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RESUMO
A Reserva Faunística Costeira de Tibau do Sul (REFAUTS), praia de Pipa, RN, vem sofrendo transformações quanto ao
uso e ocupação do solo, como consequência do crescimento turístico na região. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar
o uso e ocupação da REFAUTS ao longo de quatro décadas. Foram utilizadas quatro imagens de satélite dos anos 1984,
1994, 2004 e 2015. Estas foram classificadas tematicamente de acordo com categorias predeterminadas (água, vegetação
arbórea, vegetação herbácea e edificações/solo exposto). Adicionalmente, foram registrados os empreendimentos
turísticos na Zona de Uso Restrito e Controlado da Reserva. A partir da análise temporal, verificou-se que a REFAUTS,
com apenas 555 km2 de área total, sofreu impactos ambientais negativos. De 1984 a 2015, a porcentagem de área ocupada
por vegetação arbórea foi reduzida em 0,57% e por vegetação herbácea, 4,33%. Entretanto, a área ocupada por
edificações/solo exposto aumentou em 4,49%. Foram registrados em 2015 cerca de 29 empreendimentos comerciais
operando na Zona de Uso Restrito e Controlado da Reserva. Dessa forma, torna-se necessário o ordenamento do uso e
ocupação do solo na REFAUTS, que possui áreas frágeis como falésias, e ecologicamente relevantes, como
remanescentes de restinga e Mata Atlântica.
Palavras-chave: boto-cinza; Pipa; planejamento ambiental; Sotalia guianensis.

Land use and occupation at Coastal Wildlife Reserve of Tibau do Sul (REFAUTS), Rio
Grande do Norte, Brazil (1984 – 2015)
ABSTRACT
The Coastal Fauna Reserve of Tibau do Sul (REFAUTS), Pipa beach, RN, has been suffering transformations in the use
and occupation of the soil, as a consequence of the tourist growth in the region. Thus, the objective of this study was to
evaluate the use and occupation of REFAUTS over four decades. We used four satellite images from the years 1984,
1994, 2004 and 2015. These images were thematically classified according to predetermined categories (water, tree
vegetation, herbaceous vegetation and buildings/ exposed soil). Additionally, we recorded commercial enterprise in
Restricted and Controlled Use Zone of the Reserve. From the temporal analysis, we recorded that REFAUTS, with only
555 km2 of total area, suffered negative environmental impacts. From 1984 to 2015, the percentage of area occupied by
tree vegetation was reduced by 0.57% and by herbaceous vegetation, 4.33%. However, the area occupied by
buildings/exposed soil increased by 4.49%. We registered in 2015 about 29 commercial enterprise operating in the
Restricted and Controlled Use Zone of the Reserve. Thus, it is necessary to organize the use and occupation of the soil in
the REFAUTS, which has fragile areas such as cliffs, and ecologically relevant, such as remnants of restinga and Mata
Atlântica.
Keywords: Guiana dolphin; Pipa; environmental planning; Sotalia guianensis.

Introdução
A atividade turística em Unidades de
Conservação (UC’s) costeiras e marinhas pode

