Setor: _________________

Sábado, ___ de maio de 2016.

LEVANTAMENTO DO ENTENDIMENTO SOBRE DUNAS EM ÁREAS URBANAS
QUESTIONÁRIO APLICADO NO IDEMA

Objetivo: Verificar o nível de compreensão dos técnicos nos diferentes setores dos órgãos
ambientais que em algum momento tem que se posicionar quanto aos deferimentos ou
indeferimentos para intervenções nas áreas avaliadas como DUNAS.

Quesito 01. Quais critérios você adota como necessários para identificar uma área de
duna? Seja objetivo ou utilize palavras chaves.

Quesito 02. Você tem conhecimento da existência de um estudo sobre os ‘Remanescentes
de Dunas’ de Natal, de autoria da SEMURB em 2008? Em caso positivo, responda o
Quesito 03. Em caso negativo, passe para o Quesito 05.
Sim
Não
Quesito 03. Você já leu o estudo sobre os Remanescentes de Dunas de Natal de autoria da
SEMURB? Em caso positivo, responda o Quesito 04. Se não, responda o Quesito 05.
Sim
Não
Quesito 04. Você acha que o estudo sobre os Remanescentes de Dunas de Natal de
autoria da SEMURB merece ser revisto ou contemplou todas as informações
satisfatoriamente? Justifica algum motivo em especial? Se não contemplou, cite as
fragilidades.

Quesito 05. Você tem conhecimento de que as dunas recebem tratamento especial pela
legislação? Se sim, pode citar algumas normas?

SEMURB

Rua Joaquim Alves, 1976 A, Lagoa Nova - CEP: 59077-010

Fone: (84) 3232-8717

www.natal.rn.gov.br/semub

Quesito 06. Na sua visão, todas as dunas merecem o mesmo tratamento? É possível
ocupar alguma área de duna? Justifique.

Quesito 07. Cite todos os usos e funções que você acredita existirem em áreas de dunas.
Podem ser consideradas funções ambientais, sociais, culturais, etc.

Quesito 08. O que você entende por uma duna descaracterizada?

Quesito 09. O que você entende por uma área urbana consolidada? Necessariamente tem
que estar ocupada por uma construção?

Quesito 10. Uma antiga área de preservação permanente atualmente configurada como
área urbana consolidada, deve receber tratamento de preservação, conservação ou
urbanização?
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Quesito 11. Você acredita ser viável executar a recuperação de um ambiente de duna que
esteja distante da linha de costa? Você enxerga algum impacto nessa ação?

Quesito 12. Qual(is) o(s) significado(s) de restinga para você?

Quesito 13. Você conhece alguma restrição legal para restinga? Se possível cite-a(s).

Quesito 14. Qual a diferença entre duna e restinga?

Quesito 15. Você sugere outra(s) pergunta(s) ou discussões sobre dunas que necessite ser
melhor apreciada e que não foi contemplada neste questionário? A partir de agora fique a
vontade para comentar sobre o que quiser relacionado à temática.
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