
 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA CAROLINA SOTERO 

 

 

 

 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE 

PROTEÇÃO AMBIENTAL ALDEIA-BEBERIBE, REGIÃO 

METROPOLITANA DO RECIFE, PE. 

 

 

 

 

 

Orientadora: Profª Drª Cecília P. Alves Costa 

 

 

 

 

 

Recife,  

Fevereiro, 2013 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE – PRODEMA 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM GESTÃO E POLÍTICAS 

AMBIENTAIS 

 



 

 

 

MARIA CAROLINA SOTERO 

 

 

 

 

Percepção Ambiental e Participação Social na Área de Proteção Ambiental Aldeia-

Beberibe, Região Metropolitana do Recife, PE. 

 

 

 

 

 

Dissertação submetida ao Programa de 

Pós-graduação em Desenvolvimento e 

Meio Ambiente da Universidade 

Federal de Pernambuco como requisito 

para obtenção do grau de mestre. 

 

Orientação: Profª Drª Cecília P. Alves 

Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife  

Fevereiro, 2013 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação na fonte 
Bibliotecária Maria do Carmo de Paiva, CRB4-1291 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

S717p        Sotero, Maria Carolina. 
       Percepção ambiental e participação social na Área de Proteção 
Ambiental Aldeia-Beberibe, Região Metropolina do Recife, PE / Maria 
Carolina Sotero. – Recife: O autor, 2013. 
      147 f. : il. ; 30cm. 

 
                        
                         Orientadora: Prof.ª Dr.ª Cecília P. Alves. 
                         Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco, 

CFCH. Programa de Pós–Graduação em Desenvolvimento e Meio 
Ambiente, 2012.   
      Inclui Bibliografia e apêndice. 

                         
 

1.  Gestão ambiental. 2. Participação social. 3. Proteção ambiental. 
I. Costa, Cecília P. Alves (Orientadora). II. Título. 

 
                 363.7 CDD (22.ed.)                UFPE (BCFCH2013-51) 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepção Ambiental e Participação Social na Área de Proteção Ambiental Aldeia-

Beberibe, Região Metropolitana do Recife, PE. 

 

MARIA CAROLINA SOTERO 

 

Data de aprovação:  

 

Orientadora: 

_____________________________________________ 

Profª Drª Cecília Patrícia Alves Costa (UFPE) 

 

Examinadores: 

1º Examinador Interno 

 

_____________________________________________  

Profa. Dra. Marlene Maria da Silva (UFPE) 

 

2º Examinador Interno 

 

____________________________________________ 

Prof. Dr. Ricardo Augusto Pessoa Braga (UFPE) 

 

1º Examinador Externo 

 

_____________________________________________ 

Profa. Dra. Anália Keila Rodrigues Ribeiro (IFPE) 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE – PRODEMA 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM GESTÃO E POLÍTICAS 

AMBIENTAIS 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais uma vez, dedico este novo passo da minha jornada: 

a Deus, 

à minha família que sempre me incentiva e apoia, 

 e ao meu marido, pelo amor, apoio e principalmente paciência. 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em especial ao 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA) pela 

formação e ampliação de horizontes e perspectivas ao longo do curso; 

Agradeço a minha orientadora Profa. Dra. Cecília Costa pelas valiosas 

correções, acompanhamento e apoio ao longo de todo o trabalho, sempre com muita 

paciência e eficácia; 

Agradeço a Profa. Dra. Vanice Selva, Coordenadora do PRODEMA, que ajudou 

na viabilização da apresentação de trabalhos na Rede Luso de Estudos Ambientais, 

Seminário Integrador e II Congresso de Educação Ambiental. 

Agradeço aos membros da banca avaliadora pelas correções e disponibilidade de 

avaliação do trabalho, principalmente a Profa. Dra. Marlene Silva que contribuiu com o 

trabalho desde sua origem durante a sua disciplina do programa; 

Agradeço a todos os meus mestres que de alguma forma contribuíram para a 

minha formação profissional; 

Agradeço a todos os entrevistados moradores que gentilmente cederam seu 

tempo para participar das entrevistas; 

Agradeço a equipe da GEOSISTEMAS consultoria pelo apoio na coleta de 

dados nas oficinas de diagnóstico e zoneamento da APA Aldeia-Beberibe; 

Agradeço ao Fórum Socioambiental de Aldeia por permitir a observação de suas 

atividades; 

Agradeço aos meus colegas de turma pelo apoio e contribuições, em especial à 

Daniela Assis, Marcos Tavares e Gustavo Amorim, pela amizade tão fundamental nos 

momentos difíceis; 

Agradeço a Equipe da Escola Várzea Fria por todo o apoio, palavras de 

incentivo e pela grande torcida para o meu ingresso no mestrado. 



 

 

RESUMO 
 

 

As diferentes percepções ambientais dos atores sociais de um determinado local 

acarretam em diferentes usos dos recursos, atividades produtivas que realizam e formas 

de participação social. A legislação ambiental brasileira prevê que a percepção 

ambiental e a participação social sejam consideradas no processo de gestão ambiental de 

áreas protegidas. Desta forma, o presente estudo analisará estes dois fatores e verificará 

como estas análises podem contribuir na gestão ambiental de Unidades de Conservação 

- UC da categoria Área de Proteção Ambiental – APA. A área de estudo foi a APA 

Aldeia-Beberibe e o núcleo de estudo a Região Político Administrativa – 5 do 

Município de Camaragibe, território dentro da APA, criada em março de 2010. Apesar 

de estar dentro de uma UC a RPA5 é considerada pela Lei de Uso e Ocupação do Solo 

municipal como área urbana e encontra-se dentro de uma das regiões mais valorizadas 

do ponto de vista expansionista. De acordo com os objetivos do estudo realizou-se: 

levantamento bibliográfico, entrevistas semiestruturadas submetidas a análise de 

conteúdo e caracterização categorias de respostas, sendo a amostragem por 

conglomerado, partindo do km 9 ao km 14 da PE-27. Foram entrevistados 

representantes da administração pública de sete dos oitos municípios que compõem a 

APA e 32 atores que desempenhavam ao menos um do seguintes papéis sociais: 

comércio; administração pública; morador de condomínios; morador de vila; educação 

pública ou privada; serviços; e participante de grupo social, dentro do núcleo de estudo. 
Verificou-se que, ainda, existe um desconhecimento da existência da UC por parte dos 

entrevistados do núcleo de estudo e pelos representantes das prefeituras. Sobre o que os 

entrevistados esperavam a partir da implantação desta área protegia, os discursos foram 

otimistas e mais voltados às questões de preservação, conservação e controle do espaço. 

Sobre o que eles mais apreciaram no local, a categoria de resposta mais marcante foi 

formada pelos elementos naturais, sendo as formas para mantê-los a preservação, 

conservação, educação e informação. Em relação aos aspectos negativos foram 

destacadas questões de infraestrutura (acesso à saúde, educação e transporte). A 

participação social dos atores do núcleo de estudo foi caracterizada de maneira geral 

como dividida em ativa e passiva, existindo níveis maiores de participação, do tipo 

macroparticipação, através da ação em grupos sociais. Foi observada a presença de 

vários grupos sociais no local, inclusive com formas de atuação e organização bastante 

elevadas, como no caso do Fórum Socioambiental de Aldeia. Em seguida, verificou-se a 

relevância da caracterização e entendimento da formação da percepção ambiental e das 

formas de participação social local para a gestão da UC, onde foram sugeridas ações 

baseadas nestas informações, juntamente com dados oriundos da literatura e legislação 

ambiental vigente. Por fim, constata-se que as ações de intervenção na APA Aldeia-

Beberibe devem ser compatíveis com os objetivos de uma UC desta categorização, 

aliadas a medidas de fiscalização e controle eficazes e aproveitamento da participação 

social local. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Percepção Ambiental, Participação Social e Área de Proteção 

Ambiental. 



 

 

ABSTRACT 

 

The different environmental perceptions of social actors in a particular location cause 

different uses of resources, productive activities that they make and their forms of social 

participation. Brazilian environmental legislation provides that the environmental 

perception and social participation are considered in the process of environmental 

management in protected areas. So, this study will examine these two factors and will 

check how these analyzes can contribute to the environmental management of Protected 

Areas in the category Environmental Protection Area. The study area was the 

Environmental Protection Area APA Aldeia-Beberibe and the nucleus of study was tha 

Political Administrative Region - 5 in Camaragibe City, territory into the APA, created 

in March 2010. Despite to be inside in a protected área the RPA5 is considered by the 

Law of Use and Land of the city as a urban area and is located into one of the most 

valued regions in terms of expansion. According to the objectives of the study was 

made: analysis of literature,semistructured interviews submitted  to content analysis and 

characterization of the answers categories, with sampling by conglomerate, starting 

from 9 km to 14 km of PE-27. Were interviewed representatives of public 

administration from seven of the eight cities that make up the APA and 32 actors who 

played at least one of the following social roles: trade, public administration, resident in 

condos, resident in village, public or private education, services, and participant of 

social group, within the nucleus of the study. It was found that, although there is an 

ignorance of the existence of Protect Area by the interviewees from core study and by 

municipal officials. About what respondents expected from the implementation of this 

protected area, the speeches were more optimistic and focused on issues of preservation, 

conservation and control of space. About what they most enjoyed in place, the most 

marked response category was formed by natural elements, and the ways to keep them 

the preservation, conservation, education and information. In relation to the negative 

aspects were highlighted issues of infrastructure (access to health, education and 

transport).  The social participation of the actors from core study was characterized as 

generally divided into active and passive, existing higher levels of participation, type 

macro participation, through action on social groups. Were observed the presence of 

various social groups in place, including with forms of action and organization rather 

high, as in the case of Aldeia’s Environmental Forum. After, there was the relevance of 

the characterization and understanding of the formation of environmental perception 

and forms of local social participation for the management in protect area, which were 

suggested actions based on this information, together with data from the literature and 

current environmental legislation. Finally, it was found that that the intervention actions 

in APA Aldeia-Beberibe must be compatible with the goals of a protect area, with this 

categorization, coupled with measures of supervision and effective control and use of 

local social participation. 

Keywords: Environmental Perception, Social Participation and Environmental Protection Area. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Através da exploração dos recursos naturais a humanidade encontra formas de 

sobrevivência nos mais diferentes ambientes. Com as mudanças dos meios de exploração e o 

crescimento do sistema capitalista, vários biomas de onde estes recursos foram espoliados 

sofreram devastações muitas vezes irreversíveis. 

Tendo consciência da dependência dos recursos já citada, iniciou-se em todo o mundo um 

processo de criação de áreas que deveriam ser salvaguardadas de explorações extremas. Assim, a 

criação de áreas protegidas, que antes servia apenas para resguardar lugares muito belos visando 

sua contemplação, passou a ter função de preservação da natureza ligada a uma preocupação 

“ecológica”, com a manutenção de ambientes remanescentes importantes, já que muitos já 

haviam sido destruídos ou drasticamente transformados, devido ao processo de 

“desenvolvimento” econômico mundial vigente (MONSELLO, 2008). 

Como a humanidade ainda vive neste modelo econômico insustentável, que ameaça a 

manutenção dos ecossistemas, são criadas áreas protegidas com o objetivo de frear os efeitos 

negativos da exploração dos recursos e dos impactos decorrentes das intervenções humanas, na 

tentativa de assegurar áreas de recarga e manutenção dos recursos necessários à sobrevivência 

humana. Segundo Diegues (2001) a criação destas áreas baseia-se num modelo advindo dos 

EUA, com a função de criar “ilhas isoladas de preservação” e, muitas vezes, ignora populações 

que vivem há gerações dentro destas áreas. 

 De acordo com a União Mundial para a Conservação da Natureza (UICN, 2008, p. 4), 

uma área protegida é definida como “área terrestre e/ou marinha especialmente dedicada à 

proteção e manutenção da diversidade biológica e dos recursos naturais e culturais associados, 

manejados através de instrumentos legais ou outros instrumentos efetivos
1
”. 

 No Brasil existem diversos tipos de áreas protegidas, dentro das quais aquelas que se 

dedicam à preservação ou conservação da biodiversidade e dos recursos naturais, denominadas 

de Unidades de Conservação (UC). 

 

                                       
1
 An area of land and/or sea especially dedicated to the protection and maintenance of biological diversity, and of 

natural and associated cultural resources, and managed through legal or other effective means. 
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  A Lei 9.985/00, que criou, no Brasil, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC) diferencia dois tipos de UC: de Proteção Integral (para manutenção dos ecossistemas 

livres de alterações humanas, com uso indireto de seus atributos naturais) e de Uso Sustentável 

(com compatibilização entre conservação e uso sustentável de parcela dos recursos) (BRASIL, 

2000).  

Essa lei garante que a percepção ambiental e a participação social sejam consideradas no 

processo de gestão como mostram o Artigo 5, nas diretrizes III, onde afirma que nestas áreas 

exista a “participação efetiva das populações locais na criação na implantação e gestão das 

unidades de conservação” (BRASIL, 2000. Grifo nosso); e IX recomendando que nas UC se 

“considerem as condições e necessidades das populações locais no desenvolvimento e 

adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais”  (BRASIL, 2000, grifo 

nosso); e ainda, no Artigo 15, § 5º, que diz que a Área de Proteção Ambiental -APA, “disporá de 

um Conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por 

representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população 

residente” (BRASIL, 2000. Grifo nosso). 

  Desta forma, como diferentes percepções ambientais de atores sociais de uma 

determinada localidade acarretam diferentes formas de usos dos recursos e ações dentro da 

mesma e já que a legislação ambiental brasileira prevê que a percepção ambiental e a 

participação social sejam consideradas no processo de gestão ambiental de áreas protegidas, o 

presente estudo faz-se importante, na medida que analisará estes dois fatores como ferramentas 

para a gestão ambiental de Unidades de Conservação da categoria Área de Proteção Ambiental 

(APA). 

As Áreas de Proteção Ambiental fazem parte do grupo das UC de Uso Sustentável 

definidas como: 

 

Área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos 

abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade 

de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger 

a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais. (BRASIL, 2000. Grifos nossos).  

 

Vários são os motivos que levam a criação de uma APA. Baseando-se em Alvarenga e Souza 

(1998), Andrade et al. (2002) e Oliveira;Tôrres e Alves (2007) pode-se destacar: conservação 
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dos recursos naturais, interesses coletivos e/ou individuais, propaganda de ação ambiental do 

Poder Público, apelo às questões de sustentabilidade ou as mudanças ambientais globais. 

De acordo com a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 10 

de 1988, para atender as suas funções, todas as APA devem possuir um Zoneamento Ecológico-

Econômico. No Quadro 1 são apresentadas sucintamente as características que devem constar em 

cada uma das zonas. 

 

Quadro 1. Caracterização das Zonas do Zoneamento Ecológico-Econômico 

das APA. 

Zona de Vida Silvestre 

 

Proibido ou regulado o uso dos sistemas naturais e são divididas em: 

 Zonas de Preservação da Vida Silvestre 

Onde são proibidas as atividades que importem na alteração antrópica da 

biota. 

 Zona de Conservação da Vida Silvestre 

Permitem o uso moderado ou auto sustentado da biota. 

Zona de Uso 

Agropecuário 

Proibidos ou regulados os usos e práticas capazes de causarem sensível 

degradação ao ambiente (incluindo proibição do uso de agrotóxicos ou outros 

biocidas que ofereçam riscos sérios a sua utilização, o cultivo deve ser feito 

com práticas de conservação do solo e é proibido o pastoreio excessivo). 

Zonas de Usos Especiais 
Áreas já caracterizadas como protegidas sob responsabilidade do Poder 

Público. 

Fonte: Resolução CONAMA nº10/88 (BRASIL, 1989). 

   

 Segundo Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) (2013), o Estado de Pernambuco 

apresenta 68 Unidades de Conservação Estaduais, onde  37 são de Proteção Integral e 31 de Uso 

Sustentável. Dentro destas de uso sustentável, existem 18 Áreas de Proteção Ambiental, todas 

dentro do bioma Mata Atlântica, onde 13 são destinadas à proteção de manguezais, quatro à 

proteção de ecossistemas florestais deste bioma junto a outros associados como restinga, 

manguezal e ambientes marinhos; e somente uma, A APA Aldeia-Beberibe destina-se 

exclusivamente a proteção de um ambiente com ecossistema florestal.  

O bioma Mata Atlântica já ocupou cerca de 15% do território nacional (aproximadamente 

de 1.300.000 km²), distribuído em 17 estados brasileiros, além do Paraguai e Argentina (SOS 

Mata Atlântica, 2009). Porém, por volta de 93% de sua formação original já foi devastada, sendo 

identificada como a quinta área mais ameaçada e rica em espécies endêmicas do mundo 

(IBAMA, 2009). Segundo o livro Hotspots Revisitados, a Mata Atlântica junto com as 

http://www.cprh.pe.gov.br/ARQUIVOS_ANEXO/tabela%20UCs;2238;20090825.pdf
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Montanhas do Centro Sul da China ocupam a terceira posição entre os menores percentuais de 

habitats remanescentes com apenas 8% (CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL, 2005). 

De acordo com o relatório da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (1992) os 

remanescentes desta floresta estão associados a florestas secundárias de grande importância, 

formando um conjunto único de significado mundial. Silva e Tabarelli (2000) afirmam que estes 

remanescentes são geralmente altamente fragmentados, alterados e empobrecidos em sua 

composição florística original. Porém, ainda que modificados, esses povoamentos florestais 

nativos são um valioso recurso natural renovável, passível de utilização pelas gerações presentes 

e futuras. A renovabilidade desse recurso é mais ameaçada no Nordeste brasileiro que em outras 

regiões de florestas tropicais no Brasil e no mundo, dado o alto grau de degradação desta região. 

Na Mata Atlântica ao norte do Rio São Francisco, também denominada, Centro de Endemismo 

Pernambuco, restam apenas cerca de 4% da cobertura original da floresta. Segundo Silva (2006), 

em Pernambuco além de uma alta fragmentação e extração de recursos vegetais e animais, os 

fragmentos florestais do estado são principalmente matas secundárias, oriundas de regeneração 

natural.  

Lamentavelmente, mesmo nos dias atuais a Mata Atlântica sofre constantes pressões, 

principalmente por estar localizada nas proximidades das regiões mais populosas do país 

(GIATTI, 2004). Em 1992, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica publicou que 80 milhões de 

pessoas, mais de 50% da população brasileira, viviam nessa área que, além de abrigar a maioria 

das cidades e regiões metropolitanas do país, sediava também os grandes polos industriais, 

químicos, petroleiros e portuários do Brasil, respondendo por 80% do PIB nacional. Dados de 

2009, do SOS Mata Atlântica apontavam que o número de habitantes neste bioma sofreu um 

incremento de 30 milhões. Esse aumento populacional e a não modificação da postura dos 

órgãos públicos ambientais para uma melhor manutenção, preservação e conservação das áreas 

de Mata Atlântica fizeram com que os impactos gerados pelas ocupações humanas fossem 

diretamente proporcionais ao crescimento desta população. 

Diante do cenário apresentado, sobre unidades de conservação, pressões antrópicas e 

Mata Atlântica, a área de estudo a qual este trabalho dissertará será a UC APA Aldeia-Beberibe, 

localizada em Bioma de Mata Atlântica, no Nordeste brasileiro, Região Metropolitana do Recife 

(RMR), Pernambuco, uma das principais capitais desta região do ponto de vista histórico, 

político e econômico, tendo como núcleo de investigação seu território dentro do Município de 

Camaragibe. 
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A referida APA foi criada pelo Governo do Estado de Pernambuco em março de 2010, 

totalizando uma área de 31.697 ha distribuída em oito municípios, sete da RMR e um da Zona da 

Mata Norte. A APA Aldeia-Beberibe abrange expressiva cobertura de Mata Atlântica, 

importantes fontes hídricas, como a barragem de Botafogo, junto a formas variadas de ocupação: 

centros urbanos, vilas com casas com padrão construtivo simples, comunidades carentes vivendo 

em condições precárias, condomínios de classe média e alta, granjas, fazendas, industrias, 

comércios, empreendimentos de turismo e lazer, agricultura e pecuária. 

O presente estudo pretende avaliar a percepção ambiental e a participação social de atores 

com diferentes papéis sociais envolvidos com a APA Aldeia-Beberibe, bem como suas 

implicações para a gestão. Especificamente objetivou-se: 

 Caracterizar a percepção da população local quanto aos aspectos positivos e negativos do 

ambiente, sobre os mais diversos aspectos: socioambiental, econômico, estrutural, 

político etc.; 

 Verificar os mecanismos de participação social existentes e/ou potenciais; 

 Relacionar a percepção ambiental e participação social dos diferentes atores, 

estabelecendo correlações entre elas e apontando ações que favoreçam a gestão da 

Unidade de Conservação. 

 

A APA é a categoria mais permissiva de Unidade de Conservação e, também a que 

envolve maior complexidade na gestão, visto que abrange áreas extensas com atividades bastante 

diversificadas, o que amplia o leque de interesses dos atores sociais envolvidos, bem como as 

possibilidades de conflitos de interesses. Assim, o estudo tem como problema de pesquisa 

compreender de que maneira a percepção ambiental e a participação social podem contribuir 

para uma melhor gestão de áreas protegidas do tipo APA. 

A hipótese do trabalho é que a complexidade dos fatores que envolvem áreas protegidas 

como esta pode levar a inefetividade destes locais para a proteção da biodiversidade, dos 

recursos e dos serviços ambientais. Outro aspecto a ser destacado é que, muitas vezes, neste tipo 

de UC, as políticas e ações de intervenção desconsideram aspectos inerentes ao ambiente 

importantes para a população local e/ou esta população não possui ou não encontra formas 

eficazes de participação na gestão das mesmas. Estas situações acarretam na não resolução de 

problemas prioritários e podem funcionar também como uma fonte repressora, tolhendo hábitos 

culturais e afetivos ou, ainda, direcionando as ações de intervenção em função de interesses 

aquém dos principais atores sociais do local. 
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Visando melhor entendimento do desenho da pesquisa que foi realizada, esta dissertação 

foi estruturada em sete capítulos, sendo eles: 

Capítulo 1 - Percepção ambiental: histórico, conceitos e aplicações. Primeiramente, este 

capítulo versará sobre a relação sujeito-ambiente na formação da percepção ambiental, em 

seguida trará todo o histórico da formação desta ferramenta de estudo, desde sua origem no 

campo da Fisiologia, passando pela Psicologia, Filosofia e, por fim, pela Arquitetura e 

Geografia. Será descrita ainda, a formação e atuação do campo de pesquisa brasileiro nesta área, 

bem como os objetivos e metodologias empregadas nos principais estudos. 

Capítulo 2. Participação social: história, classificações, conceitos e meio ambiente. Este 

tópico iniciará com um breve histórico sobre a participação gradual dos cidadãos e, em seguida, 

são apresentados seus vários conceitos, motivações, meios de efetivação, tipos e níveis. Além de 

explicar os motivos que levam à participação, este capítulo também mostrará duas linhas de 

explicações sobre a não participação. Por fim, é trazida a participação social no contexto 

ambiental. 

Capítulo 3. Metodologia da pesquisa. Tal capítulo trará a localização da área de estudo, a 

APA Aldeia-Beberibe, assim como algumas etapas ocorridas para a criação desta. Em seguida, 

será apresentada a localização do núcleo de estudo, a Região Político Administrativa (RPA)5 de 

Camaragibe, juntamente com a justificativa para a sua escolha. Por fim, são descritos os 

procedimentos metodológicos do trabalho, trazendo a pesquisa qualitativa, técnica de entrevista, 

amostragem por conglomerado e a análise de conteúdo. 

Capítulo 4. Caracterização da APA Aldeia-Beberibe. Este capítulo fará uma discussão 

entre as informações do decreto de criação da APA Aldeia-Beberibe, informações obtidas em 

duas oficinas com diversos atores sociais atuantes na UC e ainda com dados da literatura. Serão 

analisados aspectos relacionados aos recursos hídricos, biodiversidade e potencialidade para o 

desenvolvimento sustentável do local. 

Capítulo 5. Caracterização do Município de Camaragibe. Aqui serão apresentados os 

aspectos históricos, sociais, geográficos e ambientais do núcleo de estudo de acordo com a 

literatura disponível. 

Capítulo 6. Percepção ambiental e participação social da administração pública da APA 

Aldeia-Beberibe. Neste capítulo serão descritos os resultados das entrevistas com os 

representantes da administração pública dos municípios dentro da APA, onde trará o perfil dos 

entrevistados, as informações que os mesmos dispõem sobre a UC, pioras e melhoras que 

esperam com a sua implantação, os aspectos positivos e negativos dos seus locais de atuação 
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dentro da área protegida, bem como as formas de manutenção e ampliação dos pontos positivos 

ou minimização dos adversos. 

Capítulo 7. Percepção ambiental e participação social em Aldeia – análise do núcleo de 

estudo no Município de Camaragibe. Este capítulo tem uma estrutura semelhante ao anterior, 

diferindo nos atores entrevistados, que foram atores sociais com outros papéis além da 

administração pública e localizados dentro do núcleo de estudo. Outra diferença é que neste 

capítulo, também é mostrada a participação social dos entrevistados, com questões como o que 

eles fazem em prol das pessoas ou meio ambiente de Aldeia de maneira individual ou em grupos. 