contribuir para a proteção continuada destes
ambientes, agregando valor econômico para as
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espécies endêmicas ou em risco de extinção (e.g.,
Queiroz, 2005; Oliveira et al., 2010).
Adicionalmente, o turismo nestas áreas também
tem sido associado à distribuição de renda,
permitindo que haja maior divisão de recursos e
ampliação da atividade econômica, já que pessoas
com maior poder aquisitivo se deslocam de centros
urbanos
para
locais
turísticos,
menos
desenvolvidos, em busca de lazer (e.g., Di
Ciommo, 2007; Oliveira et al., 2010). Por outro
lado, há também estudos que apontam que a
indústria do turismo tem causado grandes
transformações nas paisagens naturais de UC’s, por
meio do uso e ocupação desordenada do solo (e.g.,
Santos e Vilar, 2013; Lopes, 2011). Por se tratar de
uma atividade que interfere no espaço físico, por
exemplo, com a construção de obras de
infraestrutura, a indústria do turismo tem sido
responsável por uma série de impactos negativos
causados ao ambiente (Domiciano e Oliveira,
2012), incluindo a perda de cobertura vegetal e de
biodiversidade. A atividade turística, ao interferir
na paisagem e na biodiversidade local, modificaos, podendo contribuir para o empobrecimento
biológico, ecológico, paisagístico e cênico. Se por
um lado o turismo age como impulsionador da
economia local, por outro, pode transformar a
paisagem, alterando a dinâmica dos ecossistemas
(Melo et al., 2005).
A Praia de Pipa é considerada um dos
destinos mais procurados na região Nordeste e o
segundo destino turístico mais procurado no estado
do Rio Grande do Norte (Demajorovic et al., 2011;
Silva e oliveira, 2013). O turismo em Pipa iniciouse a partir dos anos 1970, com a chegada de
veranistas
e
surfistas,
ocorrendo
sua
internacionalização na década de 1990 (Gonçalves,
2014). A crescente atividade turística na praia de
Pipa tornou-se um agente de transformação social,
econômica e ambiental, resultando em grandes
transformações nos espaços territoriais. Com a
construção de hotéis, pousadas, restaurantes, bares,
shoppings, resorts e quiosques, os espaços antes
ocupados pela população nativa passaram a ter
importância econômica para a atividade turística
(Andrade, 2015). O aumento da atividade turística
que ocorreu em Pipa se deu de forma acelerada e
sem nenhum planejamento urbano e/ou ambiental
adequado, resultando em construções irregulares e
urbanização desordenada (Araújo, 2007). A
expansão do turismo em Pipa, relacionada à
ocupação desordenada das falésias, tem causado
problemas ambientais, que junto com os processos
erosivos naturais, como a chuva e o avanço do mar,
tornou essa área um local de risco (Scudelari et al.,
2005). Adicionalmente, Pipa concentra uma
importante amostra de biodiversidade marinha

