além de ocupar uma área
bastante

restrita

de

19,96ha,

a

savana

encontra-se

quase

totalmente

descaracterizada, em função da circulação freqüente de pessoas e veículos,
inclusive com a retirada de areia e piçarro (Foto 3.2.1.3.12). Seria importante,
entretanto, conservar esse remanescente do bioma Cerrado como testemunho do
tipo de vegetação relictual que ocupava a região num passado recente e que hoje
está quase totalmente devastada pela ação humana, sobretudo no município de
Natal e arredores.

Fonte: Luiz Antonio Cestaro, julho/2007.

Foto 3.2.1.3.11 - Savana Arborizada presente na Zona de Preservação Ambiental 1 (ZPA-1) em
Natal, RN.
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Fonte: Luiz Antonio Cestaro, julho/2007.

Foto 3.2.1.3.12 - Lavra para a extração de piçarro em ambiente de Savana Arborizada na Zona de
Preservação Ambiental 1 (ZPA-1) em Natal, RN.

Estado de conservação da vegetação nativa – A porção da ZPA-1
localizada

a

leste

da

Av.

Prudente

de

Morais

encontra-se

ocupada

predominantemente por área urbanizada. Nesse setor a vegetação nativa está
bastante fragmentada e um tanto descaracterizada em função da expansão urbana
e da facilidade de acesso às pessoas. As maiores manchas estão localizadas na
porção sul, conforme pode ser observado no Mapa 3.2.1.3.1. É provável que muitas
espécies nativas já não existam nessas áreas em função de corte, coleta ou
destruição. Assim, não se pode afirmar que esses fragmentos apresentem
condições de auto-sustentabilidade a longo prazo. Seu papel, entretanto, é
fundamental para garantir a conectividade entre áreas naturais maiores, servindo de
ponto de apoio ao deslocamento da fauna silvestre, cujo papel na dispersão de
pólen e sementes é fundamental. Recomenda-se, portanto, a conservação das
manchas de floresta e de restinga arbustiva densa remanescentes nesse setor da
ZPA-1.
A mancha de vegetação nativa localizada à oeste da Av. Prudente de
Morais, por sua vez, ocupa extensão bastante significativa de 374ha. Depois do
Parque Estadual Dunas de Natal, com 1172ha (Freire, 1990), é a maior área verde
contínua da cidade de Natal. A ausência de fiscalização, a proximidade da
população humana e a facilidade de acesso têm provocado inúmeras pressões mais
ou menos impactantes sobre a vegetação nativa do local, destacando-se: a
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presença de vegetação ruderal composta principalmente por espécies com alto
potencial invasor, a densa rede de caminhos internos, a ocorrência freqüente de
queimadas e a coleta intensiva de plantas para fins ornamentais. Mesmo assim,
pode-se considerar que esse fragmento de vegetação natural encontra-se em bom
estado de conservação e deve ser protegido a qualquer custo, seja por força legal,
uma vez que se trata de APP (Área de Preservação Permanente) cuja destinação é
prevista no Código Florestal estabelecido pela Lei Federal n° 4771, de 15 de
setembro de 1965, e dispositivos legais complementares, seja pelos preciosos
serviços ambientais que presta.
Serviços ambientais da vegetação nativa - A presença de fragmento de
vegetação natural de tamanho expressivo encravado na malha urbana é condição
rara nas cidades brasileiras. O histórico da expansão urbana revela a dominância de
um processo de transformação radical do espaço que não poupa a paisagem natural
brasileira, com conseqüências graves não apenas para o meio ambiente, mas
também para a própria população urbana.
O estudo da vegetação nativa urbana e do espaço por ela ocupado tem
destacado cada vez mais sua importância na amenização dos impactos que o
adensamento urbano provoca, destacando-se a diminuição das diferenças térmicas
com o ambiente rural, a remoção de gases e de materiais particulados da atmosfera,
a redução drástica da impermeabilização e a alimentação do lençol freático com
água de boa qualidade, a diminuição das enchentes e a limitação na propagação de
organismos

patogênicos.

Além

disso,

aumenta

também

a

permeabilidade

biogeográfica, na medida em que reduz ou elimina o efeito de barreira à mobilidade
das espécies silvestres, facilitando, assim, a conexão entre fragmentos de
vegetação nativa e diminuindo os efeitos que a expansão das atividades antrópicas
têm provocado sobre os ecossistemas naturais (GEOGI; ZAFIRIADIS, 2006;
MASCARO; MASCARÓ, 2005; HOUGH, 1998).
Carvalho (2001), ao estudar o efeito do Parque das Dunas sobre o clima,
concluiu que a vegetação local contribui efetivamente para amenizar a temperatura e
para elevar a umidade relativa do ar na cidade de Natal.
Essa grande mancha e os demais fragmentos de vegetação natural
desempenham em conjunto funções ambientais extremamente importantes para a
cidade de Natal, podendo ser destacadas:
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a) Arrefecimento das temperaturas urbanas e elevação da umidade
relativa do ar, notadamente nos bairros Cidade da Esperança, Cidade
Nova e Pitimbu, que recebem os ventos que passam sobre a
vegetação nativa. A magnitude e a extensão desses efeitos só podem
ser avaliadas a partir de estudos específicos;
b) Remoção de material particulado do ar por deposição na folhagem;
c) Redução dos ruídos urbanos para os moradores limítrofes;
d) Área de captação e de infiltração de água da chuva em ambiente
salubre, essencial para alimentar o lençol subterrâneo que abastece de
água potável a cidade de Natal;
e) Fixação de um volume significativo de areia que, se exposta, irá se
movimentar em direção a Cidade da Esperança e Cidade Nova;
f) Manutenção de espécies silvestres, várias delas ameaçadas de
extinção;
g) Manutenção da permeabilidade urbana ao deslocamento de espécies
silvestres essenciais para o equilíbrio dos ecossistemas naturais do
município de Natal; e
h) Diversificação da paisagem urbana.
Recomendações – Além das sugestões apresentadas ao longo do texto,
são indicadas a seguir algumas recomendações de caráter geral tendo a vegetação
como elemento norteador: priorizar a conservação dos pequenos fragmentos de
floresta e de restinga arbustiva densa existentes a leste da Av. Prudente de Morais;
conservar todas as manchas de vegetação natural existentes a oeste da Av.
Prudente de Morais; restaurar o solo e a vegetação da savana arborizada; criar uma
categoria de unidade de conservação mais restritiva para a porção mais conservada
das dunas cobertas por restingas, floresta e savana arborizada; e redefinir os limites
da ZPA-1, eliminando a maior parte da área urbanizada de San Valle.
Flora
Levantamento

Florístico

-

Foram

registradas

181

espécies,

pertencentes a 134 gêneros e 68 famílias. Desse total, quatro (2%) pertencem ao
grupo das Monocotiledôneas e 174 (98%) ao das Dicotiledôneas.
144

Dentre as espécies registradas, 148 foram identificados em nível específico
e 33 em nível genérico. Para a denominação do tipo de hábito seguiu-se a
terminologia proposta por Mori et al (1989) onde 31 são árvores, 43 arbustos, 08
subarbustos, 68 ervas, 01 epífita, 01 parasita e 29 trepadeiras. Para as ervas foram
definidas três categorias com base no tipo de caule: eretas, plantas com crescimento
vertical (82%); decumbentes, plantas cujo caule cresce deitado sobre o solo,
mantendo apenas o ápice do ramo florido erguido (06%) e prostradas, cujos caules
são rasteiros (12%) (Tabela 3.2.1.3.2).
As famílias mais ricas em espécies foram Leguminosae/Caesalpinoideae,
com 16 espécies, Leguminosae/Papilionoideae, com 12, Rubiaceae, com 11 e
Poaceae, com 10. A soma das espécies das quatro famílias mais representativas
correspondeu a 27% do total de espécies registradas. Foram também observadas
quatro morfoespécies, não identificadas por pertencerem a grupo botânico de
identificação complexa e não haver a possibilidade da coleta do material fértil
durante o período do levantamento, aliado à falta de bibliografia especializada e à
ausência de materiais comparáveis no Herbário UFRN. O Quadro 3.2.1.2.1 contém a
lista das espécies nativas ocorrentes na ZPA-1, organizada em ordem alfabética das
famílias e espécies, com nome popular, hábito, ambiente e registro no Herbário
UFRN.
Tabela 3.2.1.3.2 - Resultados do levantamento florístico das áreas naturais da Zona de Proteção
Ambiental 1 (ZPA-1) em Natal, RN, com indicação do tipo de hábito, número de
famílias, gêneros e espécies e as famílias com maior riqueza de espécies.
Famílias

Gêneros

Espécies

15

29

31

18

32

47

Subarbusto

03

07

09

Trepadeira

08

17

29

Tipo de hábito
Árvore

Arbusto

Epífita

01

01

01

Parasita

01

01

01

Erva Decumbente

02

02

04

Erva Ereta

14

37

51

Erva Prostrada

06

08

08

Total

68

134

181

Famílias com maior número de
espécies
Leg./Caesalpinoideae (07)
Bignoniaceae (03)
Sapindaceae (02)
Myrtaceae (05)
Chrysobalanaceae (03)
Rubiaceae (03)
Myrtaceae (02)
Erythroxylaceae (01)
Krameriaceae (01)
Convolvulaceae (05)
Smilacaceae (02)
Passifloraceae (02)
Orchidaceae (01)
Viscaceae (01)
Leg./Caesalpinoideae (03)
Leg./Mimosoideae (01)
Poaceae (10)
Turneraceae (05)
Rubiaceae (04)
Leg./Papilionoideae (03)
Orchidaceae (01)

Fonte: pesquisa de campo, 2007.
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Quadro 3.2.1.3.2 - Relação das espécies registradas na Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPA-1) em
Natal, RN, organizada em ordem alfabética de famílias e espécies, com nomes
científico e popular, hábito, ambiente e número de registro no Herbário UFRN.
Família
Acanthaceae
Anacardiaceae
Apocynaceae

Araceae
Asclepiadaceae

Asteraceae

Bignoniaceae

Boraginaceae

Bromeliaceae
Cactaceae
Capparaceae
Cecropiaceae
Celastraceae
Chrysobalanaceae

Clusiaceae
Combretaceae
Commeliaceae

3
3
1,2,3,4
1
1,2,3,4

Registro
UFRN
4407
4490
4431

trepadeira

2

4467,4474

antúrio
cipó-unha-delagartixa
jacarandá
-

trepadeira
erva ereta
trepadeira
trepadeira
trepadeira
erva ereta
erva ereta
arbusto
erva ereta
erva ereta

2
3
3
1,3
3
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4

4579
4403
4489
4610
4503
4494
4628

trepadeira
trepadeira
árvore
trepadeira

2
2
1
2

4502
4573
4450

ipê

árvore

1,2

4498

peroba
grão-de-galo
relógio, setesangrias

árvore
trepadeira
trepadeira
trepadeira
arbusto

1,2
2
2
2
1,2

4481
4491
4492
4627
4482

erva ereta

4

4427

trepadeira
erva ereta
erva ereta
arbusto
arbusto
arbusto
árvore

2
2,3
2,3
2,3
2,3
2
1,2

4424

4457, 4635
-

Nome científico
Anisacanthus sp.
Ruellia sp.
Anacardium occidentale L.
Tapirira guianensis Aubl.
Hancornia speciosa Gomes
Mandevilla moricandiana (A.DC.)
Woodson
Mandevilla scabra (Hoff. ex
Roem&Schult.) K.Sshum.
Anthurium affine Schott
Matelea maritima (Jacq.) Woodson
Petalostelma sp.
Indeterminada
Elephantopus hirtiflorus DC.
Eupatorium ballotaefolium Kunth
Vernonia sp.
Wulffia stenoglossa (Cass.) DC.
Indeterminada
Arrabidae agnus-castus
Arrabidaea sp.
Jacaranda obovata Cham.
Pyrostegia sp.
Tabebuia impetiginosa (Mart. ex
DC.) Standl.
Tabebuia roseo-alba (Ridl.)
Sandw.
Indeterminada 1
Indeterminada 2
Indeterminada 3
Cordia superba Cham.
Heliotropium polyphyllum Lehm.
Tournefortia candidula (Miers.)
I.M.Johnst.
Aechmea lingulata (L.) Baker
Hohenbergia ramageana Mez
Melocactus sp.
Pilosocereus sp.
Capparis hastata L.
Cecropia pachystachya Tréc.
Maytenus erythroxylon Reissek
Hirtella racemosa Lam.
Hirtella sp.
Licania octandra (Hoff. ex Roem. &
Schult.) Kuntze
Clusia nemorosa G.Mey
Buchenavia tetraphylla (Aubl.)
R.A.Haward
Commelina erecta L.

Nome popular

Hábito

cajueiro
cupiúba
mangabeira

arbusto
arbusto
árvore
árvore
árvore

-

Ambiente

xinxo
feijão-bravo
embaúba
mangue-detabuleiro
-

arbusto
arbusto
arbusto

1,2,3
3,4
3,4

4421, 4439
4581

cega-machado
-

arbusto
arbusto

2
2

4478
-

mirindiba
-

árvore
erva ereta

2
1,2,3

4468
4426, 4594

Continua
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Família

Nome científico

Convolvulaceae

Cuscuta sp.
Ipomoea sp1
Ipomoea sp2
Jacquemantia sp.
Merremia aegyptia (L.) Urb.

Curcubitaceae
Cyperaceae

Momordica charantia L.
Bubostylis junciformis (Kunth.)
L.B.Clarke
Cyperus ferax Rich.
Curatella americana L.
Tetracera oblongata DC.
Dioscorea sp.
Erythroxylum suberosum var.
denudatum A.St.-Hil.
Chamaesyce hyssopifolia (L.)
Small

Dilleniaceae
Dioscoreaceae
Erythroxylaceae
Euphorbiaceae

Cnidoscolus urens (L.) Arthur
Croton pedicellatus Kunth
Krameriaceae
Lamiaceae
Lauraceae
Lecythidaceae
Leg./
Caesalpinoi
deae

Leg./
Mimosoideae

Leg./
Papilionoideae

Nome popular

Ambiente

Registro
UFRN

jitirana
melão-de-São
Caetano

trepadeira
trepadeira
trepadeira
trepadeira
trepadeira

3
2
2
2
2

4459, 4591
4541
4444, 4572

erva prostrada

4

4470

lixeira
-

erva ereta
erva ereta
arbusto
arbusto
trepadeira

3,4
3,4
1,2
1,2
3

4445, 4576
4429, 4350
4380, 4544

-

subarbusto

4

4475

burra-leiteira
cansanção-deleite
carrapicho-dotabuleiro

erva ereta

3

4515

subarbusto
subarbusto

3,4
3,4

4438
4555

subarbusto

2,4

4446, 4548

erva ereta
árvore
árvore
árvore
arbusto
trepadeira
árvore
erva
decumbente

4
2
2
1,2
1,2
2
1,2

4609
4577
4484
4348, 4463
4451, 4542
4359, 4547

3

4595

árvore

2,3

4425

3

4428, 4583

Krameria tomentosa A.St.-Hill.
Rhaphiodon echinus (Nees &
Mart.) Schauer
Aniba sp.
Lecythis pisonis Cambess.
sapucaia
Apuleia leiocarpa (Vog.) J.F.Macbr. jitaí
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. unha-de-vaca
Bauhinia sp.
Caesalpinia echinata Lam.
pau-brasil
Chamaecrista calycioides 9DC. EX
Collad.) Greene
Chamaecrista ensiformis (Vell.)
pau-ferro, jaúna
H.S.Irwin & Barneby
maria-dormeChamaecrista flexuosa (L.) Greene dorme
Chamaecrista ramosa (Vogel)
H.S.Irwin & Barneby
dormideira
Chamaecrista serpens var.
serpens (L.) Greene
Chamaecrista supplex (B.) Britton
& Rose ex B. & K.
Chamaecrista sp.
Copaifera cearensis Huber ex
Ducke
pau-d’óleo
Hymenaea coubaril L.
jatobá
Hymenaea rubriflora Ducke
jatobá-roxo
Senna macranthera (DC. ex Col) banana-deHS.Irwin & Barneby
raposa
Senna rizzinii H.S.Irwin & Barneby flor-de-besouro
Inga cylindrica (Vell.) Mart.
ingá-tripa
Mimosa misera Benth.
Mimosa pudica L.
Piptadenia moniliformis Benth.
Bowdichia virgilioides Kunth
Centrosema brasilianum (L.)
Benth.

Hábito

erva ereta
erva
decumbente
erva
decumbente

3,3

4345, 4545

2,3

4557

erva prostrada
erva ereta

2,3
3

4517
4592

árvore
árvore
árvore

2
1,2
1,2

4485
4386
4607

3
2
2

4580
4578
4496

3
3
1,2
1,2

4585
4384
4483

arbusto
árvore
árvore
erva
malícia, mimosa decumbente
mimosa
erva ereta
catanduva
árvore
sucupira
árvore
feijão-bravo

erva prostrada

3

4440
Continua
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Loganiaceae
Lythraceae
Malpighiaceae

Malvaceae

Moraceae
Myrtaceae

Cratylia hypargyrea Mart. ex Benth chocalho, guizoCrotalaria pallida Blanco
de-cascavel
Desmodium adscendes (Sw.) DC. Carrapicho pegaDesmodium barbatum (L.) Benth. pega
Dioclea violacea Mart. ex Benth.
mucunã-peluda
Indigofera sp.
anil-do-campo
Macroptilium lathyroides (L.) Urb. Macroptilium panduratum (M. ex
B.) Mar. e Baudet
oró
Stylosanthes viscosa (L.) Sw.
alfafa-do-campo
Zollernia ilicifolia (Brongn.) Vog.
coração-de-negro
Strychnos parvifolia A.DC.
carrasco-preto
Cuphea flava Spreng.
Lafoensia glyptocarpa Koehne
mirindiba-rosa
murici,murici-doByrsonima crassifolia (L.) Kunth
campo
Byrsonima gardneriana Juss.
murici
Stigmaphyllon paralias A.Juss.
Herissantia tiubae (K.Schum.)
Brizicky
malva-de-cebo
Pavonia cancellata Garcke
jitirana-roxa
Sida cordifolia L.
malva-branca
Sida sp.
malva
Brosimum guianense (Aubl.) Huber leiteira, quiri
Campomanesia dichotoma
guabiraba-de-pau
(O.Berg.) Mattos
Eugenia cf. candolleana DC.
Eugenia ligustrina (Sw) Willd.
Eugenia luschnatiana Klotzsch ex
O.Berg.
-

Myrcia sp1.
Myrcia sp2.

Nyctaginaceae

Ochnaceae
Olacaceae
Orchidaceae

Oxalidaceae
Passifloraceae
Poaceae

Myrciaria tenella DC.
Indeterminada
Guapira laxa (Netto) Furlan
Pisonia sp.
Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.)
Baill.
Ximenia americana L.
Cattleya sp.
Cyrtopodium holstii L.C.Menezes
Epidendron cinnabarium Salzm. ex
Lindl.
Vanilla bahiana Hoehne
Oxalis euphorbioides A.St.Hil.
Passiflora cincinnata Mast.
Passiflora foetida L.
Andropogon sp.
Cenchrus echinatus L.
Gouinia virgata(J. Presl) Scribn
Lasiacis ligulata Hitchc.& Chase
Melinis repens (Willd.) Zizka

cambuizinho,
cambuí
joão-mole
bati-bravo
ameixa- deespinho
trevo
maracujá-mochila
maracujá-deestalo
carrapicho
taquarinha,
taquari
capim-rosado

trepadeira

2

4615

erva ereta
erva ereta

3
3

4387

erva prostrada
trepadeira
erva ereta
arbusto

4
2
3
6

4618
4435
-

erva prostrada
erva ereta
árvore
arbusto
erva ereta
arbusto

3
3
2
1,2
4,5
2,4

4385
4449, 4433
4488
4456
4452, 4556
4480

arbusto
arbusto
erva ereta

4
3,4
3,4

4469
4477, 4586
-

erva ereta
erva prostrada
erva ereta
erva ereta
árvore

3,4
3
3
3
1,2

4550
4453, 4349
4473
4422, 4623
4539, 4598

arbusto
subarbusto
subarbusto

1,2
2
2

4510
4505, 4552

arbusto

2

4342, 4608

arbusto
arbusto

2
2

4356
4346

arbusto
arbusto
arbusto
árvore

2
2
2
2

4501, 4509
4626
4486, 4500
4606

arbusto

2,4

-

arbusto
epífita
erva ereta

2,4
2
2

4518
-

2
2
4
2

4471
4487, 4596

trepadeira
erva ereta
erva ereta
erva ereta

2
3,4
3
1,2,3,4

4354, 4600
4504, 4582
4612, 4619

erva ereta
erva ereta

2
3,4

4406

erva ereta
erva prostrada
erva ereta
trepadeira

Continua
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Polygalaceae

Schizachyrium sp.
Streptostachys asperifolia Desv.
Indeterminada 1
Indeterminada 2
Indeterminada 3
Bredemeyera laurifolia Klotzsch
Polygala brizoides A.St.-Hil & Moq.
Polygala longicaulis Kunth
Polygala paniculata L.

Polygonaceae

Portulacaceae
Rubiaceae

Sapindaceae

Sapotaceae

Simaroubaceae
Smilacaceae
Solanaceae
Sterculiaceae
Tiliaceae
Trigoniaceae
Turneraceae

Ulmaceae
Verbenaceae

Violaceae

Polygala spectabilis DC.
Polygala violacea Aubl.
Coccoloba ramosissima Wedd
Coccoloba scandens Casar
Coccoloba sp.
Portulaca sp.
Alseis pickelii Pilger & Schmale
Chiococca alba (L.) Hitchc.
Guettarda angelica Mart. ex
Müll.Arg.
Guettarda sp.
Richardia grandiflora (Cham. &
Schltdl.) Steud.
Spermacoce sp.
Spermacoce verticilata L.
Staelia aurea K.Schum
Staelia sp.
Tocoyena brasiliensis Mart.
Indeterminada
Allophylus edulis (A.St.-Hil) Radlk.
Cupania oblangifolia Mart.
Serjania salzmanniana Schktr.

barba-de-são
joão
vick
timutu, folha-delouro
roxinha
bredo
pau-candeia
caica, fruto-deurubu

erva ereta
erva ereta
erva ereta
erva ereta
erva ereta
arbusto
erva ereta

3,4
2
3,4
3
3
2
3

4493
4622
4587
4588
4602
4603, 4614
4605, 4571

erva ereta
erva ereta

3
3

4382, 4436
4460

subarbusto
erva ereta
arbusto
arbusto
arbusto
erva ereta
árvore

2
3
2
2
1,2
3
1,2

4381
4506
4584, 4617
4604
4448, 4543
4512, 4611

erva ereta

3

4344

angélica
-

arbusto
arbusto

1,2,3
2,3

4442, 4447
4616

ervanço-branco
vassourinha
falsa-poaia
juruparana
cumichá-branco
camboatã
cipó-mata-fome
maçaranduva-dapraia

erva prostrada
erva ereta
erva ereta
erva ereta
erva ereta
arbusto
erva ereta
árvore
árvore
arbusto

3
3
3
3
3
2
3
2
2
2

4437, 4432
4574, 4625
4554, 4601
4631, 4632
4455
4629
4613
4472
4343, 4540

arbusto

1,2

4479

árvore
arbusto
árvore
trepadeira

1,2
2
2
2

4597
4499, 4620
-

trepadeira
arbusto
arbusto
erva ereta
árvore
trepadeira

2
3,4
3,4
3
1,2
2

4423
4546, 4553
4514
4357
4549
4443, 4458

erva ereta
erva ereta
erva ereta
erva ereta
erva ereta
árvore
subarbusto

3
3
3
3
3
1,2
3

4476
4430
4621
4497
4511

erva ereta
árvore
erva ereta

1
2
3

4341
4513
4507

Manilkara salzmannii (DC.) Lam.
Pouteria grandiflora (DC.)
Baehni
goiti-trubá
Pradosia lactescens (Vell.) Radlk. mamãozinho
Simaba sp.
Smilax brasiliensis Spreng.
japecanga
japecanga-folhaSmilax fluminensis Steud.
larga
Solanum paludosum Moric.
jurema
Solanum paniculatum L.
jurubeba
Waltheria indica L.
malva-sedosa
Luehea ochrophylla Mart.
açoita-cavalo
Trigonia nivea Cambess.
cipó-prata
Piriqueta rosea (A.St.-Hil., A.Juss.
& Cambess.) Urb.
piriqueta
Piriqueta sp.
piriqueta
Turnera calyptrocarpa Urb.
chanana
Turnera ulmifolia L.
chanana
Turnera sp.
Trema micrantha (L.) Blume
grandiúva
Lippia sp.
Stachytarpheta cayennensis
(Rich.) Vahl.
gervão-azul
Vitex rufescens A.Juss.
maria-preta
Hybanthus calceolaria (L.)
ipecacuanha,
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Schulze-Menz
Viscaceae
Vitaceae

Phoradendron affine Nutt.
Cissus erosa Rich.
Cissus sp.

Fonte: pesquisa de campo, 2007.

poaia
erva-depassarinho
fita-de-moça
-

parasita
trepadeira
trepadeira

2
1,2
1,2

4575
4404
4405

Legenda da coluna ambiente: 1 - Floresta Estacional Semidecidual; 2 - Restinga Arbustiva densa; 3 Restinga Arbustiva esparsa e 4 - Savana Arborizada. As espécies em negritos são as indicadas como
ameaçadas de extinção.

A interferência humana no entorno da ZPA-1 é bastante significativa, nesse
ambiente ruderal e de lavouras foram registradas 38 espécies exóticas cultivadas, ou
subespontâneas, relacionadas no Quadro 3.2.1.3.3.
Quadro 3.2.1.3.3 - Relação das espécies exóticas encontradas em ambiente ruderal ou em lavouras
no entorno da Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPA-1) em Natal, RN, classificadas
em ordem crescente de famílias, com os nomes científico e popular e hábito.
Família
Agavaceae
Amaranthaceae
Anacardiaceae
Annonaceae
Apocynaceae
Arecaceae
Asclepiadaceae
Asteraceae
Bignoniaceae
Bixaceae
Cactaceae
Chrysobalanaceae
Combretaceae
Cucurbitaceae
Euphorbiaceae

Leg/
Caesalpinioideae

Leg/ Mimosoideae
Leg./Papilionoideae
Malvaceae
Moraceae
Musaceae

Nome científico
Agave sp.
Amaranthus spinosus L.
Mangifera indica L.
Spondias purpurea L.
Annona muricata L.
Annona squamosa L.
Nerium oleander L.
Cocos nucifera L.
Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton
Cosmos sulphureus Cav.
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth
Bixa orellana L.
Opuntia litoralis Britton & Rose
Licania tomentosa (Benth.) Fritsch
Terminalia catappa L.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai
Cucurbita maxima Duchesne
Jatropha gossypifolia L.
Manihot esculenta Crantz
Ricinus communis L.
Cassia javanica L.
Erythrina indica var. picta (L.) B. & M.
Schizolobium parayba (Vell.) S.F. Blake
Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
Mimosa caesalpiniifolia Benth.
Pithecelobium dulce (Roxb). Benth.
Clitoria fairchildiana R.A. Howard
Gossypium hirsutum
Artocarpus heterophyllus Lam.
Ficus carica L.
Musa paradisiaca L.

Nome popular
agave
bredo-branco
manga
siriguela
graviola
pinha
espirradeira
coco
algodão-de-seda
ipêzinho-de-jardim
urucuzeiro
palma
oitizeiro
castanhola
melancia
jerimum
pinhão-roxo
macaxeira
mamona
cássia-rosa
brasileirinho
guapuruvu
acácia
leucena
sabiá
espinheiro
sombreiro
Algodão-bravo
jaqueira
ficus
bananeira

Hábito
Arbusto
Erva
Árvore
Árvore
Arbusto
arbusto
arbusto
árvore
árvore
erva
arbusto
arbusto
arbusto
árvore
árvore
trepadeira
trepadeira
arbusto
arbusto
arbusto
árvore
árvore
árvore
árvore
árvore
árvore
árvore
árvore
árvore
árvore
árvore
erva
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Myrtaceae
Poaceae
Polygalaceae
Rutaceae
Verbenaceae

Psidium guajava L.
Zea mays L.
Antigon leptopus Hook. & Arn.
Citrus latifolia Tanaka
Lippia alba (Mil.) N.E.Br.

goiaba
milho
amor-agarradinho
limão
erva-cidreira

árvore
erva
trepadeira
arbusto
erva

Fonte: pesquisa de campo, 2007.

Distribuição das espécies - Com base nas observações realizadas em
campo, verificou-se que algumas espécies têm uma maior amplitude de distribuição,
podendo ser encontradas em quase todos os ambientes reconhecidos para a área,
como Anacardium occidentale (Anacardiaceae), Hancornia speciosa (Apocynaceae),
Guettarda angelica (Rubiaceae) e Gouinia virgata (Poaceae), sendo essa última
dominante nas áreas mais abertas e geralmente formando pequenas moitas (Foto
3.2.1.3.13).

Fonte: Luiz Antonio Cestaro, julho/2007.

Foto 3.2.1.3.13 - Gouinia virgata (Poaceae), espécie com uma maior amplitude de distribuição e
dominante nas áreas mais abertas e geralmente formando pequenas moitas na
Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPA-1) em Natal, RN.

Dentre as espécies registradas, Apuleia leiocarpa é reconhecida como uma
espécie comum nas matas de Restinga (Dionísio, 2005). Ainda de acordo com
Dionísio (2005), as espécies Andira fraxiniifolia, Caesalpinia echinata, Hymenaea
rubriflora (Foto 3.2.1.3.14) e Copaifera cearensis são endêmicas da floresta
Atlântica, tendo esta última distribuição restrita à Mata Atlântica do Rio Grande do
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Norte e litoral do Ceará. Esse mesmo autor chamou também atenção para o fato de
Piptadenia moniliformis ser uma espécie endêmica da região nordeste.
As

espécies

Erythroxylum

suberosum

var.

denudatu,

Oxalis

euphorbioides e Byrsonima crassiflora ocorreram exclusivamente na fitofisionomia
denominada Savana Arborizada. Já as espécies Tapirira guianensis, Jacarandá
obovata e Stachytarpheta cayennensis ocorreram exclusivamente na Floresta
Estacional Semidecidual.

Fonte: Iracema Loiola, 2007.
Foto 3.2.1.2.14 - Hymenaea rubriflora (Leguminosae/Caesalpinoideae), espécie endêmica da Mata
Atlântica, presente na Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPA-1) em Natal, RN. A.
Aspecto geral da flor e B. Detalhe dos frutos.

Espécies em perigo ou ameaçadas de extinção - As espécies
ameaçadas de extinção são classificadas através de critérios adotados pela União
Mundial para a Natureza (IUCN), as quais evidenciam isolamento e/ou declínio
populacional e extensão de suas áreas de ocorrência (NASCIMENTO et al, 1998).
Com base nessa classificação, as espécies são agrupadas nas seguintes categorias:
Dados Deficientes, Quase Ameaçadas, Vulneráveis, Em Perigo, Criticamente em
Perigo, Extintas na Natureza e Extintas (IUCN, 1994).
Na área foram registradas três espécies ameaçadas de extinção. Duas se
inserem na categoria Quase Ameaçada (LR): Tabebuia impetiginosa (pau-d’arcoroxo) e Pouteria grandiflora (goiti-trubá) e uma, na categoria Em Perigo (EM):
Caesalpinia echinata (pau-brasil) (Foto 3.2.1.3.15) (IUCN, 2003). Chamamos
atenção para o fato de que Mimosa caesalpiniifolia Benth., conhecida popularmente
como sabiá, foi considerada como planta exótica na área, tendo em vista que trata152

se de uma espécie endêmica da Caatinga (Maia, 2004). No entanto, esta foi
registrada na ZPA-1 somente formando a cerca-viva do “Horto Florestal de Pitimbu”,
não sendo encontrada dentro das formações vegetacionais registradas na área de
estudo. Ressalta-se ainda que, de acordo com a literatura (IUCN, 2003), esta
espécie está inserida na categoria Vunerável (VU).
Adotou-se a nomenclatura proposta pela IUCN (1994) para as plantas
supracitadas: Quase Ameaçada/LR= inclui as espécies estudadas que não se
adequam as categorias de Perigo Crítico, em Perigo ou Vunerável; Em Perigo/EN=
indicam as que enfrentam um alto risco de extinção em estado silvestre e
Vulneráveis/VU= são as que enfrentam um alto risco de extinção em estado
silvestre.

Fonte: Iracema Loiola, julho/2007.

Foto 3.2.1.3.15 - Detalhe de ramo de Caesalpinia echinata (pau-brasil), espécie freqüente na Zona de
Proteção Ambiental 1 (ZPA-1) em Natal, RN, mas que se insere na categoria em
Perigo (IUCN, 2003).

Percepção Ambiental
A maior parte da população do entorno da ZPA-1 entrevistada, 62,5%,
afirmou não saber o que é uma Zona de Proteção Ambiental. Entre aqueles que
afirmaram saber o que seja uma ZPA, apenas 55,7% deram respostas relacionadas
com proteção ambiental e da natureza. Cerca de 20% daqueles que afirmaram saber
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o que seja uma ZPA-1 não sabiam que moravam dentro de uma, revelando, assim,
um certo grau de desconhecimento quanto à realidade local.
O relacionamento direto da população local com as áreas naturais da ZPA1 parece ser relativamente baixo, visto que apenas 26,6% dos entrevistados
afirmaram freqüentar os espaços naturais da ZPA-1, o que parece indicar um baixo
valor de uso da área pela população local. Durante os levantamentos de campo
executados na área pela equipe responsável pela caracterização do Meio Biótico
deste relatório, foram observadas pessoas, entre crianças e adultos, circulando pela
área natural. A falta de segurança pode ser um fator que afaste os moradores da
área, como será observado posteriormente. Entretanto, a julgar pela grande
quantidade de caminhos e trilhas, pode-se supor que a circulação de pessoas pelas
áreas naturais não é desprezível. Essas vias provavelmente são mais utilizadas para
o deslocamento das pessoas entre bairros, para lazer e para a coleta de espécimes
vegetais como orquídeas e bromélias. É provável que parte dos freqüentadores da
área natural da ZPA-1 sejam moradores de outras localidades não envolvidas neste
levantamento. Foram observados na periferia das áreas naturais vários locais
utilizados para abrigo por indigentes, onde o acúmulo de lixo indicava tal condição.
Para aqueles que disseram freqüentar a área natural, as atividades mais
praticadas são: fazer trilhas (46,0% de citações), coletar frutos (22,2% das citações),
lazer (15,9%) e passeio (12,7%). A coleta de recursos na ZPA-1 é atividade
praticada por 8,5% dos entrevistados (20 pessoas) e envolve: frutos, plantas
ornamentais, madeira/lenha e areia. Não foi citada a coleta de plantas com fins
medicinais. Cerca de 70% dos coletores retiram recursos para consumo próprio,
enquanto os 30% restantes não responderam se era para consumo ou para venda.
É conhecida a atividade de coleta de plantas para fins ornamentais, sobretudo
orquídeas e bromélias, nas restingas e matas nas proximidades de Natal. Essa
atividade é exercida por colecionadores amadores e por pessoas que comercializam
essas plantas. Ressalta-se que, segundo o artigo 13° da Lei Federal n°4771 de 1965
(Código Florestal), “o comércio de plantas vivas, oriundas de florestas, dependerá de
licença da autoridade competente”.
Apenas uma pequena parte dos entrevistados (1,7%) afirmou jogar lixo na
área natural, tendo se justificada a metade deles pela ausência de coleta regular. A
existência de um bom sistema de coleta de lixo urbano, entretanto, foi destacada por
27,8% dos entrevistados.
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A grande maioria dos entrevistados, 68,4%, afirmou ser benéfico morar
próximo a uma área natural, enquanto 24,9% enxerga apenas desvantagens e os
demais 6,7% não manifestaram opinião a respeito. Dentre as vantagens citadas
destacam-se os benefícios à saúde, totalizando 71,6% das citações, e a valorização
dos elementos naturais, com 35,8%. Os benefícios à saúde mais citados foram:
sensação de tranqüilidade, ventilação, qualidade climática e oportunidade de lazer.
Já os elementos naturais mais valorizados foram a vegetação, a preservação do
lençol freático, os contatos com a natureza e a paisagem. Apesar de apenas uma
pequena parte da população fazer uso direto de recursos materiais da área natural,
a maioria da população atribui um outro tipo de valor, desvinculado do uso e da
freqüência ao local. De acordo com as respostas observadas, não é preciso visitar a
área natural para que ela ofereça vantagens, e que o fato de morar nas
proximidades da área natural em questão já pode ser suficiente para a obtenção de
muitos de seus benefícios. Desvantagens de se morar próximo a esse espaço
natural também foram apresentadas por 67,8% dos entrevistados, sendo as mais
citadas, 62,1%, associadas à falta de segurança. Esse fator, portanto, deve inibir o
uso da área natural pelos moradores locais.
Quanto à destinação preferencial da área natural da ZPA-1, a população
local, quando colocada defronte três alternativas (derrubar a mata e construir casas;
preservar tudo ou transformar em outra coisa), sugere, em sua grande maioria,
73,4% dos entrevistados, que seja destinada à preservação, enquanto 17,7%
optaram por “derrubar a mata e construir casas” e apenas 8,9% preferem destiná-la
a outro fim, sem mencionar quais.
A maior parte dos entrevistados, 64,1%, afirmou ter conhecimento da
criação do Parque da Cidade, dentre os quais, 91,4% consideram-no importante,
sendo citados como principais benefícios: lazer (35,2% das citações), preservação
da natureza e qualidade ambiental (25,2%), valorização do imóvel (21,6%) e
aumento da segurança (15,1%).
3.2.2 Fauna
3.2.2.1 Introdução
A fauna do Rio Grande do Norte é uma das menos conhecidas do nordeste
brasileiro devido à ausência histórica de expedições científicas no Estado. No
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levantamento das aves da Caatinga, feito por Pacheco (2004), o Estado apontado
com menos trabalhos ornitológicos é o Rio Grande do Norte, com apenas 10
citações. Os poucos levantamentos que existem estão restritos a pequenas áreas, e
a obras de pouco acesso (e.g. VARELA-FREIRE, 1997, VARELA-FREIRE;
ARAÚJO, 1997, VARELA-FREIRE et al, 1999). No que se refere aos répteis, a
situação é semelhante, especialmente para as Caatingas. Rodrigues (2003)
reconhece que esta é relativamente bem conhecida no que diz respeito às espécies
mais comuns, obtidas durante os amplos programas de coleta realizados até o início
da década de 80 sob a coordenação de P. E. Vanzolini (VANZOLINI et al, 1980;
VITT, 1983; VITT; VANGILDER, 1983), no entanto, este conhecimento é
insatisfatório, pois faltam boas amostragens e existem imensas lacunas geográficas
a serem investigadas. Das 150 localidades dos Estados nordestinos, representadas
na coleção herpetológica do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo –
MZUSP, apenas 24 podem ser consideradas bem amostradas; o Rio Grande do
Norte está entre os dois Estados menos amostrados (RODRIGUES, 2003).
Esta carência de informações não significa que a fauna local tem pouca
importância, muito pelo contrário, o desconhecimento revela que ainda há muito para
se descobrir no seu território em função da variedade de ambientes que possui. O
estudo pioneiro sobre a fauna de lagartos do Parque Estadual das Dunas do Natal,
efetuado por Freire (1988, 1996), é um bom exemplo disso, pois possibilitou a
obtenção de 17 espécies de Répteis, dentre as quais, uma nova e endêmica deste
Parque (Coleodactylus natalensis; FREIRE, 1999), além de outra com um evidente
padrão de diferenciação geográfica (FREIRE, 1998) - muito provavelmente também
nova para a ciência - além de espécimes de um gênero novo recentemente descrito
(FREIRE, 1996; RODRIGUES et al, 2005).
De acordo com os critérios de Cracraft (1985) toda a região do extremo
nordeste brasileiro está situada em uma transição entre os centros de endemismo
“Serra do Mar” e “Caatinga”. O primeiro forma uma província biogeográfica bem
definida com mais de 100 táxons endêmicos de aves (CRACRAFT 1985) e cerca de
100 de répteis Squamata – lagartos, serpentes e anfisbênias - (RODRIGUES, 2005).
O segundo representa a província biogeográfica mais seca do Brasil com cerca de
20 espécies endêmicas de aves; de lagartos e serpentes somam cerca de 50
(RODRIGUES, 2005). Estas características indicam que a ZPA-1 tem potencialidade
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para abrigar uma fauna rica com elementos endêmicos de Mata Atlântica e
Caatinga.
Destaca-se que no centro de endemismo de Pernambuco, situado entre os
Estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba, ocorrem 38 táxons endêmicos de aves,
dos quais vários ainda sem o limite norte conhecido, podendo chegar provavelmente
ao Rio Grande do Norte, como já comprovado para o pintor-verdadeiro Tangara
fastuosa (VARELA-FREIRE, 1997).
3.2.2.2 Procedimentos metodológicos
O diagnóstico da fauna compreendeu as etapas de planejamento,
levantamento de dados primários (investigação em campo), levantamento de dados
secundários (informações disponíveis em literatura) e atividades de gabinete e
laboratório. Os trabalhos foram realizados entre 10 de março e 25 de julho de 2007.
Em 10 e 11 de março, antes do planejamento, foi efetuada uma excursão
para reconhecimento da área e coleta piloto de répteis. A fase de planejamento
ocorreu em 19 de abril com uma visita de toda a equipe biológica à região e análise
de fotos aéreas para a identificação das principais unidades de paisagem que
compõem a região e visualização dos remanescentes de cobertura vegetal mais
representativos, bem como as formas mais usuais de uso e ocupação do solo. Por
meio deste procedimento foram identificados os seguintes tipos de unidades de
paisagem (ambientes):
1) Floresta Estacional Semidecidual - situada nos vales entre dunas;
2) Restinga Arbustiva densa – geralmente sobre o topo das dunas;
3) Restinga Arbustiva esparsa – no topo das dunas e/ou em planície
arenosa;
4) Savana Arborizada (Campo-cerrado); e
5)

Formações

severamente

antropizadas

e

descaracterizadas

(representadas pelas bordas da ZPA-1, pelas estradas internas e bordas associadas
e pelas áreas parcialmente urbanizadas com ocupação humana).
O levantamento de dados primários foi realizado por meio de oito fases a
campo entre abril e junho, totalizando 27 horas de esforço amostral. No caso dos
répteis, incluindo as coletas-piloto realizadas em março, o esforço amostral foi de
34,5 horas de trabalho em campo (54,33 horas-homem). Em cada fase foi percorrido
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um trajeto distinto pelas principais unidades de paisagem de cada região da ZPA-1
(Mapa 3.2.2.2.1). Em cada trajeto foram levantados os espécimes de fauna
encontrados.
O inventário das aves em cada trajeto compreendeu a busca direta por
meio de registros visuais, sonoros e vestigiais (ninhos, penas, etc). Para cada
espécie constatada foi registrado o número de indivíduos observados e a unidade de
paisagem onde foi realizada a observação (ambiente de ocorrência). Posteriormente,
cada espécie foi enquadrada nos critérios a seguir com base nas observações e/ou
na literatura pertinente:
Status de ocorrência: residente (espécie que reproduz ou supostamente
reproduz na região); visitante (espécie que reproduz fora da região de estudo e que
a utiliza para deslocamento, pouso, refúgio e/ou para a alimentação); migrante
(espécie que é registrada na região durante seu movimento migratório);
indeterminado (espécie cujo status não pode ser determinado).
Abundância: comum (espécie com mais de 10 registros); moderadamente
comum (espécie registrada entre cinco e dez vezes); incomum (espécie registrada
entre três e quatro vezes); rara (espécie registrada uma vez). Cabe destacar que
este critério foi empregado somente para as condições da ZPA-1 durante a
amostragem efetuada. Portanto, quando uma espécie foi enquadrada como rara ou
comum, isto quer dizer que ela apresentou tal abundância durante os trabalhos
realizados, a qual não deve ser extrapolada ou interpretada como absoluta para a
área em um levantamento de maior prazo.
Importância regional e conservação: endêmica de Mata Atlântica;
endêmica da Caatinga; registro novo para o Estado do Rio Grande do Norte;
ameaçada de extinção (segundo Instrução Normativa MMA 003/27Maio2003); e
próximo da ameaça de extinção (segundo BirdLife International 2000).
Dependência do ambiente de registro: independente (espécie encontrada
na maioria das unidades de paisagem); semi-dependente (espécie encontrada em
algumas unidades de paisagem, bem como nos mosaicos formados pelo contato
entre elas); e dependente (espécie encontrada em somente uma única unidade de
paisagem). Este critério é relativo entre as espécies encontradas e leva em conta
somente as condições de dependência existentes na ZPA-1.
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Sensitividade a distúrbios humanos: foi considerada a partir dos dados
disponíveis em literatura (SICK, 1997; SILVA et al, 2004; STOTZ et al, 1996) tendo
sido definida como baixa, média e alta de uma forma relativa entre as espécies
encontradas, e leva em conta somente as condições de dependência para os
ambientes da ZPA-1.
As observações diretas foram feitas com auxílio de binóculo 8x25. Os
registros auditivos que não puderam ser identificados in loco foram gravados em
aparelho digital Sony TCD - D8 equipado com microfone direcional Sennheiser-ME66. As vozes gravadas foram comparadas com registros sonoros de aves publicados
(e.g. DALGAS-FRISCH 1973A, 1973B, 1980, STRANECK 1988, 1990; VIELLIARD
1995, 1996, 1999; HARDY et al, 1996, 1998a, 1998b, 1998c, 1999; HARDY;
COFFEY, 1996; RANFT; CLEERE, 1998; GONZAGA; CASTIGLIONI, 2001). Foi
empregada a técnica de “play-back” para verificar a presença de aves ameaçadas
e/ou endêmicas e registros importantes (e.g. Aegolius harrisi, Glaucidium
brasilianum, Picumnus limae, Picumnus fulvescens, Megaxenops parnaguae,
Sakesphorus cristatus, Cercomacra laeta, Herpsilochmus pectoralis, Herpsilochmus
sellowi, entre outras). Endemismos de Mata Atlântica foram considerados com base
em Cracraft (1985) e Parker III et al. (1996) e de Caatinga com base em Pacheco
(2003).
Para as observações e/ou coletas de anfíbios e répteis foram efetuadas
buscas ativas diurnas por meio de nove fases a campo entre março e junho,
totalizando 34,5 horas de trabalho em campo (54,33 horas-homem). De modo
semelhante à metodologia utilizada para as aves, em cada fase foi percorrido um
trajeto distinto pelas principais unidades de paisagem de cada região da ZPA-1
(Mapa 3.2.2.2.1). Em cada trajeto foram efetuadas buscas ao longo de transecções
percorridas de forma aleatória, com o objetivo de amostrar os diferentes hábitats
utilizados pelas espécies. Estavam previstas excursões noturnas para amostragem
de anfíbios, no entanto, a equipe correria grande risco de integridade devido à
proximidade da área urbana e de bairros periféricos. Uma única ida a campo se deu
entre a tarde e o início da noite. As capturas foram manuais e, apenas quando
necessárias para confirmação da identificação; após a captura, foram levadas ao
Laboratório de Herpetologia da UFRN, onde foram fixados em formalina a 10% e
estão mantidos imersos em etanol a 10%, constituindo o acervo herpetológico. Em
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campo, para todos os espécimes, foram anotadas informações sobre data, horário
da observação/coleta e hábitat/unidade de paisagem onde os espécimes foram
primeiramente avistados. O número de espécimes de cada espécie por hábitat
permitiu verificar tanto a abundância absoluta, como a utilização dos hábitats pelas
espécies. Posteriormente, cada espécie foi enquadrada em critérios com base nas
observações e/ou na literatura pertinente.
Os mamíferos foram inventariados principalmente por meio de dados
secundários e vestígios (pegadas) nas mesmas unidades de paisagens definidas na
fase de planejamento. Em algumas ocasiões foram identificados por meio de
observações diretas.
O

levantamento

de

dados

secundários

ocorreu

com

fins

de

complementação do inventário. Foram empregados métodos indiretos de registros,
como levantamento bibliográfico e entrevistas a moradores locais. As entrevistas
foram feitas a moradores idôneos questionando-se sobre a presença de espécies
cinegéticas e das perseguidas para a criação em cativeiro. Foram consideradas
somente as informações obtidas de interlocutores que se mostraram conhecedores
da vocalização ou de características comportamentais peculiares de cada espécie.
A coleta de dados primários sobre a diversidade e abundância dos táxons
de invertebrados terrestres, foi feita no período diurno, através de transectos
percorridos nas principais unidades de paisagem de cada região da ZPA-1.
Amostras de folhiço ou serapilheira foram retiradas em áreas de vegetação arbórea
e acondicionadas em sacos plásticos. Em laboratório, a fauna associada foi coletada
através do método de flutuação em meio líquido. Foi amostrada também a fauna
associada a troncos em decomposição, sob cascas de árvores, bem como a
conchas de moluscos. Os espécimes coletados foram fixados em etanol a 70%.
Para fins de obtenção de dados primários a respeito da biodiversidade de
invertebrados da área da ZPA-1, recorreu-se também a observação e registro visual
de táxons presentes nesta área. Os registros da fauna associada a bromeliáceas
foram obtidos por observação direta e, secundariamente, por consulta a inventários
realizados no Parque Estadual das Dunas do Natal e no Vale do Rio Pitimbu,
biogeograficamente similares à área em estudo.
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Fonte: Mauro Pichorim, junho/2007.
Mapa 3.2.2.2.1 - Setores percorridos entre abril e junho de 2007 para o diagnóstico de
fauna na área da ZPA-1, Município de Natal, RN (1 - 19 de abril; 2 – 10 de
maio; 3 – 17 de maio; 4 – 24 de maio; 5 – 24 de maio; 6 – 31 de maio; 7 –
26 de junho; 8 – 28 de junho).