Capítulo 8. Contribuições para a gestão ambiental da APA Aldeia-Beberibe: discutindo 

os resultados obtidos. Este último capítulo tem como objetivos: discutir os principais resultados 

trazidos no trabalho, realizar um comparativo entre as percepções ambientais da população 

pesquisada no núcleo de estudo com a dos representantes da administração pública dos 

municípios da APA e trazer as contribuições do estudo para a gestão ambiental da unidade de 

conservação. 
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1. PERCEPÇÃO AMBIENTAL: HISTÓRICO, CONCEITOS E 

APLICAÇÕES 

 

 

Atitudes pessoais ou culturalmente desenvolvidas de atuação humana no ambiente são 

resultados da percepção ambiental, a qual é influenciada por aspectos biológicos, psicológicos e 

socioculturais. Tuan (1980) afirma que a atitude é uma posição que se toma frente ao mundo, 

resultado de sucessivas percepções. 

Devido a sua complexidade, a percepção ambiental não pode ser estudada de forma 

isolada, mas sim, integrando-se aos aspectos supracitados que a formam. Podemos perceber 

neste trecho sobre percepção e aprendizagem a relação entre estes fatores:  

 

[...] o conjunto que o indivíduo traz para uma situação perceptiva é uma função de seus 

motivos dominantes, necessidades, atitudes e estrutura de personalidade - todos os 

sistemas operacionais que, por sua vez, são produtos da interação entre o organismo e 

seu ambiente social
1
 (PENNA, 1966, p. 24, tradução nossa). 

 

Nota-se que não só a percepção interfere na forma de atuação no ambiente, como também 

o ambiente, em si, interfere nesta percepção. Essa reciprocidade de intereferência é observada em 

Luria (1991) ao afirmar que a percepção do espaço se diferencia da percepção do objeto (que 

está no espaço que é seu contexto), já que, no primeiro, estamos por ele envolvidos. 

 

 

1.1. Percepção: da Fisiologia à Psicologia 

 

A percepção como tema específico originou-se na fisiologia e na psicologia, onde 

posteriormente foi sendo ressignificada para outras áreas (KUHNEN; GASPARETO, 2011). 

Segundo o psicólogo Hochberg (1973 apud MARIN, 2008), a percepção é um dos temas mais 

antigos de especulação e pesquisa humana e como sua origem é no campo da Fisiologia, 

verifica-se que os estudos desta área focavam sempre no entendimento do funcionamento dos 

                                       
1
 [...] the set that the subject brings to a perceptive situation is a function of their dominant motives, needs, attitudes, 

and personality structure - all operating systems which, in turn, are products of interaction between the organism 

and its social environment. 
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órgãos sensoriais. Na literatura sobre psicologia da percepção analisada para este trabalho, foi 

possível observar que, dentro da psicologia, os estudos fisiológicos ainda encontram um espaço 

bastante significativo. 

A resignificação da fisiologia pela psicologia, de acordo com Marin (2008), deu início à 

formação do campo da psicologia ambiental, influenciando a arquitetura e urbanismo, a 

geografia, principalmente a humana e a filosofia. 

Para a psicologia geral as definições sobre percepção são assim apresentadas: “processo 

pelo qual um organismo recebe ou extrai certas informações” (FORGUS, 1981, p.20); 

“percepção é a porta de entrada para toda a informação que a pessoa recebe e processa [...]” 

(SIMÕES; TIEDEMANN, 1985, p. 16); “percepção é a atividade receptora do sujeito” (LURIA, 

1991, p. 40). 

Como já citado, vários estudos de psicologia destrincham o funcionamento dos orgãos 

sensoriais e dos receptores fisico-químicos na determinação da percepção. Este enfoque, segundo 

Marin (2008), inicia-se com o considerado pai da psicologia científica, o alemão Wilhelm 

Wundt, em 1879, com a fundação do primeiro laboratório de psicologia experimental. Estudando 

a percepção humana, Wunt detinha-se, principalmente, na influência de estímulos externos e 

internos no comportamento dos organismos. Esta visão, posteriormente, influenciou o 

behaviorismo na busca do entendimento da cognição por meio de estímulos e respostas. 

Esta visão do estudo de percepção, focada apenas nas questões fisicas e biológicas, foi 

sendo superada com a adoção dos fundamentos da Gestalt e da Fenomenologia  (KUHNEN; 

GASPARETO, 2011).  

Segundo Braghirolii  et al. (2009) na teoria Gestalt, a percepção é o ponto de partida e 

também um dos seus pontos chaves. Assim, questionando o behaviorismo, que considerava todo 

comportamento uma função do impulso (derivado de necessidades biológicas) e do hábito, 

acredita que entre o estímulo que o ambiente oferece e a resposta do indivíduo encontra-se o 

processo de percepção, e que o comportamento deve ser estudado dentro de um contexto global, 

levando-se em consideração as condições que alteram a percepção do estímulo, como nossa 

tendência de busca da similaridade, regularidade e simetria (BOCK; FURTADO e TEIXEIRA, 

1999). 

O destaque da Fenomenologia fica por conta da obra “Fenomenologia da Percepção” do 

filósofo francês Merleau-Ponty, do qual podemos apontar algumas idéias muito importantes para 

o campo da percepção trazidas nesta obra, como a de que o mundo existe antes mesmo de 

qualquer análise que se possa fazer dele; e que a reflexão humana sobre o mundo se manifesta 
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como criação e como mudança da estrutura de consciência, onde a cada momento o campo 

perceptivo é preenchido de reflexos, de estalidos, impressões táteis que não se confundem com 

os devaneios do observador, mas não excluem suas prováveis conjecturas. Assim sendo, a 

percepção é o fundo sobre o qual todos os atos se destacam e ela é pressuposta por eles 

(MERLEAU-PONTY, 2006). Kuhnen e Gaspareto (2011, p. 253) afirmam que a “percepção 

humana se constroi a partir de um compromisso ético, ativo com o mundo e não como uma 

contemplação” onde, através da mediação dos nossos órgãos dos sentidos, capacidade de 

movimentação e ação, construimos nossa consciência do mundo. Cada indivíduo possui a sua 

percepção resultante de consciências pré-pessoais e a comunicação entre diferentes percepções 

não representa um problema, sendo esta, na verdade, exigida na definição da consciência, do 

sentido e da verdade (MERLEAU-PONTY, 2006). 

Perceber também requer atuação no mundo e a partir desta se constrói a subjetividade do 

indivíduo, formando a percepção da totalidade (KUHNEN;GASPARETO, 2011). 

Luria (1991, p. 40-41) afirma que a percepção humana é complexa e ativa e, se distingue 

da dos outros animais, por ser o resultado do trabalho conjunto de todos os orgãos do sentido, 

carregar consigo “a reanimação dos remanescentes da experiência anterior”, estar atrelada à fala 

(discurso) e apresentar as seguintes peculiaridades que vão além das funções fisiológicas: 

 ter caráter ativo e imediato: possuir experiências anteriores, ter a capacidade de análise e 

síntese das informações recebidas, com formulação de hipóteses que podem ser validadas 

ou não; 

 ter caráter material e genético: realizar a categorização dos objetos que são analisados, 

atribuindo-lhes nomes e, assim, explicitando suas características mais importantes, como 

função, em detrimento de outras secundárias, como cor e tamanho; 

 ter constância e correção: o contato repetido com o objeto torna a percepção mais 

constante e correta, compreendendo-se que podem existir variáveis, mas que não afetam 

a essência do mesmo.  

 ser móvel e dirigível: o ser humano pode ora estar focando em um determinado aspecto 

de um objeto, ora em outro, dependendo do interesse do sujeito naquele momento. 

 

Sobre a distinção entre a percepção dos animais e a humana, Forgus (1981) afirma que os 

programas com que a informação é codificada, nos primeiros, são em grande parte herdados e 

relativamente imodificados pela experiência, ao passo que, ao se ascender na escala filogenética, 

a percepção torna-se mais influenciada pela aprendizagem. 
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Com o surgimento da Psicologia Ambiental na década de 1960, Kuhnen e Gaspareto 

(2011) afirmam que os enfoques da percepção, no que diz respeito à relação pessoa e ambiente, 

foram adequando-se melhor, mesmo tendo surgido baseados no controle rígido dos estudos de 

laboratório. Nota-se, aquí, a influência sofrida da fisiologia, dos estudos de Wundt e do 

behaviorismo. Esta adequação citada pelas autoras fez os estudos de percepção ambiental se 

disseminarem por várias áreas. 

 

 

1.2. Percepção: contribuições da Geografia e da Arquitetura 

 

 

A Geografia passou por algumas mudanças na década de 1960 que contribuíram para a 

formação e fortalecimento de estudos de percepção ambiental, como a renovação da Geografia 

Cultural (que já começava a introduzir a intervenção humana na modificação da paisagem), para  

a futura Geografia Humanista, onde natureza, sociedade e cultura são tratadas como fenômenos 

complexos, influenciados pelas experiências e o sentido das pessoas sobre a sua existência 

(ROCHA, 2007). 

O geógrafo Yi-Fu Tuan exerce uma forte influência na formação da Geografia 

Humanista, claramente relacionada à percepção ambiental. Segundo Kuhnen e Gaspareto (2011) 

este pesquisador, ao cunhar o termo geografia humanística, aproximou a geografia das ciências 

humanas e sociais, pois agora passaria a compreender o mundo humano por meio das relações 

das pessoas com a natureza, focando no comportamento, nos sentimentos e nas idéias sobre o 

espaço e o lugar. 

Em seu livro “Topofilia” de 1980, Tuan conceitua a percepção como “tanto a resposta dos 

sentidos aos estímulos externos, como a atividade proposital, na qual certos fenômenos são 

claramente registrados, enquanto outros retrocedem para a sombra ou são bloqueados” (TUAN, 

1980).  

Enquando ocorria esta consolidação da Geografia Humanística, em 1970, foi lançado pela 

UNESCO o Programa Intergovernamental Man and Biosphere (MAB), sendo o MAB-13, 

Perception of environmental quality, dirigido aos estudos de percepção, uma das 14 áreas de 

projetos internacionais, voltados para a resolução de problemas de gestão dos mais diferentes 

ecossistemas. As principais características do MAB-13 foram elaboradas por especialistas 

reunidos em Paris, em março de 1973. O objetivo geral do MAB-13 era incluir a percepção 
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humana no entendimento e na gestão dos ecossistemas (WHYTE, 1977). Como resultado desta 

conferência, em 1977, é lançado o Guidelines for field studies in environmental perception de 

Anne V. T. Whyte, o qual traz diferentes metodologias aplicadas aos estudos de percepção 

ambiental, com tópicos como entrevista, técnicas verbais e gráficas, critérios para seleção de 

metodologia e outros. Segundo Marin (2008) esta publicação foi muito relevante como base para 

os primeiros trabalhos de percepção ambiental no Brasil nas décadas de 1970 e 1980.  

Outro marco significativo para a consolidação dos estudos de percepção ambiental foi a 

criação, também na década de 1970, do “Grupo de Trabalho sobre a Percepção Ambiental” pela 

União Geográfica Internacional, que segundo Amorim-Filho (2002) previa a realização de 

estudos internacionais de caráter comparativo sobre riscos do ambiente e lugares paisagens 

valorizados. Também segundo Amorim-Filho (2002) e Guimarães (2009), nesta mesma década 

pesquisadores brasileiros começaram seus trabalhos de campo da percepção ambiental, 

destacando-se Lívia de Oliveira na UNESP de Rio Claro-SP e outros pesquisadores no 

IGC/UFMG (onde foi fundado o curso “Percepção Ambiental e Espaço Urbano” em 1987 a nível 

de especialização), na UFPR, na UFSC, na UnB e na UFRJ, com o arquiteto Vicente Del Rio.  

Segundo Del Rio e Oliveira (1999) além da Geografia, disciplinas como a Arquiterura e 

Urbanismo também souberam compreender a importância da Psicologia aplicada ao espaço, 

tanto pelo estudo da percepção como pelo comportamento humano. Okamoto (2002, p. 9) afirma 

que o uso da percepção ambiental dentro destas áreas surgiu da necessidade de “criar o ambiente 

perceptivo do homem para seu desenvolvimento adequado, utilizando uma linguagem 

ambiental”. Este desenvolvimento adequado deveria levar em consideração as aspirações 

humanas, bem como aspectos emotivos e afetivos relacionados ao meio ambiente, dando sentido 

aos lugares vivenciados. 

Del Rio e Oliveira (1999) afirmam também que a percepção ambiental dentro destas 

disciplinas tem influência principalmente estruturalista (ou seja, com a operação de um sistema 

de causa-efeito e onde a modificação de um elemento interfere no todo). Verifica-se ainda que a 

percepção ambiental neste campo sofreu a influência de países anglo-saxões, e que hoje 

consideram os estudos de percepção ambiental como uma das etapas fundamentais na elaboração 

de projetos, sendo muitas vezes exigidos como, por exemplo, nos EUA. 

Na obra “Percepção Ambiental: a experiência brasileira”, os autores supracitados 

reuniram ensaios relevantes neste campo de estudo. Esta, tornou-se uma das obras mais 

importantes para o estudo da percepção, citada por autores de diversas áreas. Ainda segundo Del 

Rio e Oliveira (1999), os trabalhos de percepção ambiental nas áreas de arquitetura e urbanismo 
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sofreram, ainda, a influência de duas obras pioneiras na aplicabilidade da percepção ambiental 

no desenvolvimento de metodologias projectuais, onde ambas admitem que os atributos do meio 

ambiente, natural e construído, influenciam no processo perceptivo da população, sendo seus 

autores Kevin Lynch, com a visão mais estruturalista e Gordon Cullen com bases na teoria 

Gestalt e na semiótica ou semiologia. Na primeira obra, a percepção é compreendida como 

integrante de um processo cognitivo e, na segunda, a percepção do ambiente construído é tida 

como fenômeno de comunicação. 

 

 

1.3. A percepção Ambiental 

 

 

Com contribuições e interinfluências da Fisiologia, Psicologia, Fenomenologia, 

Geografia e Arquitetura, a percepção ambiental consolida-se como um dos campos da Psicologia 

Ambiental. As autoras abaixo dissertam sobre a formação da percepção ambiental: 

 

A percepção, ao ser complementada com o termo ambiental, forma não uma percepção 

adjetivada numa determinada área do conhecimento (no caso, relacionada ao ambiente), 

mas um conceito analítico composto por dois substantivos que representam uma 

maneira de compreender o comportamento humano (KUHNEN; GASPARETO, 2011, 

p. 254). 

 

Os trabalhos com esta temática, além das áreas supracitadas, estão presentes atualmente 

em diversos outros campos. Focando nos que tratam da temática ambiental, verifica-se a 

percepção ambiental relacionando-se com temas como educação ambiental, conflitos 

socioambientais, etnobiologia, turismo ecológico, riscos e impactos ambientais dentre outros. 

Sobre a inserção da percepção ambiental na atualidade pode-se afirmar que num período de 

quase 40 anos, “o campo de estudos ampliou-se, principalmente, ao considerarmos a emergência 

das novas situações decorrentes da crise ambiental, que exigiram diálogos interdisciplinares”  

(GUIMARÃES, 2009, p. 278). 

Segundo Kuhnen e Gaspareto (2011) a percepção ambiental é um conceito em construção 

e que a maioria dos existentes são baseados ou um complemento da definição de Ittelson (1978), 

onde a percepção ambiental é definida como  
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O modo de uma pessoa vivenciar os aspectos ambientais na relação com seu entorno, 

onde são relevantes não apenas os aspectos físicos, mas também aspectos psicossociais 

(cognição, afeto, preferências etc.), socioculturais (significados, valores, estética) e 

históricos (contextos políticos, economia etc.) (ITTELSON, 1978 apud KUHNEN e 

GASPARETO, 2011, p. 255). 

 

Faggionato (2005), uma das principais referências dos trabalhos atuais, afirma que a 

“percepção ambiental pode ser definida como sendo uma tomada de consciência do ambiente 

pelo homem, ou seja, o ato de perceber o ambiente que se está inserido [...].”. Complementando 

esse conceito com Fernandes et al. (2004), coordenador do Núcleo de Estudos em Percepção 

Ambiental / NEPA – UNIVIX, pode-se notar que, desta forma, cada indivíduo percebe o 

ambiente de forma diferente, dependendo de seus processos cognitivos, experiências, 

julgamentos e expectativas construídos ao longo do tempo. Del Rio (1999, p.3) afirma que a 

percepção sofre influência dos estímulos externos, percebidos pelos cinco sentidos e da 

inteligência, excluindo-se uma passividade do sujeito e admitindo-se que este estabeleça 

processos como motivação à decisão e conduta.  Então, para o autor a percepção ambiental é 

entendida como “um processo mental de intervenção do indivíduo com o meio ambiente, que se 

dá através de mecanismos perceptivos propriamente ditos e, principalmente cognitivos”. 

Já que a percepção ambiental é inerente a cada indivíduo, deve-se estar atento aos fatores 

que interferem na elaboração dos valores de cada um, como: sexo, idade, cultura, grupo 

socioeconômico, realidade, “status” na comunidade e laços afetivos com o lugar. Melazo (2005) 

destaca ainda as diferentes personalidades, as experiências, os aspectos socioambientais, a 

educação e a herança biológica. O esquema abaixo explica a formação da percepção do 

indivíduo e sua importância na compreensão da relação indivíduo-ambiente (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Esquema teórico do processo perceptivo  

 
Fonte: Del Rio e Oliveira, 1996 apud Assis; Sotero; Pelizzoli, 2011. 
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Pode-se notar que a recepção das informações sobre a realidade (ambiente), a qual se dá 

por meio dos órgãos sensoriais (principalmente a visão), é um processo passivo realizado o 

tempo inteiro. Dependendo do tipo de reação provocada, estes estímulos podem gerar 

sentimentos como interesse e/ou necessidade, levando essa informação ao nível cognitivo, onde 

será memorizada e organizada. Essa informação guardada poderá ser resgatada dependendo da 

situação que o indivíduo se encontre, avaliando sua melhor posição e levando-o a uma conduta 

que, por fim, influencia a sua realidade (ambiente). 

Todas as etapas acima, da transmissão das informações percebidas até a conduta do 

indivíduo, passam por filtros culturais e individuais. Sobre a atuação dos filtros culturais, 

Coyunji e Holzer (2009, p.3) afirmam que “o observador consegue apreender mais 

detalhadamente objetos familiares, que remetem a significados dentro de seu repertório 

sociocultural”, mostrando, assim, a atuação da cultura sobre a formação da percepção. Tuan 

(1980) também trata dessa influência da cultura quando afirma que as imagens ambientais 

formadas são resultado dos interesses que os indivíduos apresentam em diferentes momentos de 

seu contexto cultural. 

Porém, a ação da cultura na formação das percepções não significa uma uniformização 

destas, como se poderia supor para pessoas submetidas à uma mesma influência cultural e 

ambiental, pois os fatores individuais também adicionam suas influências na formação dessas 

percepções.  

Assim, a influência cultural não levará a uniformização das percepções, mas o conjunto 

das percepções individuais vai caracterizar o imaginário coletivo sobre o lugar, bem como as 

formas dos indivíduos se relacionarem com seus elementos, o que justifica as pesquisas de 

percepção ambiental para as diversas áreas. Assim, diferentes percepções ambientais dos atores 

sociais de uma determinada região acarretam diferentes usos dos recursos e atividades 

produtivas. 

 

 

1.4. Objetivos e metodologias do estudo da percepção ambiental 

 

 

O estudo da percepção ambiental se faz importante para diferentes áreas do 

conhecimento, tentando entender a visão e relação das pessoas com o meio em que vivem e sua 

interinfluência no meio ambiente. 
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Assim, podemos apontar os seguintes objetivos para o estudo da percepção ambiental:  

 

1. Contribuir para o uso mais racional dos recursos da biosfera harmonizando 

conhecimento local (interno) e aquele disponível fora; 2. Aumentar o conhecimento 

em todos os lados das bases racionais por diferentes percepções ambientais; 3. 

Incentivar a participação local no desenvolvimento e planejamento como base para a 

implementação mais eficaz de mudanças mais apropriado; 4. Ajudar a preservar ou 

guardar as valiosas percepções ambientais e sistemas de conhecimento que estão 

sendo rapidamente perdidos em muitas áreas rurais; 5. Atuar como uma ferramenta de 

educação e agente de mudança, bem como promover uma oportunidade de formação 

para os envolvidos na pesquisa
1  (WHYTE, 1978, p. 14. Grifos nossos). 

 

Faggionato (2005) afirma que existem três formas principais de se trabalhar a percepção 

ambiental sendo elas: questionários, mapas mentais ou contorno e representação fotográfica, 

podendo tais trabalhos, além de compreenderem o que o indivíduo percebe, promoverem a 

sensibilização. 

Del Rio (1999) categorizou dois tipos de percepção ambiental para realizar o seu trabalho 

na área portuária do Rio de Janeiro, sendo elas a percepção indireta, que é resultado da 

imageabilidade formada através de textos literários e jornais (podendo-se acrescentar revistas, 

programas de TV e, nos dias de hoje, principalmente, a Internet), que influenciam 

majoritariamente a percepção de pessoas que pouco ou nunca estiveram no local a ser 

pesquisado. O segundo tipo é a percepção em campo, obtida através dos questionários ou 

entrevistas.  

                                       
1
 1. Contributing to the more rational use of biosphere resouces by harmonizing local (inside) knowledge and that 

available from outside; 

2. Increasing understanding on all sides of the rational bases for different perceptions of the environment; 

3. Encouraging local involvement in development and planning as the basis for more effective implementation of 

more appropriate change;  

4. Helping to preserve or record the rich environmental perceptions and systems of knowledge that are rapidly 

being lost in many rural areas; 

5. Acting as an education tool and agent of change as well as proving a training opportunity for those involved in 

the research. 

http://educar.sc.usp.br/biologia/textos/percepmapa.html
http://educar.sc.usp.br/biologia/textos/percepfoto.html
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2. PARTICIPAÇÃO SOCIAL: HISTÓRIA, CLASSIFICAÇÕES, 

CONCEITO E MEIO AMBIENTE 

 

“A força do grupo compensa a fraqueza do indivíduo” 

(Dallari, 1984) 

 

 

A história brasileira é marcada por lutas e revoltas da população buscando ser ouvida e 

considerada, ou seja, ter voz ativa. Pouco a pouco várias conquistas foram alcançadas e o povo 

ganhou cada vez mais espaço nas decisões que poderiam mudar as suas vidas, apoiados muitas 

vezes por alguns interesses políticos de certos grupos em busca de poder, mas de qualquer forma 

esse espaço foi sendo conquistado. Segundo Bordenave (1983) a participação é uma necessidade 

humana, sendo, portanto, um direito. 

As mudanças econômicas e tecnológicas decorrentes da civilização moderna parecem ter 

desencadeado um processo de transição de individualismo massificador para uma participação 

coletiva, fato verificado pelo crescente interesse em participar da população no Brasil e no 

mundo, surgido como uma forma defensiva frente à alienação e a manipulação (BORDENAVE, 

1983). 

Segundo Silva, Jaccoud e Beghin (2005, p. 374) a Constituição Federal de 1988 é um 

marco da democratização e dos direitos sociais e compatibiliza os “princípios da democracia 

representativa e da democracia participativa, reconhecendo a participação social como um dos 

elementos-chave na organização das políticas públicas”. Assim esta passou a ser valorizada 

também no processo de decisão e implementação destas políticas e não mais, apenas, como 

forma de fiscalização das ações do Estado.  

 

 

2.1.  Participação Social: O que é? Por quê? Como acontece? 

 

 

Segundo Rios (1987) apud Stotz (2009) a participação social é um conceito genérico 

usado na sociologia e significa: a) integração, para indicar a natureza e o grau da incorporação do 

indivíduo ao grupo, e b) norma ou valor pelo qual se avaliam tipos de organização de natureza 
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social, econômica, política etc. Destrinchando estes conceitos, Stotz (2009) explica que o 

primeiro implica comportamentos e atitudes passivos e ativos, estimulados ou não, remetendo a 

coesão social quanto à mudança social. Já o segundo, caracteriza-se como mais político, 

significando democratização ou participação ampla dos cidadãos nos processos decisórios em 

uma dada sociedade.  

Além destes aspectos o conceito trazido em Arnstein (2002, p.1) agrega aspectos 

socioeconômicos:  

 

Participação é a redistribuição de poder que permite aos cidadãos sem-nada, atualmente 

excluídos dos processos políticos e econômicos, a serem ativamente incluídos no futuro. 

Ela é a estratégia pela qual os sem-nada se integram ao processo de decisão acerca de 

quais as informações a serem divulgadas, quais os objetivos e quais as políticas públicas 

que serão aprovadas, de que modo os recursos públicos serão alocados, quais programas 

serão executados e quais benefícios, tais como terceirização e contratação de serviços, 

estarão disponíveis. Resumindo, a participação constitui o meio pelo qual os sem-nada 

podem promover reformas sociais significativas que lhes permitam compartilhar dos 

benefícios da sociedade envolvente. 