sensível ao turismo, sendo representada
principalmente
pela
tartaruga-de-pente,
Eretmochelys imbricata, classificada como
‘criticamente ameaçada’ e pelo boto-cinza, Sotalia
guianensis, classificado como ‘vulnerável’ pela
Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção do
Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2014). Com
o intuito de proteger essas e outras espécies da
fauna marinha local, que utilizam a área para
alimentação, repouso, reprodução ou berçário, a
Prefeitura Municipal de Tibau do Sul criou a
Reserva Faunística Costeira de Tibau do Sul
(REFAUTS) por meio do Decreto n0 14/2006
(Tibau do Sul, 2006).
A REFAUTS é uma UC de uso sustentável
localizada na praia de Pipa e inclui um território
marinho e uma faixa terrestre, abrangendo as
enseadas do Madeiro e dos Golfinhos (Tibau do
Sul, 2006). Na REFAUTS, o Turismo de
Observação de Cetáceos (TOC) teve inicio a partir
de 1999, quando a primeira embarcação turística
iniciou os passeios para as enseadas do Madeiro e
dos Golfinhos (Carrera, 2004). Houve, desde então,
um aumento gradativo do número de embarcações
turísticas licenciadas na REFAUTS, atualmente
sendo composta por 11 embarcações – nove
lanchas, um catamarã e uma escuna. O TOC na
REFAUTS ocorre ao longo de todo ano, sendo
intensificado no verão, nos finais de semana e
feriados nacionais (Obs. Pess.). Tendo em vista a
necessidade de investigar a dinâmica de ocupação
histórica espacial da REFAUTS e ainda de
subsidiar o Plano de Manejo desta Reserva, o
objetivo deste estudo foi avaliar o uso e ocupação
da REFAUTS e de seu entorno, ao longo de uma
série temporal de quatro décadas, utilizando
ferramentas de geoprocessamento. A utilização de
instrumentos que possibilitam o acompanhamento
da evolução no uso e ocupação do solo são
importantes ferramentas para identificar áreas de
interesse ecológico que sofreram alterações
significativas. Por outro lado, o mapeamento de
áreas frágeis permite ao poder público estabelecer
limites de crescimento urbano e de exploração dos
espaços, levando em consideração a capacidade
suporte da área alvo. Dessa maneira, conhecer a
dinâmica e ocupação histórica de uma região é de
fundamental importância para que futuramente
haja ordenamento e direcionamento do
crescimento urbano da área (Silva e Oliveira,
2013).
Material e métodos
A
REFAUTS
(53°05’31,2”O/
6°11’13,2”S) está localizada no município de
Tibau do Sul e dista aproximadamente 80 km de
Natal, capital do estado. A REFAUTS abrange uma
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área de 555 km² de Zona de Uso Restrito e
Controlado (ZUR e ZUC), compreendendo as
enseadas do Madeiro e dos Golfinhos. A Zona de
Amortecimento (ZA) compreende uma área de
5.356 km², que abrange a praia de Cacimbinhas e
uma parte da Lagoa Guaraíras (Tibau do Sul,
2006). O clima local é classificado como tropical
chuvoso, com temperatura média anual de 25°C
(EMPARN, 2014). A região é caracterizada pela
presença de falésias, dunas, praias arenosas e
arenitos de praia (Scudelari et al., 2005) e a
vegetação é formada por floresta subcaducifólia,
manguezais e tabuleiros litorâneos (IDEMA,
2008).
Para a avaliação do uso e ocupação do solo
na REFAUTS, foram obtidas quatro imagens do
Satélite Landsat, adquiridas por meio dos sites do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
(www.inpe.br) e do United States Geological
Survey (USGS) (www.usgs.gov). As quatro
imagens estão datadas nos anos de 1984 (Landsat
5, data da imagem: 17 de novembro de 1984), 1994
(Landsat 5, 05 de maio de 1994), 2004 (Landsat 5,
14 de abril de 2004) e 2015 (Landsat 8, 06 de
outubro de 2015). Também foram obtidas duas
composições de imagens de uma série histórica
(2002 e 2015) disponibilizadas pelo programa
Google Earth.
Adicionalmente, foram realizadas duas
expedições à área de estudo nos meses de setembro
de 2014 e março de 2015, com o intuito de registrar
as coordenadas geográficas e vistoriar elementos
ambientais e turísticos da REFAUTS, utilizando-se
de um GPS Garmim® Etrex 30. Para a
caracterização socioeconômica, que envolve a
atividade turística da REFAUTS, foram
georeferenciados os empreendimentos hoteleiros,
alimentícios e de lazer inseridos na área da
Reserva.
Com o auxílio do Software TERRAVIEW
4.2.2 foi possível realizar a delimitação de um
buffer, com área total de 3.000 m, ao redor da área
de Uso Restrito e Controlado da Reserva. A área
compreendida pelo buffer (69,31 km²) abrange a
ZUR, a ZUC e parte da ZA da REFAUTS. O buffer
foi classificado tematicamente com o auxílio do
programa SPRING 5.1.8 e os mapas foram
confeccionados por meio do software QGIS 2.10.1.
A projeção utilizada foi a UTM e o datum foi o
WGS84. No SPRING, foi realizado o cálculo do
Índice de Vegetação por Diferença Normalizada
(NDVI) (C=Ganho*(A/B)+offset). Após o cálculo
do NDVI, foi feito a classificação supervisionada,