3.2.2.3 Resultados e discussão
Ornitofauna
Durante o trabalho de inventário e diagnóstico realizado nos oito trajetos
foram registrados ao todo 744 espécimes de aves, compreendendo 65 espécies
pertencentes a 27 famílias (Quadro 3.2.2.3.1) Os nomes científicos e os nomes
populares correspondentes das aves estão relacionados no Anexo 8. As famílias
mais representadas foram: Tyrannidae (10 spp.), Thamnophilidae (7 spp.) e
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Emberizidae (6 spp.). Com relação à abundância e freqüência dos registros foram
observadas 25 espécies comuns (38,5%), 20 moderadamente comuns (30,8%), 15
incomuns (23,1%) e 5 raras (7,6%). Entre as comuns se destacam as seguintes:
Coragyps atratus (98 indivíduos, freqüência relativa = 13,2%), Columbina picui (46
indivíduos, freqüência relativa = 6,2%), Estrilda astrild (37 indivíduos, freqüência
relativa = 5,0%), Pitangus sulphuratus (36 indivíduos, freqüência relativa = 4,8%),
Mimus saturninus (35 indivíduos, freqüência relativa = 4,7%), Crotophaga ani (27
indivíduos, freqüência relativa = 3,6%), Troglodytes musculus (26 indivíduos,
freqüência relativa = 3,5%) e Elaenia flavogaster (22 indivíduos, freqüência relativa =
3,0%) (Quadro 3.2.2.3.1). As espécies menos observadas foram: Milvago
chimachima, Megascops choliba, Tolmomyias flaviventris, Stelgidopteryx ruficollis e
Sporophila albogularis, todas com apenas um registro e freqüência relativa = 0,1%.
Com relação ao status de ocorrência das espécies registradas 58 são
residentes (89%) e uma (Aratinga cactorum) é um possível visitante (1,5%), pois é
considerada endêmica de Caatinga (sensu PACHECO, 2003). Um pequeno grupo
de quatro indivíduos destas aves foi observado no dia 24 de maio de 2007 no trajeto
quatro sobrevoando Floresta Estacional Semidecidual, Restinga Arbustiva e Savana
(tabuleiro). Seis espécies foram consideradas com status indeterminado (9,2%),
podendo tratar-se de formas migrantes ou visitantes ainda não confirmadas (Quadro
3..2.2.3.1).
Quanto à dependência ao ambiente de registro 17 espécies foram
consideradas
independentes

dependentes
(15,4%).

(26,2%),

Nove

38

espécies

semi-dependentes
registradas

(13,9%)

(58,5%)

e

possuem

10
alta

sensitividade a distúrbios humanos, 20 média (30,8%), e 36 baixa sensitividade
(53,4%) (Quadro 3.2.2.3.1).
Em termos de importância regional destacam-se os registros de Aratinga
cactorum, Herpsilochmus sellowi e Paroaria dominicana, espécies endêmicas de
Caatinga, e Herpsilochmus pectoralis que é endêmico de Mata Atlântica. Esta última
espécie é considerada ameaçada de extinção (MMA 2003, BirdLife Internatinal
2000). Durante os trabalhos de campo foram registrados quatro indivíduos em 10 de
maio no trajeto dois e em 17 de maio no trajeto três, e três indivíduos em 26 de
junho no trajeto sete, totalizando 11 registros. Em função destes contatos a
freqüência relativa da espécie foi de 1,5%, a qual a coloca como comum para a ZPA162

1. Todas as observações de Herpsilochmus pectoralis ocorreram em Floresta
estacional semidecidual, mostrando-se dependente deste ambiente. Herpsilochmus
sellowi possui o status de próxima da ameaça de extinção pela BirdLife Internatinal
(2000), tendo sido registrada (21 vezes no total) tanto em Floresta estacional
semidecidual como em Restinga arbustiva e tabuleiro. Cabe destacar também a
presença de Laterallus viridis, espécie até então desconhecida para o estado do Rio
Grande do Norte. Ao todo foram registrados nove indivíduos, todos em ambientes de
Restinga arbustiva e Campo-cerrado (Quadro 3.2.2.3.1).
Os trajetos com maiores riquezas foram o dois e o sete, ambos com 42
espécies (Quadro 3.2.2.3.1). Os de menores riquezas foram o cinco e o oito (11 e 16
espécies respectivamente) (Quadro 3.2.2.3.1 e Gráfico 3.2.2.3.1). Entretanto, o
trajeto seis apresentou duas espécies exclusivas (Milvago chimachima e Sporophila
albogularis) assim como o trajeto três (Stelgidopteryx ruficollis e Schistochlamys
ruficapillus). O trajeto quatro apresentou a espécie exclusiva Aratinga cactorum.
Considerando toda a ZPA-1, os dados gerais obtidos apontam para uma
estabilização da curva acumulativa de registro de espécies (Gráfico 3.3.2.3.1.1).
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Fonte: pesquisa de campo, 2007.

Gráfico 3.2.2.3.1 - Número total de espécies em cada trajeto e curva acumulativa de espécies
registradas entre abril e junho de 2007 para a área da ZPA-1, Município de
Natal,

Em relação aos ambientes de registro a maior riqueza ocorreu para Restinga
Arbustiva e Savana. Estas formações apresentaram as mesmas 48 espécies, onde
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destacam-se os registros de nove, das 15 espécies com abundância incomum para
a ZPA-1 (Cathartes burrovianus, Columbina minuta, Aratinga cactorum, Nyctidromus
albicollis,

Eupetomena

macroura,

Formicivora

rufa,

Elaenia

spectabilis,

Schistochlamys ruficapillus e Tachyphonus rufus), bem como a presença de duas
das cinco espécies raras (Milvago chimachima e Megascops choliba) encontradas
em toda área (Quadro 3.2.2.3.1). Também se destaca a presença de uma espécie
até então não conhecida para o Rio Grande do Norte (Laterallus viridis) e de três
espécies endêmicas da caatinga (Aratinga cactorum, Herpsilochmus sellowi e
Paroaria dominicana), sendo que Herpsilochmus sellowi é considerada próxima da
ameaça de extinção (BirdLife Intenational 2000) (Quadro 3.2.2.3.1). Das espécies
registradas nestas formações oito possuem alta sensitividade a distúrbios humanos
(Laterallus viridis, Aratinga cactorum, Herpsilochmus sellowi, Formicivora grisea,
Formicivora rufa, Hemitriccus margaritaceiventer, Schistochlamys ruficapillus e
Tachyphonus rufus). Os dados gerais de registro indicam uma estabilização da curva
acumulativa de espécies nestas formações, sugerindo que o esforço amostral
realizado foi próximo do necessário para o conhecimento da avifauna destes
ambientes na época amostrada (Gráfico 3.2.2.3.2).

Total acumulativo de espécies

Espécies registradas (n)

60

Número de espécies

50

40

30

20

10

0
Trajeto 1

Trajeto 2

Trajeto 3

Trajeto 4

Trajeto 5

Trajeto 6

Trajeto 7

Trajeto 8

Fonte: pesquisa de campo, 2007.

Gráfico 3.2.2.3.2 - Número total de espécies em cada trajeto e curva acumulativa de espécies
registradas entre abril e junho de 2007 para as Formações Arbustivas Densa e
Esparsa de Influência Marinha e Savana Gramino-lenhosa da área da ZPA-1,
Município de Natal, RN.
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As formações severamente antropizadas e descaracterizadas apresentaram
a segunda maior riqueza para a ZPA-1, com um total de 33 espécies típicas de
ambientes semi-urbanos como: Coragyps atratus, Vanellus chilensis, Columbina
picui, Columba livia, Crotophaga ani, Guira guira, Pitangus sulphuratus, Tyrannus
melancholicus, Tachycineta albiventer, Troglodytes musculus e Mimus saturninus.
Nestas formações também estiveram presentes as três espécies exóticas
registradas para a ZPA-1 (Columba livia, Estrilda astrild e Passer domesticus)
(Quadro 3.2.2.3.1). A avifauna destas formações apresentou 29 espécies com baixa
sensitividade a distúrbios humanos, quatro com média e nenhuma com alta
sensibilidade, ameaçada ou próxima da ameaça (Quadro 3.2.2.3.1). A curva
acumulativa de espécies nestas formações mostra-se ainda numa ascendente,
indicando uma probabilidade elevada de serem efetuados novos registros (Gráfico
3.2.2.3.3).
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Fonte: pesquisa de campo, 2007.

Gráfico 3.2.2.3.3 - Número total de espécies em cada trajeto e curva acumulativa de espécies
registradas entre abril e junho de 2007 para as formações severamente
antropizadas e descaracterizadas da área da ZPA-1, Município de Natal, RN.

A Floresta Estacional Semidecidual apresentou a terceira maior riqueza com
um total de 24 espécies. Destacam-se os registros de quatro, das 15 espécies com
abundância incomum para a ZPA-1 (Aratinga cactorum, Amazilia fimbriata, Elaenia
spectabilis e Turdus leucomelas), bem como a presença de três das cinco espécies
raras (Milvago chimachima, Megascops choliba e Tolmomyias flaviventris)
encontradas em toda área (Quadro 3.2.2.3.1). Também se destaca a presença de
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duas espécies endêmicas da caatinga (Aratinga cactorum e Herpsilochmus sellowi)
e uma endêmica da Mata Atlântica (Herpsilochmus pectoralis). Cabe salientar que
Herpsilochmus pectoralis é uma espécie ameaçada de extinção (MMA 2003) e
Herpsilochmus sellowi é considerada próxima da ameaça de extinção (BirdLife
Intenational 2000) (Quadro 3.2.2.3.1). Das espécies registradas nesta formação seis
possuem alta sensitividade a distúrbios humanos (Ortalis guttata, Aratinga cactorum,
Herpsilochmus sellowi, Herpsilochmus pectoralis, Hemitriccus margaritaceiventer e
Tolmomyias flaviventris). Os dados gerais de registro indicam uma estabilização da
curva acumulativa de espécies nesta formação, sugerindo que o esforço amostral foi
próximo do necessário para o conhecimento da avifauna deste ambiente na época
amostrada (Gráfico 3.2.2.3.4).
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Fonte: pesquisa de campo, 2007.

Gráfico 3.2.2.3.4 - Número total de espécies em cada trajeto e curva acumulativa de espécies
registradas entre abril e junho de 2007 para a Floresta Estacional Semidecidual
da área da ZPA-1, Município de Natal, RN.

A Restinga Arbustiva esparsa foi a unidade de paisagem que apresentou a
menor riqueza, totalizando 14 espécies, das quais duas foram exclusivas deste
ambiente (Stelgidopteryx ruficollis e Sporophila albogularis), ambas consideradas
raras para a ZPA-1. Com abundância incomum foi registrada apenas Columbina
minuta (Quadro 3.2.2.3.1). A avifauna desta formação possui baixa ou média
sensitividade a distúrbios humanos e mostrou-se independente ou semi-dependente
do ambiente, com exceção de Stelgidopteryx ruficollis, Ammodramus humeralis,
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Volatinia jacarina e Sporophila albogularis, que foram consideradas dependentes do
ambiente de acordo com os critérios adotados. Os dados gerais de registro indicam
uma estabilização da curva acumulativa de espécies nesta formação, sugerindo que
o esforço amostral foi próximo do necessário para o conhecimento da avifauna deste
ambientes na época amostrada (Gráfico 3.2.2.3.5).
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Gráfico 3.2.2.3.5 - Número total de espécies em cada trajeto e curva acumulativa de espécies
registradas entre abril e junho de 2007 para a Restinga herbácea da área da
ZPA-1, Município de Natal, RN.

Os resultados obtidos mostram que a ZPA-1 possui uma considerável
riqueza de aves quando levamos em conta seu alto grau de isolamento biológico e
as elevadas pressões antrópicas que vem sofrendo ao longo dos anos. As 65
espécies registradas representam 31% das aves do Rio Grande do Norte (seguindo
lista de VARELA-FREIRE et al, 1999). Como comparação, são conhecidas para o
Parque

das

Dunas

de

Natal

111

espécies

de

aves

(www.parquedasdunas.rn.gov.br/fauna.asp), sendo que esta unidade de conservação é
maior e cientificamente mais investigada que a ZPA-1. Destaca-se também que
Varela-Freire (1997) encontrou 65 espécies de aves para as dunas costeiras de
Natal.
A maioria das aves registradas são possíveis residentes da ZPA-1,
utilizando-a durante todo o seu ciclo anual ou pelo menos durante o período
reprodutivo. Cabe destacar que a carência de registros de espécies migrantes não
indica a ausência delas para a região, uma vez que o estudo foi realizado em
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apenas uma época do ano, e que para termos uma conclusão mais definitiva é
necessário ao menos um ciclo anual completo de investigação. A dependência ao
ambiente de registro e a sensitividade a distúrbios humanos não foram elevadas
para grande parte das espécies registradas, o que caracteriza uma comunidade de
aves com estrutura típica de paisagens abertas (SILVA et al, 2003).
Em termos biogeográficos a região é muito importante em função dos
registros de espécies endêmicas de Caatinga e Mata Atlântica. Provavelmente, esta
característica é exclusiva das matas do litoral leste do Rio Grande do Norte, uma vez
que o Estado configura o extremo norte da distribuição da Mata Atlântica, onde
ocorre a transição para a Caatinga. Estudos sobre comunidades de aves neste
ambiente de transição são completamente ausentes (PACHECO, 2003). Ressalta-se
que, ao menos para a Savana, Olmos (2004) destaca a necessidade de
conhecimento da avifauna dos fragmentos do Rio Grande do Norte em função da
importância biogeográfica que eles possivelmente possuem.
Além da riqueza numérica de aves encontradas na ZPA-1, destacam-se
alguns registros importantes regionalmente: Herpsilochmus pectoralis, considerada
ameaçada de extinção, distribui-se pelos Estados do Maranhão, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Sergipe e Bahia (SICK 1997, BIRDLIFE INTERNATINAL 2000, IUCN
2006, MMA 2003, PEREIRA et al, 2005) e vive na restinga e florestas estacionais
semidecíduas (SICK, 1997; WHITNEY et al, 2000; ISLER; WHITNEY 2002). É
listada na categoria vulnerável (IUCN 2006), sendo a perda de hábitat a principal
ameaça para a espécie (BIRDLIFE INTERNATINAL, 2000). Herpsilochmus sellowi,
recentemente desmembrada do complexo H. pileatus, é encontrada em caatinga,
florestas estacionais, restingas e cerrados dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará,
Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Pará (WHITNEY et al,
2000; ISLER; WHITNEY, 2002; RODA, 2002). É considerada próxima da ameaça de
extinção, tendo como principal pressão a perda de hábitat representada por
expansão agrícola e ocupação humana (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2000). Na
ZPA-1 estas duas espécies tiveram abundância comum e foram observadas em
Floresta estacional semidecidual, Restinga arbustiva e Campo-cerrado. Uma vez
que a perda de hábitat é a principal ameaça de extinção destas espécies, é
essencial a manutenção de todos os fragmentos das formações onde elas foram
encontradas na ZPA-1.
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A conservação e restrição de uso da Floresta Estacional Semidecidual, da
Restinga arbustiva densa e da Savana (tabuleiro) da ZPA-1 também se justifica pela
grande riqueza que apresentaram, pelo maior número de espécies com abundância
incomum, pela presença de espécies endêmicas da Caatinga e da Mata Atlântica e
pelo registro de uma espécie até então não conhecida para o estado do Rio Grande
do Norte. Cabe destacar que nestes ambientes ocorreram espécies com alta
sensitividade a distúrbios humanos, indicando que o uso destas formações poderá
levar a extinções locais. Levando-se em conta o curto período do levantamento feito,
é de se esperar que a riqueza destes ambientes seja ainda maior. Por tudo isso,
todos os fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual, Restinga Arbustiva e
Savana da ZPA-1 (inclusive os isolados na porção leste) não devem ser
descaracterizados ou destinados a nenhum outro tipo de uso diferente da
conservação.
A Restinga Arbustiva esparsa, apesar de apresentar a menor riqueza, tem
alta importância na conservação da avifauna local, pois apresenta espécies
exclusivas e compõe um gradiente ambiental de transição nas porções mais altas
das dunas. Dessa forma, ela integra as demais formações diminuindo os efeitos da
fragmentação. O seu uso incorreto pode elevar o grau de isolamento das
populações de aves das outras formações. Por isso, intervenções e uso da Restinga
Arbustiva esparsa da ZPA-1 devem ser consideradas apenas em casos extremos e
mesmo assim, somente quando for preservada a conectividade entre os fragmentos
vizinhos de Floresta estacional semidecidual, de Restinga Arbustiva densa e de
Savana.
A avifauna das Formações severamente antropizadas e descaracterizadas,
apesar da alta riqueza, compõe-se basicamente de espécies sinântropas com baixa
sensitividade a distúrbios humanos. Isto indica que o uso controlado destas áreas
não comprometerá sua diversidade. Por este motivo, sugere-se que estradas,
construções e presença humana restrinjam-se a estas formações.
Por fim, para o correto manejo da ZPA-1 é essencial o desenvolvimento de
programas ambientais específicos com relação à avifauna. Sugere-se, de imediato,
um levantamento em longo prazo (no mínimo dois anos) com o objetivo de
determinar com maior precisão toda a diversidade local e também de verificar a
sazonalidade das espécies encontradas, principalmente no que se refere às
possíveis formas migratórias. Com relação às espécies endêmicas e ameaçadas são
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necessários estudos específicos sobre densidades populacionais e preferências
ambientais. Para as formações severamente antropizadas e descaracterizadas
sugere-se programas de revegetação com espécies nativas ornitocóricas de forma a
acelerar o processo de recuperação ambiental.
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Quadro 3.2.2.3.1 - Espécies de aves registradas nos oito trajetos realizados na ZPA-1 entre abril e junho de 2007, Município de Natal, RN. Para cada
trajeto é apresentada a data e horário do levantamento, o esforço amostral, a quantidade de indivíduos observados, o tipo de registro
(A = auditivo, V = visual) e o ambiente de ocorrência ( 1 = Floresta Estacional Semidecidual; 2 = Restinga Arbustiva densa; 3 =
Restinga Arbustiva esparsa; 4 = Savana Arborizada (Campo-cerrado ou tabuleiro); e 5 - Formações severamente antropizadas e
descaracterizadas - representadas pelas bordas da ZPA-1, pelas estradas internas e bordas associadas e pelas áreas parcialmente
urbanizadas com ocupação humana). Cada espécie foi enquadrada dentro dos seguintes critérios bio/ecológicos: Status de ocorrência:
residente - Res (espécie que reproduz ou supostamente reproduz na região); visitante - Vis (espécie que reproduz fora da região de
estudo e que a utiliza para deslocamento, pouso, refúgio e/ou para a alimentação); migrante - Mig (espécie que é registrada na região
durante seu movimento migratório); indeterminado – Ind (espécie cujo status não pode ser determinado); Conservação e importância
regional: endêmica de Mata Atlântica - EnMa, endêmica da Caatinga - EnCa, registro novo para o Estado do Rio Grande do Norte _
Rnov, ameaçada de extinção - Am, próximo da ameaça de extinção Pam. Dependência do ambiente de registro: independente – Ind
(espécie encontrada na maioria das unidades de paisagem); semi-dependente – Sdep (espécie encontrada em algumas unidades de
paisagem, bem como nos mosaicos formados pelo contato entre elas); e dependente – Dep ( espécie encontrada em somente uma
única unidade de paisagem), Sensitividade a distúrbios humanos: foi considerada a partir dos dados disponíveis em literatura (Sick
1997, Silva et al. 2004, Stotz et al 1996) tendo sido definida como baixa, média e alta. Abundância: comum – Com (espécie com mais
de 10 registros); moderadamente comum - Mcom (espécie registrada entre cinco e dez vezes); incomum – Inc (espécie registrada entre
três e quatro vezes); rara – Rar (espécie registrada uma vez); Freqüência relativa: porcentagem do total de indivíduos observados.
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AV

Registro

Tyrannus
melancholicus

Quantidade
A

1,
5

Ambiente

Pitangus sulphuratus

Registro

3

Ambiente

Myiozetetes similis

Quantidade
1

Registro

Tolmomyias
flaviventris
Fluvicola nengeta

Ambiente

AV

Quantidade

2

Registro

Camptostoma
obsoletum

Ambiente

1

Quantidade

A

Registro

1

Ambiente
2

Quantidade

2,
4,
5

Registro

AV

Ambiente

6

Quantidade

2,
4,
5

Registro

AV

Ambiente

6

Tempo:188
min

15h56-19h04

Total

Tempo:1621
min

7

18

12

36

16

2

1

5

2

22

Quantidade

2,
4,
5

Tempo:250
min

6h10-10h20

Trajeto 8
Data: 28/VI

A

A

AV

AV

AV

V

A

AV

A

AV

Registro

AV

Tempo:275
min

6h15-10h50

Trajeto 7
Data: 26/VI

1,
2,
4,
5
1,
2,
4

5
1,
2,
4
1,
2,
4,
5
1,
2,
4,
5

1

2,
4,
5
1,
2,
4
2,
4,
5

Ambiente

3

Tempo:45
min

10h15-11h00

Trajeto 6
Data: 31/V

Critérios bio/ecológicos de cada espécie

Res

Res

Res

Res

Res

Res

Res

Res

Ind

Res

Status de ocorrência

2,
4,
5

Tempo:215
min

6h15-9h50

Trajeto 5
Data:24/V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conservação e
Importância regional

AV

Tempo:285
min

6h00-10h45

Trajeto 4
Data: 24/V

Sdep

Ind

Ind

Ind

Sdep

Dep

Dep

Sdep

Sdep

Sdep

Dependência do
ambiente de registro

3

Tempo:243
min

6h15-10h18

Trajeto 3
Data: 17/V

Inc

Com

Com

Com

Com

Com

Inc

Rar

Média Mcom

Baixa

Baixa

Baixa

Baixa

Baixa

Alta

Baixa Mcom

Média

Baixa

Sensitividade a
distúrbios humanos

Elaenia spectabilis

Tempo:120
min

8h30-10h30

Trajeto 2
Data: 10/V

Abundância

Elaenia flavogaster

Família/Espécies

Trajeto 1

Data: 19/IV
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0,9

2,4

1,6

4,8

2,2

0,3

0,1

0,7

0,3

3,0

Freqüência relativa
(%)

THRAUPIDAE

Coereba flaveola

COEREBIDAE

Mimus saturninus

MIMIDAE

Turdus leucomelas

TURDIDAE

Quantidade

Polioptila plumbea

5

1

AV

AV

2,
4,
5

2,
4

Quantidade
1

2

1

3

1

Registro

4

A

A

A

V

A

A

5

2,
4

1

2,
4

1

2,
4

2

5

3

3

AV

AV

A

A

2,
4

2,
3,
4,
5

1,
2,
4

2,
4

5

3

3

AV

A

A

2,
4,
5

2,
4

2,
4,
5

1

4

2

A

A

A

5

2,
4

2,
4

10

5

6

AV

A

A

AV

2,
4,
5

2,
4,
5
1,
2,
4

2,
3,
4

2

3

1

4

2

3

AV

V

V

A

A

V

5

2,
4

5

1,
2,
4

2,
4

2,
4,
5

4

2

1

1

Quantidade

POLIOPTILIDAE

Ambiente
2,
4,
5

Ambiente
3

5

2,
4

V

A

A

A

Registro

Thryothorus
longirostris

Registro

A

Quantidade

5

Registro
V

2,
4

2,
4

2,
4

2,
4

Ambiente

Troglodytes musculus

Ambiente
2,
4

Quantidade

V

Registro
V

Registro

1

Quantidade
3

Ambiente

4

Quantidade

V

Ambiente

4

Registro

4

Ambiente

V

Quantidade
2

Registro

2,
4

Ambiente

V

Tempo:188
min

15h56-19h04

Total

Tempo:1621
min

4

35

2

11

17

26

1

16

7

Quantidade

2

Tempo:250
min

6h10-10h20

Trajeto 8
Data: 28/VI

AV

AV

AV

AV

A

A

V

AV

V

Registro

2,
4,
5

Tempo:275
min

6h15-10h50

Trajeto 7
Data: 26/VI

5

2,
4,
5

1,
5

2,
4,
5,
6

2,
4,
5
1,
2,
4

3

2,
4,
5
2,
3,
4,
5

Ambiente

V

Tempo:45
min

10h15-11h00

Trajeto 6
Data: 31/V

Critérios bio/ecológicos de cada espécie

Res

Res

Res

Res

Res

Res

Ind

Ind

Res

Status de ocorrência

3

Tempo:215
min

6h15-9h50

Trajeto 5
Data:24/V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conservação e
Importância regional

1

Tempo:285
min

6h00-10h45

Trajeto 4
Data: 24/V

Dep

Sdep

Dep

Ind

Sdep

Sdep

Dep

Ind

Sdep

Dependência do
ambiente de registro

Stelgidopteryx
ruficollis
TROGLODYTIDAE

Tempo:243
min

6h15-10h18

Trajeto 3
Data: 17/V

Baixa

Baixa

Baixa

Baixa

Média

Baixa

Média

Baixa

Inc

Com

Inc

Com

Com

Com

Rar

Com

Baixa Mcom

Sensitividade a
distúrbios humanos

Progne chalybea

Tempo:120
min

8h30-10h30

Trajeto 2
Data: 10/V

Abundância

Tachycineta
albiventer

Família/Espécies

Trajeto 1

Data: 19/IV
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0,5

4,7

0,3

0,0

1,5

2,3

3,5

0,1

2,2

0,9

Freqüência relativa
(%)

Passer domesticus

PASSERIDAE

Estrilda astrild

ESTRILDIDAE

Quantidade

5

6

2

Registro

Euphonia chlorotica

V

V

AV

Ambiente
5

5

2,
4
1

A

1

6

1

1

4

AV

V

V

V

AV

3,
5

2,
4

2,
4

3

4

1

2

Quantidade

2,
3,
4

3

AV

A

A

Registro

2

AV

5

1

5

Ambiente

Sporophila
albogularis
Paroaria dominicana

Registro
AV

3

Quantidade

Volatinia jacarina

Quantidade
2

Ambiente
2,
3,
4

Quantidade
10

10

AV

AV

5

5

11

2

4

1

2

V

Registro
AV

A

V

A

AV

AV

5

2,
4,
5

Total

Tempo:1621
min

7

7

5

2

6

2

2

2

15

37

9

5

5

5

2,
3,
4

2,
4,
5
5

Quantidade
1

AV

V

AV

AV

AV

Registro

3

2

3

3

2

2

Ambiente

2,
4,
5

2,
4

5
2,
4

Quantidade

Ammodramus
humeralis
Emberizoides
herbicola

Quantidade
1

Ambiente

2

Registro

EMBERIZIDAE

Ambiente
5

Ambiente

Thraupis palmarum

Registro

2,
4

Ambiente

AV

Registro
V

Tempo:188
min

15h56-19h04

Quantidade

1

Tempo:250
min

6h10-10h20

Trajeto 8
Data: 28/VI

AV

AV

AV

V

A

V

AV

AV

AV

AV

AV

V

AV

Registro

2,
4

Tempo:275
min

6h15-10h50

Trajeto 7
Data: 26/VI

5

3,
5

2,
4,
5
1,
2,
4,
5

3

3,
5
2,
3,
4
3,
5

2,
4
5
2,
4
2,
4,
5
5

Ambiente

AV

Tempo:45
min

10h15-11h00

Trajeto 6
Data: 31/V

Critérios bio/ecológicos de cada espécie

Res

Res

Res

Ind

Res

Res

Res

Res

Res

Res

Res

Res

Res

Status de ocorrência

2

Tempo:215
min

6h15-9h50

Trajeto 5
Data:24/V

-

-

-

EnCa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conservação e
Importância regional

2

Tempo:285
min

6h00-10h45

Trajeto 4
Data: 24/V

Dep

Dep

Ind

Sdep

Dep

Dep

Sdep

Dep

Dep

Sdep

Sdep

Dep

Sdep

Dependência do
ambiente de registro

Thraupis sayaca

Tempo:243
min

6h15-10h18

Trajeto 3
Data: 17/V

Inc

Inc

Inc

Inc

Rar

Baixa

Baixa

Com

Com

Média Mcom

Baixa Mcom

Média

Baixa Mcom

Média Mcom

Média Mcom

Baixa

Baixa Mcom

Alta

Baixa

Alta

Sensitividade a
distúrbios humanos

Tachyphonus rufus

Tempo:120
min

8h30-10h30

Trajeto 2
Data: 10/V

Abundância

Schistochlamys
ruficapillus
Thlypopsis sordida

Família/Espécies

Trajeto 1

Data: 19/IV
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2,0

5,0

1,2

0,7

0,1

0,9

0,9

0,7

0,3

0,8

0,3

0,3

0,3

Freqüência relativa
(%)

Registro

Quantidade

1 (1)

15 (15)

11 (11)

4

5

6

Quantidade

Ambiente

Fonte: pesquisa de campo, 2007.

15 (15)

3

15 (15)

Registro

2

11 (20)

11 (13)

28 (40)

28 (40)

12 (20)

9 (15)

Ambiente
28 (40)

Quantidade

26 (32)

6 (7)

26 (32)

26 (32)

Registro

17 (18)

Registro

5 (5)

13 (22)

25 (44)

0 (13)

25 (44)

25 (44)

11 (22)

Registro
5 (23)

9 (44)

0 (13)

9 (44)

9 (44)

2 (22)

12 (27)

28 (46)

4 (14)

28 (46)

28 (46)

9 (23)

16 (32)

33 (46)

2 (14)

33 (46)

33 (46)

9 (23)

42 (64)

Trajeto 8

Tempo:188
min

15h56-19h04

Data: 28/VI

5 (33)

11 (48)

0 (14)

11 (48)

11 (48)

5 (24)

16 (65)

Tempo:1621
min

Total

744

Critérios bio/ecológicos de cada espécie

-

-

-

1 Am
1
PAm

38
Sdep
17
Dep
10
Ind

-

-

-

5 Rar

25
Com
20
9 Alta
Mcom
36
15 Inc
Baixa

20
Média

Sumário dos critérios
58
1
Res Rnov
3
6
Ind EnCa
1
1
Vis EnMa

Status de ocorrência

1

Registro
33 (62)

Tempo:250
min

6h10-10h20

Registro

11 (59)

Tempo:275
min

6h15-10h50

Trajeto 7
Data: 26/VI

Registro

36 (58)

Tempo:45
min

10h15-11h00

Trajeto 6
Data: 31/V

Quantidade

37 (56)

Tempo:215
min

6h15-9h50

Trajeto 5
Data:24/V

Conservação e
Importância regional

42 (49)

Tempo:285
min

6h00-10h45

Trajeto 4
Data: 24/V

Dependência do
ambiente de registro

22 (22)

Tempo:243
min

6h15-10h18

Trajeto 3
Data: 17/V

Abundância

Ambientes
(número
acumulativo de
espécies)

Tempo:120
min

8h30-10h30

Trajeto 2
Data: 10/V

Sensitividade a
distúrbios humanos

Números totais de
registros (número
acumulativo de
espécies)

Família/Espécies

Trajeto 1

Data: 19/IV
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Freqüência relativa
(%)

Ambiente

Registro

Ambiente

Quantidade

Ambiente

Quantidade

Ambiente

Quantidade

Ambiente

Quantidade

Ambiente

Quantidade

Ambiente

Herpetofauna
Ao longo do trabalho de inventário e diagnóstico realizado nos oito trajetos
(Mapa 3.2.2.2.1), os quais totalizaram 34,5 horas de trabalho em campo (54,33
horas-homem), foram registrados 52 espécimes, pertencentes a 9 famílias e 16
espécies (12 de lagartos, duas de anfisbênias e duas de anfíbios) para a
herpetofauna da ZPA-1 (Quadro 3.2.2.3.2). Dois fatos merecem esclarecimentos: o
baixíssimo número de espécies de anfíbios e a ausência de serpentes. O caso dos
anfíbios pode ser justificado pelo fato destes animais serem principalmente de hábito
noturno e não ter sido possível um esforço intensivo em coletas neste turno, devido
ao risco de integridade aos pesquisadores, uma vez que esta ZPA encontra-se
envolta por área urbana, incluindo bairros periféricos. Para as serpentes, além das
de hábito noturno, para as quais a justificativa é a mesma que para os anfíbios, deve
ser considerado o caráter fortuito do encontro destes animais, daí as serpentes
serem notoriamente difíceis de serem amostradas em estudos de campo
(ZIMMERMAN; RODRIGUES, 1990; RODRIGUES, 2005), principalmente durante
curto período.
Considerando a dificuldade de encontrar e coletar manualmente répteis em
ambiente natural, quando os principais equipamentos do herpetólogo são tempo e
paciência (VANZOLINI et al, 1980), para um inventário de curto prazo a área foi
satisfatoriamente bem amostrada quanto aos lagartos, como mostra a curva de
acumulação de espécies (Gráfico 3.2.2.3.6). O registro de 70,6% das espécies de
lagartos habitantes do Parque das Dunas na ZPA-1 (Quadro 3.2.2.3.2) corrobora
esta afirmação. Embora não tenha sido registrada nenhuma espécie de serpente,
esta grande semelhança entre a fauna de lagartos da ZPA-1 com aquela do Parque
das Dunas possibilita inferir que o mesmo ocorra para a fauna de serpentes. Assim
sendo, pelo menos 14 espécies de serpentes, listadas no Quadro 3.2.2.3.3
(FREIRE,1988; LISBOA, 2005), podem ser encontradas na ZPA-1; dentre estas,
apenas duas espécies são peçonhentas, as corais verdadeiras Micrurus corallinus e
M. ibiboboca, ambas com hábito fossorial, daí passarem a maior parte do tempo sob
a serapilheira.
Quanto à abundância das espécies registradas para a ZPA-1, 76,5%
apresentaram baixas densidades, com registros de um a três espécimes. A espécie
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mais freqüentemente encontrada foi Cnemidophorus gr. ocellifer, seguida por
Coleodactylus natalensis e Tropidurus hispidus (Gráfico 3.2.2.3.7).
Em termos de importância regional destacam-se os registros de
Coleodactylus natalensis, espécie até recentemente endêmica do Parque Estadual
das Dunas de Natal (FREIRE, 1999; LISBOA, 2005), e de Amphisbaena heathi,
conhecida apenas da localidade-tipo (Baixa Verde-RN; GANS, 1965) e de Restingas
e remanescentes da Mata Atlântica do Rio Grande do Norte (Observ. pess.; SOUZA
et al, 2007).
Vale ressaltar que todos os registros de Coleodactylus natalensis ocorreram
na Floresta Estacional Semidecidual, mostrando a associação desta espécie a
ambientes florestados e/ou sombreados, conforme relatado por Freire (1999) e
Lisboa (2005).
Com relação aos ambientes/habitats de registro, as maiores riquezas foram
constatadas para a Floresta Estacional Semidecidual e para a Restinga Arbustiva,
ambas com 50% das espécies, sendo que a primeira abriga espécie exclusiva, muito
provavelmente

dependente

desta

e

endêmica

do Rio Grande

do Norte

(Coleodactylus natalensis; FREIRE, 1999).

Quadro 3.2.2.3.2 - Espécies de anfíbios e répteis, com respectivos nomes comuns e números de
espécimes observados e/ou coletados nos diversos habitats e microhabitats da
ZPA-1, Natal-RN, março a junho de 2007.
Floresta Est.
Restinga
Restinga Form.
Habitats
Microhabitats

Semidecidual
A

B

C

D

A

Arbustiva
E

B C F A G

Herbácea antrop.
H I

F J

D

Bufonidae
Rhinella jimi (Stevaux, 2002)

1

(sapo cururu)
Leptodactylidae
Leptodactylus ocellatus (Linnaeus, 1758)

1

(gia, caçote)
Amphisbaenidae
Amphisbaena alba Linnaeus, 1758

1

(cobra-de-duas-cabeças)
Amphisbaena heathi Schmidt, 1936
(cobra-de-duas-cabeças)

1
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sev.

Gekkonidae
Briba brasiliana Amaral, 1935

1

1

1

(briba, víbora)
Coleodactylus natalensis Freire, 1999

8

1

(lagartinho de folhiço)
Gymnodactylus geckoides Spix, 1825

1

1

1

(lagarto)
Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès,
1818)

1

2

(lagartixa de parede, briba, víbora)
Gymnophtalmidae
Micrablepharus

maximiliani

(Reinhard

Lütken, 1862)

1

1

(lagarto de rabo azul)
Iguanidae
Iguana iguana (Linnaeus, 1758)

1

(Iguana, camaleão)
Scincidae
Mabuya heathi Schmidt & Inger, 1951

1

2

(lagarto)
Mabuya macrorhyncha Hoge, 1946

1

(lagarto)
Teiidae
Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758)

1

1

(calango bico doce, calango)
Cnemidophorus gr. ocellifer (Spix, 1825)

1

1

1

11

1

(calanguinho, calango)
Tupinambis

merianae (Duméril & Bibron,

1839)

1

(tejo, teiú, teju-açú)
Tropiduridae
Tropidurus hispidus Spix, 1825
(lagartixa de cerca ou de muro)

2

1

1

1

1

A=folhiço sob árvores/arbustos; B=entre folhas de Bromeliaceae; C=sob Bromeliaceae; D=em borda de
trilha/estrada;
E=sob ou em moita arbustiva; F=sob casca de árvore; G=entre gramíneas ou vegetação herbácea; H=sobre ou
sob areia nua; I=sob tronco caído ou papelão no chão; J=sobre ou entre metralhas/lixo.
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16

Nº de espécies

14
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8
6
4
2
0
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9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
Horas de coleta

Fonte: pesquisa de campo, 2007.

Gráfico 3.2.2.3.6 - Curva de acumulação de espécies de lagartos registradas na ZPA-1

Quadro 3.2.2.3.3 – Espécies de serpentes, com respectivos nomees comuns, registradas no Parque
das Dunas e de provável ocorrência na ZPA-1
Família/Espécie
Nome comum
Boidae
Boa constrictor Linnaeus, 1758
Jibóia/cobra-de-veado
Epicrates cenc=hria Linnaeus, 1758
Salamanta
Colubridae
Apostolepis cearensis Gomes, 1915
Falsa coral
Drymarchon corais Bóie, 1827
Papa-ovo
Leptophis ahaetulla (Linnaeus, 1758)
Cobra verde
Liophis viridis Günther, 1862
Cobra verde
Oxybelis aeneus (Wagler, 1824)
Bicuda/cobra-cipó
Oxyrhopus trigeminus Dum., Bibr. & Dum., 1854
Falsa coral
Philodryas nattereri Steindachner, 1870
Corre-campo
Philodryas olfersii (Lichtenstein, 1823)
Cobra verde
Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758)
Caninana
Taeniophallus occipitalis (Jan, 1863)
Cipó de chão
Elapidae
Micrurus corallinus (Merrem, 1820)
Coral verdadeira
Micrurus ibiboboca (Merrem, 1820)
Coral verdadeira
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Fonte: pesquisa de campo, 2007.

Gráfico 3.2.2.3.7 - Abundância relativa das espécies de Répteis da ZPA-1, Natal-RN, março a junho
de 2007.

As espécies de Squamata (lagartos e anfisbênias) registradas na ZPA-1
mostram que esta área detém uma riqueza considerável, com representantes típicos
das Caatingas e da Mata Atlântica, inclusive com endemismo da Mata Atlântica do
Rio Grande do Norte (Quadro 3.2.2.3.4; FREIRE 1986, 1999; RODRIGUES, 2005),
demonstrando tratar-se de uma área de transição.
Quadro 3.2.2.3.4 - Espécies de répteis registradas para a ZPA-1 e que ocorrem nas Caatingas
(RODRIGUES, 2005), na Mata Atlântica (Freire, 2001) e no Parque Estadual das
Dunas de Natal (FREIRE, 1996; LISBOA, 2005).
ZPA-1
Amphisbaena alba
Amphisbaena heathi
Briba brasiliana
Coleodactylus natalensis
Gymnodactylus geckoides
Hemidactylus mabouia
Micrablepharus maximiliani
Iguana iguana
Mabuya heathi
Mabuya macrorhyncha
Ameiva ameiva
Cnemidophorus gr. ocellifer
Tupinambis merianae
Tropidurus hispidus

Caatingas
x

Mata Atlântica
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Pq. das Dunas
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Fonte: pesquisa de campo, 2007.