 

Para Bordenave (1994) existem três dimensões de participação: fazer parte, tomar parte 

e ter parte. Assim o fazer parte constuituiria uma forma passiva de participação (onde o 

indivíduo apenas integra a realidade) e o tomar parte uma forma ativa (onde o indivíduo age 

sobre a realidade). No ter parte, o indivíduo dedica ao grupo social sua lealdade e 

responsabilidade, não a abandonando mesmo durante as adversidades ou em busca de outras 

organizações. 

Bordenave (1983) ainda separa, em três diferentes grupos, as instituições das quais os 

indivíduos podem participar ao longo da sua vida: grupos primários (família, amigos, vizinhos), 

grupos secundários (associações profissionais e sindicatos) e grupos terciários (partidos 

políticos e movimentos de classe).  

Assim, dentro desta perspectiva podemos afirmar que a participação se dá de duas 

formas: a microparticipação (“associação de duas ou mais pessoas numa atividade comum na 

qual elas não pretendem unicamente tirar benefícios pessoais e imediatos”) e a 

macroparticipação (“a intervenção das pessoas nos processos dinâmicos que constituem ou 

modificam a história da sociedade”) (BORDENAVE, 1983, p. 24), sendo as microparticipações 

aprendizagens para uma macroparticipação. 

O conceito de participação social elaborado por Amman (1980) traz essa idéia de 

macroparticipação: “participação social é o processo mediante o qual as diversas camadas sociais 
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têm parte na produção, na gestão e no usufruto dos bens de uma sociedade historicamente 

determinada”. Assim, por enterder que podem existir outras formas de participação social, antes 

de se atingir este patamar, este conceito de participação social será considerado como 

participação social plena. 

Para a autora, a partir do momento que as camadas sociais têm acesso a essas três 

instâncias (produção, gestão e usufruto), a participação social está concretizada. Assim, 

dependendo da forma de acesso a estas instâncias, pode-se classificar a participação em direta e 

indireta. Na primeira, ocorre o engajamento dos indivíduos no sistema político (ou institucional), 

onde se geram ou substânciam as decisões; e na segunda esse engajamento ocorre por meio do 

associativismo. 

Segundo Dallari (1984, p. 43) “em termos individuais a participação significa uma 

constante busca dos melhores caminhos, bem como o aproveitamento de todas as oportunidades 

para conscientizar os outros e para cobrar a participação de todos”. A busca de caminhos citada 

pelo autor é realizada mediante a observação da realidade, definição de valores e objetivos e 

escolha do modo e lugar de atuação. 

Verifica-se então também nesse autor a análise da participação a nível do indivíduo e a 

nível grupal (como o fez Ammann (1980)), onde o mesmo realiza a classificação destas como 

participação individual e coletiva. Segundo Dallari (1984, p. 44) a participação individual 

aproveita oportunidades para acordar consciências adormecidas, podendo ser feita em qualquer 

lugar onde as pessoas possam coversar, assim “cada indivíduo pode participar falando, 

escrevendo, discutindo, denunciando, cobrando responsabilidades e encorajando os tímidos e 

indecisos”. Já a participação coletiva se dá por meio da integração em um grupo social, que 

possui objetivos comuns e luta de diversas formas para alcançá-los, fazendo com que a ação 

individual, que dificilmente seria levada em consideração, ganhe proporções maiores. Dallari 

chama atenção para o fato de que mesmo os mais pobres, sem poder (econômico, político ou 

militar), nível intelectual baixo e profissões humildes conseguem ser ouvidos ao agirem em 

grupo. Todavia, é claro que organizações mais numerosas e mais organizadas têm o poder de 

exercer maiores influências. 

Porém, Ammann (1980) faz uma resalva quanto às organizações, afirmando que as 

mesmas tem sido amplamente estimuladas como forma de participação social, sendo muitas 

vezes tratadas como sinônimos, assim, a autora as coloca como um instrumento que pode ou não 

viabilizar a participação, sendo dispensáveis quando o indivíduo consegue participar das 

instâncias decisórias e de ações da sociedade de forma direta. 
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Para Bodernave (1983) existem sete graus de participação num grupo social levando-se 

em consideração o acesso ao controle das decisões pelos membros, como mostrado na Figura 2. 

 

Figura 2. Graus de Participação em uma organização de acordo com o 

incremento do controle das decisões pelos membros em detrimento dos 

dirigentes 

 

Fonte: Bordenave, 1983, p 31. 
 

Como verificado acima, o menor grau de participação é quando os dirigentes atêm-se a 

informar os demais membros (com reação ou não destes), o que não deixa de ser importante, 

pois somente depois da informação se pode chegar a níveis maiores de participação. No entanto, 

o problema está quando a participação encerra-se nesta etapa. Em seguinda, encontram-se as 

consultas facultativas e obrigatórias feitas pelos dirigentes sobre a opinião dos demais membros 

e, posteriormente, a elaboração e recomendação de propostas baseadas em tais consultas, 

atualmente comuns em conselhos e reuniões de orçamentos participativos. Em um nível de 

participação mais avançado, e ainda pouco praticado, está a co-gestão, a delegação e a auto-

gestão. 

Outra forma de analisar os níveis da participação é apresentada em Arnstein (2002) como 

exposto a seguir (Figura 3): 

Figura 3. Níveis de Participação do indivíduo na sociedade 

 

Fonte: Arnstein, 2002, p. 2. 
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Nota-se que a proposta da autora é bastante parecida com a de Bordenave (1983), estando 

a informação como o grau inicial de uma concessão mínina de poder participativo e o controle 

cidadão (semelhante a auto-gestão da primeira proposta) como o grau mais alto de participação. 

A novidade basicamente fica por conta dos níveis de não participação, com os degraus (1) 

manipulação e (2) terapia, onde segundo a autora serviriam para que os tomadores de decisão 

pudessem “educar” e “curar” os participantes. Na categoria dos níveis de concessão mínima de 

poder, com os degraus (3) informação e (4) consulta os participantes ouvem e são ouvidos, mas 

não possuem poder para assegurar que suas opiniões serão aceitas, e no degrau (5) pacificação, 

os sem-nada aconselham os detentores do poder, porém ficando nas mãos destes o poder 

decisório final. Na categoria dos níveis de poder cidadão tem-se (6) parceria, onde é permitida a 

negociação de igual para igual com os detentores do poder; (7) delegação de poder e (8) controle 

cidadão, onde os sem-nada detém a maioria nos fóruns de tomada de decisão, ou mesmo seu 

pleno poder de gerenciamento. 

Mas afinal, o que leva as pessoas a participarem de algo? Bordenave (1983) afirma que 

existem basicamente dois motivos que levam a participação e que devem estar equilibrados: 

primeiro, a satisfação pessoal (base afetiva) e, segundo, o aumento da eficácia na solução de 

problemas ao se estar em um grupo (base instrumental). 

Do ponto de vista das instituições, Bordenave (1983) afirma que o estímulo da 

participação é interessante tanto para setores progressistas, que possuem objetivos de libertação e 

igualdade para a população participante; quando para setores não muito favoráveis a esta, pois 

encontram nela uma forma de manutenção da situação de controle. 

Já Ammann (1980, p. 39) diz que existem quatro motivos que levam o indivíduo à 

participação, podendo ser de natureza: lógica, biológica, ética e amorosa. 

 

Tem-se, portanto, que esses motivos são fundamentais à geração e ao impulso, do 

processo participativo. Pelo motivo lógico os indivíduos são movidos à informação 

sobre os mecanismos e as formas da participação; o motivo biológico estimula os 

indidíduos à produção e ao usufruto dos bens da sociedade; mediante o motivo ético, 

eles buscam o contato e a associação com outros indivíduos; o último, estimula a 

projeção e a intervenção do sujeito em seu meio ambiente, facilitando a gestão da 

sociedade. 
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2.2. Participação Social e Marginalidade 

 

 

Bordenave (1983, p. 18) afirma que uma forma eficiente de entender o que é participação 

é entender o seu contrário, a marginalidade, conceituando-a como “ficar de fora de alguma coisa, 

às margens do processo sem nele intervir.”. Porém,  por que as pessoas muitas vezes não 

participam de forma efetiva em sua sociedade? Para explicar este fenômeno, Lima (1983) analisa 

a participação social e sua marginalidade sob a ótica de duas grandes linhas de pensamento de 

acordo com o contexto socioeconômico: 

 Perspectiva Estrutural - Fundamentalista – baseada da teoria da modernização, onde 

existiriam etapas para se chegar ao desenvolvimento. Desta forma, os países 

subdesenvolvidos deveriam cumprir etapas para alcançar o seu desenvolvimento. A 

marginalidade na participação neste caso seria resultado deste desajuste “transitório” 

entre um tipo de sociedade e outra. Assim, ao se desenvolver a sociedade a forma de 

participação social de sua população passaria de limitada para ampla. Segundo a autora, 

esta visão é claramente derrubada ao se observar a realidade dos países latino 

americanos, que mesmo com muitos avanços não conseguem atingir essas etapas do 

desenvolvimento previsto, estando boa parcela de sua população marginalizada do 

processo de modernização e crescimento econômico. Porém, segundo a autora, para 

alguns estudiosos, esse fenômeno é visto como um dualismo comum de países 

subdesenvolvidos, onde suas regiões menos desenvolvidas serviriam para sustentar as 

mais desenvolvidas. Resumindo, as interpretações de participação e marginalidade desta 

visão baseiam-se numa visão de um todo harmônico e estável ao final de um processo 

de passagem do subdesenvolvimento para o desenvolvimento, através do melhoramento 

e progresso técnico-industrial. 

 

Nesta perspectiva a autora elenca os diferentes tipos de marginalidade da participação:  

a) como uma problemática físico-ecológica – onde a falta de participação decorreria das 

condições de moradia (favelas, cortiços, invasões) dos indivíduos, onde a sociedade 

precisaria fazer algo por esses indivíduos marginalizados, sem precisar reformular-se;  

b) como participação na cultura da pobreza – onde as características socioculturais dos 

indivíduos de classes econômicas mais baixas como subemprego, baixo salários, 
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problemas nas áreas de saúde, educação, moradia, dependência, atitudes conformistas 

etc. seriam explicações fundamentais da sua falta de participação;  

c) como falta de participação – resultante apenas da falta de organização interna dos 

grupos marginalizados, equivalendo a uma falta de identidade sociocultural, onde a 

culpa da falta de participação é do indivíduo e não da sociedade;  

d) como resíduo do desenvolvimento econômico – onde paulatinamente, através do 

desenvolvimento econômico, os grupos marginalizados passariam a participar dos 

benefícios culturais e materiais resultantes deste desenvolvimento. 

 

 Perspectiva Histórico-Estrutural – baseada na teoria da dependência, que analisa como 

as questões de contradições e conflitos aparecem no processo histórico e se dão nas 

relações de classes sociais e no próprio sistema. Assim, o subdesenvolvimento seria 

resultado da economia passada e atual, baseada na relação de dependência entre países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, possuindo uma perspectiva globalizante do processo, 

mas que deve ser analisada a partir da história de cada país. Desta forma, a 

marginalização é vista como resultado do próprio processo histórico, principalmente na 

2ª fase da industrialização, onde ocorreu a modernização agrícola, resultando em 

movimentos migratórios para os grandes centros, uma vez que com industrialização 

modernizada dependia-se menos de mão-de-obra. Marginalização essa que foi 

aumentando de modo diretamente proporcional ao crescimento da industrialização. Nesta 

perspectiva a “falta de participação é vista como resultado do próprio sistema, sendo 

funcional aos objetivos do sistema, ou seja, rentável e inerente ao processo de 

acumulação” (LIMA, 1983, p. 33). 

 

Depois de destrinchar a análise nas duas perspectivas Lima (1983) afirma que sua linha 

de pensamento é concordante com a histórico-cultural e sua visão é ratificada por Bordenave 

(1983) que coloca que a marginalização na participação não é consequência de atrasos dos países 

subdesenvolvidos, mas sim resultado lógico e natural de todo processo histórico de exploração 

econômica, com acesso aos benefícios de forma desigual, mantendo o poder nas mãos de poucos 

enquanto que a participação da maioria da população é vetada. 
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2.3. Participação Social e Meio Ambiente 

 

 

A participação social nas questões ambientais ganhou força com o fim da ditadura 

militar, com a redemocratização do país e o fortalecimento do movimento ambientalista. Assim, 

o incremento de teses do movimento pró-meio ambiente na Constituição de 1988 ajudou a 

difundir e defender a ideia de eficácia social e sustentabilidade política a partir da inclusão das 

comunidades locais e do entorno na promoção de uma repartição socialmente justa e equitativa 

dos benefícios derivados da proteção ambiental, na busca de uma melhor qualidade de vida 

(TEIXEIRA et al., 2010). 

Em se tratando de áreas protegidas, em 2000, foi criado do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC, onde a participação das comunidades atingidas é assegurada, 

desde a elaboração da proposta até a sua gestão. Em suas diretrizes podemos destacar os 

seguintes trechos (já apresentados na introdução deste trabalho) que evidenciam e resguardam a 

participação social, onde diz que se “assegurem a participação efetiva das populações locais na 

criação, implantação e gestão das unidades de conservação” (BRASIL, 2000 Lei 9.985, Art. 5, 

III. Grifo nosso); e que se “considerem as condições e necessidades das populações locais no 

desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais” 

(BRASIL, 2000 Lei 9.985, Art. 5, IX. Grifo nosso). Em se tratando de uma Área de Proteção 

Ambiental (como no presente trabalho), o SNUC diz no seu no § 5º que a mesma “disporá de um 

Conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por 

representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população 

residente, conforme se dispuser no regulamento desta Lei.” (BRASIL, 2000 Lei 9.985, Art. 15, 

§ 5º. Grifo nosso). 

Teixeira et al. (2010) apontam que a participação social apontada no SNUC é 

fundamentada no caput do art. 225 da Constituição Federal, o qual impõe à coletividade e ao 

Poder Público o dever de zelar pelo equilíbrio ecológico do Planeta e no Decreto nº 5.758/2006 

que institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), o qual determina a 

participação como princípio, diretriz, eixo temático e estratégia. 

Andrade et al. (2002, p. 2) afirmam que, aos poucos, os trabalhos sobre meio ambiente 

foram se aproximando das ciências sociais, lançando o olhar aos atores envolvidos com o uso e 

gestão dos recursos naturais e completam afirmando que “essa ótica considera a gestão do meio 

ambiente como resultante da participação de atores sociais, da construção de sujeitos coletivos, 
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da constante composição, oposição e negociação entre interesses individuais e coletivos em torno 

da apropriação dos bens naturais”.  

Sabemos, porém, que em se tratando de leis o nosso país está bem assistido, mas o 

cumprimento das mesmas é deficitário em vários setores, inclusive em termos de assegurar a 

participação efetiva da população. Assim, é comum que, ao invés da construção coletiva citada 

pelos autores acima, ocorra apenas a imposição de regras e ações, baseadas em estudos muito 

amplos ou somente técnicos, cabendo à população apenas tomar conhecimento destas, já 

elaboradas e, quando muito, apenas ratificá-las, acarretando em uma sensação da falsa 

participação. Fato bastante evidenciado nas consultas públicas, por exemplo, para instalação de 

grandes empreendimentos, que muitas vezes são realizadas simplesmente como mera etapa 

burocrática. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

3.1. Localização e criação da APA Aldeia-Beberibe 

 

Criada pelo Decreto Nº 34.692 de 17 de março de 2010 a Unidade de Conservação 

Estadual de Uso Sustentável, Área de Proteção Ambiental – APA Aldeia-Beberibe, está 

localizada na porção norte ocidental da Região Metropolitana do Recife – RMR, abrangendo 

parte dos Municípios de Abreu e Lima (69,0% de seu território está dentro da APA), Camaragibe 

(46,7%), Araçoiaba (28,7%), Recife (23,3%), Igarassu (22,8%), Paulista (22,2%) e São 

Lourenço da Mata (2,5%), todos da RMR e, ainda, Paudalho (10,2%) na Zona da Mata Norte. A 

área total da Unidade de Conservação é de 31.634ha (PERNAMBUCO, 2010 e 2011) (Figura 4). 
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Figura 4. Localização da Área de Proteção Ambiental - APA Aldeia-

Beberibe.  

 

Legenda: 

Fonte: CPRH, 2011. 

 

Em relação ao percentual de cada município na Área de Proteção Ambiental Aldeia-

Beberibe verifica-se que as terras incluídas no Município de Abreu e Lima correspondem ao 

maior percentual, com 28%, seguidas de Igarassu com 22%, Recife com 16%, Paudalho e 

Araçoiaba ambas com 9%, Paulista e Camaragibe ambas com 7% e por fim São Lourenço da 

Mata com o menor percentual, 2% (Figura 5). 
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Figura 5. Extensão percentual de cada município na APA Aldeia-Beberibe. 

 

Fonte: Pernambuco, 2010. 

 

A criação da APA em 2010 surge como resultado de diversos estudos que demonstraram 

a importância da região. Em 2001, após estudos que apontavam a relevância da conservação da 

área, hoje APA, foi elaborado um protocolo de intenções, assinado por sete dos oito municípios 

que hoje a compõem (na ocasião, não estava presente o Município de Igarassu). A intenção desse 

protocolo foi discutir diretrizes comuns para políticas públicas locais, tomando como referência 

as vulnerabilidades e potencialidades de ordem econômica, social, cultural e ambiental 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PMCG et al., 2008). 

Em 2008, foi elaborada a Agenda 21 da Região de Aldeia que, novamente, veio reforçar 

os aspectos relevantes na região que se somariam a diversos estudos para a criação da APA, 

pensando mais uma vez de forma integrada entre os sete municípios participantes do protocolo 

de intenções de 2001. 

Em agosto de 2009 é lançada a proposta técnica para a criação da APA. Elaborada por 

membros de diversos órgãos do governo estadual, a proposta apontava características relevantes 

para a conservação do local, como a classificação da Região de Aldeia como área prioritária para 

a conservação da biodiversidade de Pernambuco (nas categorias de “muito alta” e de “extrema” 

relevância), com destaque ainda para a importância da região no abastecimento de água da RMR 

(PERNAMBUCO, 2009). 
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3.2.  Localização e justificativa da escolha do núcleo de estudo 

 

 

Dos oito municípios que compõem a APA Aldeia-Beberibe, este estudo concentrou-se no 

Município de Camaragibe, que se destaca dos demais por tratar-se de uma área protegida em 

território urbano, ser um local de forte pressão antrópica pela especulação imobiliária e por 

possuir atores sociais bastante diferenciados do ponto de vista socioeconômico e potencialidade 

à participação social. Devido a estas peculiaridades, é provável que os resultados não sejam 

100% extrapoláveis para a APA como um todo, mas não deixam de caracterizar uma das 

realidades da mesma e de outras APA urbanas encontradas em todo o país. 

Além de pertencer a APA, o município também integra a chamada Região de Aldeia que 

compreende sete municípios que margeiam a PE-27, estando em sua totalidade nos Municípios 

de Araçoiaba, Camaragibe, São Lourenço da Mata e Paudalho e partes em Recife, Abreu e Lima 

e Paulista, com área total de 891,30 km
2 

(23% da Região Metropolitana do Recife) 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE et al., 2008) (Figura 13). 

 

 

3.3. Procedimentos metodológicos e técnicas de análise 

 

 

Tomando como base os objetivos da pesquisa foram realizados os seguintes procedimentos 

metodológicos: 

1. Revisão da literatura, tanto dos temas específicos da pesquisa, quanto da metodologia 

empregada e levantamento de informações gerais do local de estudo (tanto da APA 

Aldeia-Beberibe inteira quando do nosso núcleo de estudo, o Município de Camaragibe 

- RPA5), tais como aspectos físicos, históricos, socioeconômicos, ecológicos e 

ambientais; 

2. Participação e obtenção de informações em duas oficinas na APA, uma de diagnóstico e 

outra de construção do zoneamento ecológico econômico da Unidade de Conservação e 

participação em três reuniões do Fórum Socioambiental de Aldeia; 

3. Realização das entrevistas com os diferentes atores sociais; 

4. Análise das entrevistas seguindo as técnicas apresentadas mais adiante; 

5. Elaboração dos resultados com base no referencial teórico construído.  
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A fim de ter uma ideia macro dos aspectos relacionados à percepção ambiental e 

participação social da APA Aldeia-Beberibe foram realizadas entrevistas por telefone com 

membros das secretarias de meio ambiente ou relacionadas a esta de sete dos oito municípios que 

a compõem. Um contato prévio com os mesmos foi possível durante as oficinas de elaboração do 

diagnóstico socioambiental e de elaboração do zoneamento ecológico econômico da APA. Após 

vários contatos, não foi possível conseguir uma entrevista com o representante de Igarassu e 

como não havia nenhum representante do Município de São Lourenço da Mata, o representante 

desse município foi localizado posteriormente e sua entrevista foi presencial. 

Para obtenção de dados mais específicos foram entrevistados atores sociais no Município 

de Camaragibe, em áreas que ficam dentro da APA (ou seja, na RPA 5). A fim de contemplar a 

heterogeneidade desses atores foram entrevistadas pessoas de diferentes gêneros, idade, graus de 

instrução e de papéis sociais relevantes para a gestão da APA sendo eles: 1- comércio, 2 - 

administração pública; 3 - moradores de condomínios; 4 - moradores de vilas
1
; 5 - educação 

pública; 6 - educação privada; 7 - serviços; e 8 - grupos sociais
2
.  

Estabeleceu-se previamente que seriam entrevistados pelo menos três representantes de 

cada um dos papéis sociais estabelecidos, os entrevistados foram abordados no trecho da PE-27 

do km 9 ao km14, obedecendo a metodologia de amostragem por conglomerado. Os papéis 

sociais destinados para análise foram selecionados de acordo com as características históricas, 

socioeconômicas e ambientais de ocupação do local. 

De acordo com Gil (2008, p. 103) “a amostragem por conglomerado é indicada em 

situações em que é bastante difícil a identificação dos seus elementos” sendo vantajosa quando é 

difícil realizar o levantamento da população total. 

Os entrevistados foram encontrados nos locais em que desempenhavam seus papéis 

sociais e antes de iniciar a entrevista, foram informados do objetivo geral da mesma e que a sua 

identificação era opcional, onde apenas as informações fornecidas poderiam ser utilizadas, 

                                       
1
 Foram denominados moradores de vilas os entrevistados que moravam em casas de padrão construtivo simples e 

fora dos condomínios. 

 
2
 Grupo social é definido como: 

  

...sistema social que envolve interação regular entre seus membros e uma entidade 

coletiva comum. [...] Os grupos também variam na frequência e na profundidade com 

que interagem, por quanto tempo sobrevivem e as razões porque pessoas neles 

ingressam e deles participam. [...] 

A filiação a um grupo, por exemplo, constitui parte importante da identidade social do 

indivíduo. [...] 

Os grupos são ainda importantes por causa das consequências sócias que produzem 

(JOHNSON, 1997, p. 118-119). 
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mesmo sem a identificação dos mesmos. Em seu texto sobre política e ética na pesquisa 

qualitativa Punch (2011) afirma que os sujeitos da pesquisa tem o direito de ser informados que 

estão sendo pesquisados e sobre a natureza da mesma, devendo-se não enganar os entrevistados, 

porém não sendo preciso detalhar os objetivos quando tais informações possam afetar as 

respostas que serão fornecidas. 

As entrevistas foram semiestruturadas (ver Apêndice), com posterior análise de conteúdo 

das representações sociais dos sujeitos entrevistados quanto à percepção ambiental de Aldeia e as 

formas de participação social nesta localidade. Os dados obtidos foram complementados com a 

observação sistemática do local de estudo.  

Em relação à metodologia de entrevistas Fontana e Frey (2003) afirmam que na aplicação 

deste instrumento o pesquisador deve envolver o pesquisado em um conversa amigável e para 

“quebrar o gelo”, deve iniciar seu trabalho com perguntas mais gerais e ir gradualmente para os 

temas mais específicos de forma gradual e discreta. Desta forma, o roteiro de entrevista do 

trabalho em questão contou primeiramente com questões de caracterização social do informante 

(idade, sexo, grau de instrução e papel social no núcleo de estudo) e posteriormente questões 

mais focadas nos objetivos do estudo. Procurou-se, em seguida, saber se os entrevistados sabiam 

da existência da APA e sua localização. Para analisar a percepção ambiental, perguntou-se sobre 

a implantação da APA, aspectos positivos e negativos da realização dos seus papéis sociais no 

lugar e aspectos positivos e negativos do lugar de maneira geral. Para análise da participação 

social foram levantadas questões sobre as ações dos indivíduos para minimizar os aspectos 

negativos e ampliar os positivos, suas ações em prol do meio ambiente e das pessoas de Aldeia e 

a sua participação em algum grupo social no lugar. 