na qual foram mapeados os seguintes elementos:
vegetação arbórea, vegetação herbácea, água e
edificações/solo exposto que margeiam a
REFAUTS, em 1984, 1994, 2004 e 2015.
Posteriormente, a imagem gerada no programa
SPRING foi exportada como arquivo ‘tiff/geotiff’.
Já no QGIS foi possível importar a imagem gerada
e confeccionar os mapas temáticos para análise de
uso e ocupação do solo compreendido pelo entorno
da Reserva. Finalmente, foram gerados quatro
mapas temáticos sobre o grau de intensidade da
atividade turística na REFAUTS ao longo de
quatro décadas, de acordo com as categorias de
zoneamento da Reserva. Nas imagens obtidas pelo
google Earth, foi possível visualizar a evolução do
uso e ocupação das enseadas do Madeiro e dos
Golfinhos por empreendimentos turísticos
localizados na faixa de praia.
Resultados
A criação de um buffer de 3.000 m ao redor
da REFAUTS possibilitou a análise das mudanças
ocorridas no uso e ocupação do solo em 1984,
1994, 2004 e 2015, resultantes do aumento da
atividade turística na praia de Pipa. O buffer criado
tem uma área total de 69,31 km². Em 1984, a área
ocupada por vegetação arbórea era de 8,63 km²,
passando a 9,33 km² em 1994 e finalmente 8,26
km² em 2015. Ao longo de quatro décadas, houve
uma redução de 0,57% de área ocupada por
vegetação arbórea (Figura 1-4 e Tabela 1). A
vegetação herbácea em 1984 ocupava uma área de
16,71 km², sendo reduzida a 13,70 km² em 2015 e
representando uma supressão de 4,33% de área em
quatro décadas (Figura 1-4 e Tabela 1). Já a área
ocupada por edificações/solo exposto aumentou
em 4,49%, já que ocupava uma área de 4,87 km²
em 1984, apresentando um aumento substancial no
ano de 1994 (10,95 km²) e por fim 7,98 km² em
2015 (Figura 1-4 e Tabela 1).
Em
2015,
nós
registramos
29
empreendimentos comerciais operando na enseada
do Madeiro e cinco, na enseada dos Golfinhos. A
maioria destes empreendimentos (80%) vendia
bebidas e/ou alimentos, enquanto outros
disponibilizavam serviços de massagem corporal e
aluguel de pranchas e caiaques (20%). Em 1998,
foi instalado o primeiro empreendimento na
enseada do Madeiro (Com. Pess.)1, enquanto na
enseada
dos
Golfinhos,
o
primeiro
empreendimento foi estabelecido um ano depois,
em 1999¹. Pode-se perceber o aumento da atividade

1

Informação fornecida por gerente de empreendimento
comercial local que atua na enseada do Madeiro há mais de 15
anos.
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turística, levando-se em conta o aumento do
número de tendas e guarda-sóis nas duas enseadas
ao longo dos anos. Em 2015, foram registrados na
enseada do Madeiro 195 guarda-sóis, enquanto na

enseada dos Golfinhos, foram registrados 49
guarda-sóis (Figura 5).

Tabela 1. Frequência das classes temáticas de uso e ocupação do solo de acordo com os anos de 1984, 1994,
2004 e 2015. D.H.: Diferença histórica entre 1984 e 2015.
Frequência das Classes Temáticas (Extensão em km²)
Ano

1984
1994
2004
2015
D.H. (1984-2015)

Vegetação
Arbórea
%
Área
12,49
8,63
13,50
9,33
10,20
7,05
11,92
8,26
- 0,57 -0,37