Quanto à composição, 70,6% das espécies registradas para o Parque
Estadual das Dunas de Natal são encontradas na ZPA-1 (FREIRE 1996, 1999;
LISBOA, 2005); das cinco não registradas durante este diagnóstico na ZPA-1, duas
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têm hábito subterrâneo (necessitam de maior tempo de investimento e de
metodologia específica para captura), duas são arborícolas e bastante crípticas com
a vegetação, e uma é terrícola e bastante ágil, dificultando a captura. Todas estas
muito provavelmente serão registradas com um maior esforço amostral em campo;
uma delas, Dryadosaura nordestina, constitui gênero e espécie novos recentemente
descritos e endêmicos da Mata Atlântica setentrional (RODRIGUES et al, 2005).
Considerando este fato, mais o registro na ZPA-1 de Coleodactylus natalensis,
espécie endêmica da Mata Atlântica potiguar e a segunda mais freqüente,
recomenda-se, de imediato, um levantamento em longo prazo para determinar com
maior precisão toda a diversidade herpetológica local. Com relação às espécies
endêmicas, são necessários estudos específicos sobre densidades populacionais e
preferências ambientais, a exemplo do que vem sendo efetuado para a população
de Coleodactylus natalensis do Parque das Dunas (Inform. pess. de E. M. X. Freire).
Recomenda-se ainda a conservação e restrição de uso, especialmente, da
Floresta Estacional Semidecidual, devido à presença de espécie endêmica da Mata
Atlântica do Rio Grande do Norte, conforme acima relatado. Levando-se em conta o
curto período do levantamento feito, e a possibilidade de novos registros, a riqueza
desta ZPA está subestimada. Por isso, todos os remanescentes da ZPA-1 devem
ser conservados e as áreas antropizadas recuperadas.
Mamíferos
Os mamíferos com ocorrência confirmada para a ZPA-1 somaram ao todo
seis espécies (Felis silvestris, Cerdocyon thous, Canis lupus, Callithrix jacchus,
Chiroptera sp1 e Chiroptera sp2), as quais foram registradas por meio de contatos
visuais/auditivos. Somam-se a estes registros mais seis espécies que foram
apontadas como existentes na região por meio de entrevistas (Didelphis albiventris,
Marmosa sp., Euphractus sexcinctus, Felis tigrina, Cavia aperea e Dasyprocta sp).
Além destas, destacam-se a presença de outras seis espécies que foram
consideradas para a região com base na literatura e consulta a especialistas
(Micoureus demerarae, Monodelphis domestica, Galea spixii, Akodon cursor,
Necromys lasiurus e Thrichomys apereoides) (ECOPLAN 1994; Varela-Freire 1997).
Dessa forma, o diagnóstico realizado resultou em um montante de 18 espécies de
mamíferos para a ZPA-1 (Quadro 3.2.2.3.5).
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Os registros por meio de entrevistas ocorreram com moradores do entorno
e com o Sr. Antônio Tavares, um morador que atualmente cuida de uma área dentro
da ZPA-1 onde cultiva um pequeno pomar, milho e mandioca. Este cidadão afirmou
que a raposa (Cerdocyon thous) e o tatu-peba (Euphractus sexcinctus) eram
bastante abundantes na área e que hoje são raramente encontrados. Também falou
que observou o maracajá-mirim (Felis tigrina) ao menos duas vezes no passado.
Com relação ao timbu (Didelphis albiventris) e ao sagüi (Callithrix jacchus) ainda são
bastante encontrados, estes últimos são observados em pequenos grupos
familiares. Em relação aos Chiroptera não puderam ser identificados porque não
foram capturados. Eles foram observados sobrevoando a área logo no entardecer
em bastante número e ao menos foram distinguidas duas espécies diferentes para o
local.
De um modo geral, a fauna de mamíferos da região é difícil de ser
observada possuindo representantes de várias ordens com diferentes nichos
ecológicos. Destaca-se a presença de algumas espécies topo de cadeia alimentar
(Felis tigrina e Cerdocyon thous) que possuem grandes áreas de vida e que realizam
extensos deslocamentos diários. Estas características indicam que todos os
ambientes da ZPA-1 devem ser usados por estas espécies, inclusive o entorno dela.
Sendo assim, alterações da ZPA-1 não podem aumentar a fragmentação e
isolamento de remanescentes, pois podem provocar o desaparecimento destas
espécies de mamíferos do local.
A fauna de mamíferos da ZPA-1 é relativamente semelhante a das dunas
costeiras do litoral da cidade de Natal (Varela-Freire 1997). Os mamíferos do Parque
Estadual Dunas de Natal ainda são pouco conhecidos, mas as espécies já
registradas

(sete)

estão

entre

as

que

ocorrem

na

ZPA-1

(ver

www.parquedasdunas.rn.gov.br/fauna). Certamente, algumas espécies usam a ZPA1 e outros fragmentos como corredor ecológico para atingir fragmentos maiores,
como o Parque Estadual Dunas de Natal. Por esta razão, a ZPA-1 assume
importância acentuada, uma vez que contribui para o fluxo gênico das populações
de mamíferos que habitam a região metropolitana de Natal promovendo o equilíbrio
ecológico destes ecossitemas.
Para o manejo adequado da ZPA-1 é essencial o desenvolvimento de
programas ambientais específicos com relação à fauna de mamíferos. De imediato é
185

necessário um levantamento com o objetivo de determinar com maior precisão toda
a diversidade local com métodos de amostragem apropriados para cada grupo, em
especial para os Chiroptera. A duração deste levantamento deve ser de no mínimo
um ano. Com relação às espécies topo de cadeia alimentar são necessários estudos
específicos sobre densidades populacionais e preferências ambientais. Para as
formações severamente antropizadas e descaracterizadas sugere-se programas de
revegetação com espécies nativas de forma a acelerar o processo de recuperação
ambiental.
Quadro 3.2.2.3.5 - Espécies de mamíferos registradas na ZPA-1 entre abril e junho de 2007,
Município de Natal, RN
Família/Espécie

Nome comum

Contato
visual/auditivo

Vestígios e
entrevistas

Literatura e
especialista

x

Didelphimorphia/Didelphidae
Didelphis albiventris

timbu, gambá

x

Marmosa sp.

rato-cachorro

x

Micoureus demerarae

Cuíca

x

Monodelphis domestica

catita

x

Xenarthra/Dasypodidae
Euphractus sexcinctus

tatu-peba

x

x

x

x

Carnivora/Felidae
Felis tigrina

maracajá-mirim

Felis silvestris

gato doméstico

x

x

Cerdocyon thous

raposa

x

x

Canis lupus

cachorro-doméstico

x

x

sagüi, soin

x

x

x

x

x

Carnivora/Canidae
x

Primates/Callitrichidae
Callithrix jacchus
Rodentia/Caviidae
Cavia aperea

preá

Galea spixii

preá

x

Rodentia/Dasyproctidae
Dasyprocta sp

cutia

x

Rodentia/Muridae
Akodon cursor

rato-do-chão

x

Necromys lasiurus

rato-do-mato

x

rabudo

x

Rodentia/Echimyidae
Thrichomys apereoides
Chiroptera
sp.1

morcego

x

sp.2

morcego

x

Fonte: pesquisa de campo, 2007.
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Invertebrados terrestres
Os táxons de invertebrados registrados para a ZPA-1 encontram-se listados
no Quadro 3.2.2.3.6, discriminando-se os hábitats onde foram registrados. Os
registros faunísticos foram obtidos a partir de observações e coletas em campo,
consulta aos registros contidos na bibliografia (notadamente ALMEIDA, 1997;
VARELA-FREIRE, 1997; SANTOS et al, 2003, 2004, 2006; COELHO, 2006) bem
como pesquisa no acervo da coleção cientifica do Departamento de Botânica,
Ecologia e Zoologia da UFRN.
Alguns insetos de ciclo anfíbio dependem das bromélias para completarem
seus ciclos de vida, dentre eles, encontram-se os dípteros da família Culicidae,
englobando vários gêneros e espécies transmissores de arboviroses, algumas
exóticas e introduzidas (e.g. Aedes albopictus) bem como espécies nativas (e.g.
Wyeomya spp e Sabethes chloropterus); desta forma, as bromélias de fitotelmo
apresentam relevância para a saúde publica por constituírem potencial local de
oviposição de mosquitos transmissores, principalmente em situações periantrópicas
(CONSOLE; OLIVEIRA, 1998; FISH, 1983; BENZING, 2000; KITCHING, 2000).
Contudo, inventários da fauna de mosquitos Culicidae em fitotelmo de bromélias no
Parque Estadual das Dunas e em áreas de restinga não revelaram a presença de
mosquitos do gênero Aedes, responsável pela transmissão de arboviroses para
humanos, notadamente a dengue (Coelho, 2005). Portanto, a presença de
bromélias-tanque na área de estudo não oferece perigo sanitário imediato no sentido
de favorecer a transmissão da dengue e de outras arboviroses.
Não existe informação disponível sobre o status de conservação para a
maioria dos táxons listados no Quadro 3.2.2.3.6. Contudo, baseado em Santos et al
(2003, 2004, 2006), consideramos ameaçadas as espécies Pachistopelma
rufonigrum Pocock e Tityus neglectus Mello-Leitão, devido a sua associação
exclusiva com bromélias-tanque, as quais são alvo de extrativismo e perda de
habitat.
Para fins de gerenciamento da ZPA, listamos no Quadro 3.2.2.3.7 o grau de
periculosidade dos táxons de invertebrados registrados. Apesar de alguns destes
táxons (notadamente os aracnídeos e himenopteros) apresentarem órgãos
inoculadores de peçonha, observamos que esses apenas apresentam perigo se
manipulados ou capturados de forma inadequada (sem a utilização de instrumentos
ou luvas de proteção).
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As bromélias de fitotelmo representam um microhabitat essencial para a
manutenção de populações silvestres dos aracnídeos P.ufonigrum e T. neglectus, os
quais são exclusivos deste microhabitat (VARELA-FREIRE, 1997; SANTOS et al,
2003, 2004, 2006). Outrossim, em áreas costeiras (incluindo-se a ZPA-1) os
fitotelmos de bromélias-tanques representam a única fonte de água disponível em
períodos de pluviosidade irregular, portanto são relevantes como bebedouro, local
de forrageamento e

desenvolvimento larval da fauna local que necessitem de

ambiente aquático para a reprodução e.g. anfíbios anuros e insetos (DUELLMAN;
TRUEB, 1986; ROCHA et al, 2004; SANTOS et al, 2003, 2004, 2006). Tais espécies
endêmicas de bromélias encontram-se ameaçadas pela perda de habitat
decorrentes da especulação imobiliária e extrativismo de bromélias silvestres para
fins paisagísticos (SANTOS et al, 2003, 2004, 2006) merecendo redobrada atenção
no que diz respeito a sua conservação.
Recomenda-se aos gestores que seja dado maior enfoque ao microhabitat
de bromélias, tendo em vista a importância ecológica do mesmo. Recomenda-se
ainda que seja realizado um monitoramento constante da fauna de mosquito
associada ao fitotelmo de bromélias a fim de verificar inequivocamente a ocorrência
de Aedes aegypti nesse microhabitat.
Outrossim, sugere-se que sejam ministrados cursos de treinamento aos
monitores ou guias ambientais, no sentido de divulgarem para o público a
importância da preservação dos microhabiats de bromélias, folhiço e troncos em
decomposição, considerando que estes não possuem um apelo estético imediato
que possa vir a ser apreciado pelos futuros visitantes do Parque da Cidade.
Quadro 3.2.2.3.6 - Táxons de invertebrados registrados na ZPA-1
TAXON
Annelida Oligochaeta
Chelicerata, Aranae, Lycosidae
Chelicerata, Aranae, Ctenidae
Chelicerata, Aranae, Theridiidae, Latrodectus sp.
Chelicerata, Aranae, Thomisidae
Chelicerata, Aranae, Argiopidae, Argiope argentata
Chelicerata, Aranae, Cteniziidae
Chelicerata, Aranae, Gasteracanthidae
Chelicerata, Aranae, Lycosidae
Chelicerata, Aranae, Salticidae
Chelicerata, Aranae, Solenopidae
Chelicerata, Opiliones, Gonyleptidae
Chelicerata, Pseudoscorpiones.
Chelicerata, Theraphosidae, Lasiodora parahybana

Folhiço
+
+
+

Tronco

Vegetação

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

Bromélia
+
+

+
+

+
+
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Chelicerata, Aranae, Theraphosidae,
Pachistopelma rufonigrum
Chelicerata,Scorpiones Bothriuridae Bothriurus asper
Chelicerata,Scorpiones Buthidae Tityus neglectus
Hexapoda, Apidae, Bombus sp.
Hexapoda, Apidae, Trigona sp.
Hexapoda, Blataria, Blatellidae
Hexapoda, Coleoptera, Buprestidae
Hexapoda, Coleoptera, Cerambycidae
Hexapoda, Coleoptera, Curculionidae
Hexapoda, Coleoptera, Elateridae
Hexapoda, Coleoptera, Histeridae
Hexapoda, Coleoptera, Nitidulidae
Hexapoda, Coleoptera, Scarabaeidae
Hexapoda, Coleoptera, Scirtidae
Hexapoda, Coleoptera, Scolytidae
Hexapoda, Coleoptera, Sphaenidae
Hexapoda, Coleoptera, Tenebrionidae
Hexapoda, Collembola
Hexapoda, Dermaptera, Carcinophoridae
Hexapoda, Diptera, Asilidae
Hexapoda, Diptera, Chironomidae
Hexapoda, Diptera, Bombylidae
Hexapoda, Diptera, Tabanidae
Hexapoda, Diptera, Culicidae, Culex sp.
Hexapoda, Diptera, Syrphidae
Hexapoda, Formicidae, Atta sp.
Hexapoda, Formicidae, Azteca sp.
Hexapoda, Formicidae, Dinoponera quadriceps
Hexapoda, Formicidae, Odontomachus sp.
Hexapoda, Formicidae, Pheidole sp.
Hexapoda, Hemiptera, Corycidae
Hexapoda, Hymenoptera, Chalcidoidea, Eupelmidae
Hexapoda, Hymenoptera, Evaniidae
Hexapoda, Hymenoptera, Formicidae,
Hexapoda, Hymenoptera, Braconidae
Hexapoda, Hymenoptera, Chalcididae, Melanosmicra
Hexapoda, Hymenoptera, Ichneumonidae

Fonte: pesquisa de campo, 2007.
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Quadro 3.2.2.3.7 - Comentários sobre a periculosidade dos táxons encontrados na ZPA I
TAXON
Annelida Oligochaeta
Chelicerata, Aranae, Lycosidae
Chelicerata, Aranae, Ctenidae
Chelicerata, Aranae, Theridiidae, Latrodectus sp.
Chelicerata, Aranae, Thomisidae
Chelicerata, Aranae, Argiopidae, Argiope argentata
Chelicerata, Aranae, Cteniziidae
Chelicerata, Aranae, Gasteracanthidae
Chelicerata, Aranae, Lycosidae

PERICULOSIDADE
Inofensivo
Peconhento, não agressivo, possibilidade remota de
causar acidente,
Peconhento, não agressivo, possibilidade remota de
causar acidente
Peconhento, pode causar acidentes se manipulado
Peconhento, não agressivo, possibilidade remota de
causar acidente
Peconhento, não agressivo, possibilidade remota de
causar acidente
Peconhento, não agressivo, possibilidade remota de
causar acidente
Peconhento, não agressivo, possibilidade remota de
causar acidente
Peconhento, não agressivo, possibilidade remota de

189

Chelicerata, Aranae, Salticidae
Chelicerata, Aranae, Solenopidae
Chelicerata, Opiliones, Gonyleptidae
Chelicerata, Pseudoscorpiones.
Chelicerata, Theraphosidae, Lasiodora parahybana
Chelicerata,, Aranae, Theraphosidae, Pachistopelma
rufonigrum
Chelicerata,Scorpiones Bothriuridae Bothriurus asper
Chelicerata,Scorpiones Buthidae Tityus neglectus
Hexapoda, Apidae, Bombus sp.
Hexapoda, Apidae, Trigona sp.
Hexapoda, Blataria, Blatellidae
Hexapoda, Coleoptera, Buprestidae
Hexapoda, Coleoptera, Cerambycidae
Hexapoda, Coleoptera, Curculionidae
Hexapoda, Coleoptera, Elateridae
Hexapoda, Coleoptera, Histeridae
Hexapoda, Coleoptera, Nitidulidae
Hexapoda, Coleoptera, Scarabaeidae
Hexapoda, Coleoptera, Scirtidae
Hexapoda, Coleoptera, Scolytidae
Hexapoda, Coleoptera, Sphaenidae
Hexapoda, Coleoptera, Tenebrionidae
Hexapoda, Collembola
Hexapoda, Dermaptera, Carcinophoridae
Hexapoda, Diptera, Asilidae
Hexapoda, Diptera, Chironomidae
Hexapoda, Diptera, Bombylidae
Hexapoda, Diptera, Tabanidae
Hexapoda, Diptera, Culicidae, Culex sp.
Hexapoda, Diptera, Syrphidae
Hexapoda, Formicidae, Atta sp.
Hexapoda, Formicidae, Azteca sp.
Hexapoda, Formicidae, Dinoponera quadriceps

Hexapoda, Formicidae, Odontomachus sp.
Hexapoda, Formicidae, Pheidole sp.
Hexapoda, Hemiptera, Corycidae
Hexapoda, Hymenoptera, Chalcidoidea, Eupelmidae
Hexapoda, Hymenoptera, Evaniidae
Hexapoda, Hymenoptera, Braconidae
Hexapoda, Hymenoptera, Chalcididae, Melanosmicra
Hexapoda, Hymenoptera, Ichneumonidae
Hexapoda, Hymenoptera, Pompilidae Pepsis sp.

causar acidente
Peconhento, não agressivo,
Peconhento, não agressivo, possibilidade remota de
causar acidente
Inofensivo
inofensivo
Peconhento, pode causar acidentes se manipulado
Peconhento, pode causar acidentes se manipulado
Peconhento, pode causar acidentes se manipulado
Peconhento, pode causar acidentes se manipulado
Peconhento, pode causar acidentes se manipulado
Inofensivo
Inofensivo
Inofensivo
inofensivo
inofensivo
inofensivo
inofensivo
inofensivo
inofensivo
inofensivo
inofensivo
inofensivo
inofensivo
inofensivo
inofensivo
inofensivo
inofensivo
inofensivo
inofensivo
As fêmeas adultas de mosquito causam desconforto ao se
alimentarem de sangue podendo causar irritação na pele.
inofensivo
Algumas castas de formigas saúvas possuem mandíbulas
fortes que podem causar pequenos cortes se o animal for
manipulado.
Formigas gregárias, quando o seu ninho arbóreo é
manipulado liberam uma substancia de odor desagradável
que é irritante para pessoas sensíveis
Formiga solitária e bastante conspícua no ambiente
natural, ao ser manipulada defende-se ferozmente com o
uso das mandíbulas e do ferrão situado no abdomen, o
qual injeta uma peçonha que causa forte dor local. O seu
porte avantajado torna-a bastante atraente para visitantes
curiosos, especialmente crianças, daí a necessidade de
informar a população sobre as características dessa
espécie, de forma a evitar acidentes.
Quando manipulada defende-se com o uso das
mandíbulas e do ferrão que injeta peçonha
Quando manipulada defende-se com o uso das
mandíbulas
Inofensivo, libera substância mal-cheirosa quando
manipulado
inofensivo
inofensivo
inofensivo
inofensivo
inofensivo
Quando manipulada defende-se com o uso do ferrão que
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injeta peçonha
Hexapoda, Hymenoptera, Vespidae, Polistes canadensis

Hexapoda, Isoptera, Termitidae, Nasutitermes sp.
Hexapoda, Lepidoptera
Hexapoda, Mantoidea
Hexapoda, Odonata, Caenagrionidae
Hexapoda, Odonata, Libellulidae
Hexapoda, Orthoptera, Acrididae
Hexapoda, Orthoptera, Gryllidae
Hexapoda, Orthoptera, Tetigoniidae
Hexapoda, Orthroptera, Gryllotalpidae
Hexapoda, Phasmida
Hexapoda, Thysanura
Mollusca, Gastropoda, Bulimulidae
Mollusca, Gastropoda, Odontostomatidae
Mollusca, Gastropoda, Subulinidae
Myriapoda, Chilopoda, Scolopendridae
Myriapoda, Diplopoda, Polydesmida
Myriapoda, Diplopoda, Spirobolida
Platelminthes Turbellaria, Geoplanidae

Com a aproximação excessiva e quando o ninho arbóreo e
manipulado os membros da colônia atacam
simultaneamente e com o uso do ferrão que injetam
peçonha, que causa grande dor local e podem causar
complicações em pessoas alérgicas.
inofensivo
inofensivo
inofensivo
inofensivo
inofensivo
inofensivo
inofensivo
inofensivo
inofensivo
inofensivo
inofensivo
inofensivo
inofensivo
inofensivo
inofensivo
Inofensivo, contudo e manipulado libera substancia de odor
desagradável
Inofensivo, contudo e manipulado libera substancia de odor
desagradável
inofensivo

Fonte: pesquisa de campo, 2007.

3.2.3 Espécies consideradas bioindicadoras e/ou de importância para a conservação
e manejo
Bioindicadores (organismos indicadores) são espécies, grupos de espécies ou
comunidades biológicas cuja presença, abundância e condições são indicativos
biológicos de uma determinada condição ambiental. Os bioindicadores são
importantes para correlacionar com um determinado fator antrópico ou um fator
natural com potencial impactante, representando importante ferramenta na avaliação
da integridade ecológica (condição de “saúde” de uma área, definida pela
comparação da estrutura e função de uma comunidade biológica entre uma área
impactada e áreas de referência).
Flora
Para a avaliação das espécies vegetais bioindicadoras do presente estudo,
foi enfocada a sucessão ecológica da comunidade vegetal e o contexto atual da
vegetação local. A classificação sucessional das espécies locais seguiu Gandolfi et
al. (1995), que identificam três grupos de espécies: as pioneiras (P) que se
desenvolvem em clareiras, bordas de florestas ou em locais abertos, sendo
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claramente dependentes de condições de maior luminosidade, não ocorrendo, em
geral, no subosque; secundárias iniciais (SI), espécies que se desenvolvem em
clareiras pequenas ou mais raramente no subosque em condições de algum
sombreamento, podendo também ocorrer em áreas de antigas clareiras, nesse caso
ao lado de espécies pioneiras; e secundárias tardias (ST), espécies que se
desenvolvem exclusivamente em subosques permanentemente sombreados e,
nesse caso, pequenas árvores ou espécies arbóreas de grande porte que se
desenvolvem lentamente em ambientes sombreados, podendo alcançar o dossel ou
serem emergentes.
Estas classes de estágios de sucessão ecológica, inicial (P), intermediário
(SI) e avançado (ST), indicam o grau de ação antropogênica inexistente ou pouco
representativa em determinada área (Lima et al. 2004).
Boa parte da ZPA-1 está composta pelas formações florestais Restinga
Arbustiva Esparsa, Restinga Herbácea e Campo Cerrado, comunidades adaptadas à
exposição contínua a uma intensa radiação solar, a solos pobres em nutrientes e
que, localmente, estão sujeitas à ação antrópica, como pisoteio, corte e queimada.
Desta forma a maior parte das espécies apresenta grande amplitude ecológica, o
que as coloca no grupo das pioneiras (P). Porém, nestas formações florestais,
também, foram encontras espécies do grupo secundárias iniciais, como Croton
pedicellatus e tardias, como murici (Byrsonima crassifolia e B. gardneriana), Hirtella
racemosa, Hybanthus calceolaria.
As formações florestais Floresta Estacional Semidecidual e Restinga
Arbustiva Densa são mais fechadas, sobretudo a Floresta Estacional, que ocorre em
ambientes mais diferenciados, onde existe umidade por um tempo maior e o
acúmulo maior também de nutrientes no solo. Nessas comunidades predominaram
principalmente as espécies secundárias iniciais e principalmente as tardias,
destacando-se como espécies pioneiras: açoita-cavalo (Luehea ochrophylla);
embaúba (Cecropia pachystachya), unha-de-vaca (Bauhinia cheilantha) e grandiúva
(Trema micrantha). Como secundárias iniciais podem ser indicadas: cupiúba
(Tapirira guianensis); ipê (Tabebuia impetiginosa); peroba (T. roseo-alba); joão-mole
(Guapira laxa); cumichá-branco (Allophylus edulis); camboatã (Cupania oblangifolia);
bati-bravo (Ouratea hexaperma); jitaí (Apuleia leiocarpa); grão-de-galo (Cordia
superba) e catanduva (Piptadenia moniliformis). Como secundárias tardias: paubrasil (Caesalpinia echinata); sucupira (Bowdichia virgiloides); angélica (Guettarda
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angelica);

jatobá

(Hymenaea

coubaril

e

H.

rubriflora);

guabiraba-de-pau

(Campomanesia dichotoma); goiti-trubá (Pouteria grandiflora); pau-candeia (Alseis
pickelii); carrasco-preto (Strychnos parvifolia) e mangue-de-tabuleiro (Maytenus
erythroxylon). A presença de populações bem estabelecidas dessas espécies, além
se apontarem para um adequado estado de conservação dessas comunidades,
tratando assim de bioindicadoras, justificam a preservação de toda essa cobertura
vegetal original.
Cabe salientar que os grupos de espécies secundárias iniciais e tardias
estão bem representados por famílias como: Myrtaceae (ex.: Eugenia cf.
candolleana,

E.

ligustrina,

E.

luschnatiana);

Malpighiaceae

(Stigmaphyllon

gardneriana); Lecythidaceae (Lecythis pisonis) e Lauraceae (Aniba sp.).
Algumas espécies vegetais são muito procuradas na área em função de
suas características ornamentais, como catléia (Catlleya granulosa), bromélias
(Bromelia spp.) e coroa-de-frade (Melocactus spp.), inclusive sendo ilegalmente
comercializadas. A presença dessas espécies, sobretudo catléia, é um indicativo de
que a presença humana no local é reduzida e que as comunidades vegetais em seu
desenvolvimento natural.
Fauna
Apesar da alteração ambiental que a ZPA-1 evidencia, a fauna da região
apresenta elementos importantes do ponto de vista de conservação e também
espécies bioindicadoras e/ou de relevância para o manejo da área. Sendo assim,
abaixo listamos alguns comentários destacando estes elementos.
Para a avifauna foi encontrado o chorozinho-de-papo-preto (Herpsilochmus
pectoralis) que é endêmico de Mata Atlântica e considerado ameaçado de extinção
tanto pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA 2003) como por organizações
internacionais (BirdLife Internatinal 2000, IUCN 2006). Esta espécie distribui-se pelos
Estados do Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe e Bahia e vive em
florestas estacionais semidecíduas. A perda de hábitat é a principal causa do seu
declínio populacional em toda sua área de distribuição, indicando que ela necessita
de áreas relativamente preservadas para sobreviver. Na ZPA-1, todas as
observações de Herpsilochmus pectoralis ocorreram em Floresta Estacional
Semidecidual, mostrando-se dependente deste ambiente, portanto o mesmo deve
ser conservado integralmente.
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Outro registro de ave que merece destaque é chorozinho-da-caatinga
(Herpsilochmus sellowi), o qual possui o status de próximo da ameaça de extinção
pela BirdLife Internatinal (2000) e IUCN (2006). Esta espécie foi recentemente
desmembrada do complexo H. pileatus, é encontrada em caatinga, florestas
estacionais, restingas e cerrados dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Pará (Whitney et al. 2000,
Isler & Whitney 2002, Roda 2002). Tem como principal pressão a perda de hábitat
representada por expansão agrícola e ocupação humana (BirdLife International
2000). Na ZPA-1 esta espécie foi registrada em Floresta Estacional Semidecidual,
Restinga arbustiva e Campo-cerrado. Uma vez que a perda de hábitat é a principal
causa de pressão, é imprescindível a manutenção de todos os fragmentos das
formações onde ela foi encontrada.
Cabe destacar também a presença de espécies que normalmente são
exploradas pela população local como fonte de caça ou para a captura e criação em
cativeiro. A aracuã (Ortalis guttata), espécie de Cracidae muito perseguida pela caça
em algumas regiões do país, foi observada na ZPA-1 exclusivamente em área de
Floresta estacional semidecidual. A sua presença é um indicador de que apesar dos
impactos que a região vem sofrendo pela falta de controle de acesso da população
do entorno, a caça na região ainda não extinguiu regionalmente esta espécie.
Observamos também espécies perseguidas para a criação em cativeiro como o
galo-da-campina

(Paroaria

dominicana),

o

bico-de-veludo

(Schistochlamys

ruficapillus), o golinho (Sporophila albogularis), a pipira-preta (Tachyphonus rufus), o
sanhaçu-do-coqueiro (Thraupis palmarum), o sanhaçu-cinzento (Thraupis sayaca), o
sabiá-barranco (Turdus leucomelas), o periquito-da-caatinga (Aratinga cactorum), e
o sabiá-do-campo (Mimus saturninus) entre outras. Normalmente estas espécies são
objeto de captura, o que provavelmente ocorre no local. É essencial que sejam
desenvolvidos programas de fiscalização e de educação ambiental no entorno da
ZPA-1 de forma a coibir estas práticas e possibilitar a manutenção desta fauna.
Com relação às aves, ainda cabe destacar a presença de espécies
endêmicas tanto de Caatinga como de Mata Atlântica (e.g. Aratinga cactorum,
Herpsilochmus sellowi Paroaria dominicana e Herpsilochmus pectoralis), as quais
conferem um caráter especial a esta área do ponto de vista biogeográfico, indicando
que se trata de uma zona de transição. É provável que esta característica seja
exclusiva das matas do litoral leste do Rio Grande do Norte, uma vez que o Estado
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configura o extremo norte da distribuição da Mata Atlântica. Levantamentos de aves
destes ambientes de transição são completamente ausentes, o que justifica a
adoção de medidas cautelares em relação a empreendimentos que possam alterar
estes ambientes, uma vez que poderemos perder processos ecológicos e
biogeográficos ainda desconhecidos.
Dentre as espécies de répteis registradas para a ZPA-1, o lagarto
Coleodactylus natalensis é considerada bioindicadora, tendo em vista algumas
características ecológicas e biogeográficas peculiares. Esta espécie foi descoberta e
descrita recentemente, quando foi considerada endêmica do Parque das Dunas de
Natal, onde habita o folhiço sombreado da mata interdunar (FREIRE,1999).
Atualmente tem uma distribuição muito restrita a remanescentes florestais da grande
Natal, onde é encontrada apenas em folhiço sombreado da mata mais preservada
(FREIRE, 1999; LISBOA, 2005; SOUSA et al., 2007). Portanto, a distribuição
relictual, muito provavelmente relacionada ao caráter umbrófilo desta espécie, são
indicativos de uma espécie bioindicadora da qualidade ambiental, uma vez que
depende de áreas sombreadas de floresta. Este fato reforça a relevância da
preservação da Floresta Estacional Semidecidual da ZPA-1, incluindo os demais
ecossistemas associados.
Os mamíferos bioindicadores da região são espécies topo de cadeia
alimentar como o maracajá-mirim (Felis tigrina) e a raposa (Cerdocyon thous), as
quais possuem grandes áreas de vida e realizam extensos deslocamentos diários.
Provavelmente usam a ZPA-1 e outros fragmentos como corredor ecológico para
atingir fragmentos maiores, como o Parque Estadual Dunas de Natal. Por isso a
ZPA-1 contribui para o fluxo gênico das populações de mamíferos que habitam a
região metropolitana de Natal promovendo o equilíbrio ecológico dos ecossistemas
associados. Também se destaca o registro do tatu-peba (Euphractus sexcinctus),
espécie alvo de caça cuja presença indica que a ZPA-1 ainda não está severamente
impactada por esta prática.
Com relação aos invertebrados, destaca-se a associação exclusiva de
algumas espécies com bromélias-tanque como a caranguejeira-de-bromélia
(Pachistopelma rufonigrum) e o escorpião-da-cauda-preta (Tityus neglectus). Estas
espécies são endêmicas de bromeliáceas e, embora não existam informações
disponíveis sobre o status de conservação delas, podemos considerá-las pelo
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menos regionalmente ameaçadas, devido a perda de habitat que sofrem em função
do extrativismo e destruição das bromélias locais.

3.3 Meio socioeconômico
3.3.1 Introdução
A Zona de Proteção Ambiental, ZPA-1, do município de Natal, está
localizada em uma área pertencente às Regiões Administrativas Sul e Oeste deste
município, englobando os bairros de Candelária e Cidade Nova. Corresponde a uma
área de ecossistema de dunas e vegetação de restinga bastante frágil que tem uma
importância singular para a cidade de Natal, principalmente por ser uma área de
preservação permanente situada dentro do tecido urbano, bem como se constituir
numa área de recarga dos aqüíferos, importantes para o abastecimento da cidade.
Além disso, foi criado recentemente em seu interior o Parque da Cidade (em
processo de implantação), com o objetivo principal de garantir a preservação de toda
ZPA-1. Ressaltamos ainda que, além da existência de áreas naturais preservadas,
boa parte encontra-se em processo de ocupação por parte de pessoas que vêm
contribuindo para alterar o ambiente natural e favorecendo um processo de
degradação ambiental da localidade.
A pesquisa ora proposta tem como objetivo principal proceder uma
caracterização da população residente na área de influência direta e adjacências,
usando os indicadores socioeconômicos, atinentes a: origem da população
residente; nível de escolaridade; qualificação profissional; índices demográficos,
identificando a faixa etária e o gênero da população; condições sanitária e de saúde;
fontes de renda formais e/ou informais; alternativas de subsistência; disponibilidade
de infra-estrutura urbana e de serviços, destacando principalmente: vias de
transporte, energia elétrica, abastecimento de água potável, rede de esgotamento
sanitário, coleta de lixo, sistema de comunicação, posto de saúde, escola etc.
Entre outros indicadores, a pesquisa identificará também a organização
sociopolítica da população, principalmente com relação a existência de sindicatos,
de associações comunitárias, clubes etc.; e os anseios e expectativas da
comunidade, dos diversos segmentos sociais existentes, como forma de melhoria da
qualidade de vida da população.
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Espera-se que a pesquisa traga uma contribuição efetiva junto a
comunidade acadêmica (alunos e professores da UFRN), principalmente com
relação ao conhecimento dos problemas socioambientais existentes na área, bem
como subsidie a elaboração do Plano de Manejo de uso da ZPA-1, que será
elaborado por uma equipe interdisciplinar envolvendo professores, técnicos e
especialistas da UFRN, Prefeitura Municipal de Natal e demais segmentos da
sociedade civil.
Considerado pela legislação municipal (Plano Diretor) em vigor como um
município totalmente urbano, e com uma expansão urbana bastante acelerada,
principalmente nas últimas décadas do século XX e início do século XXI, sem muitas
vezes respeitar o meio ambiente, esta expansão tem contribuído de forma
significativa para o comprometimento da qualidade de vida de segmentos da
população. A

cidade se

encontra assentada sobre

uma estrutura física

(geológica/geomorfológica) denominada Formação Barreiras, recoberta por dunas
fixas e móveis, sendo estas formações dunares bastante frágeis e que precisam ser
preservadas a todo custo, e ainda por se tratar de um ecossistema que têm uma
singular importância ecológica e geomorfológica, para a cidade de Natal, além da
importância hidrológica com a preservação e recarga dos aqüíferos.
Estudos comprovam que as dunas possuem altas taxas de infiltração de
águas pluviais para o subsolo e, conseqüentemente, baixos índices de escoamento
superficial, evitando assim alagamentos e inundações de áreas de cotas altimétricas
inferiores. Concluímos, portanto, que o uso e ocupação dessa área requer cuidados
específicos.
Apesar de toda a importância dessa estrutura, essas áreas estão, muitas
vezes, sendo degradadas, com vistas a atender as necessidades do capital
imobiliário e as demandas populacionais. Mesmo assim, no interior da cidade, uma
pequena parte ainda continua conservada e protegida por leis municipais, as quais
restringem o uso e ocupação do solo, como é o caso das Zonas de Proteção
Ambiental (ZPAs). Mesmo assim, o que percebemos é que boa parte dessas Zonas
vem sendo ocupada de forma inadequada, implicando em inúmeros problemas,
tanto de natureza ambiental quanto social. Essas áreas, algumas vezes são alvos de
uma elevada especulação, pois muitas delas estão em locais privilegiados da
cidade, passando a ser ocupadas quase sempre por uma população de poder
aquisitivo elevado. Por outro lado, as áreas mais distantes, sem infra-estrutura e que
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não oferecem tal especulação, passam a ser alvo da população de baixa renda, que
não tendo onde morar procura essas áreas como alternativa para solucionar o seu
problema de moradia.
Com efeito, essas áreas têm sofrido impactos ambientais consideráveis,
uma vez que, parte da população, provavelmente devido o interesse em levar
vantagem com a especulação imobiliária e/ou a falta de conscientização, vem
contribuindo para a evidente degradação dessas áreas. Dessa forma, a paisagem
urbana foi se sobrepondo a paisagem natural, em virtude da falta de cumprimento da
legislação ambiental em vigor.
A ZPA-1 se enquadra como o melhor exemplo dentro da cidade de Natal,
uma vez que, além da importância de sua preservação para a cidade, tanto em
termos ambientais como sociais, a mesma absorve problemas de ocupação indevida
por parte da população de alto padrão social ou por parte dos segmentos menos
abastados. Além disso, no seu interior, conforme supracitado, foi criado o Parque da
Cidade, que está em processo de implantação e que necessita dos resultados dessa
pesquisa para subsidiar a elaboração do Plano de Manejo da ZPA-1.
Diante do exposto, ressaltamos a importância de se efetuar estudos sobre
os aspectos socioeconômicos dessa ZPA, analisando, com maiores detalhes, os
impactos que o processo de ocupação da área está provocando ao meio ambiente
natural, fato que pode contribuir para solucionar uma série de problemas
socioeconômicos ocorrentes nesta citada ZPA.
3.3.2 Repensando a cidade hoje
As transformações socioespaciais que vêm ocorrendo atualmente, fruto do
crescimento acelerado que as grandes cidades vêm passando, têm contribuído para
uma redefinição do espaço urbano e impondo novas interrogações sobre suas
tendências do processo de desenvolvimento.
Nesse sentido, percebemos

que

as

cidades

contemporâneas

são

influenciadas pelas transformações econômicas em que o mundo está passando,
fazendo com que elas se constituam em reflexo e em condicionante social da nova
realidade. Dessa forma, a reestruturação produtiva e as orientações políticas neoliberais vem constituindo o cenário maior a partir do qual atuam as cidades com suas
particularidades locais, fazendo com que ao lado das forças mais gerais, outras
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forças também atuam ligadas “com as histórias locais, com a adversidade de seus
grupos e de suas elites, com os movimentos sociais, e com o desenvolvimento
econômico, o que confere grande complexidade aos estudos urbanos” (QUEIROZ,
2002, p. 1).
Como o processo de crescimento urbano se constitui no elemento
responsável pela produção e reprodução do espaço no interior das grandes cidades,
achamos por bem tecer algumas considerações teóricas sobre a noção de espaço e,
por efeito, do espaço urbano, enquanto produto, meio e condição social.
É preciso entender que todo o espaço é produzido socialmente, e que essa
produção ocorre paralela à produção dos bens materiais essenciais à sobrevivência
do homem. Assim sendo, o espaço é visto como produto social resultante “do
trabalho dos homens no seio das relações que eles estabelecem entre si e com a
natureza” (TRINDADE Jr., 1997, p.5-6), sendo, portanto, o produto das relações
fundamentadas na divisão social do trabalho que ocorrem num determinado
momento entre os homens e a natureza.
O uso da palavra espaço, na visão de Corrêa (1995, p.15) está “associado
indiscriminadamente a diferentes escalas, global, continental, regional, da cidade, do
bairro, da casa e de um cômodo no seu interior”, ou seja, o homem constrói o seu
próprio espaço, podendo ocorrer de forma restrita ou de forma ampla, dependendo
do nível de escala que esse espaço tenha sido produzido. No entanto, o espaço não
pode ser visto como algo banal, mas como algo importante para a sociedade, pois é
nele que ocorrem todas as relações sociais empreendidas pelo homem.
Com

relação à importância do

espaço Gottdiener (1997,

p.126),

fundamentado nas teorias de Lefebvre, enfatiza que:

o espaço não pode ser reduzido apenas a uma localização ou às relações
sociais da posse da propriedade’, mas o espaço é para ele ‘uma
localização física, uma peça de bem imóvel e ao mesmo tempo o local
existencial e uma expressão mental. O espaço é [...] o local geográfico da
ação e a possibilidade social de engajar-se na ação.

Lefebvre (1976), por sua vez, reforça que o espaço tem uma importância
fundamental para a sociedade. O espaço não pode ser comparado como um produto
qualquer, como um objeto, como uma mercadoria etc., mas o espaço deve ser visto
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como algo mais importante do que qualquer outro instrumento existente na
sociedade, uma vez que ele reflete as características dessa sociedade. Assim sendo
“o espaço é o locus da reprodução das relações sociais de produção” (LEFEBVRE,
1976, p.30), ou seja, é no espaço onde ocorrem os processos de produção,
reprodução e transformação dos modos de produção da sociedade.
Nesse contexto, o espaço não é estático, mas dinâmico e sua dinâmica é
inerente a dinâmica da sociedade, pois cada sociedade produz seu próprio espaço
de acordo com sua realidade. Mas essa dinâmica do espaço lhe assegura, antes de
tudo, “a tendência a reproduzir a estrutura global que lhe deu origem, ao mesmo
tempo em que se impõem a essa reprodução social como uma mediação
indispensável que às vezes altera o objetivo inicial ou lhe imprime uma orientação
particular” (SANTOS, 1978, p.149).
Como reflexo e condicionante da sociedade, o espaço, naturalmente, não
se constitui em algo uniforme, mas fragmentado e articulado. Assim, à proporção
que a sociedade se transforma pressupõem, naturalmente, transformações no
espaço. Trindade Jr. (1997, p. 6) reforça essa afirmativa quando diz que o espaço é
“uma dimensão da sociedade, sendo aquele um produto desta, mas também um
meio e uma condição necessária para que suas relações existam e se perpetuem”.
Com relação ao espaço urbano, como produto social, por efeito, apresenta
as mesmas características já analisadas sobre a noção de espaço, ou seja, ele se
constitui um reflexo e um condicionante da sociedade e se apresenta também
fragmentado e articulado. Mesmo assim, outros momentos de apreensão do espaço
urbano podem ser também estudados, conforme destaca Corrêa (1997) que procura
explicar de forma detalhada esses momentos de apreensão do espaço urbano.
Para o referido autor, o espaço urbano surge, no primeiro momento de sua
apreensão, como um espaço fragmentado. Tal fato ocorre em virtude do mesmo se
encontrar caracterizado por um complexo de usos diferenciados da terra justaposta
entre si. Ou melhor, a fragmentação é resultado da “ação dos diversos agentes
modeladores que produzem e consomem o espaço urbano”. Dessa forma, esses
agentes, através das suas ações, produzem “os diferentes fragmentos que
compõem o mosaico urbano” (CORRÊA, 1997, p.146).
Num segundo momento, além de fragmentado, o espaço urbano se
encontra simultaneamente articulado uma vez que as diversas partes que compõem
a cidade mantêm relações de maior ou de menor intensidade entre si, tendo o
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núcleo central o foco da articulação, pois realiza, além de outras funções a função
de gestão das atividades urbanas.
O espaço urbano é também um reflexo da sociedade, e este se constitui o
terceiro momento de sua apreensão. Ele é um reflexo social uma vez que o espaço
da cidade capitalista encontra-se “dividido em áreas residenciais que tendem à
segregação, refletindo a complexa estrutura social em classes, própria do
capitalismo” (CORRÊA, 1997, p.148).
Entretanto, salientamos que o espaço urbano se constitui um reflexo social
dentro de um contexto histórico, pois, as ações nele realizadas pelo homem se dão
tanto no presente como no passado e que estas ações do passado imprimiram suas
marcas nas formas espaciais do presente, pois

o espaço deve ser considerado como um conjunto de relações realizadas
através de funções e de formas que se apresentam [...] por processos do
passado e do presente. Isto é, o espaço se define como um conjunto de
formas representativas das relações sociais do passado e do presente e
por uma estrutura representada por relações sociais que estão
acontecendo diante dos nossos olhos e que se manifestam através de
processos e funções (SANTOS, 1978, p.122).

Assim sendo, o espaço urbano caracteriza-se por se constituir um reflexo de
uma seqüência de formas espaciais que coexistem lado a lado, cada uma sendo
obrigatória de um dado momento (CORRÊA, 1997, p.148).
Num quarto momento de apreensão, o espaço urbano apresenta-se como
um condicionante da sociedade. Isto se dá “através de suas formas espaciais que
desempenham um papel de significativa importância na reprodução das condições
de produção e das relações sociais” (TRINDADE Jr. 1997, p.7).
Além

de

fragmentado,

articulado,

reflexo

e

condicionante

social,

considerados como os principais momentos de apreensão, o espaço urbano é
também um campo simbólico - através de monumentos, lugares, ruas especiais,
praças, áreas de lazer, favelas etc. - que têm significados que variam segundo
diferentes classes e grupos etários, étnicos etc., constituindo-se o quinto momento
de sua apreensão. O espaço urbano é também o cenário e objeto de lutas sociais
como expressão do direito à cidade, à cidadania plena e igual para todos. Assim, a
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cidade converte-se num campo de lutas sociais. Este se constitui no sexto momento
de apreensão do espaço urbano (LEFEBVRE, 1991; CORRÊA, 1997).
Diante do que acabamos de analisar sobre os momentos de apreensão do
espaço urbano, verificamos que o mesmo se caracteriza pela dinamicidade e pelas
transformações existentes no seu interior, uma vez que reflete as características da
sociedade. Diante dessa visão, percebemos o constante processo de expansão do
espaço urbano uma vez que as cidades convivem com um constante processo de
mutação, tendo em vista, naturalmente, o seu desenvolvimento espacial. Assim, nos
ateremos a partir de agora em analisar como se dá essa expansão do espaço das
cidades.
Com relação à expansão do espaço urbano de uma cidade, devemos levar
em consideração dois aspectos importantes: Trata-se da disponibilidade de recursos
econômicos e da disponibilidade de terrenos. Estes se constituem em fatores
fundamentais na estruturação e desenvolvimento de uma cidade. O que se verifica
são diferenças entre os tributos recebidos por terrenos de qualidades intrínsecas
semelhantes, localizados em países diferentes, tanto quanto em cidades diferentes
do mesmo país. Tal diferenciação ocorre devido às desigualdades econômicas e
sociais existentes entre os países, considerando que a valorização da terra vai
depender das condições socioeconômicas da população e também do sistema de
regulação da terra urbana. Daí, as condições que possibilitam o crescimento do
espaço urbano não são as mesmas para todas as cidades, podendo apresentar
facilidades ou dificuldades no processo de absorção do espaço rural pela cidade.
Também podem ser consideradas as condições de sítio e situação e o processo
histórico de desenvolvimento de uma cidade, dentre outros aspectos que interferem
significativamente no processo de expansão da cidade, bem como na valorização do
seu respectivo solo inserido no sistema capitalista.
Segundo Singer (1977), a aglomeração urbana condiciona uma grande
expansão da divisão social do trabalho, estando ela manifestada em vários níveis
dentro do espaço urbano. A necessidade premente de cada vez mais intensificar a
divisão social do trabalho, base para o desenvolvimento do capital, dará à cidade o
locus deste processo de intensificação, a direção da organização e a produção do
espaço para a acumulação.
Com efeito, a cidade desempenha um papel fundamental no processo, pois
ela
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assume a forma de comando espacial: de um lado, articulando a divisão
espacial do trabalho através da articulação não só da rede urbana, mas
também determinando o papel do campo no processo geral de produção
espacial, e de outro, possibilitando, com essa produção espacial geral, as
condições gerais necessárias ao desenvolvimento do processo de
produção capitalista (CARLOS, 1982, p. 107).