O roteiro de entrevista foi baseado em alguns aspectos da técnica da Investigação 

Apreciativa, tais como: buscar perguntas que valorizassem as ações promovidas pelos indivíduos 

e principalmente aquilo que fosse positivo (a fim de facilitar o fluxo e entusiasmo da conversa); 

procurar o indicativo das soluções para os problemas que fossem apresentados; não buscar 

respostas certas ou erradas, mas buscar o efeito destas na construção de diferentes realidades; 

perceber que os relatos são resultado de escolhas dos entrevistados que acabam por selecionar as 

partes que mais lhes interessam no momento; e que a forma como as pessoas pensam sobre o 

futuro constrói a forma como se direcionam para o mesmo (SOUZA; MCNAMEE e DOS 

SANTOS, 2010) 

Ainda sobre a metodologia de entrevista Fontana e Frey (2003) afirmaram que esta 

metodologia é uma das formas mais comuns e poderosas de se entender os seres humanos, 



51 

 

 

porém deve-se estar atento, pois tanto a palavra falada quanto escrita tem sempre um resíduo de 

ambiguidade, mesmo o pesquisador sendo cuidadoso na formulação das perguntas e no relato 

das respostas. Devido a sua eficiência, a sociedade atual utiliza-se cada vez deste instrumento, 

estando ele em toda parte (no atendimento médico, na assistência social, na avaliação do 

transporte público de empresas de serviços...), assim o seu uso exacerbado pode influenciar de 

forma negativa a receptividade dos entrevistados, com uma diminuição da disponibilidade de 

participação ou de profundidade das suas respostas.  

Os autores acima caracterizam basicamente dois tipos de entrevistas: as estruturadas e as 

não estruturadas e destrincham diversos aspectos de cada uma delas. A fim de alcançar os 

objetivos do estudo em questão, neste trabalho foram realizadas entrevistas semiestruturadas, 

incluindo, assim, aspectos considerados importantes dos dois tipos de entrevistas. 

Foram considerados os seguintes aspectos da entrevista não estruturada: 

  Tentar compreender o comportamento complexo de membros da sociedade, sem impor 

qualquer categorização a priori que possa limitar o campo de investigação; 

 Estabelecer uma relação pessoa-a-pessoa com o entrevistado e o desejo de compreender, 

em vez de explicar; 

 Acessar o cenário da pesquisa, compreendendo a língua e cultura dos entrevistados, 

decidindo sobre a melhor forma de apresentar-se, tentando localizar sempre um bom 

informante e obter a confiança dos estrevistados e estabeler uma conexão com eles. 

 

Da entrevista estruturada os aspectos considerados foram: 

 

 O entrevistador deve perguntar a todos os entrevistados a mesma série de perguntas pré-

estabelecidas; 

 O entrevistador nunca deve sugerir, concordar ou discordar de uma resposta; 

 O entrevistador deve levar em consideração as principais causas de erros na obtenção das 

respostas como: a tentativa do entrevistado de tentar agradá-lo ou evitar que este 

apreenda algo dele; também a ocorrência de falhas na memória do entrevistado; e o erro 

do entrevistador ao impedir a comunicação correta das perguntas, devido suas 

características técnicas ou questionamentos. 

 

Segundo Boni e Quaresma (2005), a entrevista semiestruturada caracteriza-se como 

aquela onde o pesquisado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto e o pesquisador 
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segue um conjunto de questões previamente definidas, realizadas em um contexto semelhante ao 

de uma conversa informal, podendo fazer interferências quando notar que o informante não 

tenha entendido uma determinada questão ou tenha fugido do tema proposto. 

Os autores acima afirmam ainda que são vantagens deste tipo de entrevista: a produção 

de uma melhor amostragem da população de interesse; um índice de respostas bem abrangente; a 

eliminação da dificuldade de escrita de algumas pessoas, bem como esclarecimento sobre algum 

ponto, evitando enganos; maior elasticidade quanto à duração da entrevista; favorecimento de 

respostas espontâneas; e maior abertura entre pesquisado e pesquisador, favorecendo a 

investigação de aspectos afetivos e valorativos por parte dos informantes. 

Após a realização das entrevistas, estas foram submetidas a análise do conteúdo das 

informações concedidas. Bardin (1977) se refere a esta técnica como um conjunto de 

instrumentos metodológicos que se aperfeiçoa constantemente e que se aplica a discursos 

diversificados, servindo para desvelar o que está oculto no texto mediante a decodificação da 

mensagem. 

A análise de conteúdo pode ser utilizada tanto de forma qualitativa quanto quantitativa. 

Diferente da análise de discurso que trabalha com o sentido, a análise de conteúdo, como o 

próprio nome diz, trabalha com o conteúdo, ou seja, com as condições linguísticas, através das 

condições empíricas do texto, estabelecendo categorias para a sua interpretação. Assim esta 

técnica espera entender o sujeito numa concepção transparente da linguagem (CAREGNATO; 

MUTTI, 2006). 

O trabalho em questão baseou-se em alguns itens do roteiro de análise de conteúdo 

proposto por Bardin (1977) seguindo os passos abaixo:  

a) pré-análise, com leitura flutuante (onde se obtiveram as primeiras impressões), 

formulação da hipótese (não a hipótese geral do trabalho, mas em relação à resposta 

analisada) e elaboração de indicadores que fundamentaram a interpretação final; 

b) exploração do material; 

c) tratamento dos dados e interpretações. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA APA ALDEIA–BEBERIBE 

 

 

Este capítulo foi estruturado com o objetivo de contextualizar o núcleo de estudo na área 

de estudo APA Aldeia-Beberibe, ou seja, numa perspectiva mais macro e principalmente, dentro 

da sua nova situação no contexto ambiental legal. Para construí-lo buscou-se a literatura 

pertinente, geral e específica e informações obtidas em duas oficinas para a implantação da 

Unidade de Conservação. 

As oficinas citadas foram “Oficina de Diagnóstico para o Plano de Manejo da APA 

Aldeia-Beberibe” e “Oficina do Zoneamento e Programas de Manejo da APA Aldeia-Beberibe” 

ocorridas, respectivamente, nos dias 14 de março e 10 e11 de maio de 2012 no Hotel Campestre, 

km 14 da PE-27, Município de Camaragibe, organizadas pela empresa de empresa de consultoria 

GEOSISTEMAS, contratada pela CPRH para a elaboração do Plano de Manejo da APA Aldeia-

Beberibe. 

 

Figura 6. Imagens da Oficina de Diagnóstico para o Plano de Manejo da APA 

Aldeia Beberibe. 

 

Fonte: Sotero, 2012. 
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Nessas oficinas estiveram presentes representantes das prefeituras dos municípios que 

compõem a APA (exceto de São Lourenço da Mata), de grupos sociais (associações, ONG e 

sindicatos), da Usina Petribu, COMPESA, Sociedade Nordestina de Ecologia, moradores, 

Exército, IBAMA, UFPE e UFRPE. 

A decisão da elaboração desta análise, parte da riqueza de informações obtidas nestas 

ocasiões, que muito podem contribuir para o entendimento da área e principalmente por se 

tratarem de momentos de construção participativa. 

O documento estruturante desta análise é o Decreto Nº 34.692 de 17 de março de 2010, 

que cria a Área de Proteção Ambiental – APA Aldeia-Beberibe. Justificando a criação da APA, 

este documento explicita várias peculiaridades da área que levaram a tal definição, a maioria no 

que diz respeito a recursos naturais e no final destrincha suas potencialidades para um 

desenvolvimento sustentável. 

 

4.1. Clima e Solo 

 

A APA Aldeia Beberibe possui clima tropical úmido tipo As’ pela classificação de 

Köppen, temperatura média anual de 25ºC. Os solos que cobrem a maior parte desta UC são do 

tipo Latossolos, Argissolos e Espodossolos, onde predominam a Formação Barreiras, 

responsáveis pela forma dos tabuleiros que podem chegar a 160m de altura (CPRH, 2011). 

 

 

4.2. Recursos hídricos 

 

 

Dentre os recursos naturais explicitados no decreto de criação, a água ganhou grande 

evidência, como mostrado abaixo nas peculiaridades trazidas no decreto em relação a este 

recurso no local, sendo elas: 

 Interesse do Estado na revitalização da bacia hidrográfica do Rio Beberibe; 

 Local de abrigo do único reservatório do Litoral Norte, Barragem de Botafogo, 

integrado ao sistema de abastecimento público da RMR; 

 Presença de remanescentes que protegem áreas de nascentes de pequenos rios que 

afluem ao rio Capibaribe e de rios que formam o Grupo de Bacias Litorâneas 1 de 

Pernambuco, que complementam o sistema de abastecimento público RMR; 
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 Presença da formação Beberibe, importante reserva de água subterrânea em 

exploração para abastecimento público da RMR e sua vulnerabilidade à poluição 

e contaminação provocada pelo uso e ocupação do solo sem controle; 

 Presença de cursos d’água e nascentes (APP), em sua maioria, inseridas na Área 

de Proteção de Mananciais da RMR. 

Segundo o Diagnóstico Ambiental e Socioeconômico da APA Aldeia-Beberibe esta UC 

“está inserida em parte da área das Bacias Hidrográficas dos rios Botafogo, Igarassu, Paratibe, 

Beberibe e o baixo curso do rio Capibaribe” (CPRH, 2011, p.41) (Figura 7). 

 

Figura 7. Hidrografia e remanescentes florestais da APA Aldeia-Beberibe 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CPRH - GERCO (Gerenciamento Costeiro) e Agência 

CONDEPE/FIDEM apud CPRH, 2011. 
 

Nota-se que a importância da região para o abastecimento da RMR é bastante citada no 

decreto, possivelmente como forma de demonstrar em termos mais econômicos e utilitários a 
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necessidade de conservação da área, não transparecendo ao leitor mais desatento as necessidades 

hídricas de toda a biota local, incluindo os seres humanos. 

Na oficina de diagnóstico, os participantes puderam elencar os recursos e as riquezas, as 

potencialidades, as pressões e as ameaças da APA. 

Como recursos e riquezas os entrevistados citaram o fato da localidade ser local de 

nascentes de vários rios, possuir açudes e lençóis d’água e o potencial hídrico subterrâneo para 

abastecimento residencial. A qualidade da água também foi citada, mas também foram 

destacadas as ameaças que este recurso sofre na região tais como: exploração clandestina de água 

mineral, desvio dos mananciais para atividades tipo pesque e pague e parques balneários e uso de 

agrotóxicos. Os participantes, ainda, fizeram uma perspectiva de ameaça futura, devido à 

poluição por dejetos gerados pela unidade prisional prevista de ser instalada no Município de 

Araçoiaba quando esta estiver em atividade. 

 

Segundo Souza (2010) a Região de Aldeia tem um papel fundamental no abastecimento 

da RMR, onde praticamente toda sua extensão norte é considerada Área de Proteção de 

Mananciais (Lei n. 9.860 de 12/08/1986). Como moradores e/ou atuantes na APA (pelo função 

que exercem) os participantes da oficina, demostraram conhecer as peculiaridades referentes a 

este recurso, bem como as principais pressões, não só as existentes, como também as futuras 

(com a projeção da poluição por dejetos pelo presídio de Araçoiaba). 

O referido presídio foi anunciado pela Secretaria Executiva de Ressocialização - SERES 

de Pernambuco, no final do ano de 2011, com capacidade para 2.200 presos, numa área de 30 

hectares nas imediações da APA, no Município de Araçoiaba. O mesmo é alvo de críticas e 

reivindicações por parte da população que é contra a sua implantação (TEIXEIRA, 2012). Na 

Figura 8 observa-se um cartaz de protesto da população em relação à instalação do presídio. 
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Figura 8. Reivindicação da população da APA Aldeia-Beberibe contra a 

construção do presídio no Município de Araçoiaba 

 

Fonte: Teixeira, 2012, foto de Hélia Scheppa. 

 

O grupo social Fórum Socioambiental de Aldeia já realizou diversas atividades visando 

impedir a instalação desta unidade prisional, nas imagens abaixo se verificam visitas ao local de 

implantação, palestras com a população e reunião com o Secretário de Meio Ambiente de 

Pernambuco, Sérgio Xavier (FÓRUM SOCIOAMBIENTAL DE ALDEIA, 2012). 

 

Figura 9. Ações do Fórum Socioambiental de Aldeia contra a implantação do 

presídio em Araçoiaba 

 
Legenda: A - visita da comissão do fórum ao local de implantação e conversa com os 

moradores locais; B - Palestra; C - encontro com o Secretário de Meio Ambiente de 

Pernambuco. 

Fonte: Fórum Socioambiental de Aldeia (2012). 

 

Sobre a exploração de água mineral, Andrade (2006) afirma que em Aldeia, Camaragibe, 

esta é uma atividade considerável, mas também cita como significativo o uso deste recurso como 

fonte de água para diversos usos pela população local. Em boa parte do território da APA não há 

serviço de abastecimento público de água, de modo que as residências e estabelecimentos 

retiram água diretamente do lençol freático não havendo controle sobre o uso dos mesmos. 

Segundo Levino, Borges e Morais (2010) os principais poluentes que acometem os 

corpos d’água são esgoto e resíduos industriais, lixo ou dejetos provenientes da agropecuária, 

destes devido ao uso desenfreado dos agrotóxicos ou pelo descarte incorreto dos recipientes.  
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Nas porção das Bacias hidrográficas dentro da APA verifica-se a ocorrência da poluição 

por resíduos domésticos e industriais na Bacia do rio Botafogo; na área da Bacia do Paratibe, 

verifica-se a ocupação por segunda residencia e granjas (onde muitas realizam criação de aves ou 

suinos, podendo causar poluição das águas pelo lançamento de dejetos sem tratamento); na do 

Beberibe verifica-se a pressão antrópica e sua ocupação também se dá por sítios e granjas; na do 

Capibaribe, a ocupação se dá por chácaras e granjas na margem esquerda e de cana-de-açucar na 

direita (ou seja, além da poluição por resíduos domésticos e lixo esta bacia sofre com a poluição 

por agrotóxicos); na do Igarassu, os cursos d’água sofrem pressão antrópica ao passarem por 

assentamentos rurais e na proximidade de áreas urbanas (CPRH, 2011). Verifica-se ainda a 

iminencia e possivelmente já ocorrência, da poluição por agrotóxicos nesta última Bacia 

hidrográfica que, além de ter a ocupação já citada, apresenta ainda granjas e chácaras (como nas 

demais) e possui também silvicultura, policultura e cultivo de coco na sua porção superior 

(LEÃO, 2004). 

 

 

4.3. Biodiversidade 

 

 

Aspectos referentes à biodiversidade também foram destacados no decreto de criação da 

APA, sendo eles de acordo com Pernambuco (2010): 

 Presença de remanescentes de mata atlântica, que formam inclusive o maior bloco 

contínuo acima do rio São Francisco, contando ainda com outros fragmentos 

dispersos e grande potencial de conectividade e refúgio para espécies raras 

ameaçadas de extinção; 

 Classificação, em 2002, como área de importância biológica Extrema e Muita Alta 

para a conservação da biodiversidade, pelo Atlas da Biodiversidade de 

Pernambuco; 

 Presença de áreas florestadas que recobrem espaços com declividades superiores a 

45°e topos de morro; 

 Presença de atributos paisagísticos que merecem ser apropriados e protegidos pela 

sociedade e pelo Estado. 
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Dentre os aspectos citados, observa-se a questão da biodiversidade, da extensão de área 

de mata e a questão estética dos atributos paisagísticos. Essas características também foram 

mencionadas na Oficina de Diagnóstico da APA, onde os participantes destacaram como 

recursos e riquezas da região a presença da Mata Atlântica, ainda com fragmentos significativos, 

com sua biodiversidade de flora e fauna e paisagens e clima diferenciados. 

Foi destacada, ainda, a potencialidade da região para o cultivo de flores ornamentais, 

ampliação das áreas de mata, produção de produtos orgânicos e geração de créditos de carbono. 

Como pressões e ameaças em relação à biodiversidade local, os entrevistados destacaram o 

crescimento do mercado imobiliário, principalmente ao longo da PE-27, desmatamento, 

invasões, ampliação das estradas, lixo nas vias e problemas decorrentes do lixão de Igarassu. 

Sobre os aspectos da gestão ambiental que interferem neste aspecto foram apontadas a 

morosidade das ações de combate à degradação, a falta de fiscalização e de articulação entre as 

prefeituras que compõem a região. 

 

Sobre a Mata Atlântica e sua cobertura na Região de Aldeia, o Diagnóstico da APA 

aponta que:  

 

A Região de Aldeia engloba 20% da Mata Atlântica remanescente no estado de 

Pernambuco, abrangendo cerca de 220 fragmentos florestais, dentre eles o maior 

fragmento de floresta Atlântica (cerca de 8.000ha [área do Campo de Instrução Mal 

Newton Cavalcanti (CIMNC)]) que ainda existe desde o estado de Alagoas até o Rio 

Grande do Norte (área também chamada de Centro de Endemismo Pernambuco (CEP)). 

Aldeia é também a detentora da maior porcentagem de cobertura florestal do CEP, a 

qual cobre 37% da área de Aldeia, o que equivale a 21.290,39ha de Mata Atlântica em 

diferentes idades de regeneração (DANTAS DE PAULA e LEÃO, 2008 apud CPRH, 

2011). 

 

Baseado em diversos estudos já realizados na área da APA, o mesmo diagnóstico aponta 

que já foram registradas 1.348 espécies, sendo 65,3% de espécies da flora e o restante da fauna, 

porém, salienta-se que o número pode ser ainda maior devido à ausência ou precariedade de 

estudos sobre microrganismos e invertebrados (CPRH, 2011). 

De acordo com Bryon (2012), a presença de remanescentes florestais na região é 

resultado da combinação de dois processos históricos, primeiramente a ocupação inicial da área 

que tinha a cana-de-açúcar como base, mas que acabou por resguardar algumas áreas de 

remanescentes de mata, que tinham sido desmatadas, mas por alguma dificuldade (acesso das 

máquinas, por exemplo), transformaram-se, ao longo do tempo, em florestas secundárias 

consideráveis; e em segundo lugar o fato da área encontrar-se fora do caminho dos grandes 
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empreendimentos, sendo suas principais funções até então a turística, a habitacional de segunda 

residência e de lazer.   

Pois bem, o inchaço da RMR e os problemas decorrentes deste, fizeram muitas das 

residências de fim de semana se tornarem principais (sobretudo nas localidades com acesso mais 

fácil, como em Camaragibe e São Lourenço da Mata) e esse “esquecimento” da região pelos 

grandes empreendimentos não mais existe. O trabalho da autora acima trata justamente da 

implantação do “Arco Viário Metropolitano”, via de acesso que passará por dentro da APA e que 

visa facilitar a ligação entre o Complexo Industrial Portuário de Suape (SUAPE) no litoral sul 

com a Fábrica da Fiat que está sendo implantada no litoral norte, nova área destinada pelo 

Governo Estadual a novos grandes empreendimentos (Figura 10). 

 

Figura 10. Grandes empreendimentos que afetarão a APA Aldeia-Beberibe  

 

Legenda: Em vermelho o Arco Metropolitano e em branco a Cidade da Copa. 

Fonte: Agência Condepe/Fidem e Aja Consultoria em Gestão Ltda., 2010. 

 

Outra pressão destacada pelos participantes da oficina de diagnóstico, o Lixão de 

Igarassu, está localizado fora da APA, nas proximidades do rio Arataca e alvo de várias 
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denuncias e protestos por parte da população do seu entorno (SILVA, 2010). Hoje, além do lixo 

do próprio município o aterro recebe ainda o lixo de Recife gerando mais problemas ambientais 

e reivindicações. 

 

 

4.4. Potencialidade para o desenvolvimento sustentável 

 

 

Para finalizar, o decreto aponta a potencialidade da região para um desenvolvimento 

sustentável, convergindo ações dos oito municípios de forma coordenada visando à proteção do 

seu patrimônio biológico, paisagístico, cultural e a valorização do homem.  

A possibilidade da região servir de exemplo de local com desenvolvimento sustentável 

para o resto do Estado foi apresentada como um asseio da população envolvida as oficinas. Os 

participantes levantaram informações locais que acreditaram ser importantes para se chegar a 

esse objetivo tais como: baixa densidade demográfica, população participativa e com elevado 

nível cultural, presença de grupos sociais fortes, existência dos Planos diretores dos municípios e 

da Agenda 21da Região de Aldeia, potencialidade de turismo ecológico e de outras atividades 

compatíveis com o ambiente local, proximidade geográfica com universidades, potencialidade de 

trabalhos de Educação Ambiental com o público infanto-juvenil e de transformação do local em 

um espaço planejado. 

Além de aspectos positivos, os participantes não deixaram de demonstrar preocupação 

com as pressões e ameaças que apõem em risco a possibilidade dos seus anseios, tais como: 

instalação do presídio, especulação imobiliária e crescimento desregulado do comércio da região, 

planejamento de expansão das estradas existentes e falta de condições para a fiscalização. Ao 

final, os participantes até vislumbraram um futuro desesperançoso para o conselho gestor a ser 

formado, quando mencionaram a possibilidade deste ser impotente ou comodista. 

 

A baixa densidade demográfica citada pelos participantes da Oficina de Diagnóstico, 

como uma característica favorável ao desenvolvimento sustentável, é observada no mapa abaixo, 

que traz a densidade dos oitos municípios reunidos (Figura 11). Em sua área central, a qual é 

abrangida pela área da APA, nota-se claramente uma uniformidade correspondente ao nível de 

densidade mais baixo (0 - 4.465,07 hab./km²). Esta baixa densidade deve-se ao fato dos grandes 

aglomerados historicamente sempre se concentrarem nas capitais (no mapa vemos a parte 
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claramente mais habitada correspondente ao Município de Recife) e no litoral. Além do fato, já 

descrito acima, das áreas dos oito municípios dentro da APA serem bastante ocupadas por 

chácaras, granjas, sítios, plantações de cana-de-açúcar e outras culturas, sendo, aliás, a 

agricultura a origem da sua ocupação.  

 

Figura 11. Densidade demográfica dos oito municípios que compõem a APA 

Aldeia-Beberibe. 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

A presença de diversas atividades econômicas ressaltadas pelos participantes da oficina 

pode ser observada no Zoneamento Ambiental da APA Aldeia-Beberibe (apresentado na Oficina 

de Zoneamento), onde foram diferenciadas as seguintes zonas: 1) Zona Rural e de Proteção aos 

Mananciais (ZRPM), com duas subzonas: (a) Agroindustrial (norte e sudoeste da APA, com 

áreas de cultivo de cana-de-açúcar, bambu e fragmentos florestais) e (b) Policultura (porção 

central também com cana-de-açúcar, policultura nos assentamentos rurais e fragmentos de mata); 

2) Zona de Interesse Urbano e Ambiental (ZIUA) com os aglomerados urbanos do centro de 

Araçoiaba, Aldeia (de Camaragibe), Cruz de Rebouças (Igarassu) e Bola na Rede (Paulista), 

onde como toda área urbana precisa contar com empreendimentos comerciais (mesmo que de 

pequeno porte) como restaurantes, escolas, lojas, farmácias, mercados etc.; e 3) Zona de 

Interesse Urbano e Industrial (ZIUI) com o Distrito Industrial de Paulista. 

Quanto à população presente na área da APA, os participantes da oficina de diagnóstico a 

caracterizaram como um dos recursos e riquezas da região, como participativa e como um 

potencial humano com elevado nível cultural. A imagem abaixo traz a quantificação dos oito 

municípios da APA, em relação a número de habitantes com Ensino Superior Completo, 

verifica-se que com exceção de Araçoiaba, os demais atingiram o nível mais alto (acima de 

1.066 habitantes) (Figura 12).  
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Figura 12. Nível de instrução superior dos oito municípios que compõem a 

APA Aldeia-Beberibe – Pernambuco 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Deve-se levar em consideração que os dados são da extensão total dos municípios e não 

apenas de suas áreas dentro da APA, mas podemos conjecturar que nas áreas ocupadas por 

granjas, chácaras, condomínios de classe média alta e fazendas, possivelmente a população 

possui um grau de instrução de médio a superior e nas áreas ocupadas por assentamentos rurais e 

ocupações irregulares de baixa renda, possivelmente a população possui um grau de instrução 

que varia de não alfabetizado a médio. 

Dentre os municípios que compõem a APA, Araçoiaba possui a pior situação quando a 

escolarização dos seus munícipes, onde 69,7% da sua população total possui o nível de 

escolarização mais baixo (sem instrução ou fundamental incompleto) seguido de perto por 

Paudalho com 64% (IBGE, 2010) (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Graus de instrução da população nos oito municípios que compõe a 

APA Aldeia-Beberibe, Pernambuco  

Municípios 
Total de 

habitantes 

Sem instrução e 

fundamental 

incompleto 

(%) 

Fundamental 

completo e 

médio 

incompleto 

(%) 

Médio completo 

e superior 

incompleto 

(%) 

Superior 

completo 

(%) 

Não 

determin

ado 

(%) 

Abreu e Lima 80.277 51,3 18,18 27,53 2,48 0,51 

Araçoiaba 14.868 69,7 13,95 15,12 1,07 0,21 

Camaragibe 123.483 50,6 17,26 27,82 3,83 0,46 

Igarassu 85.835 55,4 15,73 25,76 2,58 0,51 

Paudalho 42.392 64,0 15,01 17,93 2,82 0,24 

Paulista 257.939 39,6 19,14 34,87 5,85 0,51 

Recife 1.336.198 39,6 16,53 29,00 14,36 0,54 

São Lourenço da Mata 86.662 58,5 15,58 22,58 2,46 0,84 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Outro recurso e riqueza citado pelos participantes foram os Planos Diretores, o  Quadro 2 

seguir confirma a informação fornecida pelos mesmos, quanto a todos os municípios possuírem 
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este documento. Braga (2009, p. 27-28) aponta que o Plano Diretor “é o instrumento básico e 

estratégico da política de desenvolvimento de um município, para a orientação dos agentes 

públicos e privados que atuam na produção e na gestão da cidade e do seu entorno rural”. 