Discussão
A REFAUTS atualmente é o principal
destino para observação de botos-cinza no
Nordeste, atraindo um número considerável de
turistas brasileiros e estrangeiros durante todo o
ano. O TOC é uma das principais fontes de renda
para a comunidade local, mas a falta de fiscalização
adequada desta atividade têm possibilitado
condutas inadequadas por parte dos operadores de
embarcações, quando se encontram na Zona de Uso
Restrito da Reserva. O elevado número de
embarcações simultâneas no interior das enseadas,
emitindo ruídos causados pelos motores, pode
acarretar em efeitos negativos para os botos-cinza
(ver Albuquerque e Souto, 2013).
O aumento do turismo na REFAUTS
trouxe mudanças substanciais na infraestrutura
turística da praia de Pipa, com grandes hotéis sendo
construídos em áreas de risco, como as falésias.
Levando-se em consideração o pequeno tamanho
da REFAUTS, tem-se que o acréscimo de 3 km² em
áreas ocupadas por edificações/solo exposto é
considerado relevante e pode contribuir para o
aumento da vulnerabilidade ambiental da Reserva.
Tendo em vista que a maioria destes
empreendimentos foi construído em falésias, que
são consideradas áreas sensíveis e frágeis, o
planejamento de construções futuras nestas áreas
deve ser evitado para garantir a proteção da fauna
e flora local, além da sustentabilidade da paisagem.
Silva e Oliveira (2013) já haviam reportado a
ocupação desordenada de falésias e zonas
litorâneas em Pipa, apontando empreendimentos
turísticos, atividade agrícola e atividade de
carcinicultura como principais causadores desta
alteração da paisagem (ver vestígio de atividade de

Vegetação
Herbácea
%
Área
24,10
16,71
14,47
10,03
21,65
15,01
19,77
13,7
- 4,33
-3,01

Edificações/
Solo Exposto
%
Área
7,02%
4,87
15,79
10,95
12,06
8,36
11,51
7,98
+4,49
+3,11

Água
%
56,39
56,24
56,09
56,78
+ 0,39

Área
39,09
38,99
38,88
39,36
-0,27

carcinicultura (área pontilhada em azul) na região
centro esquerda da Figura 4.
Em Pipa, a criação de UC’s parece ter sido
responsável pelo aumento da área de cobertura
vegetal nos últimos anos. Atualmente, Tibau do Sul
abriga quatro UC’s: Santuário Ecológico de Pipa,
criado em 1991; Área de Proteção Ambiental
Bonfim-Guaraíras (Natal, 1999), criada em 1999;
Parque Estadual Mata da Pipa (Natal, 2006) e
REFAUTS, criados em 2006 (Tibau do Sul, 2006).
Estas UC’s parecem ter sido fundamentais para a
regeneração da vegetação que foi perdida em
algumas zonas da área investigada neste estudo. A
regeneração da vegetação suprimida também foi
relatada por Fujaco e colaboradores (2010) para o
Parque Estadual do Itacolomi, Minas Gerais. Neste
Parque, a vegetação nativa perdeu espaço para o
cultivo agrícola, mas com o passar dos anos, a
fiscalização na área foi intensificada, tornando
possível a regeneração da vegetação nativa (Fujaco
et al., 2010).
Com a internacionalização do turismo que
ocorreu em Pipa na década de 1990 (Gonçalves,
2014), observou-se um aumento substancial, a
partir deste período, de empreendimentos
comerciais nas enseadas localizadas na REFAUTS.
O maior número de empreendimentos registrados
na enseada do Madeiro possivelmente se deu pela
facilidade de acesso desta enseada. A enseada do
Madeiro pode ser facilmente acessada por meio de
três escadas de madeira próximas a rodovia RN
003: (i) via Madeiro Beach Hotel; (ii) via Barraca
do Jegue ou (iii) via Santuário Ecológico de Pipa.
Contudo, a enseada dos Golfinhos só pode ser
acessada pela praia central, caminhando-se pela
faixa de praia, entre rochas, durante a maré baixa.

Freitas, D. C.; Silva, P. C. M.; Lunardi, V. O.; Santos, J. E. A.; Lunardi, D. G.

1883

Revista Brasileira de Geografia Física v.09, n.06 (2016) 1880-1887.

Figura 1. Uso e ocupação do solo na Reserva Faunística Costeira de Tibau do Sul (REFAUTS) no ano de
1984. ZUR: Zona de Uso Restrito e ZUC: Zona de Uso Controlado da Reserva.

