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A importância das Unidades de Conservação (UCs) aumenta na medida em que a ocupação 
humana reduz drasticamente os espaços naturais equilibrados e auto-sustentáveis. O presente 
trabalho apresenta um levantamento das UCs do Rio Grande do Norte (RN), considerando: 
quantidade, área ocupada, responsabilidade administrativa e ecossistemas naturais 
representados. Foi possível, a partir do diagnóstico e do quadro natural do estado, identificar 
quais os ecossistemas que necessitam de maior atenção e aprimorar a relação de áreas 
prioritárias para a conservação do Ministério do Meio Ambiente. O RN possui 16 UCs 
legalmente constituídas, sendo oito estaduais, quatro federais, uma municipal e três 
particulares que, juntas, totalizam 294.139 ha, sendo 41.039 ha (14%) em Unidades de 
Proteção Integral e 253.100 ha (86%) em Unidades de Uso Sustentável. Somente as quatro 
Áreas de Proteção Ambiental (APAs) respondem por 236.827 ha (81%) desse total. A União 
responde por 37.802 ha (13%) das áreas protegidas, enquanto o poder público estadual, por 
253.400 ha (86%) e a iniciativa privada, por 2.937 ha (1%). Apenas 1,4% das terras emersas 
do RN encontra-se dentro de UCs. Esse percentual será ainda menor se for considerado que as 
APAs envolvem áreas antropizadas. A área de Caatinga protegida corresponde a 13.478 ha, 
4,5% do total, embora o bioma ocupe mais de 80% do estado. No bioma Mata Atlântica, por 
sua vez, estão 60.505 ha protegidos, respondendo a 20,5% das áreas em UC. Os 75% restantes 
(220.156 ha) envolvem zonas oceânicas costeiras rasas, atois e recifes. Três novas UCs estão 
em fase de criação e outras três estão em estudo, todas pelo governo estadual, num total de 
95.324 ha. Quando implantas, a área protegida em UCs se elevará a 3,2% do território 
potiguar. O RN apresenta uma variedade significativa de tipos de vegetação e ecossistemas 
naturais, a maioria dos quais está representada nas UCs existentes e a implantar. Alguns 
ecossistemas, entretanto, precisam de maior atenção, destacando-se com prioridade 
extremamente alta para conservação: a floresta decídua, as florestas ciliares com e sem 
carnaúba, a savana arborizada, ou tabuleiro, as savanas-estépicas florestada e arborizada, ou 
caatingas, os relictos florestais nas serras, os campos salinos, as praias e dunas e as cavernas 
da Chapada do Apodi. É apresentada uma relação de 25 áreas consideradas prioritárias para a 
implantação de UCs, destacando-se: Savana arborizada em Pureza, Chapada do Apodi, Mata 
do Olho d’Água em Macaíba, Serra de São José em Luis Gomes e São Miguel e Serra Bico da 
Arara em Acari. (IDEMA – Instituto de Defesa do Meio Ambiente do RN) 
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