 

Quadro 2. Relação dos Planos Diretores dos municípios da APA Aldeia-

Beberibe 

Município 
Lei do Plano 

Diretor 
Ano 

Abreu e Lima Nº 650 2008 

Araçoiaba Nº 193 2008 

Camaragibe Nº 341 2007 

Igarassu Nº 2.629 2006 

Paudalho Nº 574 2006 

Paulista Nº 4.040 2008 

Recife Nº 17511 2008 

São Lourenço da Mata Nº 2159 2008 

Fonte: Brasil - Ministério das Cidades e FASE Pernambuco (2009); Agência 

Condepe/Fidem e AJA Consultoria em Gestão LTDA (2010). 
 

Vale salientar que o fato de todos os municípios possuírem este documento, não garante o 

ordenamento do crescimento dos mesmos. Após analisar 107 Planos Diretores de municípios de 

São Paulo, Braga (1995) verificou que mais da metade deles só o haviam elaborado devido a 

obrigatoriedade da lei, outros motivos destacados foram a facilitação para obtenção de 

financiamentos e a pressão de organismos estaduais. O autor aponta que essa visão negativa do 

plano acaba por fazer com que os gestores não o enxerguem como uma ferramenta para uma 

gestão melhor e sim como apenas uma exigência burocrática. Não se pode afirmar que o mesmo 

aconteça com os municípios que compõem a APA Aldeia-Beberibe, pois seria necessária uma 

análise detalhada da gestão e do plano em cada um deles (o que não é o objetivo deste trabalho), 

a intenção foi apenas caracterizar de forma geral a situação legal da área quanto a este 

documento citado na Oficina de Diagnóstico. 

Ao término deste capítulo, verificamos o quão peculiar é a APA Aldeia-Beberibe, uma 

região que ainda resguarda parte de seu patrimônio natural, devido ao seu histórico de ocupação, 

ganhando hoje um destaque imensurável por suas características ambientais (refúgio de fauna, 

remanescentes de mata importantes, microclima, abastecimento de água), de localização (oásis 

de tranquilidade dentro da região metropolitana, corredor de ligação entre os grandes 

empreendimentos), econômicas (atrativo habitacional, oportunidade de emprego, turismo e lazer, 
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indústrias, agronegócios) e sociais (população ora de classe média-alta em seus condomínios, 

chácaras e fazendas ora de baixa renda nos aglomerados urbanos ou em áreas irregulares como 

nas áreas de proteção permanente, como as encostas, calhas de rios e bordas de tabuleiros e nos 

assentamentos rurais). Tudo isso dentro de um território formado por oito municípios, com suas 

características históricas, legislativas e econômicas distintas, ou seja, gestores e moradores com 

percepções ambientais e formas de participação bastante diversificadas. 

A gestão de uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável do tipo APA, segundo o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC é de responsabilidade de um conselho. 

No Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC) especifica-se este conselho como 

gestor e no caso da UC ter proximidade, justaposição ou sobreposição com outras (como é o caso 

da APA Aldeia-Beberibe com a Estação Ecológica de Caetés, o Parque Estadual de Dois Irmãos, 

o Refúgio da Vida Silvestre Mata de Miritiba, Refúgio da Vida Silvestre Mata de Quizanga, 

Refúgio da Vida Silvestre Mata da Usina São José (CPRH, 2011) deve-se constituir um mosaico, 

onde sua gestão deve ser feita por um conselho consultivo de forma integrada e participativa 

(PERNAMBUCO, 2009). 

Levando-se em consideração que uma Área de Proteção Ambiental é a UC menos 

restritiva de todas, abrangendo territórios amplos e com uma larga diversidade de atores e 

atividades culturais, sociais e econômicas, é notório que, por esses motivos, as APA são fáceis de 

serem criadas no papel, mas difíceis de trazerem resultados concretos com relação ao uso mais 

sustentável dos recursos naturais. Este fato torna a gestão da APA Aldeia-Beberibe ainda mais 

desafiadora, pois o seu bom funcionamento e gestão adequada podem fazer desta um modelo 

para as APA estaduais já existentes ou a serem criadas, como foi citado pelos participantes da 

Oficina de Diagnóstico como uma das suas potencialidades. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE E DA ÁREA 

DO NÚCLEO DE ESTUDO  

 

 

O Município de Camaragibe, localizado na Região Metropolitana do Recife, microrregião 

Recife, foi desmembrado pela segunda vez e definitivamente do Município de São Lourenço da 

Mata em 1982(PERNAMBUCO, 2009). Limita-se ao norte com Paulista e Paudalho, a oeste 

com São Lourenço da Mata, a leste e ao sul com Recife. Possui uma área total de 51,194 km
2
 e 

sua população de acordo com o último censo é de 144.466 habitantes (IBGE, 2010). 

Segundo Andrade (2006), as terras que hoje formam o Município de Camaragibe foram 

habitadas por índios da tribo Tupi-guarani até a chegada de Duarte Coelho Pereira, em meados 

do Século XVI. A partir de então, a região foi economicamente explorada com o extrativismo de 

pau-brasil e outras madeiras nobres, seguido pelo cultivo da cana-de-açúcar que deu lugar a 

grandes engenhos, a exemplo do Camaragibe, fundado em 1549. Em 1895 o Engenho 

Camaragibe já tem suas atividades encerradas e é vendido a Companhia Industrial 

Pernambucana – CIPER que já havia comprado o Engenho Timbi, em 1891, desencadeando, 

assim, em Camaragibe um novo ciclo produtivo, o têxtil, bastante próspero e que atraiu 

trabalhadores que passaram a estabelecer suas moradias na região. Hoje, as principais atividades 

econômicas da região são comércio, com 1049 estabelecimentos, e serviços com 591 (Ministério 

do Trabalho e Emprego, 2009 apud PERNAMBUCO 2011). 
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Figura 13. Localização do Município de Camaragibe na APA Aldeia-

Beberibe 

 
Legenda: área do Município de Camaragibe destacada em vermelho. 

Fonte: Pernambuco, 2010. 

 

 Camaragibe é dividido em cinco Regiões Político-Administrativas (RPA), segundo a 

Lei de Uso e Ocupação dos Solos (LUOS) do município (Lei nº 032/97, Tabela 2 e Figura 14).  

 

Tabela 2. Área e densidades demográficas das Regiões Político-Administrativas do 

Município de Camaragibe - PE 

 

RPA 
Área  

(km
2
) 

Densidade 

(Hab./km
2
) 

1 10,34  5.741 

2 6,61  3.748 

3 10,34  6.335 

4 2,50 6.348 

5 30,02  522 

Fonte: Prefeitura do Município de Camaragibe, 2006. 
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Figura 14. Município de Camaragibe.  

  

Legenda: A – Regiões Político Administrativas (RPA) do Município de 

Camaragibe - PE. B – Bairros que compõem a RPA-5. 

Fonte: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, 2006. 
 

  Dentre estas cinco regiões, a única abrangida pela APA e, portanto, foco deste estudo é a 

RPA 5, a qual abrange os bairros de Aldeia dos Camarás (19,46 km
2
), Borralho (8,05 km

2
), 

Oitenta (0,63 km
2
) e Vera Cruz (1,88 km

2
). Esta unidade corresponde a localidade conhecida 

simplesmente como Aldeia, dentro do Município de Camaragibe, sendo seu principal acesso pela 

PE-27, via que também corta toda sua extensão no sentido sul-norte, até o km 15, onde se 

iniciam os Municípios de Paulista e Paudalho. A PE-27 é popularmente conhecida como 

“Estrada de Aldeia”. 

 

A Estrada de Aldeia é caracterizada por suas curvas acentuadas, que unida às 

demais vias de acesso ao lugar vem favorecendo um processo de integração à 

malha metropolitana e um processo de urbanização intenso, com a chegada de 

empreendimentos imobiliários, sendo considerada um novo front de expansão 

da RMR (Silva, 2011, p. 40). 

 

A B 
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 Aldeia de Camaragibe (RPA5) limita-se ao norte com Paudalho e Paulista, ao sul com as 

demais Regiões Políticas Administrativas de Camaragibe, a leste com o Recife e a oeste com São 

Lourenço da Mata (TABOSA; SILVA, 2007). 

  Apesar de possuir a maior área territorial no município, a RPA 5 possui a menor 

densidade demográfica em relação às demais regiões (522 hab./km
2
). Isso é reflexo da presença 

de vários fragmentos de mata de tamanho considerável, das características topográficas muitas 

vezes desfavoráveis à ocupação ou ainda a maior extensão das propriedades, pois a região de 

Aldeia possui muitas habitações de pessoas com maior poder aquisitivo (prives, condomínios e 

chácaras) e empreendimentos de lazer e turismo. 

  Outras peculiaridades da região são a presença de vários grupos sociais importantes e a 

presença de uma variedade de atores sociais. 

Camaragibe possui 139.400 ha de mata (SOS Mata Atlântica; INPE, 2009) e como 

observado no mapa abaixo (Figura 15) a maior parte da vegetação remanescente situa-se na 

região compreendida pela RPA 5, onde o estudo foi realizado. Esta região faz parte da Mata 

Atlântica ao Norte do Rio São Francisco, denominada de Centro de Endemismo de Pernambuco, 

“região de relevante interesse biológico, pois foi por onde ocorreram, durante o Pleistoceno as 

trocas entre a fauna Amazônica e a Mata Atlântica, no entanto [...] hoje restrita a menos de 5% 

de sua cobertura original” (SILVA et al., 2002). 
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Figura 15. Fragmentos de Mata Atlântica no Município de Camaragibe - PE. 

  

 

Fonte: (A) Área da Mata Atlântica segundo Lei no 11.428/2007. Área mínima mapeada 5 ha, escala 

216672 (SOS Mata Atlântica; INPE, 2009) e (B) GOOGLE Earth (2012).  

 

Além de possuir vários fragmentos de mata, a RPA 5 contêm terras dentro de três Bacias 

hidrográficas: a do rio Paratibe, a do rio Beberibe e a do rio Capibaribe. Na porção da RPA 5 

dentro da Bacia hidrográfica do rio Paratibe observa-se a existência da nascente deste rio, no 

limite dos Municípios de Camaragibe, Paulista e Recife com o nome de riacho da Mina. Dentro 

da Bacia hidrográfica do rio Beberibe observam-se as nascentes dos rios Pacas e Araçá, cuja 

confluência de suas águas forma o rio Beberibe, outra nascente é a do rio Morno que também 

forma o mesmo rio. Dentro da Bacia hidrográfica do Capibaribe verifica-se a presença do da 

nascente do riacho do Besouro que posteriormente forma o rio Camaragibe (CPRH, 2011). A 

Figura 16 mostra os rios que fazem parte do Grupo de Bacias de Pequenos Rios litorâneos 1, 

desta forma nem todos os rios citados acima se encontram na mesma. 

 
 

A B 
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Figura 16. Hidrografia de Aldeia - Camaragibe / PE.  

 

 

Legenda: Recorte do Mapa Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos 1 - GL1. 

Sistema de Referência SAD 69. Escala 1:200.000. 

Fonte: Agência Condepe/Fidem/IBGE, 1998; Secretaria de Tecnologia e Meio 

Ambiente – SECTMA apud SECTMA, 2006. 

 

Devido a estas características ambientais peculiares, a Lei de Uso e Ocupação do Solo do 

Município de Camaragibe classificou a área como uma Zona Especial de Proteção Ambiental 

(ZEPA), nos bairros de Aldeia dos Camarás, Borralho e Oitenta e como Zona Especial de 

Interesse Social (ZEIS), no bairro de Vera Cruz. De acordo com o mesmo documento, uma 

ZEPA caracteriza-se como “espaço urbano de interesse ambiental e paisagístico, necessário à 

preservação das condições de amenização do ambiente urbano, de conformidade com a Lei 

Estadual de Proteção dos Mananciais Nº 9860 de 12/08/86” (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMARAGIBE, 1997, p. 3) e uma ZEIS como “assentamentos habitacionais de baixa renda [...] 

onde haja possibilidade de urbanização e regularização fundiária” (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAMARAGIBE, 1997, p. 3). 

  Apesar de toda a sua importância ambiental a falta de controle de crescimento da região 

põe em risco essa riqueza. Andrade (2006) já apontava a ocupação de grandes extensões de terra 

no bairro do Borralho para a construção de novos condomínios residenciais e por favelas, por 

exemplo, no bairro de Araçá com mais de 300 casebres. 
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  A autora também levantou dados importantes para a caracterização socioeconômica da 

localidade junto à prefeitura do município mostrando que na RPA 5 53,8% dos domicílios conta 

com abastecimento de água pela Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), mas 

somente 1,05% contam com coleta de esgoto, 60,25% são contemplados com o serviço de coleta 

de lixo e 97,65% possuem energia elétrica fornecida pela Companhia Energética de Pernambuco 

(CELPE). 

 Os aspectos supracitados (de cunho ecológico e ambiental) reforçam a importância do 

estudo na área escolhida, mas além destes, destaca-se a forte pressão antrópica, principalmente 

pela valorização imobiliária das propriedades locais, que aponta para um crescente com as 

prováveis mudanças da região oeste do Estado, principalmente devido à construção da Arena e 

Cidade de Copa, no município vizinho, São Lourenço da Mata, junto às mudanças estruturais 

previstas para o bom funcionamento do evento. Um exemplo dessas mudanças é a construção de 

um grande Shopping Center na localidade Vila da Fábrica, local muito próximo à área de estudo, 

com inicio das obras para janeiro de 2013, este empreendimento foi atraído para a localidade 

devido ao alto poder de compra da população local e circunvizinha e pelo melhoramento da 

infraestrutura decorrente do mundial.  

 Pode-se levantar também a questão do boom econômico do Estado, onde a geração de 

novos empregos e melhores salários acarretam no crescimento de áreas construídas. Estes fatores 

poderão trazer prejuízos para os fragmentos de Mata Atlântica ainda existentes, devido à 

provável ocupação irregular, a especulação imobiliária, ao não cumprimento das leis ambientais 

para a realização de obras de infraestrutura, dentre outros.  
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6. PERCEPÇÃO AMBIENTAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA APA ALDEIA-BEBERIBE 

 

 

A fim de ter uma ideia macro sobre a percepção ambiental e participação social de atores 

dentro da APA Aldeia-Beberibe, foram entrevistadas pessoas ligadas à administração pública, 

que tivessem formas de atuação relevantes para a gestão ambiental da UC. Assim, consegui-se 

estabelecer contato com os seguintes atores sociais que representaram este papel social nos seus 

respectivos municípios (Quadro 3): 

 

Quadro 3. Atores sociais entrevistados da administração pública nos 

municípios que compõem a APA Aldeia-Beberibe. 

 Município Órgão 

1 Abreu e Lima 
Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente 

2 Araçoiaba Sede da Prefeitura de Araçoiaba 

3 Camaragibe 
Secretaria de Planejamento e Meio 

Ambiente (SEPLAMA)  

4 Paudalho 
Secretaria de Educação – Gerência de 

Meio Ambiente. 

5 Paulista 
Secretaria de Meio Ambiente – 

Fiscalização Ambiental 

6 Recife 
Secretaria de Meio Ambiente do Recife 

- Comissão de julgamento  

7 São Lourenço da Mata 
Secretaria de Educação – Diretoria de 

Meio Ambiente 

Fonte: Pesquisa direta realizada pela autora.  
 

Com exceção do representante do Município de São Lourenço da Mata, os demais foram 

participantes da oficina de Diagnóstico da APA Aldeia-Beberibe, já descrita no capítulo anterior. 

Vale salientar que foram feitas várias tentativas de entrevista com algum representante da 

Secretaria de Meio Ambiente do Município de Igarassu, porém não foi possível realizar a 

entrevista. Outro detalhe é que o ator social entrevistado para São Lourenço da Mata é o Ex-

Diretor de Meio Ambiente, isso se deve ao fato de que após a saída do mesmo, não houve 

substituição para este cargo, assim, mesmo não exercendo atualmente esta função, o entrevistado 

gentilmente se submeteu a entrevista, fato muito positivo, pois o mesmo conhecia a área e suas 

peculiaridades, características que um administrador recém-nomeado poderia desconhecer. 

Sobre o perfil dos entrevistados, tratou-se de quatro mulheres e três homens, com idades 

entre 21 e 56 anos. Em relação ao grau de escolaridade apenas um ainda cursava o ensino 
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superior os demais já o haviam concluído. Os cursos de formação dos atores foram: Agronomia, 

Biologia, Ciências Ambientais, Direito, Engenharia Ambiental, Física e História. 

Em relação aos conhecimentos a respeito da APA Aldeia-Beberibe, todos afirmaram 

conhecer a UC, mas quando perguntados se o local onde moravam estava dentro da mesma 

observou-se que: quatro responderam corretamente (que não moravam), dois erroneamente (um 

que sim, mas na verdade o seu local de residência ficava fora dos limites da APA e outro que 

não, mas ficava dentro) e um entrevistado não soube responder. Quadro parecido obteve-se 

quando os atores foram perguntados se seus locais de trabalho estavam abrangidos no território 

da APA, tendo como resultado: cinco acertos (que não estavam), um erro (estava, mas o ator não 

sabia) e um não soube responder. É interessante resaltar que um mesmo entrevistado errou esta 

questão para o local de moradia e trabalho. 

Em relação às expectativas de melhoras quanto à implantação da unidade de conservação, 

obteve-se o seguinte resultado (Tabela 3): 

 

Tabela 3. Percentual das citações dos atores sociais da administração pública 

de sete municípios entrevistados em relação à pergunta: "Que melhoras você 

espera a partir da implantação desta Área de Proteção Ambiental – APA 

Aldeia-Beberibe?", na APA Aldeia-Beberibe, Pernambuco. 

Melhorias esperadas com a implantação da APA 
Frequência 

(%) 

Preservação/ proteção/conservação/ manutenção 50 

Educação/ informação/ conscientização/ orientação 17 

Controle 8 

Identidade municipal 8 

Incentivo a participação 8 

Infraestrutura/ crescimento/ progresso 8 

 

Seis dos sete entrevistados apresentaram discursos de alguma forma voltados para a 

questão da preservação/ conservação dos recursos naturais do local, formando a categoria mais 

importante com 50% das citações de melhoras esperadas. Os discursos nesta categoria estiveram 

relacionados com as representações “controle”, “educação/ informação/ conscientização/ 

orientação”, “infraestrutura/ crescimento/ progresso” e “identidade municipal”: 

“Ela vai ser protegida judicialmente com mais força de proteção”. (Mulher, 39 anos, 

Ad-Pu – Araçoiaba). 

“Só melhoras, espero que saia do papel e aconteça, espero mais preservação do 

ambiente natural e diminuição das irregularidades que se pare de degradar o que tem, 

já existem várias áreas degradadas. Na oficina pudemos ver a revolta da população. 

Que se possa preservar mais.” (Mulher, 29 anos, Ad-Pu – Recife). 
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“Proteção, investimento de forma sustentável, não adianta criar sem ajudar as pessoas 

que já existem na região, hoje tem várias formas de renda sustentável que podem ser 

utilizadas, espera-se que o governo invista. Investir na secretaria, com carro, moto, 

equipamentos, com o apoio do CIPOMA, CPRH e Município.” (Homem, 41 anos, Ad-

Pu – Abreu e Lima). 

“Mais conscientização da população e para moradores e alunos haverá mais pesquisas 

e saberão por que preservar a área.” (Mulher, 56 anos, Ad-Pu – Paulista). 

“Preservação da fauna e flora, identidade de cada município, só temos a ganhar.” 

(Homem, 21 anos, Ad-Pu – Paudalho). 

“Só melhoras, espero que saia do papel e aconteça, espero mais preservação do 

ambiente natural e diminuição das irregularidades.” (Mulher, 37 anos, Ad-Pu – 

Camaragibe). 

 

O único discurso que não citou aspectos relacionados à preservação/conservação dos 

recursos da APA foi o representante do Município de São Lourenço da Mata, que teve seu 

discurso embasado em questões de conscientização, informação e inserção e participação da 

população. Como a percepção ambiental é formada a partir da construção do sujeito frente a 

sua formação, experiências e formas de atuação sobre a realidade, parece que o discurso deste 

Ex-diretor reflete muito das suas atividades no campo da Educação, já que o mesmo também 

é Professor. 

“Melhora eu vejo na área de conscientização (se é que vai ter) a maioria das pessoas 

que estão inseridas [na APA] não sabem disso. Falta informação, articulação com 

associações, escolar, com a comunidade e divulgação, fóruns para debater isso.” 

(Homem, 44 anos, Ad-Pu, São Lourenço da Mata). 

 

 Também foi perguntado se os entrevistados esperavam alguma piora com a implantação 

da APA no local, observou-se otimismo da resposta de quatro dos sete informantes, sendo eles os 

representantes de Araçoiaba, Camaragibe, Recife e São Lourenço (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Percentual das citações dos atores sociais entrevistados em relação 

a pergunta: "Que pioras você espera a partir da implantação desta Área 

de Proteção Ambiental Aldeia-Beberibe?", na APA Aldeia-Beberibe, 

Município de Camaragibe, Pernambuco. 

Pioras esperadas 
Frequência 

(%) 

Nenhuma 57 

Desestímulo 14 

Na administração 14 

Resistência da população 14 
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Os demais entrevistados fizeram menção a pioras, mais caracterizadas como problemas 

possíveis em relação à pressão pública devido a obras de grande impacto, dificultando as ações 

de intervenção do seu órgão de atuação (categoria: administração), apreensão de que os efeitos 

da implantação da APA no local não sejam percebidos pela população (categoria: desestímulo) e 

de que haja resistência da população para desocupação de áreas, fato pouco provável já que na 

Lei nº 9985/00 a implantação de uma APA não prevê a desapropriação de terras. 

“Tenho medo que agente não tenha mecanismos para fiscalizar os desmatamentos, 

devido às obras do corredor da cidade da copa, porque hoje já tem muitas residências, 

exploração imobiliária, devido à valorização de lá. É como um oásis, tem muitos 

aquíferos." (Mulher, 56 anos, Ad-Pu – Paulista). 

 “Pode piorar em termo de desestimular as pessoas envolvidas, se ficar só no papel, se 

isso acontecer perdemos.” (Homem, 21 anos, Ad-Pu – Paudalho). 

 “Resistência por parte da população (se houver), se precisar sair, ser indenizada.” 

(Homem, 21 anos, Ad-Pu – Paudalho). 

 

Sobre os aspectos positivos de atuar nas áreas abrangidas pela APA, observou-se a 

formação de três categorias, sendo “elementos naturais” e “pessoas” as mais citadas, com quatro 

citações (44%), presentes na fala dos representantes de quase todos dos municípios, de forma 

isolada ou conjunta. Somente o representante de São Lourenço da Mata não relatou aspectos 

positivos específicos do lugar formando a categoria “nada específico” com 11%. 

  

Tabela 5. Percentual das citações dos atores sociais entrevistados em relação 

à pergunta: "O que você mais aprecia em realizar suas atividades em 

Aldeia?", na APA Aldeia-Beberibe, Município de Camaragibe, Pernambuco. 

Características locais mais apreciadas 
Frequência 

(%) 

Elementos Naturais 44 

Pessoas 44 

Nada específico 11 

 

“Eles [as pessoas do local] procuram conservar o ambiente natural. O interesse do 

publico, às vezes agente vai fazer a fiscalização, por exemplo, em um balneário eles 

agem por desconhecer, falta Educação Ambiental, com 15 dias tudo está resolvido. 

Assim o cumprimento das determinações é algo positivo. Também tem o interesse das 

crianças em conhecer, perguntar. É um bom público para trabalhar.” (Mulher, 56 

anos, Ad-Pu – Paulista). 
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“Ter matas preservadas, população boa para se trabalhar Educação Ambiental e com a 

APA acho que vai ficar melhor ainda.” (Homem, 21 anos, Ad-Pu – Paudalho). 

“Desfrutar do ambiente, do ar, da biodiversidade.” (Mulher, 39 anos, Ad-Pu – 

Araçoiaba). 

“Aldeia tem um público bastante diversificado, a classe mais baixa faz questão de 

participar. Trabalhar com as pessoas do fórum (que eu acho que não representam os 

mais pobres), o pessoal da universidade que faz parte do fórum, interesse em ajudar, 

preocupação das pessoas.” (Mulher, 37 anos, Ad-Pu – Camaragibe). 

“Que é uma área muito rica ainda em ambiente natural e que nos empolga em 

trabalhar, mas não tá sendo bem assim.” (Mulher, 29 anos, Ad-Pu – Recife). 

“A Mata Atlântica e o estudo das espécies que é muito rico, tem espécies ameaçadas de 

extinção e desenvolver trabalhos com as escolas (a parte da mata são reservas 

privadas)” (Homem, 41 anos, Ad-Pu – Abreu e Lima). 