Desse modo, devemos pensar a cidade como produtora e produto do
movimento criado pelo desenvolvimento das relações capitalistas de produção.
Nesse sentido, os intensos processos de urbanização são reflexos de acumulação e
concentração do capital.
O aumento das atividades no espaço urbano é próprio do modo de
produção capitalista, pois é aí onde se concentram, em maior proporção, a força de
trabalho e os meios de produção. Esse crescente aumento gera a aglomeração
urbana para cuja expansão, é necessária a aquisição de mais espaços. Como isto
não ocorre, muitas vezes, na proporção exigida, a área urbana absorve
gradativamente o espaço rural na sua periferia através do processo de expansão
urbana.
A aquisição desses espaços se dá através de compras de terras
(legalmente ou não). O espaço rural, uma vez adquirido, será vendido como urbano
para suprir as “necessidades criadas” tanto pelo capital, com a finalidade de atender
ao aumento das atividades produtivas da cidade (indústria, comércio e serviços),
bem como pelo aumento da demanda populacional.
Para Harvey (1980), o espaço urbano, na condição de mercadoria,
apresentará diversos usos: a cidade dá ao seu solo, ao mesmo tempo, a condição
de valor de uso e de valor de troca. O solo contém um valor de uso na medida em
que constitui condição básica para a produção de mercadoria e para a reprodução
da força de trabalho.
Como é produzido pelo trabalho, o espaço urbano não é estático, nem
acabado; reproduzido ininterruptamente, encontra-se em permanente processo de
transformação, acompanhando e condicionando a evolução da sociedade.
Dessa forma, a cidade deve ser vista como um espaço em constante
transformação, principalmente pelo ritmo acelerado do crescimento, nas últimas
décadas, sobretudo nos países subdesenvolvidos. Este processo de transformação
reverte-se em constantes modificações na estrutura interna da cidade, tanto porque
o uso do solo modifica-se no decorrer do seu crescimento espacial, quanto pelo fato
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de que novos atributos locacionais são distribuídos pelo espaço urbano durante esse
processo de constante reestruturação da cidade.
A exemplo da realidade que vem ocorrendo nas principais cidades do
mundo, no Brasil, o processo de urbanização vem sofrendo mudanças nas últimas
décadas, com uma elevada concentração nas grandes cidades, trazendo
conseqüências das mais diversas ordens, tais como: proliferação e crescimento de
favelas, fato que tem contribuído para estabelecer uma segregação residencial cada
vez mais marcante nessas cidades; desemprego; violência; aumento da produção de
lixo sem o tratamento adequado, degradação ambiental; poluição, além de outros
transtornos que tornam o dia-a-dia caótico dos habitantes dessas cidades,
favorecendo um meio ambiente urbano comprometedor da qualidade de vida de
determinados segmentos sociais aí existentes.
Para que possamos entender o meio ambiente das cidades na atualidade é
preciso, primeiramente, entender o que seja meio ambiente, dentro do contexto da
geografia humana. Segundo Corrêa, apud Costa (2000), meio ambiente corresponde
ao conjunto de três aspectos interligados. Sendo o primeiro, o resultado material da
ação do homem sobre a natureza, ou seja, a natureza já transformada. O segundo
aspecto são os diferentes fluxos que estão interconectados pelos diferentes objetos
criados pela ação do homem no interior da cidade no seu dia-a-dia. O terceiro
aspecto, por sua vez, corresponde a inclusão do homem pelas relações sociais, pela
sua cultura, seus mitos, símbolos, utopias e conflitos, uma vez que o homem não
deve ser excluído de nenhuma conceituação.
As cidades capitalistas atuais constituem o lugar onde o meio ambiente se
caracteriza pela magnitude da segunda natureza.

Corresponde ao meio ambiente construído, detentor de uma complexa
espacialidade no qual a natureza se apresenta extremamente limitada e
descaracterizada, pois à proporção que se constrói [...] nesses centros
aumentam as superfícies expostas à radiação e, por efeito, provoca-se
mais acúmulo de calor e mais calor irradiado (COSTA, 2000, p. 64).

É importante ressaltar que o espaço urbano das grandes cidades
caracteriza-se geralmente pela substituição de ecossistemas naturais para a criação
de um meio ambiente construído com densidades geralmente elevadas. Assim, a
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eliminação desses ambientes naturais se consolida através das diversas formas de
construções, favorecendo a impermeabilização dos solos provocando mudanças no
comportamento térmico das superfícies e nas tipologias do movimento do ar. Essas
mudanças, entre outros aspectos, provocam alterações climáticas no tecido urbano
da área, das áreas adjacentes e, com efeito, da própria cidade.
Dessa forma, a modificação do clima provocada pela ação do homem numa
escala sub-regional ou local exerce uma influência mais qualitativa do que
quantitativa, pois a temperatura do ar, a insolação e a precipitação pluviométrica
geralmente apresentam valores mais elevados nas cidades do que nas áreas
situadas no seu entorno, que não são urbanizadas, ou seja, nas áreas preservadas,
pois “as condições climáticas de uma área urbana extensa e de construção densa
são totalmente distintas daquelas dos espaços abertos circundantes, podendo haver
diferenças de temperaturas, de velocidade do vento, de umidade, de pureza do ar
etc” (LOMBARDO, 1985, p. 77).
Neste mesmo sentido, Vidal (1991) ressalta que esses fatores provocados
pela urbanização sobre as temperaturas urbanas correspondem a: alterações nas
características da superfície que são representadas pelas modificações provocadas
pelo homem ao relevo, com vistas a implantação das edificações, que influem na
incidência de iluminação e na circulação dos ventos; impermeabilização e
pavimentação do solo que, juntamente com os sistemas de escoamento, facilitam a
remoção da água do interior das cidades favorecendo a redução do efeito de
resfriamento do ar através da evaporação; modificações dos materiais de superfície,
cujas propriedades termodinâmicas apresentam maior habilidade para armazenar e
conduzir mais rapidamente o calor.
As atividades situadas em áreas de baixa latitude e de clima quente e úmido
têm efeitos mais agravantes, pois as condições de conforto nessas áreas são
obtidas quando o incremento da temperatura do ar é minimizado e a ventilação é
maximizada.
Além disso, nessas cidades, geralmente se identificam diversos ambientes,
fruto da fragmentação espacial urbana, tais como: centro, periferia, áreas
segregadas, áreas residenciais, áreas industriais, áreas de prestação de serviços
especializados etc., que correspondem a uma fragmentação ambiental articulada.
Esses ambientes, por natureza se apresentam desiguais e, ao mesmo tempo,
perversos e funcionais. “Perversos porque contribuem para a reprodução de
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cidadãos desiguais. Funcionais porque a desigualdade é necessária, é parte
integrante de uma sociedade de classes” (CORRÊA, 1997, p. 157).
Diante dessas características do meio ambiente urbano, apresentadas pelo
referido autor, discorremos a seguir sobre alguns elementos que consideramos
importantes, para compreendermos melhor os problemas ambientais criados pelo
homem nas grandes cidades.
Segundo Rodrigues (1998, p. 104), em linhas gerais, o meio ambiente
urbano deve compreender “o conjunto de edificações, com suas características
construtivas, sua história e memória, seus espaços segregados a infra-estrutura e os
equipamentos de consumo coletivos”, entretanto o meio ambiente é muitas vezes
representado por problemas ambientais que são fundamentais para se pensar o
passado, o presente e o futuro desse ambiente, pautando-se na análise
socioespacial. É preciso entender o espaço urbano como realidade real e virtual,
como espaço da ciência e da técnica, que produz e reproduz as relações
socioespaciais.
O meio ambiente urbano vem constantemente sendo alterado pela ação do
homem, através da implantação de um modelo de desenvolvimento econômico, cujo
objetivo principal é a crescente acumulação de capital. Esse modelo tem contribuído
para dificultar ou mesmo impedir a geração dos meios que promovam o
desenvolvimento econômico de forma a assegurar a divisão justa do produto social,
a otimização do uso dos recursos naturais e ofereça melhor qualidade de vida às
pessoas, pois a qualidade de vida está “intimamente relacionada com a visão e o
tratamento integrado das questões ambientais e urbanas” (XAVIER, 1992, p. 31).
No entanto, a maioria das pessoas que vivem atualmente no ambiente das
grandes cidades não têm, na sua maioria, o direito de exercer a sua cidadania, pois
o direito de usufruir dessa melhor qualidade de vida, com acesso a toda infraestrutura necessária, aos equipamentos de uso coletivo, pelo fato de do meio
ambiente urbano, em geral, apresentar-se extremamente deficiente desses serviços,
favorecendo a acentuação da segregação residencial e beneficiando, muitas vezes,
os segmentos mais abastados.
Portanto, atualmente, o estágio de degradação da qualidade de vida nas
grandes cidades tem assumido um caráter cada vez mais crescente e perverso,
principalmente nas cidades dos países subdesenvolvidos, pois a segregação aí
existente “impõe um ritmo de degradação dos espaços de expansão de zonas
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urbanas ‘ilegais’ que, excluída pelas leis de mercado imobiliário, impõe à população
construir sua própria cidade, buscando utilizar-se de tecnologias alternativas,
desconsiderando normas e leis em vigor” (MELLO, 1994, p. 64).
Dessa forma, o ambiente urbano pode se caracterizar como um espaço que
absorve em seu interior diversos problemas como ocupação de áreas de riscos e,
muitas vezes, de preservação, abastecimento de água, coleta de lixo, esgotos e
poluição em geral, que tem afetado a qualidade de vida nas cidades.
Com tal realidade, essas cidades apresentam-se, muitas vezes, carentes de
infra-estrutura básica, fruto da política de utilização do espaço ao longo do tempo.
Não convém imaginarmos que a degradação ambiental, provocada aos citadinos
através dos esgotos a céu aberto, da poluição dos lençóis freáticos, da poluição
sonora e da poluição do ar, além dos aumentos constantes dos resíduos sólidos –
como o lixo, que sem um destino adequado, vem sendo considerado como uma das
fontes de deterioração do ambiente – será equacionada simplesmente pelo plano
orçamentário do poder público ou muito menos por um plano técnico. É necessário
estabelecer uma política de planejamento urbano ampla e efetiva, que atinja os
problemas como um todo e, ao mesmo tempo, estabeleça estratégias preventivas
para eliminar a possibilidade do surgimento de outros problemas futuros.
O planejamento urbano não é senão um dos instrumentos que coordenam e
dirigem o desenvolvimento da estrutura urbana. Para ser eficiente, o planejamento
urbano requer perfeita compreensão da relação existente entre o desenvolvimento
planejado e o mecanismo econômico.
Além disso, o planejamento urbano deve ter como objetivo promover o bemestar dos habitantes de uma determinada comunidade, contribuindo para criar um
ambiente saudável, conveniente, eficiente e digno para os mesmos. A cidade, do
ponto de vista social e econômico, representa um único organismo, onde os
aspectos e atividades são correlatos e independentes. Se faz necessária a criação
de mecanismos de caráter social para dar-lhe a necessária coordenação. Entre os
mecanismos, o sistema econômico é um dos mais importantes, pois, através dos
valores de terras, rendas, custos de construções etc., colabora na direção do
desenvolvimento do crescimento da comunidade.
A atividade do planejamento urbano no Brasil é muito recente em termos da
sua história, uma vez que a sua implantação era precedida de um traçado físico,
obedecendo a critérios urbanísticos do momento. A concepção desse modelo de
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urbanismo para resolver os problemas da época, viu-se de repente desafiada pelo
crescimento das cidades, principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial, com o
avanço tecnológico que país passou a vivenciar.
Vale ressaltar que as cidades brasileiras, desde o início da colonização
adaptaram-se, naturalmente, às exigências da economia predominante de cada
momento. No entanto, posteriormente, com as transformações do modelo
econômico e a mudança do regime de trabalho ocorreram profundas alterações na
forma de apropriação do solo, nas quais, perdeu o caráter social para se transformar
em “mercadoria”. Com o surgimento da indústria, a situação se agravou uma vez
que esta impôs uma estrutura altamente centralizada e concentrada (DANTAS,
1993).
Portanto, devido o modelo econômico vigente no país, o planejamento
urbano geralmente expressou uma tendência de se revestir de um caráter científico
o pensamento sobre a cidade e sua dinâmica de crescimento, contribuindo, dessa
forma, para a formação de um ambiente construído no espaço urbano favorável à
acumulação capitalista e aos processos de industrialização e modernização da
sociedade. Como conseqüência, o cidadão se viu sem o direito de interferir no
processo de produção do espaço em que ele esteve inserido.
No decorrer dos séculos, na medida em se procurava adequar a cidade
ao sistema político-econômico vigente, os problemas urbanos foram se avolumando,
principalmente no atual século, mais precisamente a partir das décadas de 60 e 70.
Neste período, a migração campo-cidade se tornou intensa, exigindo de segmentos
da sociedade e dos poderes públicos intervenções na estrutura urbana, no sentido
de corrigir distorções geradas pela ocupação desordenada do seu espaço. Nesse
sentido, nesse momento o planejamento é visto como um instrumento crucial para
solucionar os impasses gerados pelo descontrole econômico, colocado na ideologia
da eficiência alocativa de recursos.
É de se lamentar que as ações dos nossos planejadores e governantes, até
então, foram bastante lentas, despreparadas e imediatistas, não se constituindo
numa visão de futuro. Com efeito, as cidades passaram a se desenvolver sem
nenhum planejamento, de forma espontânea, em torno dos acidentes naturais e de
obras públicas como construção de estradas de ferro e portos etc. Somente a partir
da década de 1940, com o advento da Segunda Guerra Mundial, é que começam a
surgir algumas tentativas de um planejamento urbano mais sistemático com uma
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visão ampliada no que se refere a outros aspectos de desenvolvimento urbano,
como as questões sócio-econômicas, não tratando apenas do aspecto físico da
cidade (OLIVEIRA; PINTO; OLIVEIRA, 1992).
Apesar de atualmente no Brasil, o planejamento urbano, ter adquirido um
prestígio singular por parte da opinião pública, ao longo de sua história o mesmo tem
colaborado muito mais para acentuar a exclusão social do que para minorar as
desigualdades sociais existentes, uma vez que

no centro desse aparente paradoxo está a importância que a propriedade
fundiária e imobiliária tem na formação da sociedade brasileira. O
patrimonialismo constitui um obstáculo para a racionalização e a
democratização no uso do solo e, em conseqüência, para um crescimento
ambiental socialmente sustentável (MARICATO; TANAKA, 2006, p. 16).

Entretanto, para reverter esse processo, seria importante dar visibilidade a
cidade ilegal ou informal e suas conseqüências sociais e ambientais, através de
ações voltadas para os segmentos mais carentes no acesso ao solo urbano e por
efeito, a uma moradia digna.
Nesse sentido, o planejamento urbano tem sido visto como um instrumento
capaz de dar novos rumos para as cidades, visando uma construção mais
equilibrada e justa socialmente, através do plano diretor.
Para que um plano tenha realmente eficácia e não se constitua num
instrumento utópico é preciso que seja acompanhado, segundo Bardet apud Costa
(2000), de um programa de aplicação que, de um lado, contemple sua realização e,
de outro, a evolução desejável de cada superfície-atividade. Além disso, é
importante que a sua elaboração seja em longo prazo, pois ele não pode ser visto
apenas como um instrumento organizado, mas sim orgânico durante o tempo
determinado para a sua efetivação.
Entretanto, não é por falta de planos e leis que os problemas urbanos no
Brasil tem se agravado nas últimas décadas. Para Maricato e Tanaka (2006),
existem leis urbanísticas bastante complexas e detalhadas, mas aplicadas com
alguma flexibilidade na “cidade oficial ou legal” e ignorada na cidade “informal ou
ilegal”, uma vez que nessa última, o caráter regulador e policial do Estado sobre o
uso do solo não se faz presente, favorecendo uma valorização imobiliária
diferenciada.
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Assim sendo, geralmente, em nosso país, vamos nos deparar com rendas
fundiárias diferenciadas, que vai gerar uma fonte de ganhos privilegiados na
especulação e que se reflete como uma das causas da segregação residencial, fato
que vai resultar na escassez e na qualidade de moradias para os segmentos mais
carentes da sociedade.
Além disso, os imóveis têm, nas cidades, um preço que depende das
vantagens locacionais, uma vez que

as terras mais bem localizadas, principalmente as situadas nas
proximidades das vias de comunicação, servidas por transportes coletivos
e dotadas de uma infra-estrutura adequada às necessidades básicas da
população quase sempre ganham um maior valor, em detrimento das
áreas situadas mais distantes dessas vias, onde o preço da terra diminui à
proporção que esses serviços são mais deficientes, configurando-se assim
a existência de uma renda diferenciada da terra urbana e acentuando-se
os conflitos sociais no seio da população carente (COSTA, 2000, p. 56-

57).

Neste sentido, Rodrigues apud Costa (2000, p. 56) reforça que “o preço da
terra é definido diferencialmente pela localização. Terrenos com as mesmas
dimensões, as mesmas características topográficas terão preços diferentes,
dependendo da localização na cidade”, sendo ainda referendado por Singer quando
diz que “os imóveis com as mesmas benfeitorias podem ter preços completamente
diferentes, conforme sua localização”. E destaca ainda que “o uso do solo na
economia capitalista é regulado pelo mecanismo de mercado, no qual se forma o
preço desta mercadoria ‘sui generis’, que é o acesso à utilização do espaço”
(SINGER, apud COSTA, 2000, p. 57).
Dessa forma, a localização representa um fator por demais significativo na
formação da estrutura urbana, tornando-se um bem incorporado a terra, pela qual se
paga um preço através da compra ao se adquirir uma certa parcela do solo.
3.3.3 Natal: o contexto de sua urbanização
Nas últimas décadas, as políticas públicas implementadas em Natal vêm
atraindo grandes contingentes de pessoas em busca de um mercado de trabalho
que, nem sempre, pode atender a demanda tão expressiva, o que está contribuindo
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para uma acentuação do processo de segregação residencial na cidade com uma
conseqüente degradação do seu meio ambiente.
Uma constatação importante a destacar é que a cidade cresceu de forma
descontínua, contribuindo para a existência de vazios no interior do seu tecido
urbano. Tal fato se deu, tanto pela carência de infra-estrutura, quanto pela
especulação imobiliária por parte dos proprietários, que esperam a instalação de
serviços de infra-estrutura pelo poder público, quando então poderão conseguir um
bom preço pela terra. Fato este que ocorre também em muitas cidades de médio e
grande porte do país
Mesmo assim, a expansão espacial de forma horizontal é um fato em Natal,
notadamente em sua periferia, pois ocupa quase a totalidade do seu espaço
municipal, chegando a ultrapassar os seus limites fronteiriços.
Essa expansão tem trazido, nas últimas décadas, conseqüências profundas
na estruturação da cidade, pois, com a elevação dos preços dos terrenos nas áreas
próximas ao centro da cidade, tem havido um afastamento de segmentos da
população para áreas mais distantes. Problemas sociais dos mais diversos têm
ocorrido, principalmente com relação a transporte coletivo, maior tempo de
deslocamento para o local de trabalho, congestionamento no trânsito, poluição,
carência de escolas, postos de saúde, esgotamento sanitário, coleta de lixo etc.
Diante dessa realidade e devido ao intenso processo especulativo,
verificamos que, a partir dos últimos anos, está se dando um considerável aumento
das edificações verticais em diversos pontos da cidade, principalmente nos de
melhor localização, embora essa forma de edificação venha beneficiando, tãosomente, as classes privilegiadas, pois são empreendimentos caros que a
população de menor poder aquisitivo não tem condições de assumir. Nesse
contexto, os problemas sociais acima elencados, que afetam grandes contingentes
da população, tendem a se perpetuar, pois não são criadas alternativas que os
equacionem ou minimizem.
Como vemos, o processo de urbanização pelo qual Natal vem passando
nos últimos anos tem se caracterizado por inúmeras transformações, tanto
estruturais quanto espaciais. O espaço urbano vem assumindo assim determinadas
características

em

decorrência

da

ação

articulada

dos

agentes

sociais,

principalmente os proprietários fundiários, promotores imobiliários e o Estado, que
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estão mais preocupados em fazer valer os seus interesses econômicos e políticos
do que em dotar a cidade de melhores condições que beneficie efetivamente os que
nela residem.
O cenário apresentado é assim constituído de fatos preocupantes uma vez
que a forma como estar ocorrendo o processo de urbanização de Natal, a cidade
corre o risco de num futuro bem próximo, vir a comprometer a qualidade de vida dos
seus habitantes, tanto em relação a problemas socais quanto em relação a
problemas ambientais, tendo em vista às características infra-estruturais e físicas
que a cidade apresenta não atendem as reais necessidades de sua população.
É preciso dotar a cidade de um planejamento voltado para a sua realidade,
com vistas a oferecer uma infra-estrutura e serviços básicos adequados em toda a
sua extensão, de forma a preservar o seu ambiente natural, resultando com isto na
melhoria da qualidade de vida das pessoas e, por efeito, no seu desenvolvimento
socioespacial. Somente assim, teremos uma cidade mais justa e igualitária para
todos os natalenses.

3.3.4 Caracterização geral da área de estudo
A ZPA-1, corresponde ao Campo Dunar dos bairros Pitimbu, Candelária e
Cidade Nova, e está localizada em uma área pertencente às Regiões
Administrativas Sul e Oeste de Natal, englobando os bairros acima citados.
Corresponde a uma área de ecossistema de dunas e vegetação de restinga
bastante frágil que tem uma importância singular para a cidade de Natal,
principalmente por ser uma área de recarga do aqüífero subterrâneo, de
preservação permanente situada dentro do tecido urbano, importante para o
abastecimento de água potável para a cidade, além da proteção da flora e fauna.
Além disso, foi criado recentemente em seu interior o Parque da Cidade (em
processo de implantação), com vistas a garantir a sua preservação. Ressaltamos
ainda que além da existência de áreas naturais preservadas, boa parte encontra-se
em processo de ocupação por pessoas que vêm contribuindo para alterar o
ambiente natural e favorecendo um processo de degradação ambiental da
localidade, que pode se refletir na qualidade de vida da população como um todo.
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O bairro de Candelária engloba a maior parte da referida ZPA, seguido
pelos bairros de Cidade Nova e Pitimbu que, no seu conjunto, representa uma área
aproximada de 680 hectares.
Os referidos bairros compreendem uma área aproximada de 1.792,44
hectares e possuem um total aproximado de 14.324 domicílios, nos quais residem,
segundo estimativas, uma população de 58.449 habitantes, apresentando uma
densidade média de 32,62 habitantes por hectares (SEMURB, 2005).
Quanto à faixa etária, percebemos uma predominância da população jovem,
uma vez que os dados nos apresentam uma participação da população entre 0 a 24
anos em torno de 51,59%. Analisando essa participação entre os três bairros,
constatamos que a participação de jovens nessa faixa etária nos bairros de Pitimbu
e Cidade Nova é mais acentuada, pois apontam 56,63% e 55,32%, respectivamente,
ao passo que em Candelária essa participação cai para 42,83% (SEMURB, 2005).
Com relação à infra-estrutura de esgotamento sanitário, a área é
praticamente desassistida por este tipo de serviço, pois os dados oficiais nos
apontam que do total dos domicílios existentes, apenas 200 encontram-se ligados a
rede geral, o que representa menos de 1,4% do total de domicílios existentes, ao
passo que mais de 98,6% destinam seus efluentes aos mais diversos meios
convencionais, tais como: fossa séptica, fossa rudimentar, vala, rio ou lagoa etc.,
fato que vem contribuindo para a poluição dos mananciais subterrâneos que
abastecem a cidade e refletir no comprometimento da qualidade de vida da
população residente.
Analisando essa variável por bairro percebemos que a situação é ainda
mais agravante nos bairros de Pitimbu e Cidade Nova. Assim, em Pitimbu, do total
de 5.688 domicílios, apenas 48 encontram-se ligados à rede geral de esgotamento
sanitário, ao passo que Cidade Nova, do total de 3.840 domicílios existentes, apenas
50 encontram-se beneficiados pelo sistema de esgotos da cidade. Candelária, por
sua vez, dos seus 4.796 domicílios, 102 encontram-se ligados a rede geral de
esgotos.
Quanto ao rendimento médio dos residentes na área, os dados nos
apontam que existe uma disparidade bastante acentuada entre os bairros em
análise. Dessa forma, os que residem em Candelária, 72,50% percebem salário
superior a 5 salários mínimos, entretanto o índice salarial predominante são os que
ganham acima de 10 salários mínimos, atingindo em torno de 47,67% , seguido de
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24,83%, correspondente aos que ganham entre 5 e 10 salários mínimos. As faixas
inferiores a 5 salários mínimos, conforme os dados, representam em torno de
24,45% e os sem rendimentos correspondem apenas a 205 pessoas, sendo estas
representadas por um pouco mais de 1% dos residentes no bairro.
Quanto aos rendimentos médios da população do bairro de Pitimbu,
constatamos que em relação a Candelária ocorre uma diminuição nos percentuais
entre os que ganham mais. Assim, os que ganham mais de 5 salários mínimos são
representados por 59,62% da população do bairro, entretanto a faixa entre os que
ganham mais de 5 até 10 salários mínimos é a mais representativa, atingindo uma
participação de 32,59% dos seus moradores, seguidos pelos que ganham entre 10 e
20 salários mínimos, correspondente a 21,41%. Os que ganham entre mais de 3 e 5
salários mínimos correspondem a 15,85% e de 14,65% para os que ganham mais de
1 a 3 salários mínimos. Finalmente, existem ainda 4,67% da população que
percebem menos de 1 salário mínimo e os que não recebem rendimento algum são
representados por 5,21% da população residente (SEMURB, 2005).
O bairro de Cidade Nova a situação é ainda mais agravante, uma vez que a
faixa de salário mais predominante é a que ganha entre menos de 1 e menos de 3
salários mínimos, sendo representado por 72,57% dos residentes no bairro, seguido
pelos sem rendimentos representados por 11,0% da população do bairro. Os que
ganham acima de 3 e abaixo de 5 salários mínimos correspondem a 9.96% do total
e acima de 5 e abaixo de 10 salários correspondem a 5,04%. Os que ganham acima
desse teto são representados apenas por 1,44% da população do bairro (SEMURB,
2005).

3.3.5 Análise socioeconômica da ZPA-1 e do seu entorno
Esta parte do presente relatório corresponde ao levantamento empírico, o
qual foi realizado através do levantamento de dados obtidos no campo, através da
aplicação de questionários com a população moradora e através de observações
diretas realizadas pela equipe de pesquisadores do Programa de Educação Tutorial
de Geografia (PETGEO) do Departamento de Geografia e pelo seu coordenador, o
Prof. Ademir Araújo da Costa. Foram aplicados um total de 277 (duzentos e setenta
e sete) questionários, no período de 08 a 30 do mês de maio de 2007, com a
população moradora dos bairros de Cidade Nova, Candelária e Pitimbu, envolvendo
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as comunidades de Nova Cidade e Cidade Nova (Cidade Nova), San Valle e Bela
Colina (Candelária) e Vale do Pitimbu (Pitimbu).
A estimativa da amostra representativa para o estudo sócio-econômico da
área lindeira à ZPA-1, pautou-se primeiramente no levantamento populacional dos
Bairros de Candelária, Cidade Nova e Pitimbu que reunidos contam com uma
população real de 57.447 habitantes, conforme os dados de população por bairro,
disponibilizados no site da SEMURB.
Uma amostra no universo de 57.447 habitantes só seria representativa,
conforme as técnicas de amostragem consagradas pela literatura (GERARDI;
SILVA, 1981), com a aplicação de 1.175 questionários (amostra real). Entretanto,
como a área lindeira representa apenas uma parcela dos bairros, tomou-se 23,6%
como sendo um percentual representativo da amostra real, segundo a mesma
literatura acima citada. Esses 23,6% significam os 277 questionários, que foram
aplicados no período de 08 a 30 de maio de 2007 e que serviram de suporte para o
diagnóstico sócio-econômico.
A escolha desse dado pautou-se ainda sobre a análise geográfica da área
lindeira da ZPA-1 utilizando-se chave de interpretação de fotografias aéreas, visitas
de campo e conversas informais com os moradores.
Nessa

parte

serão

analisados

dados

referentes

a

indicadores

socioeconômicos da área situada dentro da ZPA-1 e do seu entorno atinentes a:
origem da população residente; nível de escolaridade; qualificação profissional;
índices demográficos, identificando a faixa etária e o gênero da população;
condições sanitária e de saúde; fontes de renda formais e informais; alternativas de
subsistência; disponibilidade de infra-estrutura urbana e de serviços, destacando
principalmente: vias de transporte, energia elétrica, abastecimento de água potável,
rede de esgotamento sanitário, coleta de lixo, sistema de comunicação, posto de
saúde, escola etc. Entre outros indicadores, o relatório apontará também a
organização sociopolítica da população, principalmente com relação a existência de
sindicatos, de associações comunitárias, clubes etc.

a) Origem da população residente
De acordo com os dados obtidos e apresentados no gráfico 3.3.5.1 abaixo,
47,5% da população entrevistada afirmaram que são provenientes de outro bairro,
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sendo eles distribuídos nas diversas áreas administrativas da cidade de Natal. Outro
dado relevante que a pesquisa apontou é que 19,9% provêm de outro(s) estado(s),
fato que demonstra o papel de atratividade que Natal até o presente ainda exerce
regionalmente. Reforçando ainda esse papel exercido por Natal, os dados indicam
que 18,8% dos moradores pesquisados são oriundos do interior do estado do Rio
Grande do Norte, que se somando aos que são provenientes de outro(s) estado(s)
atinge uma índice de 38,7%. Além disso, muitas pessoas que procuram ocupar essa
área proveniente do mesmo bairro corresponde a menor participação, atingindo um
índice de 13,8%.

Moradia anterior

13,8%

19,9%

18,8%
47,5%

No local

Outro bairro

Interior do RN

Outro Estado

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.1 – Moradia anterior

Em relação à população advinda da própria cidade de Natal, tem-se
fragmentada a origem de acordo com as zonas administrativas adotadas (Norte, Sul,
Leste, Oeste), entretanto as zonas onde está encravada a ZPA-1 apresentam uma
predominância maior da origem da população aí inserida em relação as outras
regiões administrativas. Dessa forma, a maior parte das pessoas entrevistadas,
segundo o Gráfico 3.3.5.2, são originárias da Zona Sul, representados por 35,1%,
seguido da Zona Oeste com 34,3%, em terceiro lugar 23,9% provêm da Zona Leste
e em último lugar 6,7% são oriundos da Zona Norte. O que concluímos diante dessa
análise é que a maioria da população, apesar de mudarem de local de residência,
continuam morando na própria zona administrativa de origem em questão, muitas
mudando somente de bairro, ou se mudando dentro do próprio bairro.
Essas mudanças

estão relacionadas principalmente a especulação

imobiliária e a fatores ligados a posse da terra, uma vez que devido à área em
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questão apresentar disparidades socioeconômicas e, com efeito, disparidades no
valor da terra. Assim, as áreas que correspondem os loteamentos San Vale e Bela
Colina apresentam um valor imobiliário extraordinário Este fato faz com que parte da
população tenha migrado para esses locais atraídos pelo valor imobiliário bem como
pelo status em morar em locais seletivos em termos de padrão social. Por outro lado,
a parte correspondente a Cidade Nova, ocorre justamente o contrário. Segundo
depoimentos de entrevistados, os mesmos passaram a morar nesse local, muitas
vezes pela facilidade em adquirir um imóvel barato e/ou ocuparem indevidamente
através de invasão de áreas de dunas. Muitos migraram para esse local em virtude
de não poderem permanecer no local anterior devido os altos valores com as taxas
públicas, ocorrendo assim uma verdadeira “expulsão branca”, na qual a população
menos abastada é induzida a migrar de certas áreas devido à valorização, com
conseqüente falta de condições para sobreviver ali devido a impostos, preços de
mercadorias etc.).
Zonas administrativas de moradia anterior

6,7%
34,3%
35,1%

23,9%

Zona Norte

Zona Sul

Zona Leste

Zona Oeste

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.2 – Zonas administrativas de moradia anterior

Quanto ao tempo de moradia dessa população, o Gráfico 3.3.5.3
demonstra que varia muito o tempo em que cada morador está residindo no local
estudado. Assim, podemos observar que 20,4% são de moradores que estão
residindo no local entre 1 e 5 anos, seguido de 18,5% que correspondem aos
moradores que estão residindo há mais de 26 anos. Entre os que estão morando
entre 6 e 10 anos a pesquisa revelou que são representados por 15,6% da
população, de 11 a 15 anos 13,1%, de 16 a 20 anos 14,9%, de 21 a 25 são 12,0% e
os que estão residindo há menos de 1 ano corresponde apenas a 5,1%. Entre os
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que não declararam o tempo em que residem correspondem a apenas 0,4%. Diante
desses dados, podemos inferir que a área, apesar de já vir sendo ocupada há mais
de 25 anos, ainda se constitui de um local bastante atrativo para moradia, pois
grande parte da população aí inserida tem menos de 10 anos que está residindo,
sendo representado por mais de 40% dos que aí residem.

Tempo de moradia no local (anos)

18,5%

0,4%

5,1%
20,4%

12,0%
15,6%

14,9%

13,1%

Menos de 1

De 1 a 5

De 6 a 10

De 11 a 15

De 16 a 20

De 21 a 25

Mais de 25

Não declarou

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.3 – Tempo de moradia no local (anos).

b) Escolaridade e índices demográficos
Ao observar o Gráfico 3.3.5.4 abaixo, que trata da escolaridade, podemos
notar que o maior percentual dos entrevistados, 37,8%, possui apenas o ensino
fundamental incompleto. Vale salientar que esse resultado se refere principalmente
as pessoas com idade mais avançada, que provavelmente interromperam os
estudos em tempos pretéritos para adentrar no mercado de trabalho, o qual não
requisitava de tanto grau de escolaridade. O que não é mais a realidade atual, pois
este mercado é bem mais exigente e cada vez mais seletivo.
Devido a esse fato, podemos observar que o segundo maior percentual é de
22,5% referente às pessoas que concluíram o ensino médio e que são mais jovens
se comparados ao primeiro grupo analisado. Ainda encontrou-se 12,7% dos
entrevistados que possuem o ensino médio incompleto, incluindo aqueles que estão
em processo de conclusão. Observando a realidade social da área em estudo,
principalmente onde se encontra a população de menor poder aquisitivo, a
conclusão do ensino médio é para a maioria da população o maior grau de
escolaridade atingido.
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Escolaridade
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Ens. Sup. Incompleto

Ens. Sup. Completo
Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.4 - Escolaridade

Diferentemente do que vai ser observado no Loteamento San Valle, onde
estão concentradas a quase totalidade das pessoas que compõem o percentual de
10,9% dos que concluíram o ensino superior. É notável que além desse percentual
ser bastante baixo, o mesmo apresenta-se concentrado em uma determinada área,
que é justamente onde reside a população com as maiores rendas pesquisadas, e
conseqüentemente, com maiores condições de investimento na educação da família.
Já o percentual de analfabetismo encontrado durante a aplicação da pesquisa
empírica, foi de 6,2%.
Isso pode estar associado às questões de qualificação profissional,
conseqüentemente à atuação no mercado de trabalho e renda possuída pelos
entrevistados, visto que, perante a necessidade de melhoria no nível salarial para
sobrevivência

populacional,

considerável

parcela

de

pessoas

conclui

sua

escolaridade. Segue-se, portanto, a estrutura de mercado, em conformidade com a
lei de oferta e procura da força de trabalho.
Sobre a situação de emprego dos entrevistados, o Gráfico 3.3.5.5 aponta
que 64,5% afirmaram não estar atualmente empregados, demonstrando claramente
a precária situação trabalhista vivenciada em escala regional e nacional. Pelo que
poderá ser notado posteriormente, a maioria destes desempregados acabam
encontrando no mercado informal a sua grande alternativa de sobrevivência,
adotando atividades sem qualquer ligação formal, não possuindo amparos
legislativos trabalhistas que os protejam de possíveis adversidades. No entanto,
35,5% afirmaram possuir emprego, notando-se, porém que muitas dessas atividades
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consideradas como empregatícias, acabam, contudo, não possuindo registro formal
destas suas atividades, corroborando à precária situação trabalhista atual.

Atualmente empregado

35,5%

64,5%

Sim

Não

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.5 – Atualmente empregado

É importante ressaltar que esse índice de 35,5% que se diz empregado
mascara a realidade como um todo, principalmente devido às disparidades
socioeconômicas da área estudada. Diante disto, percebemos que se analisarmos
de maneira particularizada, esse índice de desempregados seria bem maior com
relação ao bairro de Cidade Nova. O Índice de empregados está, na sua grande
maioria, vinculado aos entrevistados dos bairros de Candelária e Pitimbu, pois a
pesquisa revelou que esses locais apresentavam uma realidade do mercado de
emprego extremamente positiva em relação ao bairro de Cidade Nova.
Quanto ao local do emprego, pode-se ainda refletir acerca daqueles que se
declaram empregados, visto que 53,7% responderam que trabalham fora da
comunidade, dado o fato das comunidades pesquisadas pelo projeto não possuírem
características predominantemente comerciais nem de serviços, havendo um
predomínio de imóveis residenciais. Além desse fato, também é relevante a falta de
grandes oportunidades de emprego nestas comunidades, particularmente as que
possuem uma quantidade insignificante de estabelecimentos comerciais, como é o
caso de San Valle. Por outro lado, 46,3% dos entrevistados afirmaram trabalhar na
própria comunidade, exercendo suas

atividades geralmente em pequenos

comércios, como por exemplo: “mercadinhos/budegas”, os quais muitas vezes são
ligados ao setor informal de serviços, não sendo, logo, regulamentados por
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legislação de caráter trabalhista e o estabelecimento não possui registro formal, não
entrando, muitas vezes, nas estatísticas oficiais dos gestores públicos (Gráfico
3.3.5.6).

Local do emprego

46,3%
53,7%

Na comunidade

Fora da comunidade

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.6 – Local do emprego

Ao analisar o Gráfico 3.3.5.7 que trata da questão da renda mensal dos
moradores da ZPA-1 ou no seu entorno, observamos que é bastante diversificada.
Pois os entrevistados que moram no lado oeste da mesma apresentam renda
mensal bem inferior aos que residem na sua porção leste. Mesmo assim, a pesquisa
constatou que 6,6% da população recebem menos de 1 (um) salário mínimo, isso se
pode comprovar com a questão das alternativas de sobrevivência das pessoas,
como também com o grau de escolaridade, onde se verifica que uma grande parcela
da população analisada possui apenas o ensino fundamental incompleto, isso vai
refletir no tipo e na qualidade do emprego dessas pessoas, e conseqüentemente, na
sua renda familiar.
Quanto aos que ganham um salário mínimo foi constatado que 26,1%
recebem essa faixa de salário. Isso se deve a grande quantidade de aposentadorias
(uma população mais idosa) e do comércio informal, que no final do mês chega
atingir apenas 1 (um) salário. Entre os que recebem 2, 3 e 4 salários mínimos, são
representados por 21,6%, 11,1% e 3,8% dos pesquisados, respectivamente.
Entretanto,

diante

dessas

constatações

é

importante

destacar

as

disparidades existentes na área com relação a essa variável, pois, ao lado da
predominância de uma população com índices de rendimento entre 1 e menos de
um salário mínimo, representados pelas comunidades de Nova Cidade e Cidade
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Nova, encontramos nos loteamentos San Valle e Bela Colina, pessoas com
rendimentos que variam entre 10 a 20 salários mínimos e outras que ultrapassam
esse teto salarial , sendo representados por 16,4% da população residente. As
faixas intermediárias são representadas principalmente pelos moradores do bairro
Pitimbu, os quais percebem em torno de 5 e 6 salários mínimos, representados por
1,7% e 3,1%, respectivamente.
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.7 – Renda mensal (salários)

Por fim, constatamos que 9,4% das pessoas pesquisadas não declararam a
renda da família, seja por receio ou mesmo por motivos de privacidade, por achar
uma pergunta de cunho muito pessoal e por ficar receoso de estar prestando este
tipo de informação a uma pessoa desconhecida, ou seja, por uma questão de
segurança.
Com relação às alternativas de sobrevivência existentes nas comunidades
trabalhadas, pode-se verificar uma gama muito grande de pessoas desempregadas
e as mesmas buscando as mais variadas alternativas para a sua sobrevivência e de
sua família. Com base no Gráfico 3.3.5.8 constatamos que 38,8% das pessoas
pesquisadas sobrevivem apenas da aposentadoria, que na maior parte é de apenas
1 (um) salário mínimo. Observamos também que 30,1% afirmaram que trabalham na
atividade informal, seja como comerciante ambulante, vendedor de frutas, pedreiro,
ajudante de pedreiro, vendedor de CDs e DVDs, entre outros. Notamos também que
muitos dos pesquisados utilizam suas próprias residências como ponto para a
prática dessa atividade, sendo esta prática mais comum no bairro de Cidade Nova.
222

Além disso, 28,1% dos entrevistados afirmaram que são sustentados por familiares,
ou seja, a família entrevistada depende de parentes próximos para sobreviver, pois
não possuem nenhum tipo de renda, nem qualquer ajuda de nenhum programa do
governo federal.
Entre os entrevistados que recebem algum tipo de ajuda, 3,1% afirmaram
que sobrevivem através de assistência governamental, ou melhor, recebem dinheiro
dos programas de governo, tais como: Bolsa Família, Bolsa Escola, Vale Gás,
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), entre outros. Nesse sentido,
fica evidente que a maioria dos moradores que se localizam no entorno do futuro
Parque da Cidade são pessoas com um poder aquisitivo muito baixo e como já deu
para perceber são pessoas desempregadas e que se utilizam das mais diversas
atividades para sobreviverem.