Figura 2. Uso e ocupação do solo na Reserva Faunística Costeira de Tibau do Sul (REFAUTS) no ano de
1994. ZUR: Zona de Uso Restrito e ZUC: Zona de Uso Controlado da Reserva.

Freitas, D. C.; Silva, P. C. M.; Lunardi, V. O.; Santos, J. E. A.; Lunardi, D. G.

1884

Revista Brasileira de Geografia Física v.09, n.06 (2016) 1880-1887.

Figura 3. Uso e ocupação do solo na Reserva Faunística Costeira de Tibau do Sul (REFAUTS) no ano de
2004. ZUR: Zona de Uso Restrito e ZUC: Zona de Uso Controlado da Reserva.

Figura 4. Uso e ocupação do solo na Reserva Faunística Costeira de Tibau do Sul (REFAUTS) no ano de
2015. ZUR: Zona de Uso Restrito e ZUC: Zona de Uso Controlado da Reserva.
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possui nenhum tipo de fechamento para controle de
entrada de visitantes ou demais usuários, o que
impossibilita a implantação de medidas adequadas
de gestão ambiental. A Reserva não conta com um
Zoneamento Ambiental (ZA), que poderia
possibilitar a redução de conflitos entre os
diferentes
atores
sociais resultantes
da
sobreposição de uso de áreas na Reserva. Um ZA
adequado poderia promover a conservação da
biodiversidade local e a coexistência das atividades
de lazer na REFAUTS, reduzindo inclusive
conflitos socioambientais..
Conclusões

Figura 5. Empreendimentos comerciais
turísticos (representados por toldos e guardasóis) no ano de 2002 e 2015 nas enseadas dos
Golfinhos e do Madeiro. (a) ausência e (b)
presença de empreendimentos comerciais
turísticos na faixa de praia na enseada dos
Golfinhos. (c) Presença de apenas dois
empreendimentos na enseada do Madeiro. (d)
Presença de empreendimentos na enseada do
Madeiro. Fonte Google Earth®.
Outro fator a ser considerado é que o primeiro
empreendimento turístico de grande porte da
enseada do Madeiro, o Madeiro Beach Hotel
(anteriormente denominado como Village
Natureza Resort) foi construído na falésia e
dispunha de um restaurante-bar na faixa de praia
desta enseada. A instalação deste empreendimento
parece ter favorecido, em anos seguintes, o
surgimento de outros empreendimentos nesta
enseada.
A REFAUTS está inserida na categoria de UC
de uso sustentável, e esta condição possibilita a
exploração de recursos naturais e a realização de
atividades na área da Reserva. A utilização da
Reserva por vários atores sociais (banhistas,
surfistas, caiaques e embarcações turísticas) tem
sido motivo de conflitos socioambientais. Embora
a REFAUTS tenha sido criada em 2006, até o
momento a Reserva ainda não dispõe de um Plano
de Manejo. Como agravante, a REFAUTS não

Nas últimas quatro décadas, a REFAUTS
sofreu transformações significativas no uso e
ocupação do seu território, apresentando perda de
vegetação nativa e ocupação das falésias, como
resultado da instalação de empreendimentos
turísticos. A análise histórica do uso e ocupação do
solo na REFAUTS, realizada neste estudo, poderá
auxiliar na gestão adequada da Reserva,
viabilizando medidas que possibilitem a
compatibilização da atividade turística com o
desenvolvimento econômico da região e com a
conservação dos recursos naturais. Para tanto, será
necessário ordenar a ocupação de áreas frágeis –
como as falésias – e ecologicamente relevantes –
como a vegetação de restinga nativa e a Mata
Atlântica, almejando um turismo sustentável, que
não implique em efeitos negativos para a
comunidade local, nem para os ecossistemas
costeiros e marinhos da região.
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