 

É importante destacar a evidência dada pelos entrevistados de Paulista, Paudalho, 

Camaragibe e Abreu e Lima sobre a participação da população das áreas abrangidas pela APA, 

nos seus respectivos municípios. Nota-se uma predisposição participativa e mostra que trabalhos 

(independente da dimensão que tiveram) já foram realizados pelos órgãos de atuação dos 

entrevistados junto à população, com resultados animadores para a execução de ações futuras. 

Sobre o que deveria ser feito para ampliar ou melhorar estas características positivas das 

localidades observou-se a formação de oito categorias (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Percentual das citações dos atores sociais entrevistados em relação 

à pergunta: “O que fazer para manter ou ampliar tais benefícios?", na 

APA Aldeia-Beberibe, Município de Camaragibe, Pernambuco. 

Formas de manutenção ou ampliação dos aspectos 

positivos 

Frequência 

(%) 

Educação/ Informação/ Conscientização 38 

Controle da especulação imobiliária 13 

Desocupação 13 

Participação social 13 

Criação de UC mais restritiva 13 

Fiscalização 13 

 

Três dos sete entrevistados apontaram ações de educação para a melhoria ou ampliação 

das características positivas do lugar, sendo eles dos Municípios de Paulista, Paudalho e 

Araçoiaba, como exemplificado no discurso abaixo: 
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“Educação Ambiental vai ser essencial, tem que se fazer um trabalho muito bem feito 

para que a especulação imobiliária não suba a cabeça das pessoas, eles devem estar 

preparados para o desenvolvimento.” (Mulher, 56 anos, Ad-Pu – Paulista). 

 

 A preocupação com a especulação imobiliária, apontada no discurso, foi a principal 

categoria trazida na fala da representante de Camaragibe, os demais entrevistados relataram a 

participação social, a criação de uma unidade de conservação mais restritiva, medidas de 

fiscalização (nestes últimos casos para uma maior preservação ambiental) e erroneamente 

novamente a desocupação de áreas, não prevista no SNUC para APA, desta vez apontada pela 

representante da Administração Pública do Município do Recife, como observado abaixo: 

“Primeiro deveria ser desocupada a área para que ela possa se regenerar e que aja 

mais fiscalização em parceria com o governo do Estado. Agente responde pela área de 

Recife e ela é responsabilidade da CPRH, que os municípios tenham uma boa relação 

com o Estado.” (Mulher, 29 anos, Ad-Pu – Recife). 

Questionados agora sobre os aspectos negativos das áreas de seus municípios abrangidas 

pela APA, observou-se a formação de nove categorias, onde não se observou uma predominância 

absoluta de nenhuma delas, o que possivelmente se deve ao fato de que cada um dos 

entrevistados apresentou as dificuldades ou aspectos negativos de realizar as suas atividades 

profissionais para o seu município. 

 

Tabela 7. Percentual das citações dos atores sociais entrevistados em relação 

à pergunta: “O que você mais detesta em realizar suas atividades em 

Aldeia?", na APA Aldeia-Beberibe, Município de Camaragibe, Pernambuco. 

Características locais mais detestadas 
Frequência 

(%) 

Infraestrutura 21 

Construções/ocupações irregulares 14 

Resistência/dificuldade  14 

Degradação 7 

Distância 7 

Falta de atenção com a área 7 

Falta de informação 7 

Falta de investimentos 7 

Festas irregulares 7 

Segurança 7 
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Os entrevistados que citaram a infraestrutura como grande problema de atuação da região 

foram os representantes dos Municípios de Paulista, Paudalho e Camaragibe, onde todos 

reclamaram das condições das estradas e mobilidade. Nota-se, ainda, a relação entre esta 

condição e a falta de segurança sentida pela entrevistada de Paulista nos exemplos abaixo: 

“Falta de segurança, as estradas não conservadas. Com a falta de segurança muita 

gente aproveita para assaltar, tem estupros, atropelamentos, desovas. Eu não gosto de 

ir por isso, dá indignação, fico meio triste. Ainda tem a exploração do rio pelos 

granjeiros com desvios e barragens.” (Mulher, 56 anos, Ad-Pu – Paulista). 

“Acessibilidade, não só em Aldeia, mas em Paudalho também.” (Homem, 21 anos, Ad-

Pu – Paudalho). 

 

 A categoria “construções/ocupações irregulares” apareceu nos discursos dos 

representantes de Paulista (como já exposto acima) e de Recife: 

“Ocupações irregulares, degradação e falta de atenção com a área.” (Mulher, 29 

anos, Ad-Pu – Recife). 

 

A categoria “resistência/dificuldade” apareceu nos discursos dos representantes de 

Camaragibe e São Lourenço da Mata, que apresentam realidades bem parecidas quanto às 

formas de ocupação, onde no trecho de São Lourenço da Mata aparecem muitas granjas como 

em Camaragibe, que além destas também apresenta muitos condomínios horizontais. A 

representante de Camaragibe reclamou da resistência dos condomínios para receber ações da 

prefeitura e em São Lourenço a queixa foi referente à falta de contato direto com os donos das 

granjas, e sim apenas com os caseiros. 

Quando perguntados que ações deveriam acontecer para que estes problemas fossem 

evitados observou-se a formação das seguintes categorias (Tabela 8): 
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Tabela 8. Percentual das citações dos representantes da administração pública 

dos municípios da APA entrevistados em relação à pergunta: “O que fazer 

para evitar ou minimizar tais problemas?", na APA Aldeia-Beberibe, 

Município de Camaragibe, Pernambuco. 

Formas de manutenção ou ampliação dos aspectos positivos 
Frequência 

(%) 

Educação/sensibilização/conscientização/informação  50 

Atuação do Poder Público 10 

Fiscalização 10 

Infraestrutura 10 

Investimentos 10 

Participação Social 10 

 

 

Dos sete entrevistados cinco desenvolveram seus discursos dentro da categoria 

“educação/sensibilização/conscientização/informação”, sendo eles dos Municípios de Abreu e 

Lima, Araçoiaba, Camaragibe, Paulista e São Lourenço da Mata, como verificado nos exemplos 

abaixo: 

“Não sei se é porque sou educadora, mas com Educação muitos problemas seriam 

evitados, pois eles [os residentes das áreas dentro da APA] fazem as coisas [infrações 

ambientais] muitas vezes por falta de conhecimento. Devemos ter mais Educação 

Ambiental.” (Mulher, 56 anos, Ad-Pu – Paulista). 

“Deve convocar a mídia para divulgar a APA para que todos fiquem por dentro e nos 

ajudem a preservar esta área tão importante.” (Mulher, 39 anos, Ad-Pu – 

Araçoiaba). 

 

A participação social apareceu mais uma vez apenas no discurso do representante de São 

Lourenço da Mata: 

O primeiro problema é que eles mesmos não acreditam no poder público, pensam que é 

algo só político, tem que se ter um planejamento coletivo. Tem que haver ações e 

participação dos moradores, eles têm que sentir que fazem parte do processo, não 

ficarem apáticos, é igual na Educação, principalmente pra eles que tem melhor poder 

aquisitivo e que eles sejam fiscalizadores, se eles se associam, se articulam, eles 

mesmos denunciam. Convidando escolas, secretarias, comunidades e ter um 

intercâmbio de informações, ver o que está dando certo. (Homem, 44 anos, Ad-Pu, 

São Lourenço da Mata). 

 

A fim de complementar as informações sobre a percepção ambiental dos entrevistados 

sobre a APA, foi perguntado que outros aspectos dos locais de seus respectivos municípios com 
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território dentro da UC possuíam de positivo e de negativo, mesmo não relacionados com as 

atividades desempenhadas por eles, os resultados são apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9. Percentual das citações dos atores sociais entrevistados com papel social na 

administração pública na APA em relação à pergunta: “Que outras coisas você aprecia em 

Aldeia (mesmo que não relacionada(s) à(s) sua(s) atividade(s) na região)?” - Aspectos 

Positivos, na APA Aldeia-Beberibe, Município de Camaragibe, Pernambuco.  

 

Características locais apreciadas não diretamente 

relacionadas aos papéis sociais 

Frequência 

(%) 

Elementos naturais 33 

Pessoas 25 

Afetividade 8 

Beleza 8 

Clima 8 

Potencial econômico 8 

Tranquilidade 8 

 

Observou-se a formação de sete categorias sendo as mais expressivas “elementos 

naturais”, 33%, com falas que tratavam das áreas preservadas, da flora e da água. A segunda 

categoria mais marcante foi “pessoas”, 25%, que tratou da relação entre os residentes e o 

ambiente local. Como observado nos exemplos abaixo, onde o primeiro traz a categoria 

“elementos naturais” junto a “potencial econômico” e o segundo a categoria “pessoas” junto a 

“elementos naturais”, “tranquilidade” e “afetividade”: 

Clima, frutas, possibilidade de turismo que poderia se explorar: turismo rural, hotéis. 

Tem um grande potencial a ser desenvolvido. A antiga Telebrás tem tudo pra ser um 

hotel, os empresários já estão vendo isso já. (Homem, 44 anos, Ad-Pu, São Lourenço 

da Mata). 

Seria bom se lá houvesse um desenvolvimento sustentável. Aprecio a calma, beleza, 

harmonia entre as pessoas, com a terra e a natureza, que gostam do lugar, podem 

plantar, não são pessoas revoltadas. (Mulher, 39 anos, Ad-Pu – Araçoiaba). 

 

Sobre o oposto, que aspectos os entrevistados mais detestavam nas localidades de seus 

municípios abrangidas pela APA Aldeia-Beberibe, somente quatro dos sete respondentes tinham 

respostas para a pergunta em questão, sendo formadas então apenas duas categorias (Tabela 10): 

“infraestrutura”, em 80% dos discursos, tratando de dificuldades de mobilidade em Paulista e 

Paudalho, lixo em Araçoiaba e estradas precárias em Camaragibe; e “insegurança”, com 20%, 

citada apenas pela respondente de Araçoiaba. 
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Tabela 10. Percentual das citações dos atores sociais entrevistados com papel social na 

administração pública na APA em relação à pergunta: “Que outras coisas você detesta em 

Aldeia (mesmo que não relacionada(s) à(s) sua(s) atividade(s) na região)?”- aspectos 

negativos, na APA Aldeia-Beberibe, Município de Camaragibe, Pernambuco.  

 

Características locais detestadas não diretamente 

relacionadas aos papéis sociais 

Frequência 

(%) 

Infraestrutura 80 

Violência/insegurança 20 

 

A fim de analisar as formas de participação social dos entrevistados nos locais abrangidos 

pela APA, perguntou-se o que eles faziam pelas pessoas ou pelo meio ambiente ou se 

participavam de algum grupo social nestes locais.  

O representante de Paudalho afirmou realizar atividades a favor do meio ambiente e das 

pessoas dentro das suas atividades na prefeitura, por meio de ações em datas comemorativas, por 

exemplo, dia da água, jogos e passeatas. O representante de Araçoiaba afirmou participar das 

reuniões do Fórum Socioambiental de Aldeia, frequentadas anteriormente também pela 

representante de Camaragibe. Os representantes de Paulista e Recife, afirmaram que não tinham 

nenhuma forma de participação, nem citaram suas atividades como formas de atuação nas 

questões ambientais ou para as pessoas do local. Os dois últimos respondentes, de São Lourenço 

da Mata e Abreu e Lima, trouxeram respostas que mostraram a interação das suas atividades com 

instituições locais: 

Na época criamos a Associação Catadores da Dignidade, os caseiros juntavam [os 

materiais recicláveis]. Cadastramos na época mais de 800 chácaras. O problema é que 

não tinha carro pra pegar, fracassou na logística e falta organização do poder público, 

então desestruturou. (Homem, 44 anos, Ad-Pu, São Lourenço da Mata). 

Trabalhamos com os agricultores (com sementes, aração, conscientização na questão 

das queimadas), fiscalização com ajuda do CIPOMA e CPRH nas questões como 

retirada de madeira.  (Homem, 41 anos, Ad-Pu – Abreu e Lima). 
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7. PERCEPÇÃO AMBIENTAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM ALDEIA 

– ANÁLISE DO NÚCLEO DE ESTUDO NO MUNICÍPIO DE 

CAMARAGIBE  

 

 

Este capítulo foi estruturado a partir das respostas fornecidas por atores sociais com 

diferentes papéis sociais dentro da APA Aldeia-Beberibe, no núcleo de estudo já caracterizado, a 

Região Político Administrativa 5 de Camaragibe, área do município inclusa da APA Aldeia-

Beberibe. 

 

 

7.1. O perfil dos atores sociais entrevistados 

 

 

No total foram entrevistadas nesta etapa 32 pessoas, sendo 19 mulheres (59%) e 13 

homens (41%), com idades entre 18 a 73 anos, que puderam ser distribuídos em cinco classes de 

idade, sendo as idades entre 18 e 28 anos e maiores de 61 anos as menos representadas, com 

apenas três entrevistados em cada uma (10%) e as idades entre 40 e 50 anos as mais 

representadas, com 10 entrevistados (35%) (Figura 17). 
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Figura 17. Porcentagem dos atores sociais entrevistados por classe de idade 

na APA Aldeia-Beberibe, Município de Camaragibe, Pernambuco (n = 32). 

 

Fonte: Entrevistas realizadas pela autora. 

  

Em relação ao grau de instrução dos atores sociais entrevistados verifica-se que a maioria 

(40% deles) possuía graduação, 12 dos 30 participantes (Figura 18). 

 

Figura 18. Graus de Instrução dos atores sociais entrevistados na APA 

Aldeia-Beberibe, Município de Camaragibe, Pernambuco (n = 32). 

 

Fonte: Entrevistas realizadas pela autora. 
  

Sobre o papel social que exercem na região elaborou-se a Tabela 11. Vale salientar que dos 

32 entrevistados, sete realizavam dois papéis sociais diferentes e oito três, daí ter-se um número 

total de ocorrências superior ao do número de entrevistados. 
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Tabela 11. Atividades desempenhadas pelos entrevistados na APA Aldeia-

Beberibe, núcleo de estudo RPA - 5, Município de Camaragibe, Pernambuco 

(número de entrevistados = 32). 

 Papel social Sigla Nº de ocorrências 

1 Morador de Vila Mvila 11 

2 Morador de Condomínio Mcd 11 

3 Grupo Social GS 8 

4 Comércio C 6 

5 Educação Pública Edu-Pu 5 

6 Administração Pública Ad-Pu 4 

7 Prestador de Serviços PreS 5 

8 Educação Privada Edu-Pri 3 

 

  
 53 

 

 

7.2.  Conhecimento da existência e localização da APA Aldeia-Beberibe 

 

 

A fim de verificar se os entrevistados tinham noção sobre os limites da APA Aldeia-

Beberibe, perguntou-se se suas residências estavam localizadas dentro da APA. O resultado foi 

que dos 32 entrevistados, 19 deles (59%) não sabiam a resposta, 38% responderam corretamente 

(oito que sim e quatro que não) e um (3%) respondeu equivocadamente respondeu que morava 

dentro da APA, mas na verdade não (Figura 19).  

 

Figura 19. Percentual das respostas dos atores sociais entrevistados quanto à 

localização de sua moradia em relação à APA Aldeia-Beberibe na APA 

Aldeia-Beberibe, Município de Camaragibe, Pernambuco (n = 30). 

 

 

Fonte: Entrevistas realizadas pela autora. 
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Entre os que não sabiam estavam representantes de todos os papéis sociais, porém os que 

mais desconheciam esta informação foram os moradores de vilas, onde dos 11 entrevistados, 

nove não sabiam (82% dos entrevistados com este papel social) e os representantes da educação 

pública, com quatro dos cinco entrevistados (80%). Entre os grupos mais informados estavam o 

dos grupos sociais, Educação privada, comércio e administração pública todos com 67% (Figura 

20). 

 

 

Figura 20. Percentual de citações dos atores sociais entrevistados por papel 

social em relação à pergunta: "O local que você mora fica dentro da APA 

Aldeia-Beberibe?", na APA Aldeia-Beberibe, Município de Camaragibe, 

Pernambuco. 

 

Fonte: Entrevistas realizadas pela autora. 
 

A fim de abranger esta informação sobre o conhecimento dos entrevistados quanto aos 

limites da APA, perguntou-se a todos eles se o local de trabalho deles estava localizado dentro da 

mesma. Além de que, 11 entrevistados moravam fora da APA, mas desempenhavam suas 

atividades nela. 

Obteve-se o seguinte resultado: 20 pessoas (67%) não sabiam se trabalhavam dentro da 

APA, cinco responderam corretamente e seis estavam inativos (duas donas de casa, dois 

desempregados, dois aposentados). Dos que não sabiam apenas três não trabalhavam dentro da 
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APA, sendo moradores que trabalhavam na Av. Caxangá (Recife), no Derby (Recife) e no bairro 

da Várzea Fria (São Lourenço da Mata) (Figura 21). 

 

Figura 21. Percentual das respostas dos atores sociais entrevistados quanto à 

localização dos seus locais de trabalho em relação à APA Aldeia-Beberibe na 

APA Aldeia-Beberibe, Município de Camaragibe, Pernambuco (n = 32). 

 

Fonte: Entrevistas realizadas pela autora. 
 

Ao se analisar esta questão por papéis sociais, verifica-se que os moradores das 

comunidades continuaram sendo os menos informados quanto à abrangência da APA Aldeia-

Beberibe (Figura 22), outro papel social que chamou atenção foi a “educação”, tanto os 

representantes da instituição pública quanto da privada desconheciam a sua localização dentro da 

UC, vale salientar que foram entrevistados educadores de instituições de ensino no km 9 da 

estrada de Aldeia, ou seja, dentro da APA. 
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Figura 22. Frequência das citações dos atores sociais entrevistados por papel 

social em relação à pergunta: "O local que você trabalha fica dentro da 

APA Aldeia-Beberibe?", na APA Aldeia-Beberibe, Município de 

Camaragibe, Pernambuco. 

 

 

 

A questão seguinte também era referente ao conhecimento da APA Aldeia-Beberibe, 

onde foi feita a seguinte pergunta: “Parte da região de Aldeia foi transformada na Área de 

Proteção Ambiental – APA Aldeia-Beberibe. Você sabia?”, 18 pessoas responderam que não 

(56% do total de entrevistados) e 14 que sim (44%). Em relação aos papéis sociais as respostas 

refletem a situação anterior, ou seja, se as pessoas não tinham o conhecimento da APA Aldeia-

Beberibe, não poderiam saber se moravam ou trabalhavam inseridas nela, como aconteceu com 

as pessoas moradoras da comunidade e da educação pública, nos dados refletidos no gráfico a 

seguir (Figura 23). 

 

Obs.: Os inativos foram 

excluídos da contagem 

por papel social. 
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Figura 23. Frequência das citações dos atores sociais entrevistados por papel 

social em relação à pergunta: "Parte da região de Aldeia foi transformada em 

uma Área de Proteção Ambiental – APA Aldeia-Beberibe. Você sabia?", na 

APA Aldeia-Beberibe, Município de Camaragibe, Pernambuco. 

 

 

 

7.3.  Expectativas em relação à APA Aldeia-Beberibe 

 

 

Com a finalidade de analisar as expectativas dos entrevistados em relação à implantação 

da unidade de conservação na área, perguntou-se que melhoras ou pioras eles esperavam a partir 

da implantação desta área protegida.  

Aos que não conheciam a APA, foi dada uma breve explicação dizendo que “a partir de 

vários estudos na região, foram encontradas características importantes do ponto de vista 

ambiental, de modo que o Governo do Estado decidiu implantar ali uma área de proteção 

ambiental”, esta explicação foi necessária para que os entrevistados pudessem entender a 

pergunta e tentou-se não fornecer informações que influenciassem em suas respostas. 

Após a análise das respostas fornecidas, em relação às melhoras esperadas verificou-se a 

formação de oito categorias de respostas, apresentadas na Tabela 12. 
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Tabela 12. Percentual das citações dos atores sociais entrevistados em relação 

à pergunta: "Que melhoras você espera a partir da implantação desta 

Área de Proteção Ambiental – APA Aldeia-Beberibe?", na APA Aldeia-

Beberibe, Município de Camaragibe, Pernambuco. 

Melhorias esperadas com a implantação da APA 
Frequência 

(%) 

Preservação/ proteção/conservação/ manutenção 41 

Controle 25 

Educação/ informação/ conscientização/ orientação 11 

Nenhuma mudança 7 

Qualidade de vida 7 

Incentivo a participação 4 

Infraestrutura/ crescimento/ progresso 4 

Reflorestamento 2 

 

 

Observou-se que a maioria dos discursos (41%) referenciavam questões de 

preservação/proteção/conservação/manutenção (considerando que muitos dos entrevistados 

poderiam desconhecer a diferença de significado entre as palavras, todos os discursos ligados de 

alguma forma ao resguardo ou uso sustentável dos recursos foram agrupados nesta categoria). 

Pelo menos um representante de cada papel social fez menção a esta questão, os discursos abaixo 

exemplificam os conteúdos desta categoria:  

 “Melhoras com certeza, tanto quanto a natureza quanto as pessoas ao todo para o 

município, os animais.” (Mulher, 53 anos, Edu-Pu). 

 “Melhora com mais preservação.” (Homem, 26 anos, Mcd). 

“Eu acredito, eu sei que é uma visão romântica, que haja melhora na preservação do 

meio ambiente e cuidado. Chamar mais atenção no trato de preservação da área.” 

(Mulher, 41 anos, Mcd, Ad-Pu, GS). 

 “Se é pra deixar as árvores é melhor, mas se derrubar vai ser pior.” (Mulher, 51 anos, 

Mvila). 

 “Espero que melhore que continue e funcione num clima gostoso. Acho que só tem a 

melhorar.” (Homem, 42 anos, Mvila, PreS, GS) 

“Diminuir a poluição dos rios.” (Mulher, 18 anos, Mvila) 

 

 

Nestes discursos verifica-se a intenção de proteção e preservação de recursos como fauna 

e flora, como também a importância do lugar para a população. 
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 A categoria “preservação/proteção/conservação/manutenção” também apareceu junto a 

outras tais como “educação/informação/conscientização/orientação”: 

“Como vai se manter ou controlar o crescimento daqui? Hoje se duplicou, 

quadruplicou o número de pessoas fugindo de Recife. Espero assim, preservação da 

mata, consciência do meio ambiente para educar a população. Em relação ao 

crescimento tem que se saber o correto, o pessoal que está entrando aqui recentemente 

não tem essa consciência.” (Homem, 50 anos, C, Mcd). 

“Espero que realmente eles possam ajudar na conservação, proteção, mas não ficar só 

nisso, também orientar as pessoas.” (Mulher, 44 anos, Ed-Pu). 

 

A fala do comerciante e morador de condomínio (primeira acima) demonstra, além da 

categoria que está sendo tratada, uma preocupação com o crescimento desordenado da região e 

com o perfil dos novos residentes, que trazem os costumes e valores das regiões altamente 

urbanizadas onde residiam, os quais não condizem com um ambiente tranquilo e cheio de 

recursos e belezas naturais como Aldeia, tais como: destinação inadequada do lixo, construções 

que descaracterizam o lugar e poluição sonora. 

 

A categoria “preservação/proteção/conservação/manutenção” ainda apareceu relacionada 

com a categoria “reflorestamento”: 

“Espero que melhore muito, primeiro ensinar a ter respeito com os animais, 

reflorestar, e que acabe com a perseguição aos passarinhos, trabalhar a coleta 

seletiva.” (Mulher, 73 anos, Mcd). 

 

Com a categoria “qualidade de vida”, como se mostra abaixo:  

“Melhora na preservação de flora e fauna no meio ambiente em geral, quando 

melhorar a qualidade de vida.” (Mulher, 30 anos, Ed-Pri). 

 

E com a categoria “Controle”: 

 “Se já há a intenção de proteção vai haver melhora, que as pessoas não desmatem, não 

poluam as águas, controlem o lixo de áreas individuais.” (Mulher, 54 anos, Ed-Pu). 

“Só melhoras, espero que saia do papel e aconteça, espero mais preservação do 

ambiente natural e diminuição das irregularidades” (Mulher, 37 anos, Ad-Pu). 

“Melhoras, que realmente proteja a natureza, impeça a criação de novos condomínios e 

a devastação. Eu não gosto disso.” (Homem, 18 anos, Mcd).  

“Será que é por isso que quase todas as construções estão com problemas com a 

prefeitura? Tem várias com adesivos dizendo: embargado. É bom, se melhorar melhora 

todo mundo, agente nem tem mais aquele clima que tinha antes, mesmo que eles usem, 
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que parte dos terrenos possa ter árvores, a intenção é sempre essa, menos poluição.” 

(Mulher, 34 anos, C, Mvila, GS). 

“Depois de viver 30 anos aqui, ver o desmatamento e as queimadas, espero a 

preservação da mata, diminuição de queimadas, controle no som, preservação da água 

(esse ano já tive que aprofundar)” (Mulher, 54 anos, Mcd, PreS, GS). 

 

O “controle/fiscalização” foi inclusive a segunda categoria mais característica. 