Alternativas de sobrevivência (desempregados)
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.8 – Alternativas de sobrevivência (desempregados)

Tratando-se agora das condições demográficas, têm-se: a quantidade de
moradores nos domicílios aos quais a pesquisa empírica se dirigiu, o gênero dos
entrevistados e as respectivas faixas etárias.
A respeito da quantidade de moradores por domicílio, conforme o Gráfico
3.3.5.9, constatamos uma predominância considerável das residências com 4
(quatro) moradores, representando em mais de um ¼ do total, ou seja, 28,1% do
total pesquisado. Quanto aos domicílios com 5 (cinco) moradores, foi contabilizado
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que existe cerca de 1/5 do total pesquisado, ou 20,3% seguido dos domicílios com 3
(três) moradores, o qual corresponde a 18,9% do universo total e com 6 (seis) ou
mais moradores representados por 10,3%.
Em contraste a esses indicadores, 9,6% das residências têm 2 (dois)
moradores e apenas 1,1% do total pesquisado possui um único morador no
domicílio.
É importante ressaltar que essa realidade da maior concentração de
moradores por domicílio ocorre nas áreas de maior fragilidade socioeconômica, onde
os domicílios são de tamanhos extremamente pequenos e precários. Além disso, as
pessoas residentes quando não são desempregadas, estão inseridas entre aquelas
que percebem os mais baixos salários, estando concentrados principalmente no
bairro Cidade Nova, com maior evidência na Comunidade de Nova Cidade, refletindo
consideravelmente na baixa qualidade de vida. Por outro lado, os domicílios os quais
estão concentrados um número menor de pessoas correspondem aqueles em que
os moradores ganham os melhores salários e os domicílios apresentam grandes
dimensões,

constituindo-se

em

verdadeiras

mansões,

fato

evidente

nos

Loteamentos San Valle e Bela Colina, no bairro de Candelária.
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.9 – Número de moradores por domicílio

Em relação ao gênero dos entrevistados, a pesquisa indicou que 59,9%
correspondem ao sexo feminino e 41,1% ao masculino. Esses dados não refletem
a realidade, em termos da participação por sexo, da população da área estudada
uma vez que no momento da aplicação dos questionários, no turno vespertino,
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grande parte dos moradores do sexo masculino se encontrava trabalhando fora
de suas residências, sendo eles na sua maioria o principal responsável pela
sobrevivência da família (Gráfico 3.3.5.10).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.10 – Sexo dos entrevistados

Quanto à faixa etária da população pesquisada, foi possível constatar que
os moradores abordados possuem idades bastante diversificadas, uma vez que,
conforme demonstrado no Gráfico 3.3.5.11, a faixa etária entre 36 e 45 anos é a
predominante, atingindo um índice de 22,5% da população entrevistada, seguidos
de 21,8% que têm entre 46 e 55 anos, 20,4% encontram-se no intervalo entre 16
e 25 anos, 19,3% se apresentam na faixa acima de 55 anos e 15% situam-se na
faixa entre 26 e 35 anos. Fazendo uma comparação do total dos moradores
entrevistados por faixa de idade, podemos perceber que a maioria da população
abordada possui acima de 36 anos, representado por 63,6%, tendo uma
participação considerável de idosos e que em sua maioria encontram-se
aposentados. Já no que diz respeito aos moradores jovens, notou-se 0,7% com
menos de 16 anos. Essa porcentagem explica-se pela busca dos pesquisadores
por pessoas mais adultas que pudessem retratar melhor a realidade de cada
bairro analisado, bem como estarem mais presentes no domicílio, uma vez que
devido o horário, muitos jovens encontravam-se na escola (Gráfico 3.3.5.11).
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Idade dos entrevistados (anos)
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36 - 45

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.11 – Idade dos entrevistados (anos)

c) Condições sanitárias e de saúde
Sobre as condições concernentes à saúde da população, em entrevista com
os moradores observamos uma série de problemas referentes à disposição de
recursos para atendimento público. Muitos comentaram acerca da precariedade
tanto de distribuição de medicamentos de pessoal nos postos de saúde, o que
reflete na recorrência, por uma parte considerável da população em optar por formas
de tratamentos alternativos de saúde. Essas pessoas são representadas por 48,3%
dos moradores entrevistados (Gráfico 3.3.5.12). Este índice nos chamou bastante
atenção, pois tem um peso considerável uma vez que representa praticamente a
metade da população utilizando métodos convencionais para o tratamento de saúde
devido as precárias condições que são oferecidas por parte do poder público.
Dessa forma, essa população busca alternativas que não sejam apenas
recorrer a postos de saúde e hospitais, pois estes não atendem satisfatoriamente,
conforme comentado pelos próprios moradores entrevistados. Entre essas
alternativas podemos averiguar que se trata de automedicação, na qual o paciente
vai simplesmente a uma farmácia e compra o medicamento que acha que vai
melhorar ou pergunta ao farmacêutico qual o remédio sugerido, além de buscarem
outros métodos como a utilização de remédios caseiros, (lambedores, chás de
plantas medicinais, ou mesmo recorrer às rezadeiras). A indicação dessa variável é
mais evidente nas áreas onde a população detém um poder aquisitivo muito baixo e
onde os serviços públicos de saúde são os mais precários. Aí a população não
possui plano de saúde e necessita cada vez mais do serviço público. E como isso
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não é oferecido ela utiliza as mais diversas formas alternativas para solucionar seus
problemas de saúde.
Entre os que não utilizam esses meios alternativos são representados por
51,7% dos moradores entrevistados (Gráfico 3.3.5.12). Esses afirmaram que não
procuram outros meios para tratar de doenças, somente através de médicos, mesmo
com as condições expostas, com a alegação de que se trata da única alternativa da
qual dispõem tais moradores. Esses moradores são representados pelos que
possuem um melhor nível de esclarecimento, mesmo estando inseridos nas áreas
carentes, e pelos moradores residentes nas áreas mais privilegiadas da pesquisa,
nas quais residem pessoas de melhor padrão socioeconômico.

Outras formas de tratamento de doenças

48,3%
51,7%

Sim

Não

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.12 – Outras formas de tratamento de doenças

Ao avaliar as formas alternativas recorridas pelos moradores, percebeu-se
durante a aplicação dos questionários, a problemática referente à saúde pública,
tanto no que diz respeito às precariedades das condições higiênicas, quanto às
baixas condições do posto de saúde das comunidades, principalmente em Cidade
Nova e Nova Cidade.
Dessa forma, entre o público recorrente a essas formas de tratamento, 82%
fazem uso de plantas medicinais, conseqüência das tradições socio-culturais em
recorrer às ervas, chás, dentre outros. Reflete também a efetividade existente na
adoção desses meios (em alguns casos, se constituindo como únicos), já que os
atendimentos médicos são precários).
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Uma segunda forma significativa de tratamento são as rezadeiras, a qual
que foi relatado por 12,5% dos entrevistados, fato este referente à inserção do
misticismo e aspectos culturais condicionados da população. Em alguns casos, a
recorrência as rezadeiras está associada também a utilização de plantas medicinais
nesse processo.
O restante dos dados, ou seja, 5,5%, corresponde a outras formas de
tratamentos alternativos que não se enquadram nessas linhas de usos naturais
(ervas, chás etc.) ou das rezadeiras (Gráfico 3.3.5.13).

Tratamentos Alternativos recorridos
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Rezadeira

Plantas Medicinais

Outras

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.13 – Tratamentos alternativos recorridos

Ainda a respeito da questão de saúde da população da área, é válido refletir
acerca do local nos quais os atendimentos são realizados. Uma parcela bastante
significativa da população, ou seja, 53,7%, é atendida na própria comunidade,
principalmente aqueles que moram em bairros mais humildes, e que procuram de
imediato os postos de saúde. 46,8% da população não procuram atendimento
médico na sua própria comunidade, indo diretamente a um dos hospitais de urgência
da cidade, como o Hospital Walfredo Gurgel e hospitais particulares. Esta
porcentagem também se deve ao fato das pessoas dos bairros mais abastados
poderem dispor de um plano de saúde privado, onde os atendimentos são feitos em
hospitais particulares fora da comunidade. Isso reforça as baixas condições quanto à
disponibilidade de serviços de saúde encontrados na localidade (Gráfico 3.3.5.14).
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Locais de atendimentos médicos
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Na Comunidade

Fora da Comunidade

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.14 – Locais de atendimento médico

Quanto às doenças mais freqüentes existentes no seio das famílias
pesquisadas, foram identificadas como as mais freqüentes: gripe, dengue e diarréia,
seguida de outras menos citadas.
Conforme o Gráfico 3.3.5.15, a gripe, se coloca como a mais freqüente,
sendo representada por 49,2% das respostas. A sua incidência é motivada, dentre
outros fatores, pela alta disseminação e variedades de vírus existentes,
independendo do local de moradia, visto que a circulação de pessoas em geral é
elevada, o que contribui para sua alta proliferação. Em relação à dengue,
apresentando 16,0% das respostas, vincula-se a considerável incidência em virtude
da falta de medidas preventivas à doença, assim como se evitar a deposição de lixo
em áreas da localidade (terrenos baldios; áreas verdes; beiras de estradas e ruas; e
matas), apesar das solicitações ou proibições de não se jogar lixo nessas áreas e da
coleta freqüente nas comunidades. A terceira maior indicação de doença é a
diarréia, que corresponde a 12,2%, e está associada à forte presença de esgoto e
água contaminada, expostos a céu aberto, assim como às condições higiênicas
(apesar de básicas, nem sempre satisfatórias), entrando também nesses fatores, o
fator diarréia, com 4,5% das respostas declaradas.
Foram dadas respostas variadas além dessas, como catapora (geralmente
associada à disseminação na infância), sarampo (recorrente a falhas quanto ao
sistema preventivo de saúde – campanhas – ou de veiculação das pessoas para a
vacinação) e asma (alguns casos de problemas respiratórios condicionados ou
agravados por áreas sem calçamento), apresentando 4,5%, 3,4% e 3,4% de valores,
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respectivamente. Caxumba, paralisia e outras respostas somam 6,8% do total
coletado, que, além das próprias paralisia e caxumba, têm-se em “outros” algumas
declarações de problemas referentes à saúde tais como: febre, hipertensão,
diabetes, câncer etc.
Ainda se apresenta 0,4% de respostas resultando em nenhum problema, o
que remonta às pessoas que afirmaram ser difícil alguém da residência adoecer
(baixíssima freqüência de doenças) ou que não declararam a existência de doenças.
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.15 – Doenças mais freqüentes

Para se falar dos fatores que contribuem para o surgimento das doenças, é
preciso antes conhecer a definição de saúde. A definição mais difundida que é a da
Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que: saúde é um estado de completo
bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença.
O Estado é responsável pela saúde pública, que é a aplicação de
conhecimentos médicos ou não, com o objetivo de organizar sistemas e serviços de
saúde, atuar em fatores determinantes do processo saúde-doença e impedir a
incidência de doença nas populações. Portanto deve criar estruturas que minimizem
o risco para surgimento de doenças e prevenir a população.
De acordo com a definição mais difundida acerca de saúde da OMS, sabese que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não
apenas a ausência de doença.
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A saúde pública planejada pelo Estado através de políticas que aplicam
conhecimentos médicos ou não, com o objetivo de organizar sistemas e serviços de
saúde, cria programas, atuando em fatores determinantes do processo saúdedoença na tentativa de impedir a incidência de doença nas pessoas. Portanto deve
criar estruturas que minimizem o risco para surgimento de doenças e prevenir a
população.
De acordo com os dados da pesquisa de campo realizado na área de
estudo demonstrados no Gráfico 3.3.5.16, e as respostas fornecidas pela sua
respectiva população, os principais fatores que contribuem para o surgimento das
doenças dizem respeito à poluição do ar e do solo com 31,%, e a falta de
saneamento básico com 22%. O clima foi apontado como responsável por 11%, o
qual foi colocado pelas pessoas que devido às mudanças repentinas do tempo
fazem com que provoquem conseqüências imediatas a saúde. Uma questão
colocada devido a falta de infra-estrutura no bairro, além da falta do saneamento
como foi dito, diz respeito a falta de calçamento, com 2%. Foram constatados ainda
diversos outros fatores, por exemplo, insetos, falta de exercícios físicos, estresse
provocado por trabalhos, que somados contribuem para que diversas doenças
surjam totalizando 9% e 25% do total não relataram fatores.
Mesmo havendo uma diferença na realidade econômica da população,
alguns problemas que contribuem para o surgimento das doenças são os mesmos
nos vários bairros da área de estudo, entretanto variam na intensidade que ocorrem.
Informações da Organização das Nações Unidas (ONU) dizem que uma grande
parcela da população no nosso país é realmente afetada por problemas ambientais,
falta de exercícios, má alimentação, estresse, entre outros são os principais
contribuintes para diversos tipos de doenças.
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.16 – Fatores para o surgimento das doenças

Em relação aos problemas diretamente ligados a insetos, verificamos,
através da pesquisa in locu que nas áreas de Nova Cidade, Cidade Nova, San Valle,
Bela Colina e Vale do Pitimbu) e contidos no Gráfico 3.3.5.17, o inseto que
apresenta uma maior presença é a muriçoca, com 23,8% indicado pelos
entrevistados. Acreditamos que este percentual está vinculado aos problemas de
esgoto ou acúmulo de água decorrente, principalmente, das áreas que sofrem com
problemas de drenagem, acarretando alagamentos nas ruas.
Ainda em relação à presença de insetos, o segundo maior contingente
verificado foi em relação à existência de baratas, indicado 23,2% dos moradores.
Esta era uma das primeiras questões levantadas pelos moradores, sendo possível
fazer uma relação deste fator com os mesmos problemas citados anteriormente, o
caso de alagamentos juntamente com os danos trazidos com o esgoto sanitário
devido ao seu destino inadequado.
Um percentual considerável de 19,9% de moradores informou sobre o
aparecimento de escorpiões em suas residências. Esta questão mostra-se bastante
preocupante devido aos males que este apresenta para a população, devido à
concentração de veneno que possui e os efeitos colaterais que este aracnídeo pode
provocar na pessoa picada. Sua presença também está associada aos graves
problemas de saneamento básico, principalmente nas localidades de Cidade Nova e
Nova Cidade (áreas nas quais tais respostas se deram com maior freqüência nos
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questionários). Nestas localidades também houve reclamações relacionadas à
presença de ratos, com 17,8%, o que vem a corroborar com o problema até então
elucidado: a ausência de saneamento básico.
Outro aspecto apontado pelos moradores como fator problemático foi em
relação à presença de moscas e cobras, dentro de um percentual de 8,9% e 4,7%
das respostas, respectivamente. Neste caso, acredita-se que a incidência de cobras
se dê devido ao fato das proximidades em que se deu o levantamento da pesquisa
corresponder ainda a uma área de vegetação densa, a qual serve de abrigo para
tais animais, assim como para outras espécies identificadas em um percentual de
1,7% (caracterizando-se enquanto “outros”). Já as moscas, estão fortemente
associadas à ausência de ações preventivas quanto ao acúmulo de lixo e higiene
relativamente baixa (principalmente em Nova Cidade e Cidade Nova) que, ao
levantamento da pesquisa, foram poucas, mas de comprometimento alarmante
quando envolvem a saúde da comunidade em geral.

Animais e Insetos Frequentes

4,7% 1,7%

17,8%

19,9%
8,9%

23,2%

Rato

Escorpião

23,8%

Muriçoca

Barata

Mosca

Cobra

Outros

Fonte: Pesquisa de Campo, 2007.

Gráfico 3.3.5.17 – Animais e insetos freqüentes

Em se tratando da existência de sanitários nas moradias pesquisadas,
constamos, com base no Gráfico 3.3.5.18, que 97,9% dos entrevistados afirmaram
possuir sanitário em suas residências, o que demonstra a existência mínima de
higiene nas localidades, contribuindo para minimizar a proliferação de doenças
relacionadas à ausência dessas instalações. A menor parte, ou seja, 2,1% que
declarou não possuir sanitário na moradia, refere-se à porção populacional que
recorre a estruturas coletivas (sanitários coletivos ou públicos), às casas de vizinhos,
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familiares, agregados, quando não executam suas necessidades em áreas verdes
(nas matas próximas).

Instalações Sanitárias
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.18 – Instalações sanitárias

d) Infra-estrutura
O levantamento de dados apresentado no Gráfico 3.3.5.19 abaixo, indica
variantes dos problemas da comunidade no que diz respeito a fatores estruturais
urbanos e sociais referentes à segregação e falta de educação da população. Dentre
os aspectos sociais, estão: insegurança, desemprego e sujeira. Já os estruturais,
dizem respeito à falta de: calçamento, água, serviços de saúde (ou serviços
existentes precários), áreas de lazer, transporte, saneamento (esgoto) e drenagem
(alagamento).
O grande destaque é com relação a insegurança que perpassa por todas as
comunidades pesquisadas, sendo apontada por 39,0% dos entrevistados. De fato,
em todos os locais visitados, à exceção do San Valle (onde as pessoas adotavam
medidas mais preventivas ou serviços de segurança privada), o maior receio da
população era a constante preocupação com crimes, bandidos, tráfico etc., o que
reflete a ausência de uma ostensiva garantia quanto aos serviços de policiamento
prestados e amparo às pessoas que ali residem.
A segunda grande reclamação remete-se à precariedade dos serviços
públicos de saúde, representando 15,1% das respostas. Isso se subdivide em
fatores como: a ausência de médicos suficientes para atender à demanda; falta de
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medicamentos àqueles que necessitam; poucos atendimentos realizados em virtude
da infra-estrutura limitada.
Já a terceira grande reclamação constitui-se na existência de esgoto a céu
aberto, referente à falta de saneamento que atinge toda a área pesquisada e que se
constitui numa problemática que afeta a cidade como um todo. Essa variável foi
apontada por 13,9% das respostas declaradas. A questão se agrava quando se
intercalam as situações da falta de saneamento com a baixa qualidade (ou
ausência) de drenagem (esta representando 7,1% das respostas, através dos
alagamentos). A situação mais crítica é encontrada nos Loteamentos San Valle e
Bela Colina, devido à ausência extrema de calçamento (9,9% das respostas totais) e
dos desníveis topográficos do local, o que potencializa o escoamento superficial e
acúmulo nas áreas de menor cota.
As demais situações que refletem as reclamações populacionais estão
voltadas a focos dentro de cada comunidade, somando um total de 14,8% , estando
relacionadas a problemas de desemprego, falta de água,, desvalorização dos
imóveis, falta de lazer, falta de transporte, sujeira.
Têm-se ainda 1,2% dos entrevistados que declararam não existirem
problemas. Estes se referem a algumas pessoas que habitam áreas não afetadas
(ou que não aparentam) os problemas mencionados, a saber, nas porções do Vale
do Pitimbu e no Loteamento San Valle (áreas niveladas, altas ou com boa
estruturação).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.19 – Problemas da comunidade
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e) Organização sociopolítica da população
De acordo com os dados obtidos através de questionários aplicados na área
objeto da pesquisa, constatamos que no que diz respeito à religião, a maioria se
auto declarara católica correspondendo a 75,9% dos entrevistados,, 16,9%
declararam-se protestantes, 4,3% não se consideram pertencentes a nenhuma
religião, e 2,9% afirmaram participar de outras formas de cultos religiosos. Através
desses dados percebemos que apesar do crescimento das religiões protestantes, o
número de católicos ainda é muito significativo (Gráfico 3.3.5.20).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.20 - Religião

Com base no Gráfico 3.3.5.21, apesar de 95,7% dos entrevistados
pertencerem a alguma religião, apenas 61,3% participam com certa regularidade das
atividades da sua igreja, os 38,7% restantes afirmaram não participar de nenhuma
atividade. Isso nos mostra que há uma diferença entre declarar-se pertencente a
uma religião e de fato participar das atividades da mesma. Notamos que os
evangélicos participam com mais freqüência das atividades da suas igrejas, além
disso, estas não são exclusivamente na comunidade, fazendo com que os mesmos
se desloquem para outros bairros.
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.21 – Participação das atividades da Igreja

Com relação ao local da igreja, a maioria das igrejas, ou seja, 72,7% estão
localizadas na própria comunidade do entrevistado e 27,3% localizam-se em outros
bairros da cidade. Mesmo assim, apesar de existirem muitas igrejas evangélicas,
muitas delas não são da congregação de muitos moradores, o que força segmentos
dessas comunidades a se deslocarem para outros bairros. Fato que não foi
observado com relação aos católicos, pois normalmente os que se disseram
católicos freqüentavam a igreja próxima à suas residências (Gráfico 3.3.5.22).
Local da Igreja

27,3%

72,7%

Na Comunidade

Fora da Comunidade

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.22 – Localização da Igreja

f) Nível de conscientização ambiental dos moradores
Um dos aspectos que nos chamou a atenção é a falta de
conhecimento por parte de alguns moradores sobre a existência da Zona de
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Pretensão Ambiental 1 e ao mesmo tempo a falta de consciência sobre a
importância da sua preservação. As análises a seguir apresentam resultados
de questionamentos efetuados quando da implementação da pesquisa de
campo, as quais retratam esse nível de conhecimento e conscientização
sobre a questão ambiental da área.
Quando perguntado a respeito do que deveria ser feito com a área da ZPA1, obtemos, conforme Gráfico 3.3.5.23, a seguinte resposta: deveria se preservar
toda a área (73,4% dos entrevistados). Esse dado mostra que independente das
condições financeiras em que os entrevistados se encontram e dos problemas
existentes nas comunidades eles, em sua maioria, apreciam as áreas vegetadas
ainda existentes, seja pela beleza ou pelo ar, que, segundo eles é mais puro. Somase a isso o fato de alguns utilizarem essas áreas para lazer, visto que tais
localidades não são bem servidas por este serviço.
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.23 – O que deve ser feito com a área

Outros 17,3% responderam que o melhor seria derrubar a mata e liberar a
área para a construção civil. Algumas pessoas acreditam que deveriam ser
construídas mais casas, visto que a demanda e a necessidade ainda existem, no
que se refere às questões habitacionais; destacaram também que por suas casas
estarem próximas a uma vegetação mais densa, freqüentemente apresentavam o
aparecimento de insetos. Os que declararam favoráveis a construção de casas e
estradas foram citadas por 8,3% dos entrevistados que afirmaram que a vegetação e
os morros deveriam ser transformados, passando a ter uma nova função, ou seja,
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sugerem que a área seja destruída. Cerca de 1,0% não se posicionaram quanto as
áreas vegetadas pertencentes a ZPA-1, mostrando-se indiferentes a qualquer ação
que possa vir a ocorrer com a mesma. O percentual dos que acham que a derrubada
seria a melhor opção ainda é bastante alto, e isso só evidencia a desinformação e
não conscientização da importância da preservação dessas áreas para a melhoria
da qualidade de vida.
Quando indagados sobre a criação do Parque da Cidade, 66,3% disseram
já ter tomado conhecimento a respeito da criação do mesmo, apesar de não
saberem maiores detalhes, como por exemplo, qual seria sua real finalidade, qual a
importância que ele teria para a cidade etc., 33,3% alegaram desconhecer
completamente a criação do Parque e 0,4% nada declararam (Gráfico 3.3.5.24).

Conhecimento sobre a Criação do Parque da
Cidade

0,4%
33,3%

66,3%

Sim

Não

N.D

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.24 – Conhecimento sobre a criação do Parque da Cidade

A respeito da importância da criação do Parque da Cidade, 82,5%
responderam que sim, consideram-no importante, outros 11,8% disseram não haver
importância alguma, e ainda 5,7% se mostraram indiferentes a respeito do assunto.
Apesar de alguns entrevistados desconhecerem a criação do parque, eles a
consideram importante, o que é facilmente percebido na diferença percentual entre
os que declararam saber da criação e os que a acham necessário (Gráfico 3.3.5.25).
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A criação do parque da cidade é importante
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Sim
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.25 – A criação do Parque da Cidade é importante

Ao serem questionados sobre o fato de jogarem ou não lixo na área natural,
os dados do Gráfico 3.3.5.26 nos mostram que 98,1% responderam que não
realizavam este tipo de prática junto à área natural. Tal fato fora justificado, uma vez
que há coleta de lixo regular em todas as comunidades pesquisadas, além de ter
sido percebida uma notável conscientização em relação aos malefícios que
poderiam ser causados ao meio-ambiente e à própria Zona de Proteção Ambiental,
circunvizinha às áreas estudadas.

Joga lixo na área natural

1,9%

98,1%

Sim

Não

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.26 – Joga lixo na área natural

Apenas 1,9% dos entrevistados responderam afirmativamente, alegando
que a coleta dos resíduos não possuía regularidade e, em algumas áreas, os
caminhões designados à coleta do lixo não conseguiam chegar, dado o fato de
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haver uma grande dificuldade de acesso para estes, principalmente em alguns
trechos da comunidade Nova Cidade.
Quanto à questão formulada sobre a vantagem de morar próximo a Zona de
Proteção Ambiental, para 66,5% dos entrevistados, há vantagem em morar nas
áreas onde se localizam suas residências, uma vez que a tranqüilidade existente
nestas áreas associada a uma boa qualidade de vida se constituíam como fatores
essenciais. Por outro lado, 30,2% dos entrevistados afirmam não existir vantagens
em morar nas áreas onde se localizam suas residências, justificando essa resposta
pelo fato das áreas não possuírem tranqüilidade ou boa qualidade de vida,
contradizendo com os que afirmaram existir vantagem, enquanto que, apenas 3,3%
não responderam a esse questionamento (Gráfico 3.3.5.27).

Vantagens em morar próximo a uma ZPA
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.27 – Vantagens em morar próximo a uma ZPA

Com relação às desvantagens de morar próxima a área, ocorreu um certo
equilíbrio entre as respostas citadas pelos pesquisados, com 47,6% afirmando que
existiam desvantagens em morar nas proximidades da área natural, devido a fatores
repulsivos, como a insegurança principalmente. Por outro lado, 45,3% disseram não
haver desvantagens em morar nas proximidades da área natural, visto que na
referida área não ocorrem problemas que interfiram na vida desses entrevistados
(Gráfico 3.3.5.28).
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Desvantagens em morar próximo a uma ZPA
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.28 – Desvantagens em morar próximo a uma ZPA

É interessante notar que 7,1% dos entrevistados não responderam ao
questionamento, podendo ser associado esse fato ao receio de citar possíveis
desvantagens sobre essa área, temendo represálias.
Com relação ao conhecimento da população moradora a pesquisa revelou
que a maioria dos entrevistados desconhece o que seja uma ZPA. Segundo a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) as Zonas de
Proteção Ambiental são as áreas nas quais as características do meio físico
restringem o uso e ocupação do solo urbano, visando a proteção, manutenção e
recuperação dos aspectos paisagísticos, históricos, arqueológicos e científicos. De
acordo com os dados obtidos na aplicação dos questionários, podemos constatar
que 65,2% da população entrevistada não sabiam o que significava uma ZPA, no
qual os 34,8% souberam responder de várias formas de acordo com seu ponto de
vista o que de fato vem a ser uma ZPA (Gráfico 3.3.5.29).
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Conhecimento sobre o que é uma ZPA
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65,2%

Sim

Não

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.29 – Conhecimento sobre o que é uma ZPA

Quanto a freqüência da população na área da ZPA-1, os dados
alcançados revelam que 69,4% dos entrevistados diz que não costumam
freqüentar a mesma, apesar de que muitos demonstraram que já freqüentaram
algumas vezes e que atualmente não freqüentam mais. Entretanto, percebemos
que muitos ficaram receosos em responder afirmativamente essa questão. Por
outro lado, 30,6% da população afirmaram que freqüentam essa área, com
diversas finalidades (Gráfico 3.3.5.30).

Frequência a área da ZPA

30,6%

69,4%

Sim

Não

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.30 – Freqüência à área da ZPA
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O fato de que grande parte da população não sabe o que significa uma Zona de
Proteção Ambiental, implica também que ela não sabe que mora próximo ou dentro
de uma ZPA. Esse fato é comprovado pelos resultados contidos no Gráfico 3.3.5.31
abaixo, uma vez que 61,2% da população entrevistada não têm conhecimento de
que moram numa ZPA, e 38,8% responderam que possuem tal conhecimento,
entretanto desconhecem os cuidados que devem ter para com a preservação da
área.

Conhecimento se mora dentro ou próximo a uma
ZPA

38,8%

61,2%

Sim

N ão

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.5.31 – Conhecimento de que mora dentro ou próximo a uma ZPA

3.3.6 – Caracterização detalhada da área de estudo
3.3.6.1 Análise Cidade Nova/Nova Cidade

a) Origem da população
Perguntados sobre o local onde moravam antes de se instalarem nesta
área, notamos que a maioria veio mesmo de bairros da própria Natal, num total de
42%. Um fator interessante é que muita gente também veio de cidades do interior do
estado, cerca de 23%, outros 21% afirmaram sempre ter morado por ali, e 14%
teriam vindo de outros estados. Terrenos baratos são o maior atrativo para quem vai
morar em Cidade Nova, ou Nova Cidade (Gráfico 3.3.6.1.1).
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Onde morava antes de residir na
comunidade?
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Outro Estado
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Interior do RN

23%

Outro Bairro

Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.1 – Onde morava antes de residir na comunidade

Em relação à população advinda da própria cidade de Natal, tem-se
fragmentada a origem de acordo com as zonas administrativas adotadas (Norte, Sul,
Leste, Oeste), entretanto as zonas onde está encravada a ZPA-1 apresentam uma
predominância maior da origem da população aí inserida em relação as outras
regiões administrativas. Dessa forma, a maior parte das pessoas entrevistadas,
segundo o Gráfico 3.3.6.1.2), são originárias da Zona Oeste, representados por
49%, seguido da Zona Leste com 30%, em terceiro lugar 12% provêm da Zona Norte
e em último lugar 9% são oriundos da Zona Sul. O que concluímos diante dessa
análise é que a maioria da população apesar de mudarem de local de residência
continuam morando na própria zona administrativa de origem em questão, muitas
mudando somente de bairro, ou se mudando dentro do próprio bairro.
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Zonas Administrativas de moradia anterior
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Zona Leste

30%

Zona Oeste

Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.2 – Zonas Administrativas de moradia anterior

Verificamos que são diversos os períodos de moradia dos habitantes no
local estudado. Utilizando um período de cinco em cinco anos para organizar as
informações e analisá-las, tem-se que 5% dos entrevistados estão morando a menos
de 1 ano na área. Entre o período de 1 a 5 anos tem-se 19% das pessoas,
mostrando que essa área foi bastante procurada nos últimos 5 anos, por ser uma
área onde é permitido o adensamento em alguns locais e também uma das poucas
áreas restante de expansão da cidade do Natal; de 6 a 10 anos 20%, de 11 a 15
anos 9%, de 16 a 20 anos 12%, de 21 a 25 são 11% e a mais de 26 anos são 24%
não declarou a quanto tempo mora (Gráfico 3.3.6.1.3).
Uma informação importante a ser dita é que várias pessoas que já moram
na área a mais de 20 anos se instalaram e se apropriaram de terrenos por meio de
posse.
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Tempo de moradia na residência
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Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.3 – Tempo de moradia na residência.

b) Escolaridade e índices demográficos
Ao observar o Gráfico 3.3.6.1.4 que trata da escolaridade, podemos notar
que o maior percentual dos entrevistados, 50%, possui apenas o ensino fundamental
incompleto. Vale salientar que esse resultado se refere principalmente as pessoas
com idade mais avançada, que provavelmente interromperam os estudos em tempos
pretéritos para adentrar no mercado de trabalho, o qual não requisitava de tanto
grau de escolaridade. O que não é mais a realidade atual, pois este mercado é bem
mais exigente e cada vez mais seletivo.
Devido a esse fato, podemos observar que o segundo maior percentual é de
29% referente às pessoas que concluíram o ensino médio e que são mais jovens se
comparados ao primeiro grupo analisado. Ainda encontrou-se 12,7% dos
entrevistados que possuem o ensino médio incompleto, incluindo aqueles que estão
em processo de conclusão.E ainda é possível observar o aparecimento das
escolaridades ensino fundamental completo (8%) e ensino superior incompleto, com
apenas 1% do total entrevistado.
Observando a realidade social da área em estudo, principalmente onde se
encontra a população de menor poder aquisitivo, a conclusão do ensino médio é
para a maioria da população o maior grau de escolaridade atingido.
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Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.4 – Escolaridade.

Perguntamos ao entrevistado se atualmente ele possuía algum emprego
formal, e o gráfico diz tudo, muito mais da metade deles, responderam que não
estavam empregados, num total de 68%, outros 32% responderam que sim. Este é
outro problema grave da região, a ociosidade, a população não consegue emprego
formal, acaba sobrevivendo de ajudas do governo ou de trabalhos esporádicos,
muitos deles vivem da aposentadoria do idoso da casa (veremos no gráfico
3.3.6.1.5). O desemprego é um dos fatores que contribuem para uma série de outros
problemas, seja de forma direta ou não, como no caso da violência, por isso estes
são dados preocupantes e sérios.

Atualme nte e stá empregado?

32%
Sim
Não
68%

Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.5 – Atualmente está empregado.

Quanto ao local do emprego, pode-se ainda refletir acerca daqueles que se
declaram empregados, visto que 48% responderam que trabalham fora da
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comunidade, dado o fato das comunidades pesquisadas pelo projeto não possuírem
características predominantemente comerciais nem de serviços, havendo um
predomínio de imóveis residenciais. Além desse fato, também é relevante a falta de
grandes oportunidades de emprego nestas comunidades, particularmente as que
possuem uma quantidade insignificante de estabelecimentos comerciais, como é o
caso de San Valle. Por outro lado, 52% dos entrevistados afirmaram trabalhar na
própria comunidade, exercendo suas

atividades geralmente em pequenos

comércios, como por exemplo: “mercadinho(s)”, os quais muitas vezes são ligados
ao setor informal de serviços, não sendo, logo, regulamentados por legislação de
caráter trabalhista e o estabelecimento não possui registro formal, não entrando,
muitas vezes, nas estatísticas oficiais dos gestores públicos (Gráfico 3.3.6.1.6).
Local de emprego

na comunidade
48%
52%

fora da
comunidade

Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.6 – Local de emprego.

Com relação a renda da família, em salário mínimo, temos 44%
sobrevivendo com até um salário, muitos casos em famílias bem numerosas, outros
23% afirmaram que a renda estava em cerca de 2 salários mínimos e 12% menos de
1 salário, 9% não respondeu, 3% alegaram que a renda chegava aos 6 salários, 4%
mais de 6, e 5% até 3. Mais um fator preocupante, as famílias em sua maioria são
de pessoas humildes e carentes não só de dinheiro mas principalmente de
oportunidade (Gráfico 3.3.6.1.7).
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Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.7 – Renda da família (salário mínimo).

Em seguida, vimos a necessidade de perguntar qual seria o meio de
sobrevivência da família, a maioria respondeu que conseguem ganhar algum
dinheiro por meio do mercado informal, muitos deles trabalham como “camelôs”,
vendendo produtos falsificados pelas ruas da cidade, sendo 40%, outros 23%
respondeu que dependem da própria família, seja do pai, da mãe, ou de outro
membro que possui alguma ocupação remunerada, 15% afirmaram que garantem a
sobrevivência por meio do aposento de seus idosos, e a mesma percentagem de
15% para aqueles que não citaram nenhuma das outras alternativas, neste “outros”
se encaixariam aqueles que tinham algum pequeno comércio ali mesmo no bairro,
ou que trabalhavam em determinados períodos, sem um contrato fixo, como
“pedreiros” por exemplo. E surpreendentemente apenas 7% afirmaram possuir
algum tipo de ajuda do governo (Gráfico 3.3.6.1.8).
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Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.8 – Meio de sobrevivência da família.

Em cada domicílio moravam pelo menos 4 pessoas, correspondendo a 25%
do total, até 3 ou mais de 6 pessoas somou-se 19% cada e 15% até 2 pessoas, até
aí já percebemos que as famílias são consideravelmente numerosas, morando em
casas pequenas e praticamente sem nenhum conforto (em boa parte dos casos),
conforme o gráfico 3.3.6.1.9.

Número de moradores por domicílio
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Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.9 – Número de moradores por domicílios.

Dentre os entrevistados a grande maioria era do sexo feminino (67%),
poderíamos justificar esse número, pelo horário em que foram aplicados os
questionários, no período da tarde, onde supomos que os homens estivessem
trabalhando, por isso não estavam em suas residências.(Gráfico 3.3.6.1.10).
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Sexo dos entrevistados
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67%

Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.10 – Sexo dos entrevistados.

Com relação à idade vemos uma variação considerável, a maioria dos
entrevistados afirmou ter entre 36 e 45 anos, somando 30 %, logo em seguida,
idades entre 46 e 55, 24%, e entre 16 e 25 anos cerca de 16% , o fato é que
procuramos entrevistar os “donos da casa” propriamente falando, talvez por isso os
mais jovens estejam em menor número, e também na maioria das casas,
normalmente encontrávamos pessoas com pouco mais de idade, os mais jovens em
alguns não se mostraram interessados em responder o questionário (Gráfico
3.3.6.1.11).

Idade dos entre vis tados
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Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.11 – Idade dos entrevistados.
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c) Condições sanitárias e de saúde
Boa parte das pessoas pesquisadas recorre a outras formas de tratamento,
correspondendo a 51%, Isso se deve principalmente pela baixa renda das famílias e
porque também reflete a efetividade existente na adoção (em alguns casos, se
constituindo como único meio, já que os atendimentos médicos são precários). O
restante dos dados, ou seja 49% declararam não recorrerem a outras formas de
tratamentos (Gráfico 3.3.6.1.12).

Recorre a outras formas de tratamento
de doenças?

49%
51%

Sim
Não

Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.12 – Recorre a outra formas de tratamento de doenças.

Ao avaliar as formas alternativas recorridas pelos moradores, percebeu-se
durante a aplicação dos questionários, a problemática referente à saúde pública,
tanto no que diz respeito às precariedades das condições higiênicas, quanto às
baixas condições do posto de saúde das comunidades, principalmente em Cidade
Nova e Nova Cidade.
Dessa forma, dentre público recorrente a essas formas de tratamento, 77%
fazem uso de plantas medicinais, conseqüente das tradições sociais em recorrer às
ervas, chás, dentre outros. Uma segunda forma significativa de tratamento são as
rezadeiras, fato que foi relatado por 16% dos entrevistados, fator esse referente à
inserção do misticismo e aspectos culturais condicionados da população. Em alguns
casos, a recorrência as rezadeiras tem associada também a utilização de plantas
medicinais nesse processo. O restante dos dados, ou seja 8% correspondem a
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outras formas de tratamentos alternativos que não se enquadram nessas linhas de
usos naturais (ervas, chás etc.) ou das rezadeiras (Gráfico 3.3.6.1.13).

Outras formas de tratamento
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Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.13 – Outras formas de tratamento.

Ainda a respeito da questão de saúde da população da área, é válido refletir
acerca do local nos quais os atendimentos são realizados. Uma parcela bastante
significativa da população, ou seja, 71% são atendidas na própria comunidade, os
moradores procuram de imediato os postos de saúde. 29% da população não
procuram atendimento médico na sua própria comunidade, indo diretamente a um
dos hospitais de urgência da cidade, como o Hospital Walfredo Gurgel e hospitais
particulares. Esta porcentagem também se deve ao fato das pessoas não poder ter
um plano de saúde particular. Isso reforça as baixas condições quanto à
disponibilidade de serviços de saúde encontrados na localidade (Gráfico 3.3.6.1.14).
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Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.14 – Onde realiza os atendimentos médicos.

Quanto às doenças mais freqüentes existentes nas famílias pesquisadas,
foram identificadas como as mais freqüentes: gripe, dengue e diarréia, seguida de
outras menos citadas. De acordo com o Gráfico 3.3.6.1.15, a gripe, se coloca como
a mais freqüente, sendo representada por 48% das respostas. A sua incidência é
motivada, dentre outros fatores, pela alta disseminação e variedades de vírus
existentes. Em relação à dengue, apresentando 15% das respostas, vincula-se a
considerável incidência em virtude da falta de medidas preventivas à doença, assim
como ao lixo em áreas da localidade (terrenos baldios, matas), apesar das
declarações de não se jogar lixo nessas áreas e da coleta freqüente nas
comunidades. A terceira maior indicação de doença é a diarréia, que corresponde a
11%, e está associada à forte presença de esgoto e água contaminada, expostos a
céu aberto, assim como às condições higiênicas.
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Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.15 – Doenças mais freqüentes.

De acordo com os dados da pesquisa de campo realizado na área de
estudo demonstrados no Gráfico 3.3.6.1.16, e as respostas fornecidas pela sua
respectiva população, os principais fatores que contribuem para o surgimento das
doenças dizem respeito à poluição do ar e do solo com 33%, e a água poluída com
9%. A falta de higiene pessoal foi apontada como a responsável por 9%, o qual foi
colocado pelas pessoas que devido à falta de saneamento básico não existe higiene
sendo isso, conseqüências imediatas na saúde; Uma questão colocada devido a
falta de infra-estrutura no bairro. Foram constatados ainda diversos outros fatores,
por exemplo, insetos, Esgoto, que somados contribuem para que diversas doenças
surjam e 14% do total não relataram fatores.
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Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.16 – Fatores que contribuem para o surgimento das doenças.

Em relação aos problemas diretamente ligados a insetos, verificamos,
através da pesquisa in locu que nas áreas de Nova Cidade, Cidade Nova, o inseto
que apresenta uma maior presença é a barata, com 26% indicados pelos
entrevistados. Acreditamos que este percentual está vinculado aos problemas de
esgoto ou acúmulo de água. Ainda em relação à presença de insetos, o segundo
maior contingente verificado foi em relação à existência de muriçocas, indicado 24%
dos moradores.
Um percentual considerável de 19% de moradores informou sobre o
aparecimento de moscas em suas residências. Esta questão mostra-se bastante
preocupante devido aos males que este inseto apresenta para a população, sua
presença também está associada aos graves problemas de saneamento básico,
principalmente nessas localidades de Cidade Nova e Nova Cidade. Nestas
localidades também houve reclamações relacionadas à presença de ratos, com
15%, o que vem a ratificar o problema até então elucidado: a ausência de
saneamento básico. Outro aspecto apontado pelos moradores como fator
problemático foi em relação à presença de escorpiões e cobras, 13% das respostas,
respectivamente que se deve a densa área de vegetação. Assim como para outras
espécies identificadas em um percentual de 3% (caracterizando-se enquanto
“outros”), conforme o gráfico 3.3.6.1.17.
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Insetos e/ou animais mais frequentes
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26%
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Barata
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Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.17 – Insetos e/ou animais mais freqüentes.

Em se tratando da existência de banheiros nas moradias pesquisadas,
constamos, que 96% dos entrevistados afirmaram possuir banheiro em suas
residências, o que demonstra pelo menos condições mínimas de higiene nas
localidades, contribuindo para minimizar a proliferação de doenças relacionadas à
ausência dessas instalações. A menor parte, ou seja, 4% que declararam não
possuir banheiro na moradia, referem-se à porção populacional que recorre a
estruturas coletivas (banheiros coletivos e/ ou públicos), às casas de vizinhos,
familiares, agregados, quando não executam suas necessidades fisiológicas em
áreas verdes, nas matas próximas (Gráfico 3.3.6.1.18).
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Instalações sanitárias

4%
Sim
Não
96%

Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.18 – Instalações sanitárias.

d) Infra-estrutura

O levantamento de dados apresentado indica variantes dos problemas da
comunidade no que diz respeito a fatores estruturais urbanos e sociais referentes à
segregação e falta de educação da população. Dentre os aspectos sociais, estão:
insegurança, desemprego e sujeira. Já os estruturais, dizem respeito à falta de:
calçamento, água, serviços de saúde (ou serviços existentes precários), áreas de
lazer, transporte, saneamento (esgoto) e drenagem (alagamento).
O grande destaque é com relação a insegurança que perpassa por todas as
comunidades pesquisadas, sendo apontada por 39,0% dos entrevistados. De fato,
em todos os locais visitados, à exceção do San Valle (onde as pessoas adotavam
medidas mais preventivas e/ ou serviços de segurança privada), o maior receio da
população era a constante preocupação com crimes, bandidos, tráfico etc., o que
reflete a ausência de uma ostensiva garantia quanto aos serviços de policiamento
prestados e amparo às pessoas que ali residem (Gráfico 3.3.6.1.19).
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Problemas da comunidade
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Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.19 – Problemas da comunidade.

e) Organização sociopolítica da população

Religião talvez não entre no aspecto sócio-econômico propriamente falando,
mas à pedido de um dos professores envolvidos neste trabalho, perguntamos a que
religião ele pertencia, assim 79% respondeu que era católico, outros 20% respondeu
que era evangélico e apenas 1% afirmou não pertencer a nenhuma religião.
Notamos aí que a religião ainda possui uma importância grande para a população
deste bairro (Gráfico 3.3.6.1.20).

Religião

20%

1%
Católica
Evangélica
79%

Não possui

Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007

Gráfico 3.3.6.1.20 – Religião.
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Apesar de 99% dos entrevistados pertencerem a alguma religião, apenas
75% participam com certa regularidade das atividades da sua igreja, os 25%
restantes afirmaram não participar de nenhuma atividade. Isso nos mostra que há
uma diferença entre declarar-se pertencente a uma religião e de fato participar das
atividades da mesma. Notamos que os evangélicos participam com mais freqüência
das atividades da suas igrejas, além disso, estas não são exclusivamente na
comunidade, fazendo com que os mesmos se desloquem para outros bairros
(Gráfico 3.3.6.1.21).

Participação nas atividades da igreja

25%
Sim
Não
75%

Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.21 – Participação nas atividades da igreja.

Com relação ao local da igreja, a maioria das igrejas, ou seja, 67% estão
localizadas na própria comunidade do entrevistado e 24% localizam-se em outros
bairros da cidade. Mesmo assim, apesar de existirem muitas igrejas evangélicas,
muitas delas não são da congregação de muitos moradores, o que força que
segmentos dessas comunidades a se deslocarem para outros bairros. Fato que não
foi observado com relação aos católicos, pois normalmente os que se disseram
católicos freqüentavam a igreja próxima à suas residências. Além disso, ainda houve
o aparecimento do percentual referente aos entrevistados que preferiram não
responder por motivos particulares, representando 9% do total entrevistado (Gráfico
3.3.6.1.22).
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Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.22 – Local da igreja.

f) Nível de conscientização ambiental dos moradores
Quando perguntado a respeito do que deveria ser feito com a área da ZPA1, obtemos, conforme o Gráfico 3.3.6.1.23, as seguintes respostas: 65% dos
entrevistados responderam que deveria se preservar toda a área. Esse dado mostra
que independente das condições financeiras em que os entrevistados se encontram
e dos problemas existentes nas comunidades eles, em sua maioria, apreciam as
áreas vegetadas ainda existentes, seja pela beleza ou pelo ar, que, segundo eles é
mais puro. Soma-se a isso o fato de alguns utilizarem essas áreas para lazer, visto
que tais localidades não são bem servidas por este serviço.
Outros 21 % responderam que o melhor seria derrubar a mata e liberar a
área para a construção civil. Algumas pessoas acreditam que deveriam ser
construídas mais casas, vista a demanda e a necessidade ainda existente, no que
se refere às questões habitacionais; destacaram também que por suas casas
estarem próximos a uma vegetação mais densa, frequentemente apresentava o
aparecimento de insetos. Os que declararam favoráveis a construção de casas e
estradas foram citadas por 14% dos entrevistados que afirmaram que a vegetação e
os morros deveriam ser transformados, passando a ter uma nova função, ou seja,
sugerem que a área seja destruída. O percentual dos que acham que a derrubada
seria a melhor opção ainda é bastante alto, e isso só evidencia a desinformação e
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não conscientização da importância da preservação dessas áreas na melhoria da
qualidade de vida.

O que acha que deve ser feito com a
área

14%

Derrubar e
construir casas

21%

Preservar
Transformar em
outra coisa

65%

Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.23 – O que acha que deve ser feito com a área.

Quando indagados sobre a criação do Parque da Cidade, 53% disseram já
ter tomado conhecimento a respeito da criação do mesmo, apesar de não saberem
maiores detalhes, como por exemplo, qual seria sua real finalidade, qual a
importância que ele teria para a cidade etc., 46 % alegaram desconhecer
completamente a criação do Parque e 1 % nada declararam (Gráfico 3.3.6.1.24).