Aparecendo junto a outras categorias como a “preservação/proteção/conservação/manutenção” e 

“qualidade de vida”: 

“Melhora, acredito a questão da poluição sonora, preservar o clima que é ameno, 

qualidade de vida das pessoas que moram aqui.” (Mulher, 25 anos, Ed-Pri). 

 

Ou somente com a categoria “qualidade de vida”: 

“Espero que melhore! Agente sempre tem esperança que melhore a conservação do 

meio ambiente, porque é importante para nossas vidas, o ar melhor. Se eu acertar na 

loteria, venho morar num condomínio aqui.” (Homem, 53 anos, C). 

 

E junto à “educação/informação/conscientização”: 

“Tem que ter perspectiva de melhorar com controle, conscientização. Aldeia é muito 

desprezada, muito lixo.” (Mulher, 53 anos, Ed-Pu) 

 

A categoria “Educação/Informação/Conscientização” além das relações já apresentadas, 

também apareceu relacionando-se com a categoria “incentivo a participação”: 

“Conscientização da população, educação, informação nas escolas, associação onde 

puder é bom, não só aqui.” (Homem, 48 anos, Ed-Pu). 

“O humor ambiental melhora, pois é inédito um órgão de fiscalização criar uma 

proteção num lugar de mananciais. Vai ter mais informações a respeito. O rumo vai ser 

dado, mas cabe aos moradores participarem, sem a participação nada acontece.” 

(Homem, 73 anos, Mcd, PreS, GS). 

  

Quatro entrevistados (7%) não acreditam que haverá mudanças com a implantação da 

APA Aldeia-Beberibe, formando a categoria “nenhuma mudança”. 

“Nenhuma!” (Mulher, 35 anos, Mcd). 

“Nenhuma!” (Mulher, 50 anos, Mvila). 

“Vai ser como sempre foi. Nem melhoras, nem pioras, ninguém vai ajudar ninguém.” 

(Homem, 40 anos, Mvila, PreS). 
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“Melhora? acredito que vá ficar só no papel, nem melhora nem piora, pelo menos na 

área da gente não, mas como envolve outros municípios que não tem fiscalização...” 

(Homem, 40 anos, Mcd, Ad-pu). 

 

As categorias “infraestrutura/crescimento/progresso” e “reflorestamento” também 

apareceram de forma isolada: 

“Tem que melhorar com o progresso, isso tá evoluindo, tá crescendo muito, agora que 

tá pra vim o presídio vai acabar tudo.” (Homem, 66 anos, Mcd). 

“Melhora! vão fazer plantio de renovação do verde, se fizer vai ser bom.” (Homem, 40 

anos, Mvila, PreS). 

 

Na primeira fala nota-se além da questão do progresso a preocupação do entrevistado 

com as possíveis mudanças com a vinda do presídio, ao dizer que “vai acabar com tudo”, parece 

estar preocupado com este possível freio no crescimento e progresso e não em relação aos 

aspectos ambientais do local. 

 

Em suma, as relações entre as categorias formadas pelas respostas da população 

entrevistada quanto às melhoras esperadas a partir da implantação da APA Aldeia-Beberibe são 

apresentadas na Figura 24. A intenção é mostrar sucintamente ao leitor as ligações entre as 

representações sociais que apareceram num mesmo discurso. 

 

Figura 24. Relações das categorias de respostas dos entrevistados quanto a 

pergunta: "Que melhoras você espera a partir da implantação da APA 

Aldeia-Beberibe?", na APA Aldeia-Beberibe, Município de Camaragibe, 

Pernambuco. 
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Analisando as categorias por papéis sociais verificou-se que entre os entrevistados que 

tinham alguma dependência financeira com a localidade (prestadores de serviço, comerciantes) e 

cuja atividade desempenhada sofreria incremento ou diminuição nos lucros em virtude de 

mudanças no núcleo de estudo, verificou-se que oito dos 11 (73%) respondentes nesta situação 

formaram seus discursos dentro da categoria “preservação/conservação/proteção/manutenção”. É 

bom evidenciar que dentre os atores nesta situação apenas um não morava no núcleo de estudo, 

ou seja, todos os demais também eram moradores no local. 

Analisando apenas os moradores que não tinham esta dependência financeira com o local, 

verifica-se que dos nove respondentes com este perfil, cinco (56%) apresentavam discursos com 

na categoria “preservação/conservação/proteção/manutenção”. 

Olhando apenas para os representantes com papel social na educação (pública e privada), 

já que este setor é responsável pela formação dos valores, atitudes e construção da realidade, ou 

seja, por parte da percepção social dos habitantes do local, verificou-se que a categoria 

“preservação/conservação/proteção/manutenção” esteve presente em seis dos nove respondentes 

(67%) com este perfil. Vale salientar que nenhum dos representantes com esta atividade morava 

no núcleo de estudo. 

 

Em relação às pioras esperadas com a implantação da APA, formaram-se as seguintes 

categorias de respostas apresentadas na Tabela 13. 

 

Tabela 13. Percentual das citações dos atores sociais entrevistados em relação 

à pergunta: "Que pioras você espera a partir da implantação desta Área 

de Proteção Ambiental Aldeia-Beberibe?", na APA Aldeia-Beberibe, 

Município de Camaragibe, Pernambuco. 

Pioras esperadas 
Frequência 

(%) 

Nenhuma/ não sabe 81 

Desocupação 6 

Na administração 6 

Só para alguns setores 3 

Só para contraventores 3 

 

Verificou-se um otimismo de maneira geral na fala dos entrevistados, onde 81% dos 

respondentes afirmaram que não esperam pioras ou não souberam dizer nenhuma. Os discursos 

abaixo exemplificam esta categoria: 

“Não espero piora, se piorar, Jesus Cristo!” (Mulher, 34 anos, Mvila, C e GS).  

“Piora, acredito que não.” (Mulher, 30 anos, Ed-Pri). 

“Piora não, ao contrário.” (Homem, 26 anos, Mcd). 



95 

 

 

Dois atores confundiram ações da Prefeitura de Camaragibe, ocorrentes na época da 

entrevista, com ações da APA, pois, segundo eles, o município estava realizando 

desapropriações em áreas de risco e relocação das pessoas para o bairro de Vera Cruz. Um dos 

entrevistados chegou a queixar-se de que com a desocupação a infraestrutura seria ainda mais 

precária. Essa confusão não é inesperada, pois como já foi verificado, muitas pessoas que não 

sabiam da APA eram os moradores de vilas, ignorando o fato de estarem inseridos nesta área de 

proteção, certamente não sabiam seus objetivos.  

“Muitas casas vão sair com o projeto que teve, vamos pra Vera Cruz, o pessoal já está 

com o número, inclusive eu vou sair, teve uma reunião já. É um apartamento.” 

(Mulher, 48 anos, Mvila). 

“Vai piorar, pois se já não entrava carro sem o pessoal que vai sair (vão pro Rachão) é 

que vai piorar mesmo.” (Mulher, 50 anos, Mvila). 

 

Dois atores demonstraram preocupação em relação à forma de administração deste 

espaço, agora como área protegida, ambos mostraram conhecer a existência e a importância do 

conselho gestor para a APA e a necessidade deste atuar junto às oito prefeituras. Um deles, um 

professor da rede pública, alertou para uma possível abstenção da prefeitura de suas 

responsabilidades em detrimento da existência de um conselho gestor, ele referia-se a 

Camaragibe (local da entrevista e de sua atuação), mas podemos extrapolar sua fala para as 

demais. 

“As pioras não ocorrerão agora, será o descontrole, que será freado se houver uma 

boa gestão do conselho gestor. Tem que ter ação das prefeituras para evitar a invasão 

das cidades, por falta de educação, habitação, saneamento e terra”. (Homem, 73 anos, 

Mcd, PreS, GS). 

“Abstenção e dificuldade da prefeitura, de ação da prefeitura, por demandar sempre ao 

conselho gestor” (Homem, 48 anos, Ed-Pu). 

 

Alguns entrevistados não viram piora iminente, destacaram que a criação da APA poderia 

ser prejudicial apenas para certos setores ou contraventores, esta última, pode ser considerada 

uma melhora ao invés de piora, e demonstra ainda a existência de um crime comum em áreas 

remanescentes de fauna e flora próximas a centros urbanos: a caça. 

 “A partir do momento que se pensa em proteção acho que vai ser bom, pode 

incomodar alguém como o comércio, mas o interesse pessoal não pode prejudicar o 

comunitário.” (Mulher, 54 anos, Ed-Pu). 

“Piora, só pra quem gosta de caçar, antigamente tinha um grupo que saia para caçar.” 

(Mulher, 44 anos, M-com, Ad-Pu e GS). 
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7.4.  Aspectos positivos e negativos no núcleo de estudo 

 

 

A fim de caracterizar a percepção ambiental dos entrevistados em relação aos aspectos 

positivos e negativos do ambiente Aldeia (Camaragibe), foram feitas as seguintes perguntas: o 

que você mais aprecia ao realizar suas atividades em Aldeia? O que fazer para manter ou ampliar 

tais benefícios? O que você mais detesta ao realizar suas atividades em Aldeia? O que fazer para 

evitar ou minimizar estes problemas? 

As atividades a que se referem às perguntas são os papéis sociais já listados (morador de 

vilas, de condomínio ou granja, comércio, educação pública e privada, administração pública e 

prestadores de serviço). 

Quanto à primeira pergunta: o que mais os entrevistados apreciam no local, observou-se a 

construção das 12 representações sociais listadas abaixo (Tabela 14). 

 

 

Tabela 14. Percentual das citações dos atores sociais entrevistados em relação 

à pergunta: "O que você mais aprecia ao realizar suas atividades em 

Aldeia?", na APA Aldeia-Beberibe, Município de Camaragibe, Pernambuco. 

Características locais mais apreciadas 
Frequência 

(%) 

Elementos Naturais 29 

Clima 23 

Tranquilidade 16 

Pessoas 10 

Trabalho 4 

Segurança 4 

Qualidade de Vida 4 

Liberdade 3 

Tudo 3 

Área de Expansão 1 

Desafios 1 

Estrutura do Condomínio 1 

 

 Como se pode observar na tabela a maioria das respostas apontou para os elementos 

naturais da paisagem (29% dos discursos) como o que mais apreciavam no local, tornando-a a 

mais marcante. Esta categoria foi formada por representantes de todas as categorias. 

“Gosto de está na terra, das plantas, minha casa é rodeada de plantas. Não gosto de 

rua, fui criada nos matos em Vicência, se tivesse condição de melhorar pra gente 

continuar melhor.” (Mulher, 48 anos, Mvila). 
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Além da questão da flora, como no exemplo acima, a categoria “elementos naturais” 

também foi formada por citações referentes à fauna, meio ambiente, natureza, água e ar. 

“Qualidade de vida, oportunidade do verde, qualidade da água e ar. Parece que você 

vive em outro mundo, quando você vai lá embaixo sente a diferença.” (Mulher, 41 

anos, Mcd, Ad-Pu, GS). 

“O verde, a natureza, o clima, água mineral.” (Mulher, 44 anos, Mvila, Ad-Pu, GS). 

“Verde, o clima e a diversidade de animais.” (Homem, 40 anos, Ad-Pu). 

 

A categoria “elementos naturais” além de ser a que apresentou um maior número de 

citações, foi também a que mais se relacionou com outras categorias, sendo elas: clima, pessoas, 

liberdade, segurança, desafios, qualidade de vida, trabalho e tranquilidade. São apresentados 

abaixo exemplos de citações com estas relações. 

 

 Elementos naturais – clima - trabalho: 

“O clima, o ar, tem trabalho, aparece sempre serviço (pedreiro, pintor, limpar mato, 

cuidar de animais), o verde.” (Homem, 40 anos, Mvila, PreS). 

 

 Elementos naturais – clima – tranquilidade: 

 “A natureza, é bom pra dormir! O silêncio, a tranquilidade” (Mulher, 37 anos, Mvila, 

C). 

“Aldeia pra mim é um sonho, as árvores, o ar é mais frio, tranquilidade, a natureza que 

inspira essa tranquilidade. Eu sinto a diferença para o centro.” (Mulher, 44 anos, Ed-

Pu). 

 “O clima, é um ventinho tão bom, agente esquece a bagunça, a zoada. Eu amo isso 

aqui, não saio de jeito nenhum.” (Mulher, 35 anos, Mcd). 

 

 Elementos naturais – clima - pessoas – desafios 

“Primeiro pela vegetação deslumbrante, clima, silêncio, pureza do ar. Aqui você ainda 

pode ver as estrelas e aqui existe uma organização socioambiental muito participativa e 

muitos desafios.” (Homem, 73 anos, Mcd, PreS, GS). 

 “Gosto da comunidade, sensação de todos se conhecerem, área verde, clima ameno, 

não tem tanta correria como em Recife, questão de ambientação.” (Mulher, 25 anos, 

Edu-Pri). 
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 Elementos naturais – liberdade – segurança – qualidade de vida: 

“Tranquilidade, segurança, ainda estamos respirando um arzinho puro, liberdade das 

crianças de sair e andar que lá embaixo não tem.” (Homem, 50 anos, C, Mcd). 

“Qualidade de vida, tudo. O ar que respiro, ir e vir tranquilamente, acho muito bom.” 

(Homem, 18 anos, Mcd).  

 

As relações pessoais e o perfil dos moradores de Aldeia foram um ponto bastante 

importante em relação aos aspectos positivos do lugar, além das citações já apresentadas acima, 

relacionadas aos elementos naturais, essas características positivas também foram destacadas 

pela Bióloga da Prefeitura de Camaragibe e por mais dois professores da rede pública. 

 “Aldeia tem um público bastante diversificado, a classe mais baixa faz questão de 

participar. Trabalhar com as pessoas do fórum, (que eu acho que não representam os 

mais pobres). O pessoal da universidade também faz parte do fórum, tem interesse em 

ajudar, tem preocupação com as pessoas.” (Mulher, 37 anos, Ad-Pu). 

“Clima, o alunado que agente recebe é diferenciado, ainda tem um pouquinho de 

educação, temos ainda acesso aos pais.” (Homem, 48 anos, Ed-Pu). 

“A comunidade, o comportamento dos meninos é diferenciado de outros que 

trabalhei.” (Mulher, 53 anos, Ed-Pu). 

 

Essa pré-disposição em participação por parte da comunidade (seja ela de baixa ou alta 

renda) e o perfil diferenciado dos estudantes (que vivem em contato com os elementos naturais e 

com pais atuantes no acompanhamento dos seus processos educacionais) são indicativos de uma 

boa predisposição a implementação, apoio e incremento de formas de participação social, tão 

fundamentais para uma gestão de área protegida, principalmente do tipo APA. 

 

A resposta de um morador de condomínio sobre esta questão destoou do restante ao 

apresentar o clima (citado por outros 14 entrevistados), mas junto a esta categoria atrelou como 

aspecto positivo de Aldeia a estrutura do seu condomínio. 

“Gosto de tudo, vejo a piscina, tem sauna, tem tudo, veja o clima como tá.” (Homem, 

66 anos, Mcd). 

 

Outros três entrevistados, um funcionário de um armazém de construção e uma 

Professora da educação privada, demonstraram que não havia particularidades em realizar as 

suas atividades de Aldeia. Apesar de que, na fala da professora verifica-se que ela percebe o 
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clima, a tranquilidade e a segurança do lugar como aspectos positivos, mas ela categoriza estas 

características como importantes apenas se ela morasse na localidade. 

“É de onde tiro o meu sustento, poderia ser em outro lugar, não especificamente aqui.” 

(Homem, 53 anos, C). 

“Na instituição que trabalho muito essa questão da consciência, a questão empregado-

empregador. Gosto do [nome da Escola que trabalha]. Clima, tranquilidade, segurança 

só se eu fosse morar.” (Mulher, 50 anos, Ed-Pri). 

 

Uma moradora e funcionária de uma sementeira destacou apenas a questão proximidade 

do seu trabalho com sua residência. 

“Tenho uma comodidade grande em ir e voltar, não me compensa trabalhar em, Recife 

pela distância, metrô, integração. Adoro morar em Aldeia, se me mudar vou pra outra 

casa em Aldeia.” (Mulher, 34 anos, C, Mvila, GS). 

 

 Um morador de condomínio e comerciante (corretor de imóveis e dono de restaurante) e 

participante de grupo social (Associação dos Síndicos de Aldeia) demonstrou em sua resposta 

maior valorização da característica de Aldeia relacionada à suas atividades econômicas do que 

aos aspectos ambientais, mesmo morando na área. 

“Porque é uma área de grande expansão.” (Homem, 54 anos, Mcd, C e GS). 

 

Para finalizar, as inter-relações entre as categorias de respostas formadas em relação aos 

aspectos positivos do ambiente Aldeia são apresentados a seguir na Figura 25. 
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Figura 25. Relações das categorias de respostas dos entrevistados quanto à 

pergunta: "O que você mais aprecia em realizar suas atividades em 

Aldeia?", na APA Aldeia-Beberibe, Município de Camaragibe, Pernambuco. 

 

 

 Após apontar os aspectos positivos do lugar, os entrevistados indicaram o que deveria ser 

feito para manter ou ampliá-los. Verificou-se a formação de oito categorias para este item 

(Tabela 15). 

 

Tabela 15. Percentual das citações dos atores sociais entrevistados em relação 

à pergunta: “O que fazer para manter ou ampliar tais benefícios?", na 

APA Aldeia-Beberibe, Município de Camaragibe, Pernambuco. 

Formas de manutenção ou ampliação dos aspectos 

positivos 

Frequência 

(%) 

Educação/ Informação/ Conscientização 28 

Preservação/ Conservação 26 

Infraestrutura 11 

Participação Social 9 

Administração Pública 9 

Controle da especulação Imobiliária 7 

Segurança 7 

Trabalhos Sociais 2 

  

 Verifica-se um predomínio das categorias “educação/ informação/ conscientização” e 

“preservação/conservação” com 28% e 26% das citações respectivamente. Estas categorias 

também foram as que mais se relacionaram com as demais. 
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 Medidas preservacionista e/ou conservacionistas foram vistas como a única forma de 

manter ou ampliar os benefícios da realização das atividades para quatro dos entrevistados, 

sendo três deles moradores da comunidade. 

“Não tocar fogo nas matas, era pra o povo deixar as matas se criarem.” (Mulher, 40 

anos, Mvila). 

“Continuar zelando, plantando mais árvores” (Homem, 42 anos, Mvila, PreS, GS). 

“Deixar como estar, não mexer” (Homem, 40 anos, Mvila, GS). 

“Preservar mais o meio ambiente.” (Homem, 26 anos, Mcd). 

 

A categoria “preservação/conservação” esteve corelacionada a 

“educação/informação/conscientização” em sete das suas 15 citações, como se observa nos 

exemplos abaixo: 

“Ter mais preservação do ambiente, melhorar a área social, saúde e educação. Apesar 

de ser um bom bairro precisa de muita educação.” (Homem, 54 anos, Mcd, C, GS). 

 “Preservação, manter a mata, diminuição de construção de condomínio. 

Conscientização da população da área sobre a preservação da mata.” (Mulher, 25 

anos, Ed-Pri). 

“A preservação mesmo, o processo para que as casas não invadam o espaço de mata 

que tinha uma preservação. A consciência, conscientizar sobre a importância da 

preservação.” (Mulher, 30 anos, Edu-Pri). 

“Ter o uso consciente das reservas, uso da água, do solo, estar preocupado com a 

pegada ecológica, o rastro que você vai deixar. Vai depender de nós o êxito, o futuro, a 

nossa postura será determinante.” (Mulher, 41 anos, Mcd, Ad-Pu, GS). 

 

 Observa-se nas respostas das Professoras de Educação Privada acima (2º e 3º falas), além 

da relação entre a categoria “preservação/conservação” junto à educação, nota-se uma 

preocupação com a especulação imobiliária. Esta, também apontada nos discursos abaixo, que 

junto as já apresentadas compuseram a categoria “controle da especulação imobiliária”: 

“A APA já ajuda a manter, diminuir a exploração imobiliária que cortam mata para 

fazer esses condomínios, agora com interesse político fica pior.” (Mulher, 37 anos, 

Ad-Pu). 

“Crescimento ordenado.” (Mulher, 33 anos, C, Mcd, GS). 

  

 A “preservação/conservação” também esteve relacionada com as categorias 

“infraestrutura” e “segurança”. Como se observa nas respostas abaixo: 

“Cuidando do meio ambiente. Primeiro ter essa rodagem, por causa de motivo de 

doença pra dá pra socorrer. Cuidando do verde.” (Homem, 40 anos, Mvila, PreS). 
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“Continuar a proteção, melhorar o comércio, saúde (tem que chegar muito cedo ao 

posto), ampliando construindo postos ou um hospital, não tem pediatra é um 

enfermeiro que atende.” (Mulher, 44 anos, Mvila, Ad-Pu, GS). 

“O perigo é chegar bandido e cada um de nós deve preservar o meio ambiente.” 

(Homem, 66 anos, Mcd). 

 

Nota-se que a relação entre o que deve ser feito para ampliar ou melhorar os benefícios 

com a questão estrutural do lugar foi feita apenas por moradores da comunidade, que são os que 

mais sofrem com as dificuldades estruturais do local. Estas questões serão resgatadas com mais 

intensidade à frente no tópico que trata sobre o que os pesquisados mais detestam em Aldeia. 

  

 A segunda categoria mais citada “educação/informação/conscientização”, além de 

aparecer relacionada como já foi apresentado, também se apresentou como única forma de 

manter e ampliar os benefícios locais na fala de duas professoras, uma do ensino público e outra 

do privado: 

“Orientar as pessoas para a importância da preservação, de se cuidar do meio.” 

(Mulher, 44 anos, Ed-Pu). 

“Manter a proposta pedagógica, política e social da escola.” (Mulher, 50 anos, Ed-

Pri). 

 

Esta categoria também se relacionou com a “administração pública”: 

“Aumentar a informação sobre a nossa região, trabalhar de forma intensa junto das 

escolas, forçar as prefeituras a investir o ICMS ambiental recebido na região.” 

(Homem, 73 anos, Mcd, PreS, GS). 

“O prefeito deveria dar mais atenção, divulgação para o pessoal se educar, orientação 

com panfleto para as pessoas, como tem para o trânsito.” (Mulher, 35 anos, Mcd). 

 

E com a categoria “participação social”: 

“A primeira ação seria educação, informar, educar e cobrar (quando não há cobrança 

as pessoas não se engajam). Responsabilizar, inserir as pessoas no projeto e cobrar.” 

(Mulher, 54 anos, Ed-Pu).  

“Cada um tomar consciência do que vai afetar nossos filhos se não cuidarmos do 

planeta. Investir no alunado e na participação dos pais, quanto mais os pais estiverem 

presentes mais a escola funciona.” (Mulher, 48 anos, Ed-Pu). 

“Conscientização das pessoas, mobilizações, divulgação de panfletos, palestras. Tem 

um bairro chamado Rachão, onde se deve convidar umas pessoas pra conhecer esse 
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projeto e abraçar essa causa, as pessoas primeiro tem que estar cientes.” (Homem, 53 

anos, Ed-Pu). 

 

Observa-se que esta relação “educação/conscientização/informação” e “participação 

social” foi trazida apenas pelos professores da educação pública, este resultado demonstra que os 

educadores percebem a importância da participação social para a construção da cidadania e o 

papel fundamental da escola como ambiente formador de cidadãos participantes. 

Além destes educadores, a participação social foi a única forma para a manutenção e 

ampliação dos benefícios destacada por mais uma educadora e um comerciante – morador de 

condomínio: 

“Continuar o controle dos filhos pelos pais, que são caseiros.” (Mulher, 53 anos, Edu-

Pu). 

“Criar uma associação de bairro (que já existe) para preservar o meio ambiente.” 

(Homem, 50 anos, C, Mcd). 

 

Nas citações acima se verifica a existência de dois tipos de propostas de participação 

social, na primeira citação aponta para uma microparticipação dentro de um grupo primário (a 

família), já o segunda é mais abrangente, trata-se de uma proposta de macroparticipação 

formando um grupo secundário (associação). 

 Em relação à categoria “infraestrutura”, além de estar relacionada com a categoria 

anterior, também apareceu de forma isolada: 

“Calçamento das estradas, principalmente aqui.” (Mulher, 18 anos, Mvila). 

 

E relacionada à segurança e administração pública: 

“Primeiro transporte, segundo posto médico, sem precisar sair cedo nessas estradas 

esquisitas, farmácia perto, posto policial.” (Mulher, 48 anos, Mvila). 

“Que os órgãos públicos tomem a frente nas coisas que precisam: estrada, 

acostamento, o comércio que precisa que modifique.” (Mulher, 34 anos, Mvila, C, 

GS). 

 

 Mais uma vez, verifica-se que os problemas infraestruturais de Aldeia são mais sentidos 

pela população com renda mais baixa. As três citações acima são de pessoas moradoras da 

comunidade, provavelmente pelo fato de que, isolados em seus condomínios e tendo como se 

deslocar com mais facilidade em carros particulares, os moradores com poder aquisitivo mais 

elevado não sentem com tanta intensidade os problemas decorrentes da infraestrutura do local, 
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assim como também os problemas decorrentes da violência, como observado no discurso de 

mais dois moradores de vilas que apontaram medidas de segurança como ações a serem 

implementadas para manter ou ampliar os benefícios de se morar em Aldeia: 

“Menos bares, dá muita briga” (Mulher, 37 anos, Mvila, C). 