Conhecimento sobre a criação
do Parque da Cidade

1%

Sim

46%
53%

Não
Não declarou

Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.24 – Conhecimento sobre a criação do Parque da Cidade.
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A respeito da importância da criação do Parque da Cidade, 73%
responderam que sim, consideram-no importante, outros 14 % disseram não haver
importância alguma, e ainda 13% se mostraram indiferentes em relação ao assunto.
Apesar de alguns entrevistados desconhecerem a criação do parque, eles a
consideram importante, o que é facilmente percebido na diferença percentual entre
os que declararam saber da criação e os que a acham necessário (Gráfico
3.3.6.1.25).

A criação do parque é importante

13%
14%
73%

Sim
Não
Não declarou

Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.25 – A criação do parque é importante.

Os dados do gráfico 3.3.6.1.26 nos mostram que 96% das pessoas
responderam que não realizavam este tipo de prática junto à área natural ao serem
questionados sobre o fato de jogarem ou não lixo naquele local. Tal fato fora
justificado, uma vez que há coleta de lixo regular em todas as comunidades
pesquisadas, além de ter sido percebida uma notável conscientiz ao serem
questionados sobre o fato de jogarem ou não lixo na área natural ação em relação
aos malefícios que poderiam ser causados ao meio-ambiente e à própria Zona de
Proteção Ambiental, circunvizinha às áreas estudadas.
Apenas 4% dos pesquisados responderam afirmativamente, alegando que a
coleta dos resíduos não possuía regularidade e, em algumas áreas, os caminhões
designados à coleta do lixo não conseguiam chegar, dado o fato de haver uma
grande dificuldade de acesso para estes, principalmente em alguns trechos da
Comunidade Nova Cidade.
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Joga lixo na área natural?

4%
Sim
Não
96%

Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.26 – Joga lixo na área natural.

Quanto a questão formulada sobre a vantagem de morar próximo a Zona de
Proteção Ambiental, para 49 % dos entrevistados, há vantagem em morar nas áreas
onde se localizam suas residências, uma vez que a tranqüilidade, no sentido da
quase inexistência de agitações, como a ausências de grande fluxo de carros e de
intenso comércio existente nestas áreas se constituíam como fatores essenciais. Por
outro lado, 43% dos entrevistados afirmam não existir vantagens em morar nas
áreas onde se localizam suas residências, justificando essa resposta pelo fato das
áreas não possuírem tranqüilidade, relacionada à segurança e/ ou qualidade de
vida, enquanto que, apenas 3,3% não responderam a esse questionamento (Gráfico
3.3.6.1.27).
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Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.27 – Vantagem em morar na área.

Com relação à desvantagem de morar próxima à área, 74% dos
entrevistados afirmaram que existiam desvantagens em morar nas proximidades da
área natural, devido a fatores repulsivos, como a insegurança principalmente. Já
18% disseram haver desvantagens relacionadas a problemas estruturais, tais como:
a falta ou a deficiência de serviços de transporte e saúde.
É interessante notar que 8% dos entrevistados não responderam tal
questionamento, podendo ser associado esse fato ao receio de citar possíveis
desvantagens sobre essa área, temendo represarias (Gráfico 3.3.6.1.28).
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Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.28 – Desvantagens em morar na área.

Com relação ao conhecimento da população moradora a pesquisa revelou
que a maioria dos entrevistados são desconhecedores sobre o que seja uma ZPA-1.
Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) as
Zonas de Proteção Ambiental são as áreas nas quais as características do meio
físico restringem o uso e ocupação do solo urbano, visando a proteção, manutenção
e recuperação dos aspectos paisagísticos, históricos, arqueológicos e científicos. De
acordo com os dados obtidos na aplicação dos questionários, podemos constatar
que 64% da população entrevistada não sabia o que significava uma ZPA, no qual
os 36% souberam responder de várias formas de acordo com seu ponto de vista o
que de fato vem a ser uma ZPA (Gráfico 3.3.6.1.29).
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Conhecimento sobre o que é uma ZPA
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Não
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Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.29 – Conhecimento sobre o que é uma ZPA.

Quanto a freqüência da população na área da ZPA-1, os dados
alcançados revelam que 70% dos entrevistados diz que não costumam freqüentar
a mesma, apesar de que muitos demonstraram que já freqüentaram algumas
vezes e que atualmente não freqüentam mais. Entretanto, percebemos que
muitos ficaram receosos em responder afirmativamente essa questão. Por outro
lado, 30% da população afirmaram que freqüentam essa área, com diversas
finalidades (Gráfico 3.3.6.1.30).
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Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.30 – Freqüenta a área da ZPA.
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O fato de que grande parte da população não saber o que significa uma
Zona de Proteção Ambiental, implica também que eles não sabem que moram
próximo ou dentro de uma ZPA. Esse fato é comprovado pelos resultados
contidos no Gráfico 3.3.6.1.31, uma vez que 67% da população entrevistada não
têm conhecimento de que moram numa ZPA, e 33% responderam que possuem
tal conhecimento, entretanto desconhecem os cuidados que devem ter para com
a preservação da área.

Conhecimento se mora dentro ou
próximo a uma ZPA

33%
Sim
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67%

Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2007.

Gráfico 3.3.6.1.31 – Conhecimento se mora dentro ou próximo a uma ZPA.

3.3.6.2 Análise Pitimbu
a) Origem da População

Quando os entrevistados do bairro do Pitimbu foram indagados onde
moravam antes de residir na comunidade constatamos que 67% moravam em outro
bairro, 15% responderam que residiam no interior, outros 15% moravam em outro
Estado e apenas 3% já moravam no local (nasceram na comunidade). Observamos
que essas pessoas saíram de seu lugar de origem em busca de uma melhor
qualidade de vida e melhoria na sua renda (Gráfico 3.3.6.2.1).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.1 – Onde morava antes de residir na comunidade.

Quando os entrevistados responderam que moravam em outro bairro da
cidade de Natal, achamos por bem perguntá-los de qual Região Administrativa era
localizado esse bairro, para podermos fazer uma análise de onde essa parcela da
população tinha vindo e se localizado nesta comunidade. Para saber se essa
mudança de comunidade foi benéfica ou não para essa população. E notamos que
57% vieram da Zona Sul da cidade, seguida de 19% da Zona Oeste, 12% da Zona
Leste e os demais 12% da Zona Norte da cidade de Natal (Gráfico 3.3.6.2.2).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.2 – Bairro de morada anterior.
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Logo em seguida os pesquisados foram perguntados a quanto tempo já
residiam na comunidade e observamos que 33% já residiam no bairro entre 1 a 5
anos, tempo não tão longo, 20% já moravam na área entre 16 a 20 anos, tempo
bastante considerando, na qual cada família já possui uma certa identidade com o
bairro, mesmo sabendo dos inúmeros problemas que o bairro enfrenta, 18%
responderam que reside entre 11 a 15 anos, 13% entre 6 a 10 anos, 7% entre 21 a
25 anos, outros 7% menos de 1 anos e por último com 2% moram a mais de 25
anos. O que podemos deduzir é que essas pessoas já moram na comunidade desde
o seu inicio e a mesma tende a cresce com o passar dos anos e com isso tende
também aumentar os problemas decorrentes desse crescimento (Gráfico 3.3.6.2.3).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.3 – Tempo de moradia.

b) Escolaridade e índices demográficos

Os entrevistados foram indagados qual o seu grau de escolaridade e
encontramos que 32% possui o Ensino Médio Completo, 31% o Ensino Médio
Incompleto, 16% possui o Ensino Superior Completo, 9% o Ensino Fundamental
Incompleto, 7% o Ensino Superior Incompleto, 5% eram Analfabetos. Notamos que é
uma população bem esclarecida e a menor percentagem foram de pessoas menos
esclarecidas (Gráfico 3.3.6.2.4).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.4 – Grau de escolaridade.

Cada entrevistado foi indagado se estava empregado ou não e foi
constatado que 63% não estava empregado e 37% afirmaram estar empregado
(Gráfico 3.3.6.2.5).

Atualmente está empregado?

37%

Sim
Não

63%

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.5 – Atualmente está empregado.

Abordando um pouco mais a questão do emprego, no que se refere ao local
de exercício do ofício, a maior porção dos entrevistados respondeu trabalhar fora da
comunidade. Isso se justifica pelo fato de existirem poucas oportunidades de
emprego na própria localidade, restringindo-se a pequenos estabelecimentos como
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“mercadinhos” ou mesmo trabalhos ligados ao setor informal da economia. Além
disso, o caráter residencial desta área (conjunto habitacional) acaba direcionando os
moradores a se deslocarem a outras localidades para exercerem suas atividades
profissionais (Gráfico 3.3.6.2.6).
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62%

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.6 – Local de emprego.

Os pesquisados foram perguntados qual a renda mensal da sua família,
para podermos fazer um perfil social dessa comunidade e observamos que 32%
recebem menos de 1 salário mínimo, 21% recebem até 3 salários, 11% recebem até
4 salários, outros 11% recebem até 2 salários. Podemos deduzir que essa
população é de classe média, na qual uma parcela da população recebe menos de
um salário (Gráfico 3.3.6.2.7).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.7 – Renda mensal da família.

Para aqueles pesquisados que responderam não está empregado,
perguntamos aos mesmos quais eram as alternativas de sobrevivência para ele e
sua família, e notamos que 44% dependem da aposentadoria do idoso, 30%
dependem da atividade informal (os “bicos”), 19% dependem do restante da família
para se alimentar e vestir, e 7% recebem a ajuda da assistência governamental,
através da Bolsa Família, Vale Gás, Bolsa Escola, entre outros programas. Mas
sabemos que o dinheiro desses programas não são suficientes para alimentar uma
família, pois a quantia é muito irrisória (Gráfico 3.3.6.2.8).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.8 – Alternativas de sobrevivência.
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Foram perguntados aos entrevistados quantas pessoas residiam na casa e
com 33% responderam que moram 2, seguida com 20% moram 5 pessoas, 18%
moram 4 pessoas, 13% moram 3 pessoas, 7% moram 6 pessoas, 7% mora com 1
pessoa e com 2% moram com mais de 6 pessoas. Notamos que quase a metade
mora em casa com muita gente (Gráfico 3.3.6.2.9).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.9 – Pessoas residentes na casa.

Observamos no bairro de Pitimbu que 61% dos entrevistados eram do sexo
feminino e 39% masculino. Podemos deduzir que esses valores são bem
expressivos, o que demonstram uma freqüência de mulheres dona de casa no bairro
(Gráfico 3.3.6.10).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.10 – Sexo.
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Com relação à idade dos entrevistados podemos notar que há uma mescla
de idades, na qual com o maior porcentagem de 27% são pessoas acima de 55
anos, com 22% pessoas com 36 a 45 e de 46 a 55 anos, vindo em seguida com
20% entre 16 a 25 anos, e com menor percentagem, 9% são pessoas com 26 a 35
anos. Podemos deduzir que esse é um bairro com uma quantidade significativa de
idosos e com uma quantidade significante de adultos, que contribui de certa forma
para o desenvolvimento da cidade e conseqüentemente do seu bairro (Gráfico
3.3.6.2.11).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.11 – Idade.

c) Condições sanitárias e de saúde

Ainda envolvendo questões de saúde, no que diz respeito à recorrência de
tratamentos alternativos, mais da metade dos entrevistados (58%) afirmaram utilizar
esse tipo de método. Isso está ligado à tradição incorporada no que concerne à
auto-medicação, em virtude também da inviabilidade de se encontrar adequado
atendimento no posto de saúde da localidade. Basicamente a utilização de
tratamentos alternativos tida diz respeito ao uso de plantas medicinais (ervas, chás
etc.), tudo isso confirmado segundo os gráficos que se seguem (Gráficos 3.3.6.2.12
e 3.3.6.2.13).
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Recorrência a tratamentos alternativos
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.12 – Recorrência a tratamentos alternativos.
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.13 – Tipo de tratamento alternativo.

O local da Igreja tem a maior parcela representada enquanto sendo na
própria comunidade (81%), conforme o gráfico 3.3.6.2.14. Isso pode ser explicado
pela expansão das igrejas por todo o país, fazendo-se presente em variadas áreas,
evitando a população de se deslocar para participar destas atividades. O
correspondente aos que freqüentam a igreja fora da própria comunidade é justificado
por se tratar da população que mantém o hábito de ir às igrejas tradicionais ou
mesmo que detém ligação com grupos daqueles estabelecimentos, ao orador, ou
mesmo com a padroeira ali representada.
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.14 – Local da Igreja.

Dentre as doenças mais freqüentes em Pitimbu, as de maior destaque
correspondem à gripe (57%), dengue (18%) e diarréia (17%). A primeira não se
aplica enquanto restrita àquele local, por se tratar de uma problemática que acomete
a população independente do local em que residem. Já em se tratando da dengue, a
quantia apresentada é preocupante, visto que é um indicativo de calamidade
pública, típica do ambiente urbano. A justificativa para esse fato diz respeito àquela
localidade se dispor próxima a uma área de vegetação, com quantidade de insetos
passíveis de serem transmissores, além de montante de lixo e dejetos (poluição)
nesta área, contribuindo para a existência das doenças. Por fim, para o problema da
incidência de diarréia, a associação para tal fator pode ser enfocada quanto ao
serviço de água disponível não ser satisfatório (questões de contaminação) e às
condições higiênicas das residências (Gráfico 3.3.6.2.15).
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Diarréia
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Outra

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.15 – Doenças mais freqüentes.
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Em conformidade com o problema exposto anteriormente (doenças mais
freqüentes) no que diz respeito à área do Vale do Pitimbu, os elementos de maior
destaque quando abordada a questão dos fatores que contribuem para o surgimento
de doenças, a população entrevistada declarou serem a poluição (71% das
respostas) e a água poluída (com 19% de respostas). Isso evidencia ainda mais o
que já fora apontado: a ocorrência de problemas considerados enquanto
calamidade, por envolverem um grande número de pessoas acometidas e serem
facilmente evitados caso a devida coleta e limpeza da área envolvida, assim como
através da prestação de serviço de abastecimento fossem adequadamente
aplicados (Gráfico 3.3.6.2.16).
Fatores que contribui para o surgimento de
doenças

19%

0% 5%
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Poluição
Esgoto
Calçamento
Água Poluída
Insetos
Educação

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.16 – Fatores que contribui para o surgimento de doenças.

Quando indagados quanto à questão da existência de animai e insetos na
localidade, a maioria dos entrevistados residentes no Pitimbu apontaram a existência
de muriçocas, com 26% das respostas. Outros 26% enfatizaram a presença de
baratas nas suas moradias. 9% desses entrevistados afirmaram que há proliferação
de ratos nas suas residências e circunvizinhança. Esses animais e insetos podem
estar relacionados com a problemática de esgotamento sanitário, agravada devido à
falta de saneamento básico no Pitimbu. Outro animais nocivos ao homem foram
citados, como escorpião, representando 10% dos entrevistados, além do
aparecimento de cobras. Nestes casos, o surgimento provavelmente pode estar
associado com a ZPA, devido à presença de vegetação fechada e dunas.
Geralmente áreas com essas características costumam ser habitat de algumas
categorias de fauna como as supracitadas (Gráfico 3.3.6.2.17).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.17 – Animais freqüentes na residência.

Ainda no que concerne à moradia, todas as pessoas ouvidas na pesquisa
correspondente à área do Vale do Pitimbu, afirmaram possuir instalações sanitárias
(banheiro) em suas residências. Tal fato é conseqüência da estruturação existente
perante

a

construção

daquela

área

residencial

(conjunto

habitacional),

diferentemente de outras áreas abordadas na pesquisa, a exemplo de Nova Cidade
(na qual encontramos algumas moradias com baixas condições estruturais) (Gráfico
3.3.6.2.18).

A moradia tem banheiro

0%
Sim
Não
100%

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.18 – A moradia tem banheiro.

d) Infra-estrutura

Abordando os problemas que a comunidade apresenta, o considerável
destaque diz respeito à falta de segurança, representada por 50% das respostas
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tidas, seguida dos problemas correlacionados ao esgoto (20% do total) e das
questões envolvendo saúde. De fato, por se tratar de um local com proximidade a
uma área de mata e dunas, existe aí um elemento facilitador para a ação de
bandidos, já que os mesmos encontram refúgio naquela área, viabilizando a
efetuação de delitos. Além disso, conforme alguns entrevistados informaram, o posto
policial ali existente não é de fato efetivo, já que em alguns momentos não oferece o
devido atendimento à população, seja no que se refere a queixas de ocorrências, ou
mesmo no patrulhamento das ruas para evitar incidentes ou mesmo auxiliar a
população de um modo geral. A respeito dos outros dois grandes destaques, mais
uma vez é possível afirmar que sem as devidas investidas no tocante à estrutura
básica de serviços para os moradores daquele local, continuarão a existir ciclos de
problemas que se “alimentam” à medida que o tempo passa e nada é feito para
mudar tal situação. O gráfico 3.3.6.2.19 ilustra os problemas apontados pela
população para aquela localidade.
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.19 – Problemas existentes na comunidade.

e) Organização sociopolítica da população

Observamos que a maior parcela população entrevistada do bairro de
Pitimbu, 79% possui as religiões Católicas, seguidas com 16% da Evangélica, 5%
outras crenças, ou seja, outras religiões (Gráfico 3.3.6.2.20).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.20 – Religião.

A partir da coleta de campo, possível foi a obtenção do valor de 71% dos
entrevistados enquanto participantes das atividades da Igreja. Isso é relacionado a
outra proposição, correspondente às principais religiões dos entrevistados (católicos
e evangélicos). Correlacionando às origens da população, essa característica
remonta à procedência interiorana e de pessoas pertencentes às classes média e
baixa, associadas à crença enquanto também uma tradição incorporada no
ambiente daquelas famílias, bem como um fundamento que designa o pensamento
dessa ação (crença) enquanto também uma forma de alcance de melhores
condições de vida (Gráfico 3.3.6.2.21).

Participação nas atividades da
Igreja
29%
Sim
Não
71%

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.21 – Participação nas atividades da Igreja.

Das pessoas que participam das atividades de suas respectivas Igrejas, no
que concerne ao local desta, 81% alegaram recorrem à própria comunidade para
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participar de tais ações. Isso é justificado pelo fato da grande dispersão de Igrejas
no próprio território nacional, não sendo diferente nesta área. O restante dos
entrevistados que respondeu freqüentar Igrejas fora da comunidade é justificado por
se tratarem de pessoas que comumente detém ligação com a padroeira de
determinadas instituições ou estão ligadas a grupos existentes nestas (Gráfico
3.3.6.2.22).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.22 – Local da Igreja.

f) Nível de conscientização ambiental dos moradores
Quando perguntado a respeito do que deveria ser feito com a área da ZPA1, 87% dos entrevistados responderam que deveria se preservar toda a área. Dado
o fato da maioria dos moradores entrevistados apreciam as áreas vegetadas ainda
existentes, seja pela beleza ou pelo ar, que, segundo eles é mais puro. Soma-se a
isso o fato de alguns utilizarem essas áreas para lazer, visto que tais localidades não
são bem servidas por este serviço.
Outros 13% dos entrevistados restantes afirmaram que o melhor seria
derrubar a mata e liberar a área para a construção civil. Algumas pessoas acreditam
que deveriam ser construídas mais casas, vista a demanda e a necessidade ainda
existente, no que se refere às questões habitacionais; destacaram também que por
suas casas estarem próximos a uma vegetação mais densa, freqüentemente
apresentava o aparecimento de insetos. É interessante observar o significativo
número de pessoas achando que a derrubada seria a melhor opção ainda é
bastante alto, e isso só evidencia a desinformação e não conscientização da
importância da preservação dessas áreas na melhoria da qualidade de vida da
própria comunidade do Pitimbu (Gráfico 3.3.6.2.23).
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O que deve ser feito na área da ZPA?
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.23 – O que deve ser feito na área da ZPA.

Ao serem questionados sobre a criação do Parque da Cidade, 75% dos
moradores entrevistados disseram já ter tomado conhecimento a respeito da criação
do mesmo, apesar de não saberem maiores detalhes, como por exemplo, qual seria
sua real finalidade, qual a importância que ele teria para a cidade etc., enquanto
25% alegaram desconhecer completamente a criação do parque (Gráfico 3.36.2.24).

Soube da Criação do Parque da Cidade?

25%
Sim
Não
75%

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.24 – Soube da criação do Parque da Cidade.

E em relação à importância da criação do Parque da Cidade, 79%
responderam afirmativamente, consideram-no importante, enquanto outros 17%
disseram não haver importância alguma, e ainda 4% se mostraram indiferentes a
respeito

do assunto.

Apesar

alguns

moradores

entrevistados

no

Pitimbu

desconhecerem a criação do parque, eles a consideram importante, o que é
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facilmente percebido na diferença percentual entre os que declararam saber da
criação e os que a acham necessário, conforme será visualizado no gráfico
3.3.6.2.25.

Acha Importante a Criação do Parque?
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79%

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.25 – Acha importante a criação do Parque.

Ao serem questionados sobre o fato de jogarem ou não lixo na área natural,
os dados do gráfico 3.3.6.2.26 demonstram que 95% dos moradores entrevistados
afirmaram que não realizavam este tipo de prática junto à área natural. Como já fora
afirmado anteriormente, há coleta regular de lixo na comunidade do Pitimbú. Fora
notado, também, uma grande conscientização em relação aos malefícios que
poderiam ser causados ao meio-ambiente e à própria Zona de Proteção Ambiental,
circunvizinha às áreas estudadas. Os outros 5% dos moradores entrevistados não
responderam a questão proposta.
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Joga lixo na área correspondente a ZPA?
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.26 – Joga lixo na área correspondente a ZPA.

Quanto a questão formulada sobre a vantagem de morar próximo a Zona de
Proteção Ambiental, para 82% dos moradores entrevistados no Pitimbu, há
vantagem em morar nas áreas onde se localizam suas residências, Apenas 18% dos
entrevistados no bairro afirmam não existir vantagens em morar nas áreas onde se
localizam suas residências (Gráfico 3.3.6.2.27).

Existe Vantagem em Morar na
área?

18%
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Não
82%

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.27 – Existe vantagem em morar na área.

Com relação à desvantagem de morar próxima a área, ocorreu um certo
equilíbrio entre as respostas citadas pelos pesquisados, com 47% afirmando que
existiam desvantagens em morar nas proximidades da área natural, devido a fatores
repulsivos, como a insegurança principalmente. Por outro lado, 53% disseram não
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haver desvantagens em morar nas proximidades da área natural, visto que a referida
área não possui problemas que interfiram na vida desses entrevistados (Gráfico
3.3.6.2.28).
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ZPA?
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.28 – Existem desvantagens em morar próximo da ZPA.

Sobre os dados diretamente relacionados a Zona de Proteção Ambiental,
fora questionado sobre o conhecimento dos moradores sobre o que seria uma ZPA.
De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) as
Zonas de Proteção Ambiental são as áreas nas quais as características do meio
físico restringem o uso e ocupação do solo urbano, visando a proteção, manutenção
e recuperação dos aspectos paisagísticos, históricos, arqueológicos e científicos.
Segundo os dados obtidos na aplicação dos questionários, podemos constatar que
57% da população entrevistada não sabiam o que significava uma ZPA, no qual os
43%% souberam responder de várias formas de acordo com seu ponto de vista o
que de fato vem a ser uma ZPA (Gráfico 3.3.6.2.29).
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Conhecimento sobre o que significa
ZPA
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.29 – Conhecimento sobre o que significa ZPA.

Mudando um pouco o foco, em se tratando das condições de moradia, 64%
dos entrevistados declararam serem donos de suas residências, enquanto 34%
mencionavam moradias em locais alugados. Isso é reflexo da área em questão (Vale
do Pitimbu) na qual os conjuntos habitacionais predominam e constituem moradias
de custo pouco elevado, facilitando a aquisição da moradia, ou mesmo como forma
de outras pessoas obterem renda através dos inquilinos que ali residem.
Com relação à freqüência da população na área da ZPA-1, os dados
alcançados demonstram que 67% dos entrevistados não freqüentam a área
correspondente a ZPA-1, apesar de que muitos demonstraram que já
freqüentaram

anteriormente.

Apesar

de

certas

reservas

em

responder

afirmativamente sobre esta questão, 33% afirmaram que freqüentam essa área
(Gráfico 3.3.6.2.30).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.30 – Freqüente a área onde fica a ZPA.

Pelo próprio fato de boa parte da população entrevistada não saber o que
significa uma Zona de Proteção Ambiental, implica também que eles não sabem que
moram próximo ou dentro de uma ZPA. Tal afirmação é comprovada no gráfico
abaixo, onde 60% da população entrevistada não têm conhecimento de que moram
numa ZPA, e 40% responderam que possuem tal conhecimento, entretanto
desconhecem os cuidados para com a preservação da área (Gráfico 3.3.6.2.31).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.2.31 – O morador(a) sabe que mora próximo a uma ZPA.
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3.3.6.3 Análise San Valle
a) Origem da população

No que concerne ao local de moradia anterior, a maior parcela da população
entrevistada no San Valle afirmou ser proveniente de outros bairros, representados
por 79% das respostas. Fato esse justificado pelo quesito referente à especulação
existente quanto ao espaço urbano no âmbito da cidade de Natal, onde algumas
áreas

apresentam-se

extremamente

valorizadas

ou

mesmo

saturadas

(conseqüentemente com altos valores de comércio e impostos) e outras com pouca
visão para o momento, mas em processo de valorização. É nessa linha de
acontecimentos que algumas pessoas tendem a mudar suas moradias. Igualam-se
os valores correspondentes às pessoas advindas de outro Estado ou mesmo do
interior do RN, com 8% do total. Tratam-se de alguns poucos indivíduos que detêm
condições para compra de imóveis na capital em momentos oportunos para tal feito.
A minoria (5%) dos entrevistados refere-se a pessoas que já moravam no local, isso
porque se trata, conforme já dito, de uma área em processo de valorização, sendo
portanto agora melhor estruturada para atender à demanda criada, fato esse que
não existia tão intensamente em períodos anteriores (Gráfico 3.3.6.3.1).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.1 – Moradia anterior.

Referindo-se à Zona Administrativa de moradia anterior, considerável
parcela das respostas obtidas diz respeito a pessoas advindas da Zona Sul (81%).
290

Analisando tal fato, pode-se justificar que isso é mais uma vez proveniente da
questão especulativa e de valorização de determinadas áreas do centro urbano.
Nessa situação, a zona em questão detém de bairros nos quais o valor da terra é
consideravelmente alto e encontra-se em processo de saturação, em virtude de seu
grande poder de atratividade. Com isso, pessoas principalmente de bairros como
Ponta Negra, Capim Macio, Neópolis etc. redirecionam suas moradias para
localidades como a do San Valle, na qual encontrarão características semelhantes
àquelas encontradas de início nos locais onde moravam. Os 16% que representam
pessoas provenientes da Zona Leste também figura esse fato, acrescentando-se o
fato de se tratar da área mais antiga da cidade, o que pode levar à consideração de
que as pessoas estão buscando novas áreas e oportunidades, conforme a oscilação
e atratividade existente no cenário urbano. Os outros valores de menor expressão
correspondem à outra parcela desse processo especulativo: pessoas que não detém
tal oportunidade de deslocamento e mudança, o que as restringe a habitarem áreas
de pouca visibilidade (Gráfico 3.3.6.3.2).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.2 – Zona Administrativa de moradia anterior.

Quanto ao tempo de moradia dessa população, o Gráfico 3.3.6.3.3
demonstra que varia muito o tempo em que cada morador está residindo no local
estudado. Assim, podemos observar que 24% são de moradores estão residindo no
local entre 6 e 10 anos, seguido de 22% que correspondem aos moradores que
estão entre 1 a 5 anos. Entre os que estão morando entre 21 e 25 anos e mais de 25
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a pesquisa revelou que são representados por 15% da população, de 16 a 10 anos,
13%, de 16 a 20 anos, 13%, de 11 a 15 são 7% e os que estão residindo há menos
de 1 ano corresponde apenas a 4%.
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.3 – Tempo de moradia.

b) Escolaridade e índices demográficos

Ao observar o gráfico 3.3.6.3.4, que trata da escolaridade, podemos notar
que o maior percentual dos entrevistados, 54%, possui ensino fundamental
completo, o que mostra que a população possui um percentual considerável de
pessoas com alto grau de escolaridade se comparar com outras áreas da cidade
como Cidade Nova e Nova Cidade.
Além disso, podemos observar que o segundo maior percentual é de 15%
referente às pessoas que concluíram o ensino médio. Ainda encontrou-se 10% dos
entrevistados que possuem o ensino médio incompleto e 10% correspondente às
pessoas que possuem ensino superior incompleto.
Constatou-se que 8% dos entrevistados possuem ensino fundamental
incompleto, 3% dos mesmos têm ensino fundamental completo e 0% de
analfabetismo.
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.4 – Escolaridade.

É notável que o alto percentual de escolaridade das pessoas entrevistadas
deve-se ao bom nível salarial das mesmas, o que favorece maiores aplicações de
investimento na educação da família.
Sobre a situação de emprego dos entrevistados, o gráfico 3.3.6.3.5 aponta
que 60% afirmaram estarem atualmente empregados, demonstrando claramente a
situação trabalhista vivenciada em escala regional e nacional. No entanto, 40%
afirmaram não possuir emprego, notando-se, porém que muitas dessas atividades
consideradas como empregatícias, acabam, contudo, não possuindo registro formal
destas suas atividades, corroborando à precária situação trabalhista atual. Pelo que
poderá ser notado posteriormente, a maioria destes desempregados acabam
encontrando no mercado informal a sua grande alternativa de sobrevivência,
adotando atividades sem qualquer ligação formal, não possuindo amparos
legislativos trabalhistas que os protejam de possíveis adversidades.
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.5 – Está empregado.

Quanto ao local do emprego, pode-se ainda refletir acerca daqueles que se
declaram empregados, visto que 80% responderam que trabalham fora da
comunidade, dado o fato das comunidades pesquisadas pelo projeto não possuírem
características predominantemente comerciais nem de serviços, havendo um
predomínio de imóveis residenciais. Além desse fato, também é relevante a falta de
grandes oportunidades de emprego nestas comunidades, particularmente as que
possuem uma quantidade insignificante de estabelecimentos comerciais, como é o
caso de San Valle. Por outro lado, 20% dos entrevistados afirmaram trabalhar na
própria comunidade, exercendo suas

atividades geralmente em pequenos

comércios, como por exemplo: “mercadinho(s)”, os quais muitas vezes são ligados
ao setor informal de serviços, não sendo, logo, regulamentados por legislação de
caráter trabalhista e o estabelecimento não possui registro formal, não entrando,
muitas vezes, nas estatísticas oficiais dos gestores públicos (Gráficos 3.3.6.3.6,
3.3.6.3.7 e 3.3.6.3.8).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.6 – Local do emprego.
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.7 – Renda.
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Alternativa de sobrevivência
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.8 – Alternativa de sobrevivência.

A respeito da quantidade de moradores por domicílio, conforme o gráfico
3.3.6.3.9, constatamos uma predominância considerável das residências com 4
(quatro) moradores, representando 33% do total pesquisado. Quanto aos domicílios
com 5 (cinco) moradores, foi contabilizado que existe cerca 21% seguido dos
domicílios com 3 (três) moradores e mais de seis, o qual corresponde a 17% do
universo total e com 6 (seis) ou mais moradores representados por 12%.

Quantas pessoas na casa
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.9 – Quantas pessoas na casa.
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Em relação ao gênero dos entrevistados, a pesquisa indicou que 62%
correspondem ao sexo masculino e 38% ao feminino. Esses dados não refletem a
realidade em termos da participação por sexo da população da área estudada uma
vez que no momento da aplicação dos questionários, no turno vespertino grande
parte dos moradores do sexo masculino se encontravam trabalhando fora de suas
residências, sendo eles na sua maioria o principal responsável pela sobrevivência da
família (Gráfico 3.3.6.3.10).

Sexo

38%
Masculino
Feminino
62%

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.10 – Sexo.

Quanto à faixa etária da população pesquisada, foi possível constatar que
os moradores abordados possuem idades bastante diversificadas, uma vez que,
conforme demonstrado no Gráfico, a faixa etária acima de 56 anos é a mais
predominante, atingindo um índice de 30% da população entrevistada, seguidos de
27% que têm entre 46 e 55 anos, 24% encontram-se no intervalo entre 16 e 25
anos, 12% se apresenta na faixa entre 36 a 45 anos e 7% situa-se na faixa entre 26
e 35 anos (Gráfico 3.3.6.3.11).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.11 – Faixa etária.

c) Condições sanitária e de saúde

Quando interrogados sobre o fato de recorrerem a outros métodos para o
tratamento de doenças, 87% dos moradores do San Valle responderam que não
utilizam outros artifícios além de consultas médicas com profissionais da área,
porém os outros 13% afirmaram utilizar de outros métodos (Gráfico 3.3.6.3.12).

Outras Form as de Atendim ento

13%
Sim
Não
87%

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.12 – Outras formas de atendimento.

Ainda em relação ao fato dos moradores recorrerem a outros artifícios para
o tratamento de doenças, os entrevistados do San Valle que afirmaram usar de
outros métodos, além das consultas médicas com profissionais, disseram que
utilizavam plantas medicinais. 36% dos entrevistados, afirmaram utilizar outros
métodos não especificados, e outros, 18%, não responderam. Nenhum morador
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utiliza o método de cura através do trabalho de rezadeiras. Percebe-se quanto mais
alto o nível socioeconômico da população, menos elas buscam formas alternativas
para os seus problemas de saúde (Gráfico 3.3.6.3.13).

Tratamentos alternativos recorridos
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Outras

36%
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Não Respondeu

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.13 – Tratamentos alternativos recorridos.

Em relação aos atendimentos médicos, verificou-se que a maior parte dos
moradores do San Valle, representado no gráfico por 82%, realizam seus
atendimentos médicos em outra localidade e não no seu bairro. 8% dos
entrevistados afirmaram que se dirigem até o bairro Tirol para sanar suas
necessidades médicas. Outros 6% dos moradores deslocam-se para Petrópolis e
2% dos entrevistados fazem seus atendimentos médicos em Lagoa Nova. Os outros
2 % não declararam resposta e nenhum morador afirmou usufruir de serviços
médicos no San Valle. A análise mostra que o local não apresenta infra-estrutura a
nível de atendimentos médicos que possa suprir as necessidades da população
(Gráfico 3.3.6.3.14).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.14 – Local de atendimento médico.

Conforme o gráfico 3.3.6.3.15, a gripe, se coloca como a mais freqüente,
sendo representada por 44% das respostas. Em relação à dengue, apresentando
24% das respostas, vincula-se a considerável incidência em virtude da falta de
medidas preventivas à doença, assim como o lixo em áreas da localidade (terrenos
baldios, matas), apesar das declarações de não se jogar lixo nessas áreas e da
coleta freqüente nas comunidades. A terceira maior indicação de doença é a
diarréia, que corresponde a 9%.
Foram dadas respostas variadas além dessas, como catapora (geralmente
associada à disseminação na infância), sarampo (recorrente a falhas quanto ao
sistema preventivo de saúde – campanhas – ou de veiculação das pessoas para a
vacinação), asma (alguns casos de problemas respiratórios condicionados ou
agravados por áreas sem calçamento), verminose e cachumba, apresentando 7%,
3%, 3%, 3% e 3% de valores, respectivamente.
Ainda se apresentam 4% de respostas resultando em outras doenças, as
quais foram diversificadas, como febre, hipertensão, diabetes, câncer etc.
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.15 – Doenças mais freqüentes.

Para se falar dos fatores que contribuem para o surgimento das doenças, é
preciso antes conhecer a definição de saúde. A definição mais difundida que é a da
Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que: saúde é um estado de completo
bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença.
O Estado é responsável pela saúde pública, que é a aplicação de
conhecimentos médicos ou não, com o objetivo de organizar sistemas e serviços de
saúde, atuar em fatores determinantes do processo saúde-doença e impedir a
incidência de doenças nas populações. Portanto, devem-se criar estruturas que
minimizem o risco para surgimento de doenças e prevenir a população.
A saúde pública planejada pelo Estado através de políticas que aplicam
conhecimentos médicos ou não, com o objetivo de organizar sistemas e serviços de
saúde, cria programas, atuando em fatores determinantes do processo saúdedoença na tentativa de impedir a incidência de doença nas pessoas. Portanto deve
criar estruturas que minimizem o risco para surgimento de doenças e prevenir a
população.
De acordo com os dados da pesquisa de campo realizado na área de
estudo demonstrados no gráfico, e as respostas fornecidas pela sua respectiva
população, e as respostas fornecidas pela sua respectiva população, 56% desta
afirmaram que não identificavam os fatores que contribuem com o surgimento de
doenças. Outra parcela correspondente a 28% apontou a poluição como um fator
301

causador de doenças. Outro fator indicado foi o esgoto com uma porcentagem de
8%.
O clima foi apontado como responsável por 11%, o qual foi colocado pelas
pessoas que devido às mudanças repentinas do tempo fazem com que provoquem
conseqüências imediatas na saúde. Uma questão colocada devido a falta de infraestrutura no bairro, diz respeito a falta de calçamento com 4% (Gráfico 3.3.6.3.16).

Fatores para o surgimento das doenças
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8%
4% 4%
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Clima

Nenhuma resposta

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.16 – Fatores para o surgimento das doenças.

Quanto aos “animais” ou insetos mais freqüentes nas residências dos
moradores, 31% dos entrevistados no San Valle falaram sobre a presença de
baratas. Outros 23% apontaram a existência de moscas. Para 19% dos moradores,
as muriçocas são os insetos mais incômodos. 11% dos moradores apontaram a
presença dos ratos como elemento negativo, e 8% falaram sobre a existência de
escorpiões. 4% dos entrevistados afirmaram a presença de cobras. 4% da
população apontaram outros insetos na localidade. Para muitos, a presença de
insetos e alguns animais está relacionada a falta de saneamento básico e a
proximidade com a vegetação da ZPA (Gráfico 3.3.6.3.17).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.17 – Animais e insetos freqüentes.

De acordo com o gráfico, 100% de todas as pessoas entrevistadas possuem
banheiro em suas residências, fato extremamente óbvio numa localidade de alto
padrão socioeconômico (Gráfico 3.3.6.3.18).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.18 – Banheiro.

d) Infra-estrutura

Para os moradores do San Valle, o maior problema do bairro está em
relação à falta de calçamento, representando 36% dos entrevistados da localidade.
17% dos moradores enfatizaram a questão da insegurança no local. Outros 13%
enfatizaram como ponto negativo a falta de saneamento, e 9% dos moradores
enxergam a questão do transporte como um problema na área. Outra parcela da
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população, representada por 5% afirmam que não há infra-estrutura na localidade.
Para 4% dos entrevistados, o alagamento é um elemento que afeta a situação dos
moradores, e este ponto é mais agravado pela falta de calçamento no local.
Também com 4% das respostas entrou em questão como problema do esgoto, e
sabe-se que isto está relacionado à questão do saneamento. Para 2% da população
entrevistada, a falta de água na área é um outro fator negativo. A falta de lazer e de
saúde também foram apontados pelos moradores do San Valle, ambas com 1%
cada. E os outros 1% da população não soube identificar os problemas da localidade
(Gráfico 3.3.6.3.19).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.19 – Problemas na comunidade.

e) Organização sociopolítica da população

De acordo com os dados obtidos através de questionários aplicados na ZPA
01, constatamos que no que diz respeito à religião, a maioria declarou que é
católica, correspondendo a 61% dos entrevistados, 24% declararam-se protestantes,
5% não se consideram pertencentes a nenhuma religião, e 10% afirmaram participar
de outras formas de cultos religiosos. Através desses dados percebemos que apesar
do crescimento da quantidade de protestantes, o número de católicos ainda é muito
significativo (Gráfico 3.3.6.3.20).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.20 – Religião.

Com base no Gráfico 3.3.6.3.21, apesar de 85% dos entrevistados
pertencerem a alguma religião, apenas 45% participam com certa regularidade das
atividades da sua igreja, os 55% restantes afirmaram não participar de nenhuma
atividade. Isso nos mostra que há uma diferença entre declarar-se pertencente a
uma religião e de fato participar das atividades da mesma.

Participa das atividades da Igreja

45%
55%

Sim

Não

Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.21 – Participa das atividades da Igreja.

Com relação ao local da igreja, a maioria das pessoas afirmou que as
igrejas que freqüentam estão localizadas fora da comunidade, o que corresponde a
77% das pessoas entrevistadas. Em se tratando das pessoas que declararam
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freqüentar igrejas dentro da sua comunidade, constatou-se uma porcentagem de
apenas 13%. Além disso, 10% dos entrevistados não responderam (Gráfico
3.3.6.3.22).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.22 – Local da Igreja.

f) Nível de conscientização ambiental dos moradores
Quando perguntado a respeito do que deveria ser feito com a área da ZPA1, obtemos, as seguintes respostas: 89% dos entrevistados responderam que
deveria se preservar toda a área, 3% responderam que deveria ser transformada e
8% não respondeu (Gráfico 3.3.6.3.23).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.23 – O que deve ser feito com a área.
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Esses dados mostram que a maioria dos entrevistados aprecia as áreas
vegetadas ainda existentes, seja pela beleza ou pelo ar, que, segundo eles é mais
puro. Pode-se notar que nenhum entrevistado sugeriu derrubar a mata para construir
casas como pode ser observado nas respostas de outras comunidades
entrevistadas. Esse fato talvez se deva a um maior esclarecimento dessa população,
já seu nível de escolaridade é bem maior. Apesar de que não necessariamente o
maior nível de escolaridade significa uma maior conscientização ambiental.
Quando indagados sobre a criação do Parque da Cidade, 71% disseram já
ter tomado conhecimento a respeito da criação do mesmo, apesar de não saberem
maiores detalhes, como por exemplo, qual seria sua real finalidade, qual a
importância que ele teria para a cidade etc., 29% alegaram desconhecer
completamente a criação do Parque (Gráfico 3.3.6.3.24).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.24 – Conhecimento sobre a criação do Parque da Cidade.

A respeito da importância da criação do Parque da Cidade, 93%
responderam que sim, consideram-no importante, outros 5% disseram não haver
importância alguma, e ainda 2% se mostraram indiferentes a respeito do assunto.
Apesar de alguns entrevistados desconhecerem a criação do parque, eles a
consideram importante, o que é facilmente percebido na diferença percentual entre
os que declararam saber da criação e os que a acham necessário (Gráfico
3.3.6.3.25).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.25 – A criação do Parque da Cidade é importante.

Ao serem questionados sobre o fato de jogarem ou não lixo na área natural,
os dados do Gráfico nos mostram que 100% responderam que não realizavam este
tipo de prática junto à área natural. Tal fato fora justificado, uma vez que há coleta
de lixo regular em na comunidade pesquisada (Gráfico 3.3.6.3.26).

Joga lixo na área natural
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.26 – Joga lixo na área natural.

Em relação às vantagens de se morar próximo a ZPA, ou seja, perto da
área natural, 22% dos entrevistados afirmou ser a ventilação uma das vantagens,
pois como Natal se caracteriza por ter um clima quente, perto de uma área de
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vegetação realmente o ar é mais fresco. Outros fatores como beleza, identificação,
ar puro e outros foram citados. Porém a maioria, 48%, apontou a tranqüilidade da
área como principal vantagem (Gráfico 3.3.6.3.27).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.27 – Vantagens em morar próximo à ZPA.

Quanto às desvantagens a maioria dos entrevistados, o correspondente a
43%, apontou os problemas estruturais (saneamento, calçamento, etc) como
principais desvantagens (Gráfico 3.3.6.3.28).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.28 – Desvantagens em morar próximo à ZPA.
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Apesar de nessa área predominar uma população de alto poder aquisitivo, e
que em sua maioria dispõe de automóveis, 38% apontaram o transporte como uma
desvantagem, já que a comunidade não dispõe de nenhuma linha de ônibus para o
transporte coletivo.
Nas entrevistas realizadas no San Valle, 56% da população afirmaram
saber o que é uma ZPA (Zona de Proteção Ambiental), e os outros 44% não sabiam
dizer o que é uma ZPA. Sabe-se que esta classificação de área é de pouco
conhecimento da maioria da população residente em Natal, mas essa representação
da população do San Valle em ter conhecimento sobre o que é uma ZPA demonstra
essa localidade como diferenciada ao nível de conhecimento quanto a esta questão
(Gráfico 3.3.6.3.29).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.29 – Sabe o que é ZPA.

Quando indagados sobre o fato de freqüentarem as áreas da ZPA (Zona de
Proteção Ambiental) que ainda não foram alteradas, 74% dos entrevistados do San
Valle responderam que não vão à localidade. Os outros 26% afirmaram ir até essas
áreas ainda não modificadas da ZPA. Alguns disseram não freqüentar pelo fato de
considerar essas áreas como perigosas, já outros preferem pelo fato de poderem
estar em contato com a natureza (Gráfico 3.3.6.3.30).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.30 – Freqüenta a ZPA.

A maior parte dos entrevistados do San Valle afirmou saber o que é uma
ZPA (Zona de Proteção Ambiental), representando 65%. Os outros 35% não
possuíam conhecimento sobre o fato de ter sua moradia localizada numa ZPA. Esse
fato mostra que poucas pessoas não conhecem a importância das zonas de
proteção delimitadas nas cidades, assim como, as necessidades de conservação
dessas localidades (Gráfico 3.3.6.3.31).
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Fonte: Pesquisa de Campo, maio 2007.

Gráfico 3.3.6.3.31 – Sabe que mora numa ZPA.

3.3.7 Expectativas dos moradores do entorno em relação à implantação da ZPA-1
A pesquisa “Conhecimento e expectativas dos moradores do entorno em
relação a implantação da ZPA-1 e a percepção sobre a vida no bairro” complementa
os resultados da pesquisa “Expectativas dos moradores do entorno em relação a
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implantação da ZPA-1 e a percepção sobre a vida no bairro” coordenada pelo
professor Ademir Araújo da Costa. As duas pesquisas realizaram investigação sobre
o meio sócio-econômico da população residente na ZPA-1 e seu entorno, como
parte do Projeto de Elaboração do Plano de Manejo da Zona de Proteção ZPA-1 que
compreende o campo dunar dos bairros de Pitimbu, Candelária e Cidade Nova no
município de Natal.
No entanto, mais que o perfil sócio-econômico da população, necessário
para uma caracterização das condições de reprodução da vida social, o
conhecimento da dimensão sócio-cultural de um espaço social é também de
fundamental importância para que o poder público programe políticas públicas que
tenham efetividade. Os grupos sociais reais partilham uma memória, uma micro
história, padrões de percepção e significado para suas práticas sociais e seu lugar
no espaço da cidade mais amplo.
As duas pesquisas, utilizando procedimentos metodológicos distintos
procuraram caracterizar a população residente na área de influência da ZPA-1. Para
construir o perfil desta caracterização utilizou um conjunto de indicadores
socioeconômicos tais como: origem da população; nível de escolaridade;
qualificação profissional; condições sanitárias e de saúde; fontes de renda e práticas
informais de para a subsistência, disponibilidade de infra-estrutura urbana e de
serviços, formas associativas (organização sócio-política) da população e os anseios
e expectativas dos moradores quanto à implantação efetiva da ZPA-1.
A pesquisa “Caracterização socioeconômica da Zona de Proteção
Ambiental 1 (ZPA-1) e do seu entorno” utilizou procedimento metodológico
quantitativo através da aplicação de questionário, para construir o perfil sócioeconômico da população, enquanto que a pesquisa “Conhecimento e expectativas
dos moradores do entorno em relação a implantação da ZPA-1 e a percepção sobre
a vida no bairro” usou como procedimento metodológico a pesquisa qualitativa
através da realização de visitas a área e entrevistas, além de e discussões tipo
grupo de foco.
As entrevistas e discussões em grupo procuraram captar as percepções
sociais, opiniões e atitudes dos moradores de suas interações cotidianas com a
realidade social do bairro e as expectativas em relação à efetiva implantação da
ZPA-1. As percepções sociais, opiniões e atitudes dos moradores, bem como o
conhecimento e as expectativas que estes têm sobre a implantação da ZPA-1
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complementam os resultados obtidos pela aplicação padronizada do questionário da
pesquisa “Expectativas dos moradores do entorno em relação a implantação da
ZPA-1 e a percepção sobre a vida no bairro” na medida em que a utilização da
técnica de discussão com grupo focal procura ampliar a avaliação e complementar
informações não aprendidas na situação de entrevista padrão com questionário.
Essa complementação é necessária devido as entrevistas padronizadas e
direcionadas, segundo Yin (2005), apresentarem como pontos fracos enquanto
instrumentos de coletas de dados, questões que vão desde vieses por questões
relacionadas à elaboração das perguntas, imprecisões devido as respostas
enviesadas (devido ao receio em relação ao assunto abordado) e situação de
reflexibilidade em que o entrevistado dá ao entrevistador o que ele quer ouvir.
No caso da população residente na área da ZPA-1 e seu entorno, a
entrevista padronizada estabelece dados estatísticos em forma de escores
percentuais que se referem a ordenamentos sócio espaciais extremamente
diferenciados. Ou seja, trata como uma totalidade no cômputo geral das respostas,
os moradores de Candelária, Pitimbu e Cidade Nova. No entanto além das
diferenciações existentes entre Candelária e Pitimbu, mesmo sendo ambos
habitados por moradores de classe média, a comunidade de Cidade Nova apresenta
um perfil de ordenamento sócio espacial assimetricamente distinto em relação a
estes dois bairros.
O roteiro utilizado pelo medidor das discussões com os grupos de foco teve
como objetivo principal realizar uma investigação sobre o perfil sócio-cultural da
população residente na área, privilegiando a percepção social, as opiniões e atitudes
que os próprios moradores têm das formas de sociabilidades e representações dos
“pedaços” existentes no bairro; da disponibilidade da infra-estrutura urbana e de
serviços existente; das formas de lazer e interação entre as várias áreas (pedaços)
do bairro; das formas de utilização do parque dunar da ZPA-1; o conhecimento e as
expectativas em relação à efetivação da ZPA-1.
A pesquisa “Conhecimento e expectativas dos moradores do entorno em
relação à implantação da ZPA-1 e a percepção sobre a vida no bairro” ao apreender
as percepções sociais, opiniões e atitudes da população residente na área da ZPA-1
e

seu

entorno,

complementam

as

inevitáveis

lacunas

da

situação

da

entrevista/questionário padronizado em relação a realidade social que estão
inseridos, no sentido de contextualizar ainda mais os dados coletados e coloca os
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próprios moradores como sujeitos de conhecimento ao criar situação interativa em
que suas narrativas traduzem como a realidade é vivenciada.
Também serão de fundamental importância para a equipe que irá realizar
as oficinas de educação ambiental, previstas na elaboração do Plano de Manejo da
Zona de Proteção, do município de Natal, especialmente em relação aos moradores
de Cidade Nova. Isto porque é neste ordenamento sócio espacial, marcado pela
percepção social de pobreza, violência e discriminação dos poderes públicos, que
encontramos as maiores desconfianças em relação à implantação efetiva da ZPA-1
e ao projeto de construção do Parque da Cidade, um discurso “sem preocupação
com a preservação ambiental” e formas intensivas de apropriação predadora do
parque dunar que constitui a área da ZPA-1.
Como lugar de moradia, desde sua origem, a Cidade Nova foi constituída
por habitações irregulares, resultado da pobreza dos seus habitantes que
estabeleceram-se sob a ausência de saneamento e de serviços públicos, que até
hoje compõem o quadro dos problemas sócio-ambientais urbanos. A existência de
espaços diferenciados na Cidade Nova (Favela do DETRAN, Favela do Urubu, Rabo
da Cachorra e a Baixa do Cão) configura um repertório de significantes que guardam
a história e personagens dos lugares. O poder simbólico da organização destes
espaços pode ser expressado pela resistência de seus moradores às ações que
visam processos de reurbanização e reordenamento destes espaços pelo Poder
Público Municipal.
Verificar os processos culturais de apropriação dos espaços nas cidades é
essencial para entender seu crescimento e sua urbanização. No que se refere aos
usos e apropriações do espaço é necessário saber quem são seus usuários e
moradores, como desempenham o sentimento de pertencimento ao lugar, que
atividades e acontecimentos caracterizam a vida vivenciada nele. É neste sentido
que a pesquisa qualitativa “Conhecimento e expectativas dos moradores do entorno
em relação à implantação do Parque e a percepção sobre a vida no bairro”
complementará

as

informações

quantitativas

da

pesquisa

“Caracterização

socioeconômica da Zona de Proteção (ZPA-1) e do seu entorno” e contribuirá para a
elaboração do conteúdo das oficinas de educação ambiental.
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3.3.7.1 Procedimentos metodológicos
Richardson (1999) defende que existe uma grande confusão de ordem
teórica em torno das concepções de método e metodologia. O conceito de método
científico, em sua dimensão geral corresponde à maneira de se chegar a uma
determinada finalidade, ou seja, se configura enquanto um caminho para se alcançar
um objetivo, incluso neste caso as escolhas de ordens teóricas e conceituais. Já o
conceito de metodologia refere-se precisamente ao conjunto de procedimentos
utilizados para realizar a investigação científica.
O autor define a existência de dois grandes métodos: o quantitativo e o
qualitativo. Sendo que o método quantitativo, entre outras concepções, se
caracteriza pelo emprego da quantificação, tanto na fase da coleta como em sua
manipulação, ou seja, produz um tipo de análise pautada em procedimentos
estatísticos; enquanto o método qualitativo, quando é adotado corresponde a uma
análise onde não se pretende “numerar ou medir unidades ou categorias
homogêneas” (RICHARDSON, 1999, p. 79). Os espaços socioeconômicos do seu
entorno (Candelária, Pitimbu e Cidade Nova) temos unidades não homogenias em
relação ao perfil social de seus moradores.
A utilização do método quantitativo é necessária quando se trata de
construir classificações indicadoras de determinada realidade social através de
séries estatísticas. No entanto, a utilização de procedimentos metodológicos
quantitativos nas Ciências Sociais sem está associada a utilização de procedimentos
qualitativos que contextualize ainda mais os dados coletados têm sido objeto de uma
apreciação crítica pela artificialidade da situação da entrevista, na qual o
entrevistado é separado de todas as suas relação cotidianas durante a entrevista.
Por outro lado, especialmente quando se trata de populações sujeitas a
classificação negativa, tais como preconceitos sócio-econômicos e outros tipos de
estigmatização, os instrumentos utilizados pela pesquisa quantitativa tendem a
deixar lacunas na medida em que a interação entre o entrevistador e o entrevistado
dá-se em isolamento artificial (o momento da entrevista/aplicação do questionário)
dos contextos em que as interações sociais, as opiniões, atitudes e práticas sociais
ocorrem. Outro elemento que dificulta a interação entre pesquisador/entrevistado
nos procedimentos quantitativos diz respeito as dificuldades de interação entre a
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linguagem científica padronizada do questionário e a compreensão e formas de
expressar-se sobre a realidade social.
Para realizar a investigação sobre o “Conhecimento e expectativas dos
moradores do entorno em relação a implantação da ZPA-1 e a percepção sobre a
vida no bairro” utilizamos como procedimento metodológico a pesquisa qualitativa
através da realização de visitas a área e entrevistas e discussões tipo grupo de foco.
Isto porquê, segundo Uwe Flick, para se estudar as percepções, opiniões e atitudes
de populações sujeitas a situações de estigma e preconceito, caso do preconceito
sócio-econômico tanto em relação aos bairros de Cidade Nova e Nova Cidade
inseridos na área da ZPA-1 (área violenta, de exclusão social e pobreza, de
ocupação irregular dos terrenos e construções habitacionais), como por extensão
aos seus moradores é
mais apropriado empregar a dinâmica de um grupo discutindo
tópicos do que uma situação de entrevista clara e bem ordenada.
Esses métodos tem sido discutidos como entrevistas de foco,
discussões em grupo ou grupos de foco, contrastando com a
situação da narração em forma de monólogo produzida na entrevista
(FLICK: 2004,p.124).
Para aprender as opiniões, percepções e atitudes em relação as práticas
sociais da população da área e entorno da ZPA-1 a utilização de grupos de foco
colocou-se como a metodologia apropriada a ser utilizada. Pelas características
sócio-econômicas de Cidade Nova e Nova Cidade e pelo fato que estes bairros têm
uma maior interação com o parque dunar da ZAP1, privilegiou-se na pesquisa a
população destas áreas. Ainda segundo Flick (2004) uma justificativa para a
utilização do grupo de foco encontra-se no fato de que:
Os grupos reais partem de uma história de interações
compartilhadas em relação ao assunto em discussão, já tendo,
portanto, desenvolvido formas de atividades comuns e padrões
subjacentes de significado (FLICK, 2004, p. 127).
Como o grupo de foco é uma entrevista, não sendo uma discussão e ou
uma sessão para resolver algum tipo de problema comunitário, a mediação do
entrevistador é centralmente necessária para obter os resultados esperados. Nesse
sentido Flick assinala que:
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de acordo com Merton et alii (1956), as principais tarefas do
entrevistador são impedir que participantes individuais ou grupos
parciais dominem, com suas contribuições, a entrevista, e
conseqüentemente, todo o grupo (FLICK, 2004, p. 125).
A entrevista com o grupo de foco do bairro Cidade Nova foi realizada no dia
05 de julho de 2007, na Escola Municipal Emília Ramos (Foto 3.3.7.1.1), com a
participação de oito representantes da comunidade, escolhidos por sua atuação
sócio-política. Participaram do grupo Severina Alves (ACS e membro do Conselho
Comunitário), Maria Erizelda da S. Bezerra (Conselho de Pais da escola do bairro),
Ana Lúcia de Lima (Conselho Escolar), Márcia Maria Batista C. Oliveira (moradora e
Professora), Telma Lopes Henrique (Conselho da Escola), Cecília Pinto Mafaldo
(Diretora E.M. Emília Ramos), Maria Celeide Silva dos Santos (Clube de Mães João
Paulo II), José Severino da Silva (Conselho Comunitário e ACS).
O primeiro momento da entrevista com o grupo de foco se deu com a
apresentação dos participantes individualmente, e os participantes tiveram
aproximadamente três minutos para se apresentar e descrever sua atuação no
bairro, as impressões que têm sobre o mesmo e a área de proteção ambiental que
circunda o bairro. A reunião encerrou-se às 16h30min com o compromisso dos
participantes em mobilizar as demais lideranças do bairro para as oficinas de
educação ambiental que serão realizadas nos meses de agosto e setembro do ano
em curso.
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Fonte: Aldo Dantas, 2007.

Foto 3.3.7.1.1 – Registro dos participantes da reunião realizada no dia 05 de julho de 2007 na Escola
Municipal Emília Ramos no bairro de Cidade Nova.

Outro grupo de foco foi realizado em Candelária, cujos residentes tem
características sócio-econômicas bastante distintas dos moradores de Cidade Nova.
Candelária é um bairro de classe média que tem conhecido uma crescente
valorização imobiliária nos últimos anos no município de Natal.
A reunião realizada no dia 10 de julho de 2007, no Conselho Comunitário de
Candelária – CONACAN (Foto 3.3.7.1.2), com a presença de sete membros da
comunidade do Conselho Comunitário, Grupo de Escoteiros e Clube de Mães. Os
componentes do grupo de foco foram, Ricardo Soares da Costa (CONACAN), Luci
Marinho de Macedo (Clube de Mães), Omar Marinho de Macedo (CONACAN),
Gilson Mateus Pinto (CONACAN), Luiz Tarcísio Bezerra (CONACAN), José Jardim
Leão (grupo 44-RN), Luiza Rodrigues Costa (GECAN 44-RN).
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Fonte: Aldo Dantas, 2007.

Foto 3.3.7.1.2 – Registro dos participantes da reunião realizada no dia 10 de julho de 2007.

Cada um teve um tempo de aproximadamente três minutos para se
apresentar falando sobre sua atuação no bairro, as impressões que têm sobre o
mesmo e a área de proteção ambiental que circunda o bairro. A reunião encerrou às
20h30min, observando bastante motivação dos participantes em colaborar com a
mobilização dos grupos, lideranças e escolas existentes para as oficinas de
educação ambiental que serão realizadas nos meses de agosto e setembro do ano
em curso.
Outro procedimento metodológico utilizado constituiu-se de visita de
observação direta ao Conjunto residencial Nova Cidade localizado no bairro de
Cidade Nova e ao Conjunto Residencial San Valle (Pitimbu). As visitas de
observação direta foram realizadas no dia 10 de maio do ano em curso com o
objetivo de reconhecer a área circundante à implantação da Unidade de
Conservação Parque da Cidade do Natal – Dom Nivaldo Monte, inserido à Zona de
Proteção Ambiental ZPA-1, localizada às margens da Avenida Omar O’Grady.
O primeiro local visitado foi o Conjunto Residencial Nova Cidade,
pertencente ao Bairro de Cidade Nova e o segundo o conjunto residencial San Valle.
Nestas visitas realizamos registro fotográfico das áreas e tivemos contato com os
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moradores nos quais se conversou sobre as expectativas em relação a efetiva
implantação da ZPA-1 e sobre os problemas de infra-estrutura e oferta de serviços
públicos e privados existentes nestes bairros. Tanto nas visitas de observação
direta, como nas discussões dos grupos de foco, procuramos apreender os
significados de suas falas partindo da perspectiva de as opiniões sociais que
instituem a percepção social dos moradores de um dado ordenamento sócio
espacial são categorias rígidas feitas para ordenar e classificar simbolicamente as
situações e práticas vivenciadas. A inteligibilidade destas opiniões só é possível
quando referidas ao contexto social nas quais estão inseridas.
Alem da realização de entrevistas com os grupos de foco de Cidade Nova e
Candelária, e das visitas de observação direta nos bairros de Nova Cidade e
Residencial San Valle, para a construção de um quadro de abordagem teórico
analítico realizamos o mapeamento da literatura sobre os temas da cidade e da
urbanização,

do

desenvolvimento

sustentável,

formas

de

sociabilidades

e

apropriação do espaço urbano, políticas públicas e estratégias de construção de
rendimento e consumo. Este referencial analítico constitui-se de uma abordagem
multidisciplinar das disciplinas que compõem o campo das Ciências Sociais.

3.3.7.2 A cidade contemporânea
Para a compreensão das percepções, opiniões e atitudes dos segmentos
sociais que compõem o cenário das cidades contemporâneas, é necessário
inscrever estes discursos no quadro histórico das transformações por que passaram
as cidades no mundo contemporâneo. Essas transformações e as novas
configurações dos espaços urbanos por elas redesenhados são responsáveis pelas
chamadas questões urbanas.
Nos anos 70 do século XX, a crítica ao crescimento desordenado das
cidades ampliou-se no interior das elaborações dos movimentos sociais tanto nos
países de capitalismo central como nos países em desenvolvimento. A atuação
destes movimentos foi fundamental para dar visibilidade às questões urbanas, entre
as quais se destaca a formação de áreas de moradia compostas por habitações
precárias, com um arranjo social que apresenta baixos índices de qualidade de vida,
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além de compor o conjunto dos problemas que agravam a questão ambiental urbana
(CALDEIRA: 1984; ZALUAR: 2000; ROLNIK: 2004).
O processo de urbanização acelerado de Natal nas últimas décadas do
século XX e início do século atual, apresenta as características identificadas nestes
processos em uma ampla literatura que permeia diversas áreas do saber, tais como
a sociologia, antropologia, a geografia entre outras. Também enquadra-se no
cenário

histórico

da

constituição

da

cidade

moldada

pelo

processo

de

industrialização e pólo de serviços.
Como assinala Souza (2005, p. 19) ao mapear a literatura sobre a cidade
moderna, a partir do século XIX, com o paradigma da industrialização, vivenciou-se
um processo de desenvolvimento nas cidades, em que a busca pelo progresso
significava o alcance de bons resultados no que se refere ao crescimento
econômico. Este processo de desenvolvimento, instituído no século XIX, de matriz
tradicional, tem como principais pilares a industrialização e o uso incessante de
tecnologia como paradigma de mudança social, logo, sinônimo do próprio
desenvolvimento.

Este

ideário

que

ancora

a

concepção

tradicional

de

desenvolvimento moldou o espaço e a sociedade urbano-industrial.
No entanto, desde as últimas décadas do século XX, a idéia de que a
industrialização e o uso incessante de tecnologia garantiriam a inclusão social e
melhoria da qualidade de vida das populações urbanas foi colocada em xeque pelas
crises ambientais, econômicas e sociais do final do século XX. Ainda Souza
(2005:19) chama atenção para o fato de que, no que se refere à cidade moderna,
existe um consenso crítico que a coloca como expressão deste modelo de
desenvolvimento tradicional além de epicentro dos problemas sócio-ambientais
atuais.
A cidade constitui-se de um conjunto de aspectos não só econômicos, mas,
de múltiplas dimensões, tais como culturais, sociais, políticas entre outras.
Importante destacar para a perspectiva teórico analítica que foi utilizada pelo estudo
cujo resultado é este relatório e seu produto, e que a idéia de cidade ficou também
associada ao sentido de atração que esta desempenhou sobre grandes contingentes
populacionais quando tornou-se o centro das atividades produtivas modernas.
O conjunto de variáveis sócio históricas que produziu o cenário das cidades
modernas, configurou um processo de urbanização que produziu múltiplas
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espacialidades, entre as quais destacam-se a composição de diversas paisagens
como “periferias, subúrbios, distritos industriais, estradas e vias expressas que
recobrem e absorvem zonas agrícolas” (ROLNIK, 2004, p. 12). Estas variáveis,
associadas ao crescimento desordenado da população, contribuíram para configurar
o que a literatura denominou de “questão urbana”.

Como lembra Souza:

diferentes da leitura oficial da cidade existem outras formas de
classificá-la, as quais são estabelecidas por histórias de vida e redes
de relações sociais, que em vez de homogeneizá-la constroem-na a
partir de uma multiplicidade de referências sócio-espaciais que nem
sempre legitimam o discurso da intervenção oficial nas cidades
(2005, p.22).

Esta multiplicidade de vozes, ou seja, o caráter de diversidade e
heterogeneidade está na essência da formação das cidades. Quando o enfoque se
refere ao processo de urbanização, por exemplo, não existe um, mas vários
ordenamentos sócio-espaciais que traduzem a cidade.
Este imaginário social que moldou a cidade moderna institui a cidade como
“um núcleo relativamente grande, denso e permanente, de indivíduos socialmente
heterogêneos’ – e a ênfase no caráter segmentário, utilitarista, transitório das
relações que impõe aos indivíduos” (MAGNANI, 2000, p. 24-25).
A partir do século XIX, com o paradigma da industrialização, vivenciou-se
um processo de desenvolvimento nas cidades, em que a busca pelo progresso
significava o alcance de bons resultados no que se refere ao crescimento
econômico. Este processo de desenvolvimento, tem como principais pilares a
industrialização e o uso incessante de tecnologia como sinônimo do próprio
desenvolvimento, ideário que moldou o espaço e a sociedade urbano-industrial.
A expansão das atividades produtivas modernas no cenário da cidade, foi
um dos fatores que configurou um processo de urbanização produzindo novas
espacialidades, entre as quais destacam-se a composição de “periferias, subúrbios,
distritos industriais, estradas e vias expressas que recobrem e absorvem zonas
agrícolas” (ROLNIK, 2004, p. 12).
A imagem da cidade ficou também associada ao sentido de atração que
esta desempenhou sobre grandes contingentes populacionais quando se tornou o
centro das atividades produtivas modernas e ao acelerado processo de
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transformação

das

suas

paisagens.

As

práticas

materiais

e

simbólicas

desempenhadas na cidade são assim permeadas pelo aspecto da heterogeneidade,
para Magnani,
O ‘padrão-aldeia’, por exemplo, estabelece distinção clara entre ‘os de
dentro’ (reconhecidos por pertencerem a uma cadeia de obrigações
recíprocas) e ‘os de fora’ (que devem ser evitados, ou encarados com
cautela, desconfiança). A cidade, ao contrário, não só admite e abriga
grupos heterogêneos (seja do ponto de vista de origem étnica,
procedência, linhagens, crenças, ofícios etc.) como está fundada nesta
heterogeneidade, pressupõe sua presença (MAGNANI, 2000, p. 48).

As favelas e as periferias das cidades representam os aglomerados urbanos
que não se encontram adequadas às regras e normas propostas nas ações de
ordenação espacial das cidades. Ao mesmo tempo, desde que passam a existir,
demandam intervenções urbanísticas de correção ou controle no sentido da
adequação à estrutura urbana das cidades. Este é o caso da comunidade de Cidade
Nova inserida na área da ZPA-1, cujas configurações de seu ordenamento sócio
espacial a insere na percepção de periferia que abriga diversas áreas de favelas.
Como lugar de moradia, desde sua origem, a favela foi constituída por
habitações irregulares, resultado da pobreza dos seus habitantes que se
estabeleceram sob a ausência de saneamento e de serviços públicos, fatores que
até hoje compõem o quadro dos problemas sócio-ambientais urbanos. No que se
referem às dimensões sociais, os moradores das favelas eram associados a
imagens da carência, violência e falta de valores morais. As favelas que compõem
parte do espaço social de Cidade Nova fornece a representação que este bairro têm
no imaginário social da Cidade do Natal.
A existência de espaços diferenciados na Cidade Nova configura um
repertório de significantes que guardam a história e personagens deste lugar. O
poder simbólico da organização destes espaços pode ser expresso pela resistência
de seus moradores às ações que visam processos de reurbanização. A
desconfiança encontrada na negação do conhecimento e nas expectativas dos
moradores de Cidade Nova em relação a implantação efetiva da ZPA-1 e a
construção do Parque da Cidade, a opinião expressa de discriminação do Poder
Público Municipal e das outra áreas da cidade de Natal e o receio em abordar esses
assuntos, verificados em suas percepções afirmam essa resistência.
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Verificar os processos culturais de apropriação dos espaços nas cidades é
essencial para entender seu crescimento e sua urbanização. No que se refere aos
usos e apropriações do espaço é necessário saber quem são seus usuários e
moradores, como desempenham o sentimento de pertencimento ao lugar, que
atividades e acontecimentos caracterizam a vida vivenciada nele. Por isso
procuramos apreender esse conjunto de questões nas entrevistas de grupo de foco
realizadas especialmente com os moradores de Cidade Nova.
Diferentes da leitura oficial da cidade existem outras formas de classificá-la,
as quais são estabelecidas por histórias de vida e redes de relações sociais, que em
vez de homogeneizá-la constroem-na a partir de uma multiplicidade de referências
sócio-espaciais que nem sempre legitimam o discurso da intervenção oficial nas
cidades. Em Cidade Nova essa multiplicidade de referências objetivam-se na
existência das quatro áreas denominadas de Favela do DETRAN, Favela do Urubu,
Rabo da Cachorra e Baixa do Cão.
Desta forma, a experiência cotidiana de moradia e ocupação nas periferias
e favelas é imbuída de sentidos e significados que constroem identidades sociais,
distinguem grupos e legitima o exercício da diferenciação entre espaços. As
classificações que distinguem espaços revelam a existência de uma apropriação
material, mas também simbólica que permite estabelecer vínculos com um
determinado espaço.
É comum em áreas de periferias e favelas a existência de espaços que se
diferenciam entre si, estabelecidos pelos próprios moradores, os quais determinam
suas formas de transitar, usufruir e estabelecer relações entre os diversos grupos
sociais. Isto porque, discute Magnani:
Na realidade são as práticas sociais que dão significado ou ressignificam
tais espaços, através de uma lógica que opera com muitos eixos de
significação:
casa/rua;
masculino/feminino;
sagrado/profano;
público/privado; trabalho/lazer; e assim por diante. (MAGNANI, 2000, p.
39).

Existem outros sistemas de oposições que dão sentido aos espaços
estabelecendo códigos de reconhecimento entre seus moradores, tais como:
moradores

de

“antes”/moradores

de

“depois”,

igreja/terreiro

ou

trabalhadores/desempregados. A apropriação dos espaços nas periferias e favelas
está ordenada em hierarquias de lugares que definem sua valorização ou
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desvalorização. Muitas vezes não há grandes diferenças entre os moradores de
cada espaço no que se refere à origem social, ocupação, renda ou escolaridade.
Mas basta conversar com alguém, observar os comportamentos e reações regulares
para perceber como os moradores de cada espaço consideram-se distintos dos
demais.
Na Cidade Nova a Baixa do Cão é percebida como negativamente distinta
das demais áreas. Os moradores deste pedaço são percebidos como recentes no
bairro. A exemplo de padrões de classificações encontrados em estudos de periferia
e favelas de outras cidades, por seres “novos”, os moradores da Baixa do Cão estão
inseridos no estereotipo comum discutido por Teresa Caldeira. Esta afirma que “os
novos moradores, tidos como mais pobres, são identificados como criminosos pela
maioria das pessoas, sua chegada é comparada a uma infestação” (CALDEIRA,
2000, p. 37). Os grupos de moradores mais antigos estabelecem relações com os
moradores mais recentes baseadas no sentido de superioridade.
Como exemplo disto, pode-se refletir sobre os processos de remoção que
visam deslocar moradores de uma área mais antiga das favelas para os espaços
ocupados por moradores mais recentes. Geralmente, são os espaços mais antigos
os de maior resistência a políticas de reurbanização devido ao fato de seus
moradores repudiarem a idéia de se tornarem vizinhos daqueles com os quais não
compartilharam práticas de identificação comunitária.
Além disto, demonstram insatisfação quanto aos valores atribuídos pelo
poder público para suas moradias. Isto acontece especialmente com aqueles que
conseguiram ampliar a estrutura de suas casas, capazes de abrigar grandes famílias
e desenvolver atividades comerciais, mas não encontram consenso para recriarem
seu espaço na nova moradia.
Há toda uma literatura dedicada à análise da categoria Espaço, seja na
Antropologia, na História, na Geografia, ou entre outros campos científicos, que
procura detalhar as diferentes concepções que cercam a sua conceituação e
expressam como a categoria Espaço pode ser tratada enquanto objeto de análise.
Para Roberto DaMatta, “o espaço se confunde com a própria ordem social,
de modo que, sem entender a sociedade com suas redes de relações sociais e
valores, não se pode interpretar como o espaço é construído” (DAMATTA, 1985,
p.30). Milton Santos afirma que o espaço “reúne a materialidade e a vida que a
anima” (SANTOS, 1997, p.51), ou seja, não se trata de considerar as configurações
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territoriais e as relações sociais separadamente, mas sim de enxergá-las de maneira
imbricada. Neste sentido, abordar a questão do espaço numa dada realidade
significa trabalhar o resultado desta interação. Um dos elementos do espaço urbano
que fundamenta estas duas dimensões é a rua.
A rua pode ser a referência para delimitar territorialidades diferentes, tais
como a divisão entre comunidades de uma mesma região. A rua compõe o quadro
das diferenciações espaciais e possibilita o encontro de grupos sociais diversos que
interagem construindo fronteiras simbólicas que regulam a apropriação do espaço.
Ocorre que, nas áreas que se estabeleceram sob a ausência de planejamento
urbano e de ações do poder público, caso da Cidade Nova, existem códigos próprios
que impõem a inserção numa determinada rede de relações para que se possa
transitar nas ruas “livremente”.
As práticas materiais e simbólicas desempenhadas na cidade são
permeadas pelo aspecto da heterogeneidade, o que na maioria das vezes cria
cenários para a construção de conflitos e segregação. Ocorre que, quando
estabelecemos determinados recortes espaciais na cidade, como um Bairro ou uma
favela, por exemplo, percebemos que no interior destes espaços configuram-se
coesões sociais que estabelecem redes de relações, as quais implicam no
cumprimento de determinadas regras de lealdade e proteção; compartilhamento de
memórias, identidades e construção de alteridades.
O processo de crescimento de Natal nos último trinta anos se insere e
reproduz essa pluralidade de situações que constitui a cidade moderna. No caso da
ZPA-1, como um exemplo de intervenção do poder público no ordenamento da
cidade, além de sua importância enquanto espaço de preservação ambiental em
Natal, pode apresentar uma cadeia de resultados tanto em termos ambientais como
sociais. Ou seja, a área de preservação ambiental ZPA-1 na cidade significa a
possibilidade de estabelecer uma cadeia de resultados que está diretamente
vinculada a melhoria de qualidade de vida da população.
Nesse sentido as características da população de seu entorno constituemse numa das variáveis para a efetividade de sua concretização. Por isso, o estudo
do perfil sócio cultural articulado com as características sócio-econômicas desta
população, nos termos aqui definidos, tem uma importância basilar para a
efetividade da ZPA-1 e o êxito dos objetivos que o poder público pretende com a
constituição do Parque da Cidade.
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3.3.7.3 Aspectos socioambientais aprendidos nas visitas de observação direta
Este item do relatório da pesquisa “Expectativas dos moradores do entorno
em relação a implantação da ZPA-1 e a percepção sobre a vida no bairro” constituise da exposição do registro fotográfico realizado nas visitas de observação direta e
na descrição dos principais problemas de infra-estrutura e oferta de serviços
públicos relatados pelos moradores nas conversas dirigidas que a equipe realizou de
forma aleatória. O primeiro local visitado foi o Conjunto Residencial Nova Cidade,
pertencente ao Bairro de Cidade Nova (Foto 3.3.7.3.1).

Fonte: Aldo Dantas, 2007.

Foto 3.3.7.3.1 – As imagens mostram o Conjunto Nova Cidade localizado na área da ZPA-1.

Neste

local,

destacam-se

as

condições

de

moradia

que

compõe

predominantemente as residências desta área do bairro. Em sua maioria são
residências com revestimento precário de tijolo, taipa, papelão e palha, dentre estas
apenas algumas com melhores instalações prediais em alvenaria (Foto 3.3.7.3.2).

Fonte: Aldo Dantas, 2007.

Foto 3.3.7.3.2 – As imagens mostram residências do Conjunto Nova Cidade localizado na área da
ZPA-1.
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Ao adentrar as ruas do Conjunto Nova Cidade alguns moradores relataram
que um dos problemas sérios é a situação de saneamento básico, principalmente o
abastecimento de água precário, atingindo apenas algumas residências situadas em
locais planos, para as casas em locais mais elevados é feito através do
carregamento transportado por animal e, vendida ao custo de R$ 1,00 (hum real) o
galão com aproximadamente 30 litros de água (Foto 3.3.7.3.3).

Fonte: Aldo Dantas, 2007.

Foto 3.3.7.3.3 – A imagem à esquerda mostra o animal utilizado para o transporte e venda de água
para abastecimento residencial e à direita as residências em locais mais elevados, no
Conjunto Nova Cidade localizado na área da ZPA-1.

Constatou-se nesta área a presença de deposição de resíduos sólidos
residenciais nas áreas de dunas bem próximas às residências, bem como
esgotamento sanitário a céu aberto nas ruas não pavimentadas do conjunto (Fotos
3.3.7.3.4 e 3.3.7.3.5).

Fonte: Aldo Dantas, 2007.

Foto 3.3.7.3.4 - As imagens mostram os resíduos sólidos depositados nas dunas próximas às
residências do Conjunto Nova Cidade localizado na área da ZPA-1.
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Fonte: Aldo Dantas, 2007.

Foto 3.3.7.3.5 – As imagens mostram esgoto a céu aberto nas ruas do Conjunto Nova Cidade
localizado na área da ZPA-1.

Quanto às observações realizadas pela equipe e relatos dos moradores na
vista de observação direta a área do entorno do Parque da Cidade do Natal Dom
Nivaldo Monte no qual encontra-se o conjunto Nova Cidade, as principais questões
observadas constituíram-se da falta de regularização e ocupação irregular dos
terrenos; e falta de saneamento básico e coleta de resíduos sólidos.
Nos relatos espontâneos dos moradores destacam-se um conjunto de
problemas que constitui o cenário cotidiano no qual estão inseridos. Nesse sentido
ocorreram comentários sobre os problemas de violência associados ao tráfico de
drogas, inexistências de equipamentos de esporte e lazer, a presença constante de
ratos nas residências, o desemprego e elevado número de adolescentes
consumindo bebidas alcoólicas, falta de abastecimento d’água e não atendimento
em vistas (campanhas de saúde) às casas daquela área dos profissionais de saúde,
lotados no posto do bairro, e risco constante de deslizamento de terra podendo
soterrar as moradias.
Também foram relatadas pelos moradores as formas de utilização do parque
dunar pela população, constituindo-se na coleta de frutas, uso de trilhas como lazer,
realização como espaço para atividades lúdicas pelas crianças tais como escorregar
sobre tábuas no morro e derrubada da vegetação para ser usada como lenha.
Tais fatos constatados ratificam a necessidade de desenvolver trabalhos de
orientação e sensibilização, ou seja, de Educação Ambiental com a comunidade do
entorno das instalações do Parque do Natal para que se tenha melhoria na
qualidade ambiental, e conseqüentemente, nas condições de saúde da população
residente.
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Os moradores do Conjunto San Valle tem um perfil socioeconômico
radicalmente distinto dos residentes no conjunto Nova Cidade e de todo o bairro de
Cidade Nova. Os residentes são pessoas de alto poder aquisitivo, as residências
têm excelentes condições prediais (Foto 3.3.7.3.6).

Fonte: Aldo Dantas, 2007.

Foto 3.3.7.3.6 – As imagens mostram as fachadas das residências do Conjunto San Valle localizado
na área da ZPA-1.

Porém, apesar do elevado padrão de vida constata-se a ausência de
pavimentação e sistema de saneamento básico. Nas proximidades das residências
também ocorre deposição de resíduos sólidos, inclusive com animal morto (Foto
3.3.7.3.7).

Fonte: Aldo Dantas, 2007.

Foto 3.3.7.3.7 – As imagens mostram a deposição de resíduos sólidos nas proximidades das
residências do Conjunto San Valle localizado na área da ZPA-1, a seta mostra a
presença de animal morto junto com os resíduos.

O que é observável é que em relação ao meio ambiente, não obstante o
perfil sócio-econômico, as condições de moradia e o nível de escolaridade dos
moradores do Conjunto San Valle, encontra-se, como demonstra o registro
fotográfico, alguns problemas comuns aos espaços da ZPA-1 e seu entorno.
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As variáveis sócio históricas que produziram os bairros que estão inseridos
na ZPA-1 e seu entorno, deram-se afirmando, em relação ao processo de
urbanização do município de Natal, o cenário das cidades modernas. As diferenças
sócio-econômicas e sócio-culturais se constituem distintas nas espacialidades da
área da Zona de Proteção Ambiental 1. Essa multiplicidade, cujos residentes
estabelecem diferentes relações e interesses para com o parque dunar da ZPA-1
coloca para o poder público municipal o desafio de elaborar um plano de manejo
para a ZPA-1 que respeite as diferentes leituras da cidade, as redes de relações
sociais e a multiplicidade de expectativas, de opiniões e referências sócio-espaciais
que cada bairro, que compõem a ZPA-1 expressam, constituindo-se em redes de
relações, memórias, identidades e alteridades.

3.3.7.4 Expectativas e percepção da realidade social dos moradores da ZPA-1 e
entorno
Como

todo

espaço

urbano

a

diversidade

e

heterogeneidade

de

ordenamentos sócio-espaciais caracterizam a cidade de Natal, estabelecendo
formas assimétricas de “direito a cidade” e os cenários para a existência de conflitos
e segregação. A ZPA-1, constituindo-se do Campo Dunar do Pitimbu, Candelária e
Cidade Nova e Nova Cidade expressa essa diversidade e heterogeneidade.
Embora o bairro de Candelária englobe a maior parte da ZPA-1, seguido
pelos bairros de Cidade Nova e Pitimbu, privilegiamos na análise das entrevista de
grupo de foco, os moradores de Cidade Nova.
As características sócio-econômicas da população residente neste bairro, a
história da sua constituição e as formas mais intensas de apropriação que os
moradores de determinadas micro áreas de Cidade Nova (pedaços) estabelecem na
interação com a área do parque dunar não construído (lazer e atividades lúdicas,
construção irregular de habitações precárias, colheita de frutas, criação de animais,
entre outras) foram responsáveis por essa escolha. A análise do objetivo da
pesquisa de apreender o conhecimento e as expectativas que a população tem em
relação à efetiva implantação da ZPA-1 e as formas de atribuição de sentidos
(expressas nas percepções, opiniões e atitudes) socialmente compartilhadas em
relação ao bairro, se estruturam nos itens a seguir.
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3.3.7.5 Conhecimento da proposta de efetiva implantação da ZPA-1 pelo poder
público municipal
Um dos eixos da entrevista com o grupo de foco tinha como objetivo discutir
com o grupo em relação ao grau de conhecimento que a população tem sobre a
proposta de efetiva implantação da ZPA-1 com a criação do Parque da Cidade. As
opiniões e atitudes expressas na discussão pelo grupo pode sinalizar um
aprofundamento da avaliação sobre este item das respostas obtidas pela pesquisa
“Caracterização sócio-econômica da Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPA-1) e do
seu entorno” coordenada pelo professor Ademir Costa.
Nesta pesquisa 66,3% dos entrevistados afirmaram ter algum nível de
conhecimento sobre a implantação efetiva da ZPA-1, cuja percepção dá-se a partir
de informações sobre a construção do Parque da Cidade. Outros 33,3% dos
entrevistados responderam não ter conhecimento algum.

O que as opiniões do

grupo de foco apontam um elemento importante a ser considerado. Num primeiro
momento há a afirmação de que não tem conhecimento. Mas na fala de uma das
participantes do grupo, essa afirmação não é ancorada no desconhecimento, mas
numa percepção de que o parque não será usufruído pelos moradores de Cidade
Nova, e as conseqüências serão as interdições a atual interação que os moradores
tem com este. A participante opina que:
Não sei dizer desse parque, não vou dizer... Até por que eu nunca fui nem
olhar. Vejo pela televisão... tem uma coisa que me chamou a atenção por que
eu tava ali por aquelas coisas todas... Esse parque para mim, para dizer a
verdade... Já tem tanta coisa boa aqui dentro de Natal.
Observa-se que no início há a afirmação de “não sei’ e ”não vou” falar
sobre o Parque. O “não vou” expressa desconforto com o assunto, o que é distinto
do “não sei”. Logo em seguida diz que “vejo pela televisão”. Depois diz que “eu tava
ali por aquelas coisas todas” referindo-se a semana do meio ambiente, evento que a
Prefeitura de Natal realizou no bairro e entre os objetivos estava informar a
população sobre a implantação efetiva da ZPA-1 e a Construção do Parque da
Cidade. O mais importante do conteúdo de sua fala, é que releva a opinião de que o
Parque não irá beneficiar os moradores de Cidade Nova, mas os moradores de
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outras áreas socialmente mais valorizadas e com maior poder aquisitivo, é quando
conclui com a afirmação de que “já tem tanta coisa boa aqui dentro de Natal”.
Ou seja, o Parque da Cidade será para Natal, que já tem “tanta coisa boa” e
não necessariamente para o bairro de Cidade Nova. Essa desconfiança fica patente
quando os entrevistados falam sobre as condições da estrutura urbana do bairro,
cujo destaque é precariedade de serviços e funcionamento dos equipamentos
públicos, a condição de precariedade sócio-econômica da população e percepção
de segregação e o preconceito em relação a Cidade Nova como área de pobres e
favelas presente no imaginário social da cidade. Essa mesma percepção encontrase no decorrer da discussão, quando outro participante do grupo, membro do
Conselho Comunitário e Agente de Saúde no Bairro. Avalia que:
O que eu acho sobre o parque é que realmente é uma obra de grande
relevância para o nosso bairro, né? Apesar de que algumas coisas não fica
claro ... é pelo que a secretaria faz por exemplo... hoje nós sabemos que ele
começou a ser feito pelo outro lado, candelária. Então essa questão que a
gente sempre questionou aqui no nosso bairro.

Sua opinião começa afirmando que acredita ser uma obra importante para o
bairro, mas questiona essa importância e expressa a mesma percepção de que o
Parque pode não beneficiar os moradores de Cidade Nova, ao argumentar que
“algumas coisas não fica claro”, que a Prefeitura começou implantação do Parque
“por Candelária” bairro de classe média e afirma a percepção de que o Bairro por ser
pobre é sempre segregado quando da implantação de políticas públicas o que “a
gente sempre questionou aqui no nosso bairro”. Essa percepção, expressa em sua
opinião, de ser atribuído pouco valor ao bairro pelo poder público devido o perfil
sócio-econômico dos seus moradores, fica explícito quando continua a sua fala
descrevendo que:
A gente quando recebe aqui uma parada de ônibus, a agente percebe que ela
já vem de ponta negra, não é? Por que cidade nova... as novas ficam lá... A
gente percebe que quando vem um sinal... a gente percebe que ele não é
velho... mas já foi de outro setor. São coisas que a gente realmente
questiona. A gente sempre mantendo, participando de umas coisas aí... Esse
parque tá numa área de preservação ambiental que é a única área que nós
temos né? A '
ZPA-1'
, né? É a única que não está sendo devastada e também
corroída, né?
333

A percepção dos moradores é que os bens e serviços públicos que chegam
ao bairro são de pouca qualidade, os equipamentos já tiveram uso em outros bairros
mais valorizados socialmente. Como líder comunitário ressente-se de participar dos
eventos e fóruns políticos da cidade, “participando de umas coisas ai”, como o
Orçamento Participativo, conferências de Saúde, das cidades entre outros, mas sua
atuação política comunitária não evita a descriminação em relação ao bairro, logo “a
gente”, ou seja, aos residentes.
No final, sua opinião expressa o mesmo temor dos moradores do bairro
perder o acesso à área dunar em que será construído o Parque, pois “tá numa área
de preservação ambiental, que é única que temos”. A continuidade de seu
depoimento é construída pela argumentação de que a área do Parque “não está
sendo devastada nem corroída” pelos moradores de Cidade Nova. Logo em seguida
outra participante passa a argumentar no mesmo sentido, ou seja, de que há
preocupação para com o meio ambiente no bairro. Procurando afirmar essa noção
de que o bairro não está indiferente à questão ambiental, deslocando para um outro,
“o Jardim Lola”, o estigma de “ter problemas ambientais”, argumenta que,
Sou professora aqui da escola, pelo que a gente percebeu Jardim Lola está
tendo muitos problemas ambientais. Nós temos trabalhado com os alunos
sobre o lixo. Eu digo aos alunos que nós temos muita sorte em ter essa área
verde, é essa área verde que ainda faz a gente respirar. Quando o lixão
está ali mesmo nós sentíamos fumaça, cheiro terrível.. .aqui é triste cada dia
que passa você vê mais casas, essas casas que estão em cima do morro,
está acabando as dunas... já estão abrindo outra estrada que vai pra Nova
Natal.

Observa-se que em sua fala começa amenizando a situação ambiental no
bairro, comparando com outra área que estaria em piores condições, procura
demonstrar que os esforços de educação ambiental realizados pela escola termina
apontando como a principal ameaça ao meio ambiente a construção irregular de
moradias. Ou seja, não são os moradores do bairro que estão destruindo a área da
ZPA-1, mas esse “outro” que chega ao bairro recentemente e se instala através da
ocupação e construção irregular de moradia.
Quanto ao conhecimento que os moradores de Cidade Nova tem da
proposta de efetiva implantação da ZPA-1 e do projeto de construção do Parque da
Cidade, o que fica evidenciado é uma percepção socialmente partilhada pelo ”senso
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comum dos moradores do bairro” sobre “um assunto empírico” que expressa “um
padrão subjacente de significado” (FLICK:2004). Nesse sentido, é provável que os
moradores de Cidade Nova tenham certo nível de conhecimento sobre a
implantação da ZAP1, mas percebem o projeto como uma ameaça as atuais
interações que realizam com o parque dunar. Essa percepção ancora-se numa
compreensão de que o bairro é descriminado socialmente e que a comunidade não
será beneficiada pelo projeto. Mas também é informada pela percepção, de que
com a construção do Parque da Cidade não será possível continuar com as formas
atuais de utilização da área pelos moradores, como discutiremos no item sobre as
formas de sociabilidades, freqüência e utilização da área da ZPA-1 e os “pedaços”
que constituem o bairro de Cidade Nova.

3.3.7.6 As expectativas em relação à efetiva implantação da ZPA-1 e criação do
Parque da Cidade
Quanto às expectativas dos moradores dos bairros que constituem a área
da ZPA-1 e seu entorno, em relação sua implantação efetiva e a construção do
Parque da Cidade, os moradores de Cidade Nova tem um padrão de expectativa
constituído a partir da percepção discutida no item anterior, de desconfiança do
acesso dos moradores e da utilidade dos seus equipamentos. As atitudes
discursivas oscilam entre negar “qualquer interesse” na construção do Parque e
estabelecer outras prioridades que seriam mais importantes para a melhoria da
qualidade de vida no bairro.
A pesquisa coordenada pelo professor Aldemir, já referida, obteve as
seguintes respostas a esta questão: 66,5% dos entrevistados, mesmo afirmando não
ter maiores detalhes do projeto, afirmam ter conhecimento da construção do parque,
e 33,3% afirmaram desconhecer. 73,4% afirmam ser favoráveis a preservação da
área da ZPA-1, apontando como justificativa a importância de preservar a ”beleza
das áreas verdes” e o “ar puro”.
Essas respostas sinalizam para a incorporação discursiva do discurso
ecologicamente correto agenciado pelos atores ambientalistas, não significando
necessariamente a incorporação em suas atitudes de cultura ambientalista. Aqui se
têm o exemplo “de responder o que o entrevistador quer escutar por parte do
entrevistado”, como salienta Flick (2004) em relação as entrevistas estruturadas.
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17,3 opinaram que a construção de moradias teria mais importância do que a
preservação e deveria ser permitida a derrubada das árvores e “passado um trator
na vegetação na área dunar”. Outros 8,3% também são favoráveis a “derrubada das
árvores e passar o trator” mas expondo como motivo a invasão constante de suas
moradias pelos insetos e bichos peçonhentos.
As respostas obtidas pelo questionário podem ser melhor dimensionadas ao
compararmos com o padrão de opinião socialmente partilhado expresso no grupo de
foco. Um dos participantes, membros do Conselho de Pais da escola do bairro,
opina que:
para mim nem vai nem vem, como o ditado popular. Mas se for fazer, é uma
obra muito bonita, se fizer do jeito que tá mostrando na televisão, né? É tanto
que no dia da parada no sei de que... semana do meio ambiente... O prefeito
lá... Pouca gente teve acesso a esse dia... Pouca! Quer dizer não tem
participação nenhuma no que faz,...então pra fazer esse parque eu acho que
eles têm que primeiro cuidar daquele canto, que se chama '
baixa do cão'que
fica perto do parque das dunas... Drenar... lá invade de água

Como se observa, a opinião estrutura-se em quatro níveis. Expressa em
primeiro lugar não ter expectativa alguma, “nem vai nem vem”, no segundo momento
justifica a alegada falta de expectativa por ser o projeto não prioritário para a
melhoria da qualidade de vida dos moradores do bairro, “é uma obra muito bonita”.
Em seguida reafirma a desconfiança de que os moradores não irão se beneficiar
com a construção do Parque, já que “não existe participação” da comunidade nas
ações do poder público, e por fim nomeia outras prioridades que segundo sua
opinião seriam prioritárias na avaliação dos moradores. O mesmo padrão de
argumentação encontra-se na fala do membro do Conselho Comunitário e agente de
saúde. Diz acreditar ser “importante” o Parque, mas contra argumenta, ao opinar
que:

Eu acredito que o parque é importante, mas acredito que se fizesse o
saneamento, o esgotamento sanitário a gente ia ganhar em termos de
saúde, né? Por que sem o esgotamento sanitário a comunidade vai
continuar sofrendo. Agora mesmo nesse inverno, por exemplo, é fácil se
constatar que o chorumo do aterro sanitário continua descendo em excesso
e está ao lado das dunas, sendo infiltrado justamente onde está sendo feito
o parque. Quer dizer, a secretaria faz um trabalho muito bonito mas
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esquece o principal, que nós precisamos muito no nosso bairro que se
chama esgotamento sanitário

Como podemos observar o padrão de opinião partilhado pelo grupo, sendo
expresso em uma situação de comunicação (o grupo de foco) que existe
independente desta situação. Uma opinião que destoa do padrão verificado, o que
significa a não homogeneidade do grupo, portanto encontrável nas micro-áreas
(pedaço) que constituem o bairro, afirma uma expectativa alicerçada em outros
elementos de percepção distinto dos que estruturam o padrão do grupo. Alicerçado
numa percepção ambivalente de que, apesar de atribuir a violência e o medo como
sendo o elemento da vida cotidiana dos moradores do bairro, outro elemento
percebido com atributo da personalidade dos moradores e que constitui uma
característica positiva da identidade do bairro. Avalia que:

Esse bairro é marcado pelo medo. Eu acho que o que essa comunidade tem
de bom é que é um pessoal que luta, que se sacrifica, que está sempre
batalhando pela Cidade Nova. Hoje ela está bem evoluída ... eu tenho
percebido que tem melhorado...eu acredito que com a vinda desse parque
vai melhorar alguma coisa

A expectativa de que a construção do Parque da Cidade será positiva para
os moradores do bairro é uma opinião construída pela percepção de que, mesmo
sendo a violência e o medo uma característica estruturante da realidade social de
Cidade Nova, o bairro tem melhorado devido ser uma característica de seus
moradores se empenharem para procurar soluções para os problemas de infraestrutura urbana e serviços existentes. Essa característica atribuída aos moradores
do bairro, é instituinte de sua opinião sobre a construção do Parque da Cidade. A
expressão de “pode melhorar alguma coisa’” expressa a opinião de que, mesmo não
sendo uma prioridade nas demandas da comunidade ao poder público, a efetiva
implantação da ZPA-1 não se constitui uma ameaça a uma comunidade que é
“marcada pelo medo”.
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3.3.7.7 As atitudes sobre as formas de interação com a área da ZPA, a opinião sobre
as formas de sociabilidade e percepção em relação aos “pedaços”
A percepção exposta no padrão de opinião do grupo de foco sobre a
implantação da ZPA-1 e a construção do Parque da Cidade discutida nos itens
anteriores estrutura-se em duas variáveis: uma avaliação de que os moradores do
bairro são descriminados pelo poder público que não responde as necessidades de
infra-estrutura urbana e serviços necessários a melhoria da qualidade de vida da
população, a qual informa a desconfiança em relação aos benefícios que a
construção do Parque poderia proporcionar. Essa descriminação é atribuída ao perfil
socioeconômico dos moradores que constitui o sentido de pertencimento a uma
comunidade que não é ouvida pelo poder público em contraste com outras áreas da
cidade cujos moradores de maior poder socioeconômico são privilegiados pelas
políticas públicas. Em decorrência deste sentido de pertencimento a uma área da
cidade descriminada, a segunda variável é a opinião de a construção do Parque da
Cidade, além de não ser percebida como resposta do poder público as demandas do
bairro, pode significar a perda das atuais formas de interação que os moradores tem
com o parque dunar.
Essa segunda variável pode acrescentar uma melhor avaliação dos
resultados obtidos pela pesquisa quantitativa em relação a freqüência e tipos de
interação (usos/finalidade) que os moradores tem com a área da ZPA-1. 69,4% dos
entrevistados afirmam não freqüentar a área e, portanto não estabeleceriam
qualquer interação com a área. Desses, alguns afirmam que deixaram de freqüentar.
30,6% dos entrevistados responderam que costumam freqüentar a área.
Tanto nas visitas de observação direta em Nova Cidade, como na discussão
do grupo de foco em Cidade Nova, verificamos que os moradores que freqüentam e
mantém interações com a área do parque são aqueles que residem em
determinados “pedaços” que constituem as micro-áreas da Cidade Nova. Cada
micro área constitui uma rede de relações, um sentido de pertencimento, que
desenvolve um padrão de sociabilidade básica. Daí que a circulação das pessoas
entre essas áreas não é expressiva. A freqüência e tipo de interação com a área da
ZPA-1 modificaram-se com as transformações ocorridas no bairro com o
adensamento populacional e formação de micro-áreas. Os moradores de cada
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“pedaço” freqüentam a área de proteção a partir de múltiplas formas de apropriações
daquele espaço. Uma participante do grupo afirma que:

cada área dessa usa o passo como precisa, pra tirar manga, pra brincar...
antigamente o povo usava de picar lenha, tem os terrenos de plantação de
milho, criar vaca, porco.. ai é onde ta é o abacaxi
Na fala desta participante do grupo de foco aparece outro elemento
importante para a compreensão dos motivos do receio presente na opinião dos
moradores em relação à efetiva implantação da ZPA-1 e construção do Parque da
Cidade. Mais que o temor de “perder o acesso à área” para os moradores de outros
bairros de maior poder de acesso a bens e serviços de infra-estrutura urbana, devido
a descriminação que se percebem portadores, há a percepção de que a construção
do Parque irá interditar as atuais formas de uso da área realizadas pela população
de Cidade Nova.
Cidade Nova constitui-se de quatro micros áreas que estabelecem e
demarcam as classificações responsáveis pela percepção de heterogeneidade da
população do bairro. Isso explica a ambivalência da percepção do bairro “como
marcado pela violência” e ao mesmo tempo “tem de bom uma gente que luta”. Essa
classificação é possível por que a percepção de “violência” que marca o bairro é
atributo de uma área, enquanto que “essa gente que luta” tem como referência a
“minha gente”.
Em bairros que são estigmatizados e segregados socialmente essa
“demarcação de pertencimento a um “pedaço” constitui-se no mecanismo de isolar
as qualidades negativas (violência, tráfico, pobreza, depredação do meio ambiente,
falta de hábitos de higiene etc) atribuídas a todo o bairro pelo imaginário social da
cidade, estabelecendo atributos contrastantes (trabalhador se sacrifica pela melhoria
do bairro, etc). Daí que as práticas socais que são valorizadas negativamente pelos
moradores de outros bairros, tornam-se assuntos “receosos” de serem afirmados.
Esse é o caso detectado quanto a responder afirmativamente em relação a
freqüência á área da ZPA-1 e as suas finalidades. Nas conversas informais das
visitas de observação e nas discussões do grupo de foco, atribuindo aos “outros”,
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apreende-se que os moradores utilizam a área dunar para colher frutas, lazer,
criação de animais, e mesmo atividades não lícitas, entre outras.
Na discussão do grupo de foco, uma participante do grupo que é do
Conselho de Pais da escola, descreve sua percepção das quatro micro áreas do
bairro, classificando-as:

é porque é assim, é dividido em a favela do DETRAN que é ali, a que chama
favela do urubu que é lá perto desse lixão, ai lá (aponta para a direção) é o
rabo da cachorra que é o desenho de Cidade Nova, o desenho do mapa, o
rabo lá é como um elefante. E tem a baixa do cão é porque tudo acontece por
lá, invasão de terreno, invasão de água, tudo que é por lá fica por lá, é baixa
do cão!
A micro-área denominada de Baixa do Cão é de ocupação mais recente e a
opinião expressa uma percepção deste “pedaço” e de seus moradores como
portadores das características que são responsáveis pela imagem estigmatizada do
bairro. Outra participante do grupo de foco, professora da Escola do Bairro, assim
expressa sua opinião sobre à micro-área Baixa do Cão:
Aí aumenta o tráfico, tudo de ruim, não é pra gente querer viver assim não, a
gente tem que mostrar os defeitos do nosso bairro, tem uma colega minha
que tem vergonha de dizer onde mora. Eu descobri onde ela morava, ela
disse para mim que tinha vergonha de dizer que morava na favela. Eu digo
não, porque na favela mora gente de bem. A favela do DETRAN é assim, já é
casa ao redor... eles deram casa
Para DaMatta (1979) a violência como prática social, a opinião e a
percepção da violência é um elemento crucial para hierarquizar uma dada situação
social. A violência é um operador entre dois códigos sociais que pode existir num
mesmo ordenamento sócio espacial. Todos os atributos negativos que estão
investidos na representação do bairro como um todo pelo imaginário social da
cidade, são atribuídos pelos moradores de Cidade Nova que “são gente de bem”,
como características de um ou mais dos “pedaços” que compõe a comunidade, e
“envergonham” os moradores.
Esses atributos sociais negativos são constitutivos de uma percepção que
relaciona condição de risco e vulnerabilidade social, “tudo acontece por lá, invasão
de terreno, invasão de água, tudo que é por lá fica por lá”, não ter “casa ao redor”,
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com a violência e a prática de atividades ilícitas, “Ai aumenta o tráfico, tudo de ruim,
não é pra gente querer viver assim não”. No entanto o “pedaço” ao qual são
atribuídas as características negativas fornece os elementos que instituem a opinião
de que a comunidade tem outras prioridades de infra-estrutura, razão pela qual se
expressa a desconfiança em relação a implantação da ZPA-1 e a construção do
Parque.
Agente de saúde e membro do Centro de Desenvolvimento de Cidade
Nova, uma participante do grupo de foco, diz que:
A parte que eu moro não tem esse problema porque é ladeira. Quando
chove a tendência é descer. E a gente cuida muito dessa parte de boca de
lobo não deixa acumular lixo. Um dos vizinhos vai lá e limpa, acumula muita
sujeira, o pessoal joga lixo vai lá e entope ... mas na baixa do cão é uma
calamidade, quando chove é de dar dó. É um bocado de gente perdendo
tudo que tem. Alimentação... faz muitos anos que eu moro aqui, faz mais de
trinta anos e isso aqui ta muito... a maioria das obras que o prefeito manda
fazer é assim, vamos fazer logo que é pra terminar o lugar e o resto que se
dane
Nesta fala estão presentes os elementos de contrastes que estabelecem as
diferenciações entre os “pedaços”. Seu local de moradia não apresenta os
problemas que se encontram na Baixa do Cão. Na sua micro-área as “pessoas
limpam os bueiros e não jogam lixo nas bocas de lobo” enquanto que os moradores
da Baixa do Cão devido não terem os mesmos hábitos, não limpam, não cuidam, “é
uma calamidade”.

Outro parâmetro de classificação e estabelecimento de

diferenciação é o tempo de moradia no bairro. Enquanto que ela (sua área) é
pioneira na formação do bairro, “tem mais de trinta anos”, a Baixa do Cão são
recentes no bairro e estabeleceram-se “ocupando terrenos”, “invadindo”. Continua
afirmando que:
Eu sou agente de saúde, sou do conselho comunitário, faço parte do
orçamento participativo, nós somos as fundadoras. Eu e essas meninas
aqui, quando chegamos aqui só tinha morro

Ao contrário do perfil social dos moradores da Baixa do Cão, é fundadora do
bairro, tem uma inserção importante na política social da comunidade. No entanto as
carências e os atributos negativos dos moradores “da outra área” tanto são as
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evidências que justificam a opinião de que a construção do Parque não é uma
demanda dos moradores do bairro que tem outras necessidades, como demonstram
a descriminação do poder público em relação à Cidade Nova. Nas relações da
comunidade com o poder público e os moradores de outras áreas da cidade, as
distinções e classificações que hierarquizam e separam os moradores dos quatro
“pedaços” de Cidade Nova são suspensas em nome de uma totalidade que é bairro.
Uma das situações em que a atuação do poder público proporciona é a
suspensão das distinções entre as micro-áreas, e se constitui um padrão de opinião
e uma percepção comum que ocorre quando da atuação da polícia. Há uma opinião
compartilhada de desconfiança na atuação da polícia. A razão da desconfiança da
atuação policial encontra-se na avaliação de que a policia não é eficaz para proteger
os moradores da retaliação dos delinqüentes. É rude e se excede no uso da força.
Trata com rudeza e sem distinção o morador do bairro. Desrespeita a dignidade das
pessoas e é preconceituosa.
A opinião que traduz a percepção das formas de sociabilidades do bairro, é
estruturada a partir das atribuições de sentido classificadoras dos “pedaços” que
instituem as fronteiras simbólicas e hierarquizam socialmente os múltiplos
segmentos que compõem a população do bairro.
A noção de pedaço de Magnani (1984) possibilita aprender a existência de
múltiplas

formas

de

sociabilidades,

com

códigos

de

pertencimento

e

reconhecimento. Um “pedaço” é:
“aquele espaço intermediário entre o privado (a casa) e o
público, onde se desenvolve uma sociabilidade básica, mais
ampla que a fundada nos laços familiares, porém mais densa,
significativa e estável que as relações formais e
individualizadas impostas pela sociedade” (MAGNANI, 1984,
p. 138).
Os “pedaços” constituem distintos espaços nos quais se estabelecem
formas de sociabilidades significativas e estáveis.

Na cidade Nova há uma

percepção de que os jovens, mesmo inseridos nestes espaços de sociabilidades,
estão sem padrões de referências que evitem as situações de risco e vulnerabilidade
social. Uma participante do grupo de foco expressa nos seguintes termos essa
percepção dos lugares sociais das crianças e adolescentes no bairro:
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Nós estamos preocupados com os jovens que ultimamente estão soltos, não
tem um acolhimento em termo de nada e por enquanto tem um grupo na
igreja católica, nós estamos tendo muitas meninas engravidando...a igreja
aqui está trabalhando muito com a cultura local... se a mãe tem que trabalhar
o dia todo
Essa percepção é atribuída ao fato de as mães tem que trabalhar o dia todo
e não tem condições de monitorar a vida dos filhos que “ficam soltos”. Aqui também
se encontra a percepção social de mudanças no perfil da família em que é freqüente
a mulher ser a chefe de família e responsável por seu provimento. A opinião que
informa essa percepção atribui a uma característica da personalidade de alguns
homens, sendo mais um elemento classificador das distinções e hierarquias sociais
entre os segmentos que compõem a população do bairro e suas micro-áreas. Uma
participante do grupo afirma que, “tem muita casa que a mulher sustenta, tem muitas
vezes que o homem é quem fica sem trabalho, num gosta de trabalhar”.
Tanto a situação dos “jovens ficar soltos”, como o uso da área da ZPA com
espaço para a prática de atividades lúdicas, além do fato “das mães terem que
trabalhar o dia todo”, também é percebido socialmente como resultado da falta de
espaços de lazer. O membro do Conselho Comunitário afirma que:
uma luta dessa comunidade é de ter uma área de lazer. Não temos!!! ...não
temos espaço... se deu o espaço que nós tínhamos à prefeitura... enquanto a
área de lazer era pra fazer lá em cima perto do aterro sanitário...além de ser
uma área discriminada é poluída
Na verdade as expressões “não têm espaço” e “a luta é de ter uma área de
lazer” não significa a inexistência de espaços utilizados para práticas de lazer na
comunidade, mas a percepção socialmente construída de que estes espaços são
inadequados por serem áreas “discriminadas e poluídas”, e que os momentos de
recreação e práticas esportivas de lazer devem acontecer em lugares ordenados
para essa finalidade, tais como quadras de esporte, praças arborizadas e outros
equipamentos “oficiais”.
Em nossas visitas de observações diretas verificamos que na comunidade,
principalmente os jovens, utilizam áreas não construídas e o próprio parque dunar,
como campos de futebol, recreação tipo “soltar pipas” e outras atividades lúdicas. A
maioria dessas áreas está nas dunas e/ou no “pé do morro” que constitui o Parque.
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3.4 Uso e ocupação do solo

3.4.1 Introdução
Os termos solo, terra, uso do solo e mudanças de uso do solo, são definidos
de várias formas, dependendo da finalidade de aplicação e o contexto de seu
emprego, de acordo com Briassoulis, (2000). Wolman (1987) cita a definição de terra
de Stewart (1968) no âmbito das ciências naturais: “o termo terra é usado em um
sentido compreensivo, integrador … para referir-se a um vasto espectro de atributos
de recursos naturais em um perfil que vai desde a atmosfera até alguns metros
abaixo da superfície terrena, de acordo com esse autor, os principais atributos são
clima, relevo, solo, vegetação, fauna e recursos hídricos.”
Alguns autores apresentam uma definição em que a abordagem tem uma
conotação mais econômica, como Hoover e Giarratani (1984), esses autores
afirmam que terra “a princípio, denota espaço … As qualidades da terra incluem,
adicionalmente, atributos como propriedades topográficas, estruturais, agrícolas e
minerais do sítio; o clima; a disponibilidade de ar e água; e finalmente, uma gama de
características ambientais subliminares tais como tranqüilidade, privacidade,
aparência, estética, e outras. O termo ”Uso do solo” por sua vez, segundo Turner e
Meyer (1994) denota a destinação que o Homem dá à terra. Skole (1994) afirma que
“uso do solo é o emprego humano de uma certa cobertura da terra, o meio pelo qual
a atividade humana se apropria dos resultados da produção primária líquida (“Net
Primary Production - NPP) conforme determinado por um complexo de fatores sócioeconômicos.” FAO/IIASA (1993) afirmam que “uso do solo diz respeito à finalidade
para a qual a terra é usada pela população humana local e pode ser definida como
as atividades humanas que estão diretamente relacionadas à terra, fazendo uso de
seus recursos ou tendo um impacto sobre eles.”
Para

Briassoulis

(2000),

mudança

de

uso

do

solo

“…

significa

transformações quantitativas na área (aumento ou diminuição) de um dado tipo de
uso do solo….”. Segundo Jones e Clark (1997), ela pode envolver: a) conversão de
um uso em outro, ou b) modificação de um certo tipo de uso, tais como mudanças de
áreas residenciais de alto para baixo padrão (sem alteração física ou quantitativa
dos edifícios), etc.
Para Briassoulis (2000) essas diversidades de conceitualização revelam
como diferentes disciplinas teorizam e modelam mudanças de uso do solo.
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Segundo Rosa (1989) a expressão "uso do solo" pode ser entendida como
sendo a forma pela qual o espaço está sendo ocupado pelo homem. O levantamento
do uso do solo é de grande importância, na medida em que os efeitos do mau uso
causam deterioração no ambiente. Os processos de erosão intensos, as inundações,
os assoreamentos desenfreados de reservatórios e cursos d' água são
conseqüências do mau uso deste solo.
Levantamentos sobre os recursos naturais e as formas de uso e ocupação
da terra são de fundamental importância para subsidiar o planejamento, o
monitoramento e o controle do processo de ocupação do solo. Entretanto, os
estudos dessa natureza, indispensáveis para ordenar esse processo de uso e
ocupação nem sempre foram realizados devido principalmente a estrutura deficiente
do

setor

público,

o

que

nos

últimos

tempos,

felizmente,

têm

mudado

significativamente, devido principalmente a necessidade de regulamentar áreas de
interesse público.
O desenvolvimento desse trabalho que ora apresentamos, vem comprovar
essa afirmação na medida em que o mesmo subsidiar um plano de manejo para
uma Zona de Proteção Ambiental, contribuindo dessa forma para a criação de
mecanismos que possibilitem uma atuação mais rápida e eficaz dos diversos
segmentos da sociedade no sentido de se promover a conservação e a recuperação
dos recursos naturais da área em foco.
3.4.2 Breve histórico sobre a evolução da ocupação da área da ZPA-1
Esta área está inserida na categoria de “Área de proteção ambiental”, de
acordo com a classificação das Unidades de conservação pela política Nacional do
meio Ambiente (PNMA). A unidade de conservação APA se insere no grupo de uso
sustentável, destinada a proteger e conservar a qualidade ambiental e os sistemas
naturais nela existentes com exploração direta do ambiente pelo homem, mantendo
os atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável.
(CABRAL, SOUZA, 2002), citados por Lima Júnior (2004). Nessa área (APA) a
PNMA considera legal a presença humana em seu interior, porém segundo
estratégias que assegurem a sustentabilidade dos seus recursos naturais. Assim,
nessa área a sociedade deve ordenar o processo de ocupação, disciplinar a ação
dos agentes econômicos e, proteger a diversidade biológica e assegurar o uso
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sustentável dos recursos naturais com a ajuda de mecanismos que assegurem a
manutenção da qualidade de vida.
Segundo Sousa (1999), nas últimas décadas do século XX o processo de
ocupação de Natal se deu pela crescente expansão em direção a zona Sul, e entre
os conjuntos habitacionais construídos nessa época estão o de Candelária (1976),
Pitimbu (1988), que posteriormente se transformaram em bairros foram interligados
pelo prolongamento da Av. Prudente de Morais.
A ZPA-1 foi criada pela lei no 4.664 de 31 de julho de 1995, que dispõe
sobre o uso, limites, prescrições urbanísticas da zona de proteção ambiental do
campo dunar existente nos bairros de Pitimbú, Candelária e Cidade Nova no
Município de Natal.
Segundo Lima Júnior (2004), a ZPA-1, área de grande beleza natural e de
grande valor para alimentação do lençol freático da Cidade de Natal, abrange tanto
bairros de população de alta renda como de baixa.
O bairro de Cidade Nova caracteriza-se como um espaço de pobreza. Sua
população teve origem na década de 1960, seguindo a ocupação do bairro vizinho
“Cidade da esperança”. A instalação do forno do lixo da Cidade em 1971 atraiu
populações carentes que passaram a sobreviver da catação do lixo.
O loteamento San Valle, de acordo com ECOPLAN (1994), limita-se ao
Norte com o loteamento Henrique Santana, ao Sul com os conjuntos habitacionais
Pitimbu, Bancários e Cidade Satélite, a Oeste com a linha férrea e Cidade Nova e a
Leste com o loteamento vale do pitimbu e BR 101. Sua área total é correspondente
a 346,677ha, sendo o seu plano urbanístico, distribuído em 73,496 ha de áreas
verdes e equipamentos comunitários e 205,482ha de áreas parceladas, com 131
quadras, sendo 118 lotes comerciais e 2.448 residenciais.
Conforme o partido urbanístico adotado no projeto o loteamento apresenta
vias de circulação com concentrações de traçados, ora curvos, ora retilíneos.
Segundo estudos realizados pela MAPPA (1990) citado por ECOPLAN (1994), o
traçado das vias e das quadras não levaram em conta o relevo dunar e suas
declividades acentuadas. O processo de ocupação do loteamento San valle se deu
a partir dos seus limites periféricos, onde o processo de terraplanagem foi mais
acentuado. Nas proximidades da BR 101 estão as unidades de padrão alto e
margeando a avenida dos Xavantes no Conjunto Cidade Satélite, o uso é misto:
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comercial, residencial e serviço (escola particular). Do ponto de vista da taxa de
ocupação em relação a área total do loteamento, o percentual é pouco expressivo.
Com relação a infra-estrutura, seguindo de serviços públicos, segundo
ECOPLAN (1994) a área conta com sistema elétrico, telefônico e abastecimento de
água, e constata-se a ausência de sistema de esgoto e efluente sanitário, tendo
como solução opções individuais com absorção nos solos, tipo fossa sumidouro.
O loteamento Henrique Santana, de acordo com ECOPLAN (1994) limita-se
ao Norte com o conjunto Candelária, ao Sul com o loteamento Sanvale, a Leste com
a BR 101 e a Oeste com Cidade Nova e Cidade da Esperança. Ocupa uma área de
300ha, subdividido em 144 quadras com dimensões variadas. Esse loteamento está
licenciado pelo IPLANAT desde 1954, como também registrado no 3o Ofício de notas
de Natal. De acordo com a geomorfologia da área, o referido loteamento está
inserido em um campo dunar com uma ocupação dominantemente residencial.
A ocupação da área deu-se a princípio com o assentamento de sítios e
granjas, e posteriormente a partir da BR 101, perpendicular a avenida da integração,
onde se observam construções de unidades residenciais de classe alta a média.
Verifica-se na faixa contínua à avenida da integração uma ocupação principalmente
por comércio. Esse loteamento não contemplou no partido urbanístico áreas verdes
e de equipamentos comunitários. Vale salientar que o único terreno destinado para
construção de uma praça encontra-se atualmente ocupado por residências.
Quanto a infra-estrutura de serviços públicos, conta com energia elétrica,
rede telefônica e abastecimento de água. Quanto ao sistema de esgoto e efluente
sanitário, constatou-se apenas soluções individuais com absorção no solo tipo fossa
sumidouro.
O loteamento Vale do Pitimbu, segundo ECOPLAN (1994) localiza-se entre
a BR 101 e o loteamento San valle, ocupando uma área de 36ha, o qual foi
desmembrado do loteamento San valle.
3.4.3 Mapa de uso atual da ZPA-1
3.4.3.1 Generalidades
As primeiras classificações de uso da terra baseavam-se em trabalhos de
campo, posteriormente, a partir de década de 50, um grande número de
pesquisadores em várias partes do mundo têm se dedicado à identificação
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detalhada de culturas agrícolas em fotografias aéreas (STEINER, 1970). O advento
das imagens de sensoriamento remoto orbital ocorrido na década de 1970,
representou um importante avanço como instrumento auxiliar na obtenção desses
produtos.
Esse tipo de trabalho tornou-se de fundamental importância para a
compreensão dos padrões de organização do espaço agrícola, a princípio, e
posteriormente para todo e qualquer tipo de ocupação, fruto da ação do homem e do
crescente desenvolvimento tecnológico.

Deste modo, existe a necessidade de

atualização constante dos registros de uso e ocupação do solo, para que suas
tendências possam ser analisadas, com o objetivo de fornecer subsídios às ações
do planejamento regional (ROSA, 1990). Ainda segundo este autor, o conhecimento
atualizado das formas de utilização e ocupação do solo, bem como seu uso
histórico, tem sido um fator imprescindível ao estudo dos processos que se
desenvolvem na região, tornando-se de fundamental importância na medida em que
os efeitos do seu mau uso causam deterioração no meio ambiente. Os processos de
erosão intensos, desertificação, inundações, assoreamentos de cursos d'
água têm
sido exemplos cotidianos de mau uso.
O uso e ocupação do solo em áreas urbanas de uma maneira geral está
associado a práticas agressivas ao meio ambiente, tais como ocupação indevida de
campos de dunas, margens de rio, etc. A total falta de estratégias adequadas de
manejo e ocupação dos espaços urbanos, muitas vezes causada pela falta de
conhecimento são sem sombra de dúvida os maiores responsáveis pela degradação
dos recursos naturais já tão escassos nesses espaços. O processo que leva a
reversão desse quadro extremamente grave é altamente dependente de ações
planejadas, e essas por sua vez estão na dependência de informações precisas e
atualizadas sobre as condições do meio físico natural, biótico, socioeconômico ou
antrópico, ou estão limitadas pela falta dessas informações. Dentro desse contexto
aparece como de extrema importância o conhecimento a respeito das formas atuais
de uso e ocupação do solo, e a obtenção dessas informações é de vital importância
na elaboração de um diagnóstico ambiental, bem como para determinar áreas de
uso conflitante além de subsidiar planos e programas de ocupação racional do
espaço urbano.
Os critérios de análise da ocupação na ZPA-1 foram sistematizados e
combinados de acordo com as características específicas de cada área, permitindo a
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identificação de diferentes classes que refletem as diferentes formas de uso
antrópico para que futuramente sejam analisadas suas funções/implicações
socioeconômicas.
O conhecimento da distribuição espacial dos tipos de uso e da cobertura da
terra é fundamental para orientar a utilização racional do espaço. Segundo Keller
(1969, p. 151), citado por IBGE, 2006, “somente o registro dos fatos em mapas
poderá mostrar as áreas e a distribuição real das diferentes formas de uso do
espaço.
Objetivo

A elaboração do mapa de uso e ocupação do solo teve como objetivo
principal identificar e quantificar as diferentes categorias de uso e cobertura do solo
existentes na Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPA-1), e assim contribuir para um
entendimento da distribuição espacial das principais atividades desenvolvidas na
região, bem como buscar uma compreensão das inter-relações entre as formas de
ocupação e a intensidade dos processos responsáveis pela degradação do meio
físico, na perspectiva de subsidiar, juntamente com outros produtos um diagnóstico
ambiental dessa unidade de conservação.
3.4.3.2 Materiais e procedimentos métodológicos
Os materiais utilizados no trabalho foram documentos cartográficos e
equipamentos descritos a seguir.
Documentos Cartográficos

- Carta topográfica da Cidade de Natal, escala de 1:1.000.
- Mosaico de fotografias aéreas coloridas no formato digital com resolução
espacial de 20cm.
Equipamentos

Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizados computadores Pentium
4, multifuncional HP, GPS garmin GPSmap 76CSx, câmera digital e os softwares
Spring 4.2 (Sistema desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais INPE em parceria com a EMBRAPA e IBM) destinado ao processamento de
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informações espaciais, possibilitando o processamento de imagens, análise espacial
e modelagem numérica do terreno), ArcGIS 9.2 (Sistema software desenvolvido pela
Environmental Systems Research Institute, ESRI)
tecnológicos para

- é um conjunto de recursos

Geoprocessamento, que possibilita ligar informações a uma

posição geográfica permitindo visualizar e analisar dados, criar mapas, integrar e
visualizar informações.
3.4.3.3 Procedimentos metodológicos
Para a interpretação das fotografias aéreas no formato digital, optou-se pela
interpretação analógica e digitalização na tela do computador ao invés de
classificações supervisionadas e não supervisionadas. Esse mapeamento foi feito
principalmente através da interpretação visual de fotografias aéreas em escala de
detalhe, utilizando-se também para isso alguns recursos de processamento digital de
imagens como operações de ampliação de contraste, por exemplo. A partir desse
procedimento as áreas com características homogêneas quanto à cor e ao padrão
de textura que refletem as características e propriedades dos alvos imageados,
foram delimitadas. Após a delimitação das áreas homogêneas, foi associada a cada
polígono uma classe de uso previamente definida. Não houve necessidade de
georreferenciamento pois as fotografias já estavam no padrão de precisão exigido
para esse trabalho.
Trabalhos de campo foram realizados para dar suporte à avaliação e
validação da interpretação. As unidades de uso e ocupação do solo foram
mapeadas em planos de informações sobre as fotografias e posteriormente
transferidas para a base cartográfica previamente obtida, de forma a se ajustar
perfeitamente aos limites da unidade. Este procedimento visou facilitar a integração
e cruzamento com outros mapas para a sistematização de informações ambientais
(meios físico, biótico e sócio-econômico).
A interpretação foi realizada utilizando-se o software ArcGIS 9.2, que
apresenta uma série de poderosas ferramentas de digitalização e de edição vetorial
de dados, permitindo assim a delimitação dos polígonos de acordo com a
interpretação feita para a área na tela do computador.

350

3.4.3.4 Resultados obtidos
Unidades de Mapeamento

Segundo IBGE (2006), A unidade de mapeamento é a representação da
homogeneidade e diversidade de objetos que recobrem a superfície da terra.
Corresponde a uma cobertura considerada homogênea (floresta, campestre, água,
etc.) ou a uma combinação de áreas elementares homogêneas, que em suas
variações representam a cobertura da superfície terrestre. Caracteriza-se por ser
claramente distinguível das unidades de seu entorno e por representar uma
significativa porção de terra, em uma dada escala. Uma unidade de mapeamento
pode ser designada por um único tipo de cobertura ou de uso da terra ou pela
associação de vários tipos de componentes, cujos limites podem apresentar-se
nítidos ou difusos entre si. As associações de uso são utilizadas quando diversos
tipos de uso da terra são encontrados muito próximos uns dos outros para serem
reconhecidos separadamente a partir do sensor utilizado e/ou da escala trabalhada.
Para as unidades mapeadas dentro da medida do possível, adotou-se a
nomenclatura utilizada pelo IBGE (2006), pois nessa proposta considera-se a
terminologia corrente em diversas pesquisas, nacionais e internacionais, visando a
sua compatibilização com os produtos disponíveis, bem como os termos utilizados
pelas pesquisas daquele órgão, importantes fontes de dados auxiliares nos
Levantamentos da Cobertura e do Uso da Terra. Assim, a área de estudo foi dividida
nas seguintes unidades de uso: Áreas construídas, Área institucional – Parque da
cidade, Área de cultura permanente, Área de cultura temporária, Duna sem
vegetação, Granja, Lagoas intermitentes, Postos de gasolina, Vazios urbanos,
Vegetação natural (Vegetação natural de duna, Vegetação natural de tabuleiro) e os
logradouros como mostram a figura 3.4.4.1 e o anexo 3.4.1. A seguir será feita uma
descrição de cada uma dessas categorias de uso.
Áreas Construídas

Correspondem as áreas de uso artificial intensivo, onde predominam as
superfícies artificiais estruturadas principalmente por edificações. Essas edificações
correspondem a áreas com ocupação predominantemente habitacional (Foto
3.4.4.1) como é o caso do conjunto habitacional Vale do Pitimbú e dos loteamentos
Henrique Santana e San Valle, além dos bairros Candelária e Cidade Nova. Essa
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categoria corresponde a aproximadamente 15% da área da Zona de Proteção
Ambiental (Tabela 3.4.4.1), o que corresponde a 102 ha. Nessa categoria de uso
tanto ocorre habitações com alto padrão (Foto 3.4.4.2), como residências de baixo
padrão como pode ser visto no bairro Cidade Nova. Dentro dessa classe ocorrem
ainda áreas comerciais, praças públicas, escolas, reservatórios da CAERN,
garagens de máquinas, etc.

Foto 3.4.4.1 - Área construída – uso habitacional
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Foto 3.4.4.2 - Área construída – ao fundo habitações como alto padrão de construção

Ao longo da Avenida da integração podemos encontrar uma área com intensa
atividade comercial, representado principalmente por lojas de material de construção
bem como de peças para automóveis. Podemos encontrar ainda equipamentos
urbanos como praças (Foto 3.4.4.3) e igrejas (Foto 3.4.4.4).
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Foto 3.4.4.3 - Exemplo de equipamento público presente na ZPA - Praça pública

Foto 3.4.4.4 - Exemplo de um tipo de equipamento comum no entorno e dentro da ZPA
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Área institucional – Parque da cidade

O parque da Cidade corresponde a uma área institucional onde está sendo
construído um equipamento público sobre o campo de dunas, destinado ao lazer da
população (Foto 3.4.4.5). Possui cerca de 62ha de área que corresponde a
aproximadamente 9% da área total da ZPA (Tabela 3.4.4.1).

Foto 3.4.4.5 - Construção do Parque da Cidade dentro da área da ZPA-1.

Cultura permanente

Cultura permanente corresponde aos espaços ocupados com árvores
plantadas, geralmente remanescentes das ocupações iniciais antes da urbanização,
ou ainda arborização de fundo de quintal, constituída por árvores frutíferas
(coqueiros, mangueiras, cajueiros, jambeiros, etc.), ocupando uma área de cerca de
13ha, o que equivale a 1,8% da área de estudo.

355

Cultura temporária

A cultura temporária corresponde as áreas com cultivo de espécies com
ciclo de vida anual ou bianual, no caso macaxeira, feijão e milho, ocupa áreas
bastante restritas, correspondentes a pequenos “roçados” na periferia e no interior
da Zona de Proteção Ambiental (ZPA-1), totalizando apxoximadamente 1,45ha.
Dunas sem vegetação

Essa unidade corresponde as dunas móveis que são feições presentes na
área representando cerca de 5,6% o que equivale a uma área de aproximadamente
39,5 ha e tem como característica principal o fato de se moverem com o vento
(Tabela 3.4.4.1). Essas feições não são tão significativas na área. A grande maioria
das dunas encontra-se estabilizada por vegetação pioneira que conseguiu se
recuperar ao longo do tempo. Ocorre principalmente nas porções mais elevadas
(topo) do campo de dunas, bem como em algumas encostas (Foto 3.4.4.6).

Foto 3.4.4.6 - Dunas móveis no topo e encosta e dunas fixadas por vegetação nativa
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Granjas

São pequenas propriedades com uma área construída e plantações de
árvores frutíferas no seu entorno. Possui uma área de menos de 1ha, o que
corresponde a cerca de 0,06% da área da Zona de Proteção Ambiental. (Tabela
3.4.4.1).
Habitação sub-normal

Corresponde a uma pequena porção da área da ZPA com início de processo
de ocupação por barracos. Corresponde a menos de 1ha, ou cerca de 0,02 % da
área estudada, como mostra a Tabela 3.4.4.1.
Águas

Incluem apenas corpos d’água naturalmente fechados, sem movimento como
lagoas costeiras intermitentes de água natural doce. Na área de estudo aparecem
poucas lagoas intermitentes, correspondendo a 0,4% da área, que corresponde a
3ha, como mostra a Tabela 3.4.4.1.
Postos de gasolina

Os postos de gasolina presentes na área fazem parte da área construída,
entretanto devido ao fato de constituir-se de uma atividade com imenso potencial
poluidor, portanto com sérias restrições a implantação, os mesmos foram separados
e constituem nesse mapeamento uma categoria. Na área e abrangência da Zona de
Proteção Ambiental foram encontrados dois postos de gasolina, e a área que os
mesmos ocupam correspondem a 0,9 ha o que equivale a 0,13 % da área da ZPA,
como mostra a Tabela 3.4.4.1.
Vazios urbanos

Os vazios urbanos ocorrem em associação com as áreas construídas,
correspondem a espaços vazios que fazem parte dos lotes existentes e já ocupados
por edificações. Correspondem a 9,3% da área da Zona de Proteção Ambiental o
que equivale a 66 ha (Tabela 3.4.4.1).
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Vegetação natural

Conforme o sistema de classificação adotado, a vegetação natural
compreende um conjunto de estruturas originais (primários) e alterados até
formações secundárias, arbustivas, herbáceas e/ou gramíneo-lenhosas, em diversos
estágios

sucessionais

de

desenvolvimento,

distribuídos

principalmente

nos

ambientes de dunas e com menor expressão na área, no tabuleiro costeiro. Para
esse

mapeamento

não

foi

levado

em

conta

o

porte

ou

do

grau

de

alteração/antropização dessa vegetação, sendo considerado apenas áreas com
vegetação natural e áreas sem vegetação correspondendo as dunas móveis, uma
vez que o detalhamento será feito no mapa de vegetação da Zona de proteção
Ambiental.
Vegetação natural de duna

Corresponde a áreas de dunas com vegetação natural, independente do
porte dessa vegetação bem como do estágio de degradação da mesma.
Corresponde a aproximadamente 52,7% da área total da ZPA, o que equivale a uma
área de cerca de 372 ha (Tabela 3.4.4.1) sendo portanto, a categoria de maior
representatividade da ZPA o que reforça a necessidade urgente de preservação
dessa feição que além da grande beleza natural tem um papel de extrema
importância na recarga do lençol de água subterrânea. Apesar de não ter sido
dividida em função do porte, pode ser encontrada vegetação de duna densa (Foto
3.4.4.7) e vegetação de duna arbustiva (Foto 3.4.4.8), podendo essa última ser
resultado tanto de atividades antrópicas como desmatamento, ou ser vegetação
naturalmente de pequeno porte.
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Mapa 3.4.4.1 – Mapa de uso e ocupação do solo. O mapa na escala 1:5.000 encontra-se no anexo 9.
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Foto 3.4.4.7 - Vegetação de duna densa e de grande porte

Foto 3.4.4.8 - Vegetação arbustiva e/ou degradada de duna

Vegetação natural de tabuleiro
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Corresponde à vegetação sobreposta aos tabuleiros costeiros, presentes na
área, sobre os sedimentos do Formação Barreiras (Foto 3.4.4.9). Como no caso
anterior, não será levado em conta aqui o estágio de degradação/antropização
dessa vegetação, uma vez que isso será abordado detalhadamente no capítulo
referente a vegetação da ZPA. Essa unidade de mapeamento representa 2% da
área de estudo, o que equivale a cerca de 14 ha, sendo portanto pouco
representativa na área, uma vez que a mesma está situada sobre um imenso campo
de dunas (Tabela 3.4.4.1).

Foto 3.4.4.9 - Vegetação de tabuleiro, sobre os sedimentos da Formação Barreiras.

Logradouros

Todo o traçado de vias urbanas, mesmo fazendo parte das áreas
construídas, foi mapeado aqui como uma categoria de uso, devido sua importância e
abrangência dentro da área da ZPA. Assim, essa categoria de uso corresponde a
uma área de aproximadamente 31 ha, o que equivale a 4,3% da área de estudo,
demonstrando que a parcela da ZPA que é intensamente ocupada possui malha
viária bastante densa (Tabela 3.4.4.1)
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Tabela 3.4.4.1 - Categorias de uso e ocupação da terra presentes na ZPA-1
Tipo de uso

Área (Km2)

Área (há)

Área (%)

Área construída

1021528,768

102,1528768

14,4622184

Área institucional - Parque da

622648,2355

62,26482355

8,81509661

Cultura permanente

128846,4681

12,88464681

1,8241344

Cultura temporaria

14479,51473

1,447951473

0,20499267

Duna sem vegetação

392806,1877

39,28061877

5,56112472

Granja

4656,039331

0,4656039331 0,06591753

Habitação sub normal

1654,205959

0,1654205959 0,0234193

Lagoa intermitente

30885,76126

3,088576126

Posto gasolina

8833,851764

0,8833851764 0,12506461

Vazios urbanos

8833,851764

65,91506281

9,33187655

Vegetação natural de duna

3720081,382

372,0081382

52,6667786

Vegetação natural de tabuleiros

147859,6067

14,78596067

2,09331151

Logradouros

310010,0000

31,00000000

4,3888022

Total

7063430,649

706,3430649

100,00

cidade

0,43726289
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