“O governo coloque mais policiais, aqui onde agente mora é mais calmo, mais para 

Camaragibe é mais violento.” (Mulher, 51 anos, Mvila). 

 

 Mais uma vez, a fim de demonstrar ao leitor as inter-relações entre as categorias de 

respostas para a questão de ampliação e manutenção dos benefícios da realização das atividades 

dos atores sociais em Aldeia, montou-se o esquema a seguir (Figura 26).  

 

Figura 26. Relações das categorias de respostas dos entrevistados quanto à 

pergunta: “O que fazer para manter ou ampliar tais benefícios?", na APA 

Aldeia-Beberibe, Município de Camaragibe, Pernambuco. 

  

 

Também foi perguntado aos entrevistados quais eram os aspectos negativos do lugar, 

assim como o que deveria ser feito para evitar ou miniminar os problemas ou situações citadas 

para este item. Verificou-se, assim, a formação de cinco categorias de respostas (Tabela 16). 

 

Tabela 16. Percentual das citações dos atores sociais entrevistados em relação 

à pergunta: “O que você mais detesta em realizar suas atividades em 

Aldeia?", na APA Aldeia-Beberibe, Município de Camaragibe, Pernambuco. 

Características locais mais 

detestadas 

Frequência 

(%) 

Infraestrutura 53 

Nada 18 

Distância 15 

Características da população 15 
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A principal categoria, “infraestrutura”, foi formada pelo discurso de atores de todos os 

papéis sociais analisados. As queixas referentes a este item estiveram ligadas principalmente ao 

transporte (13 citações das 21 nesta categoria), como exemplificado nos discursos abaixo: 

“Não tem transporte, tem que ir até a pista é muito ruim trazer as compras na mão.” 

(Mulher, 51 anos, Mvila). 

 “Transporte, é o pior que existe. Muitas vezes temos que vim de van, arriscando morrer 

em um desastre, já que os ônibus demoram muito.” (Mulher, 44 anos, Ed-pu). 

 “O transporte, eu não uso carro e vejo que em um determinado horário, 

principalmente à noite, dependo de carona. Depois das 21 horas não tem, logo cedo e 

de 18 horas é muito ruim. Os ônibus são mais escassos, eu acho muito complicado.” 

(Mulher, 54 anos, Ed-pu). 

“O trânsito. Antigamente não víamos isso. Não tem ônibus, só tem duas linhas e as 

vans, que tem determinado horário que elas não vão até onde moro. As pessoas [das 

vans] não estão capacitadas, tanto faz seguir devagar para encher, quanto ir 

superlotada. A prefeitura deve agir junto a essas pessoas.” (Homem, 53 anos, Ed-pu). 

“Dificuldade de transporte, Hoje esperei 1h e 15 min a Kombi que passou e não parou.” 

(Mulher, 73 anos, Mcd). 

 

A questão do transporte apareceu relacionada ao fator distância, fator que dificulta a vida 

dos que moram e trabalham no local, onde os entrevistados relataram que:  

“Eu amo morar em Aldeia, mesmo com os problemas é melhor que na cidade. Quem 

tem carro sofre, quem não tem pior ainda.” (Mulher, 37 anos, Mvila, C). 

“O pior é essa distância, antes tinha ônibus que ia até a pista [PE27] agora não tem 

mais, desde o ano passado.” (Mulher, 48 anos, Mvila). 

 “A distância do centro, realmente é um pouco distante. Faltam algumas coisas tipo 

banco, mas dá pra levar. O transporte que é pouco e os horários são terríveis.” 

(Homem, 26 anos, Mcd). 

 

A última relação feita entre a problemática dos transportes foi com a intensificação do 

trânsito e a conservação das estradas, como observado no seguinte discurso: 

 “Condução, transporte. As pessoas necessitam de transporte, eu tenho moto, a 

dificuldade é que a estrada é muito perigosa e as pessoas que moram aqui com seus 

carrões fazem como se aqui fosse uma BR, tem muito acidente principalmente com 

motoqueiro e ciclista.” (Homem, 53 anos, C). 

 



106 

 

 

A questão das estradas (manutenção e segurança) foi destacada novamente de forma não 

relacionada ao transporte: 

“A estrada, mas no projeto da prefeitura diz que é calçada.” (Mulher, 50 anos, Mvila). 

“Infraestrutura. É mais a estrada que precisa ter um certo cuidado, mais cuidados por 

parte das autoridades, é muito abandonada.” (Homem, 54 anos, Mcd, C, GS). 

 “Acesso. As estradas não tem acostamento.” (Mulher, 33 anos, C, Mcd, GS). 

 

Os outros problemas estruturais apontados pela população foram à falta de alguns setores 

de comércio e serviços e o acúmulo de lixo e falta de saneamento. 

“O comércio não tem a frequência que deveria. Aqui ainda é um bairro dormitório, já 

tem um comércio bem mais desenvolvido para o que era. Também não tem saneamento, 

muito rato, lixo, falta de educação das pessoas (as que não têm intenção de ficar).” 

(Homem, 50 anos, Mcd, C). 

 “Até agora nada, pelo menos onde moro e trabalho, pra mim tá de bom tamanho. 

Hum! Agora lembrei: os resíduos sólidos. O pessoal joga no meio da rua, a coleta 

acontece duas vezes por semana, mas o pessoal que faz fronteira vem jogar nas 

margens da PE-27, os moradores que não são de Aldeia, principalmente moradores-

turistas, que nos domingos botam o lixo no carro e sacodem nos terrenos baldios.” 

(Homem, 40 anos, Mvila, Ad-pu). 

 

 Sete dos entrevistados afirmaram não ter nada de negativo em realizar as suas atividades 

em Aldeia.  

“Nada.” (Homem, 18 anos, Mcd). 

“Nada.” (Mulher, 35 anos, Mcd). 

“Nada! nem a distância.” (Homem, 42 anos, Mvila, PreS, GS). 

“Não detesto nada, não tem nada de negativo, só positivo.” (Homem, 66 anos, Mcd). 

“Nada.” (Mulher, 34 anos, C, Mvila, GS). 

“Nada.” (Mulher, 50 anos, Edu-pri). 

“Nada.” (Mulher, 30 anos, Edu-pri). 

 

A categoria “distância” além das relações já mostradas, também apareceu de forma 

isolada, como nos seguintes discursos: 

“Precisar de transporte pra tudo, se não puder andar, ter moto ou carro.” (Homem, 40 

anos, Mvila, PreS). 

“Muito distante de tudo.” (Mulher, 18 anos, Mvila). 
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“Distância, deslocamento.” (Mulher, 25 anos, Ed-pri). 

“Mobilidade, não temos carros, dependemos da secretaria. À distância; pessoal que é 

pouco; e resistência dos condomínios que não deixam a prefeitura entrar, nem 

estabelecem um contato.” (Mulher, 37 anos, Ad-pu). 

 

Por fim, os discursos também apontaram algumas características de membros da 

localidade como aspectos negativos para o desenvolvimento das atividades dos entrevistados, 

formando a última categoria de respostas.  

Nos discursos acima esta categoria já apareceu na fala da Técnica da SEPLAMA (última 

citação), que apontou a dificuldade de acesso e de comunicação com os condomínios como um 

problema na realização das ações da prefeitura. Abaixo, características como arrogância e falta 

de compromisso e consciência das pessoas, exemplificando outros discursos que formaram esta 

categoria. 

 “Muros, arrogância das pessoas por traz deles, a insensibilidade e a total falta de 

cidadania.” (Homem, 73 anos, Mcd, PreS, GS). 

“Detesto ver a falta de compromisso e consciência das pessoas ao colocar o lixo nas 

ruas. As pessoas falam da distância, mas isso pra mim não é dificuldade. É a falta de 

compromisso de ter uma postura diferenciada para um lugar diferenciado.” (Mulher, 

41 anos,  Ad-Pu, GS). 

 

 

Por fim, a configuração das inter-relações das categorias das respostas dos entrevistados 

para este item foi assim estabelecida, onde em vermelho estão os elementos que formaram a 

categoria “infraestrutura” e em azul todas demais categorias de respostas ( 

Figura 27). 
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Figura 27. Relações das categorias de respostas dos entrevistados quanto à 

pergunta: “O que você mais detesta em realizar as suas atividades em 

Aldeia?”, na APA Aldeia-Beberibe, Município de Camaragibe, Pernambuco. 

 

 

Após expressar o que os entrevistados enxergavam como aspectos negativos do lugar 

para o desenvolvimento de suas atividades, perguntou-se o que deveria ser feito para minimizar 

ou evitar tais problemas. Assim, obteve-se o seguinte quadro de representações sociais para esta 

questão (Tabela 17). 

 

Tabela 17. Percentual das citações dos atores sociais entrevistados em relação 

à pergunta: “O que fazer para evitar ou minimizar tais problemas?", na 

APA Aldeia-Beberibe, Município de Camaragibe, Pernambuco. 

Formas de se evitar ou minimizar os aspectos negativos do 

lugar 

Frequência 

(%) 

Atuação do Poder Público 55 

Educação/sensibilização/conscientização/informação 32 

Participação Social 6 

Não sabe 3 

Não tem solução 3 

 

 

Neste item a categoria com maior número de citações foi a “atuação do poder público”, 

onde entrevistados de todos os papéis sociais analisados fizeram alguma referência a esta 

questão. Sendo, inclusive, unanimidade entre os entrevistados com papel social na administração 

pública. 

Formaram esta categoria discursos com conteúdos ligados à gestão, investimentos em 

infraestrutura e punições conforme a legislação. 

Os seguintes discursos formaram esta categoria com conteúdos a respeito, apenas, quanto 

à forma de gestão do poder público, com sugestões para a resolução ou melhoria dos problemas 

enfrentados por eles no setor de transporte e na saúde: 
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 “Colocar outra empresa, porque os que fazem (micro-ônibus) são particulares e tratam 

muito mal, deixam idosos pelo caminho.” (Mulher, 44 anos, Mvila, Ad-Pu, GS). 

 “A distância é impossível, mas o transporte mesmo, o cumprimento do horário. Agente 

tem o [ônibus] Vera Cruz, mas o micro-ônibus só vai até sete, oito horas [da noite]. Aí 

complica!” (Homem, 26 anos, Mcd). 

“O prefeito vê se consegue colocar ônibus pra cá. Fazer um posto de médico aqui pra 

perto.” (Mulher, 51 anos, Mvila). 

 

A atuação do poder público, com discursos referentes entre gestão relacionando-se com a 

“educação/conscientização/informação”, foi verificada no discurso da Técnica da SEPLAMA 

sobre a falta de transporte para a realização dos trabalhos da secretaria na região e a dificuldade 

de atuação nos condomínios. 

“Questão interna da prefeitura que tem que se preocupar mais com essa área. Os 

condomínios tem que se conscientizar que devem manter o lugar, falta de 

consideração.” (Mulher, 37 anos, Ad-Pu). 

 

Também se observou a relação entre “atuação do poder público” através da forma de 

gestão, junto a ações de cunho educacional de com aplicação de punições, como na solução 

apontada pelo respondente abaixo sobre a problemática dos do lixo despejado ao longo da PE-27 

por moradores-turistas (termo usando pelo entrevistado) que ele havia tratado anteriormente: 

 “Existe uma lei de Camaragibe, mas só no papel. Deveria ter uma conscientização 

principalmente os turistas. A prefeitura deveria contratar pessoas para passar nas 

casas nos finais de semana para fazer essa abordagem.” (Homem, 40 anos, Mvila, 

Ad-Pu). 

 

Estas relações também foram observadas no discurso da professora sobre o problema do 

transporte complementar: 

“Que houvesse um acompanhamento do setor responsável, que acredito que seja a 

prefeitura. Muitas vezes eles põem em risco a vida das pessoas. Orientar cobradores e 

motoristas e também penalizar, você cobrar responsabilidade é importante.” (Mulher, 

54 anos, Edu-Pu). 

 

As punições apareceram também de forma isolada dentro da categoria “atuação do poder 

público” no discurso abaixo do morador de vila que presta serviços aponta sua sugestão de 

solução para a poluição sonora de novos moradores: 
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“Impedir de hajam desta forma, ter lei, agente ligar e a polícia resolver, polícia aqui é 

muito pouca.” (Homem, 40 anos, Mvila, PreS). 

 

O último item que constituiu a categoria “atuação do poder público” foi “investimentos 

em infraestrutura”, que apareceu de forma isolada nas sugestões abaixo para resolução dos 

problemas de transportes, da condição das estradas, da intensificação do trânsito e da 

insuficiência de comércio e serviços: 

“Construir um shopping.” (Mulher, 18 anos, Mvila). 

“Mais transporte, estrada, iluminação.” (Mulher, 37 anos, Mvila, C). 

“Colocar ônibus, ter mais transporte, melhorar isso aqui (posto médico, policial), pra 

ter mais tranquilidade.” (Mulher, 48 anos, Mvila). 

 “Teria que começar de Recife, transporte público de qualidade, diminuiria a 

quantidade de carros nas ruas.” (Mulher, 25 anos, Edu-Pri). 

“Fazer acostamento, investir nas estradas, pavimentação, fazer ciclovias (todo dia 

morre um trabalhador aqui).” (Mulher, 33 anos, C, Mcd, GS). 

 

Houve também a relação entre a categoria “atuação do poder público” com o item 

“investimentos em infraestrutura” com a categoria “educação/conscientização/informação”, 

também se referindo à qualidade dos serviços de transporte e na problemática do lixo, como 

mostrado nos exemplos: 

“Colocar mais ônibus. Agente tem o Vem
1
, mas acaba pagando mais passagem. 

Mudaram o horário e nos prejudicou. Orientar também os motoristas e cobradores de 

van, existe muito assédio com os alunos, tocando nas meninas e também não aceitam 

atender os idosos.” (Mulher, 44 anos, Ed-Pu). 

“Precisa de mais investimentos. Uma informação, seja sobre a APA..., tem muita gente 

que nem sabe o que é uma APA. Falta o governo principalmente informar sobre a APA, 

neste ambiente que é uma relíquia na área urbana, que preserva cada característica de 

mata, é uma região que tem um apelo ecológico e não e todo mundo tá envolvido 

nisso.” (Mulher, 41 anos, Mcd, Ad-Pu, GS). 

 

Ainda houve discursos com conteúdos que apresentavam a questão da 

“educação/conscientização/informação” como única ferramenta da para a resolução dos 

problemas da área: 

                                       
1
 Cartão de bilhete eletrônico de passagens para ônibus da Região Metropolitana do Recife. Não sendo aceito nos 

transportes complementares (vans) que circulam em Aldeia. 
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“É um problema que se corrige com mais educação ambiental, porque se fizer uma boa 

Educação Ambiental com os filhos eles mudarão os pais. Há uma ausência de 

educação, as pessoas estão desconectadas da natureza, perdida e detonando tudo.” 

(Homem, 73 anos, Mcd, PreS, GS). 

“Consciência da população do bairro.” (Homem, 50 anos, Mcd, C). 

 

A categoria “participação social” foi formada por apenas dois discursos onde em um 

deles esta apareceu de forma isolada e no outro relacionado à 

“educação/conscientização/informação” e “atuação do poder público” com referências a gestão, 

seguida de uma crítica aos representantes do povo, os vereadores. 

“Reunir para reivindicar. Uns anos atrás o NETV
1
 veio aqui passou uma semana e 

depois não veio mais.” (Homem, 40 anos, Mvila, PreS). 

“Deveria ser feito um trabalho junto às associações com as autoridades locais. Os 

vereadores vêm e depois se escondem.” (Homem, 54 anos, Mcd, C, GS). 

 

Mais uma vez, para sintetizar as interelações apresentadas neste tópico, segue um 

esquema das categoria de respostas referentes às sugestões de melhorias apontadas pelos 

entrevistados sobre os problemas que eles enfrentam no local, onde em vermelho estão os 

elementos que formaram a categoria “atuação do poder público” e em azul todas as categorias de 

respostas (Figura 28). 

 

Figura 28. Relações das categorias de respostas dos entrevistados quanto à 

pergunta: “O que fazer para evitar ou minimizar tal(is) problema(s)?”, na 

APA Aldeia-Beberibe, Município de Camaragibe, Pernambuco. 

 

 

                                       
1
 Programa de televisão local da Rede Globo de Televisão, onde em um quadro do programa a população convoca a 

equipe de reportagem para realizar denuncias a respeito de problemas nas comunidades e a imprensa cobra ações 

dos órgãos competentes. 
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A fim de complementar a percepção ambiental dos entrevistados em relação a ambiente 

de Aldeia, a mesma pergunta sobre o que eles mais apreciavam ou detestavam no lugar foi feita, 

só que desta vez eles poderiam citar aspectos ou características não diretamente relacionadas 

com as atividades que realizavam. Desta forma obteve-se o seguinte quadro de categorias de 

respostas (Tabela 18): 

 

Tabela 18. Percentual de citações dos atores sociais entrevistados em relação à pergunta: “Que outras coisas você 

aprecia em Aldeia (mesmo que não relacionada(s) à(s) sua(s) atividade(s) na região)?” - Aspectos Positivos, na 

APA Aldeia-Beberibe, Município de Camaragibe, Pernambuco.  

 

Características locais apreciadas não diretamente 

relacionadas aos papéis sociais 

Frequência 

(%) 

Elementos naturais 43 

Clima 17 

Condomínios 10 

Segurança 7 

Trabalho 7 

Tranquilidade 7 

Lazer 3 

Pessoas 3 

Vínculos afetivos 3 

 

Podem-se dividir as categorias dos fatores positivos em duas classes: características 

ambientais (elementos naturais, clima e tranquilidade), com somatório de 20 citações (67%) com 

discursos nesta linha. E as características sociais (segurança, condomínios, lazer, pessoas, 

trabalho, vínculos afetivos), com somatório de dez citações (33%). 

Dentro das características ambientais referentes aos elementos naturais, seis discursos 

tratavam das áreas verdes do local, cinco da qualidade de água e dois da fauna. As respostas 

abaixo exemplificam estas referências: 

“Água pra tudo que usamos é mineral.” (Mulher, 50 anos, Mvila). 

“Os bichos: quati, cotia, tatu tem é muito.” (Homem, 42 anos, Mvila, PreS, GS). 

“Muita fruta, água tem no poço em todo canto.” (Mulher, 51 anos, Mvila). 

 

Abaixo são exemplificados alguns dos discursos que formaram categorias com 

características sociais do lugar, tais como trabalho, vínculos afetivos e as pessoas: 

“O trabalho na conscientização dos alunos com projetos sobre a questão ambiental e 

palestras com pessoas de fora”. (Homem, 53 anos, Edu-Pu). 
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“Gosto muito do povão. Eu nasci aqui, conheço muita gente, você cria um vínculo até 

com os clientes, que ligam, aparecem, perguntam por você. Amigos da minha época de 

moleca.” (Mulher, 34 anos, C, Mvila, GS). 

“É bom, porque os patrões aqui pagam melhor.” (Homem, 40 anos, Mvila, PreS). 

 

Levando-se em consideração que a categoria “lazer” pode fazer parte de “qualidade de 

vida”, verifica-se que as categorias formadas para esta pergunta (sobre o que os entrevistados 

mais apreciavam, mesmo sem ligação direta com seus papéis sociais), foram praticamente as 

mesmas citadas para aquelas relacionadas aos seus papéis sociais, inclusive mantendo o padrão 

das categorias com maiores percentuais de citações nos discurso. Isso mostra que a pergunta 

apenas ratificou as respostas já obtidas anteriormente. 

 

 Sobre que outros aspectos, características ou dificuldades que os entrevistados 

encontravam em Aldeia, mesmo não estando relacionados aos seus papéis sociais, observou-se a 

formação da Tabela 19. 

 

Tabela 19. Percentual das citações dos atores sociais entrevistados em relação à pergunta: “Que outras coisas você 

detesta em Aldeia (mesmo que não relacionada(s) à(s) sua(s) atividade(s) na região)?”- aspectos negativos, na 

APA Aldeia-Beberibe, Município de Camaragibe, Pernambuco.  

 

Características locais detestadas não diretamente 

relacionadas aos papéis sociais 

Frequência 

(%) 

Infraestrutura 45 

Violência/ insegurança 20 

Crescimento desordenado 5 

Desmatamento 5 

Distância 5 

Falta de novas oportunidades de emprego 5 

Falta de respeito 5 

Impostos altos 5 

Falta de movimento para o comércio 5 

 

 

Neste caso, também se formaram categorias sobre os aspectos negativos no lugar já 

apresentadas anteriormente, inclusive com as questões de infraestrutura novamente formando a 

categoria como maior número de citações (45%), e outras, como distância e características da 

população, agora com menos citações, mas que já haviam aparecido anteriormente. Porém, 
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surgiram outras novas como “violência/insegurança”, encontrada nos discursos de forma isolada 

ou relacionada a outras dificuldades, como problemas de infraestrutura: 

“Lamento a ausência do sistema de mobilidade, desde o transporte público, que é 

péssimo, até as condições das estradas. Diariamente morrem muitas pessoas. Outra 

coisa é a violência, a polícia não está preparada para esse desafio.” (Homem, 73 anos, 

Mcd, PreS, GS). 

 “Ainda há insegurança das pessoas, à noite, por ter área de mata. Os acidentes, a 

estrada tem muitas curvas, é estreita.” (Mulher, 25 anos, Edu-Pri). 

“Gosto da tranquilidade, dos condomínios, segurança psicológica, ver as crianças 

brincando. Acho insegura, Aldeia cresceu muito e merece mais estrutura, tanto de 

estradas, quanto de serviços aos moradores, muitas estradas com casarões sem ser 

asfaltada.” (Mulher, 50 anos, Edu-Pri). 

 

Neste discurso a Professora da educação privada (último discurso), aponta para a 

sensação de segurança trazida pelos condomínios. É interessante notar que a queixa de violência 

não se estendeu aos moradores de vilas, onde nenhum dos entrevistados com este papel social 

citou este problema. 

Os discursos a seguir apresentaram conteúdos bem específicos em relação aos papéis 

sociais desempenhados pelos dos entrevistados. Onde, uma Professora da Escola Pública aponta 

a falta de perspectiva de seus alunos pertencentes a uma classe sócia mais baixa e outra que trata 

da falta de estrutura em relação a serviços próximos a unidade escolar; a funcionária do 

Programa Saúde da Família (PSF) da comunidade do Oitenta reclama do lixo; uma comerciante 

com empreendimento de médio porte reclama dos impostos altos e outra, dona de um pequeno 

salão de beleza próximo à comunidade do Piim, reclama da falta de movimento: 

 “Falta de oportunidades de emprego para os alunos em outras áreas. Muitos vem 

estudar e parecem que já estão predestinados a seguir o trabalho dos pais [prestadores 

de serviços para os condomínio e granjas, como caseiros, jardineiros, domésticas etc.]. 

Acho que é por falta de oportunidades.” (Mulher, 44 anos, Edu-Pu). 

“Dificuldade de alguns serviços. Já tivemos problemas com cópias e alguém foi longe 

buscar de bicicleta, um professor teve que ir ao centro. Alimentação também não tem 

esse serviço aqui perto.” (Mulher, 54 anos, Edu-Pu). 

“Clima, temperatura, o ar, a água, o verde. Ver os acúmulos de lixo, na verdade isso 

me aborrece. O lixo, a culpa não é necessariamente do governo, é mais das pessoas, a 

coleta acontece, mas é a falta de respeito com a vizinhança e pelas pessoas.” (Mulher, 

41 anos, Mcd, Ad-Pu, GS). 
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 “Segurança que ainda existe, detesto usar as estradas, o acesso é péssimo, o CIM é 

altíssimo.” (Mulher, 33 anos, C, Mcd, GS). 

“Não tem movimento.” (Mulher, 37 anos, Mvila, C). 

 

 

7.5.  Formas de atuação no núcleo de estudo: a participação social da população 

 

 

Com o propósito de identificar as ações dos entrevistados em relação ao ambiente em que 

vivem foram feitas as seguintes perguntas: você realiza alguma ação social e/ou ambiental em 

prol de Aldeia? Você participa de alguma organização em Aldeia? Qual (quais)? Que atividades 

vocês realizam? 

Para a primeira pergunta obteve-se um resultado bem equilibrado, onde 16 entrevistados 

(50%) responderam que sim e os outros 16 (50%) que não. Nos discursos positivos as ações 

citadas estiveram ligadas aos trabalhos dos entrevistados: 

“Divulgar nas escolas os projetos do fórum ou como autônomo, realizo palestras, dou 

apoio, cursos práticos para professores como cultivo de orquídeas, compostagem, 

cuidados com as plantas etc.” (Homem, 73 anos, Mcd, PreS,GS). 

“Sim, a questão ambiental tem o projeto da escola, com toneis de coleta seletiva, 

recolhemos tampinhas para as atividades, sempre trabalho em cada unidade um tema 

na área ambiental.” (Mulher, 44 anos, Edu-Pu). 

“No caso do comércio, dar conforto a população, emprego da mão de obra, que resolve 

o problema social.” (Homem, 50 anos, Mcd, C). 

 “Sim, a partir do que agente trabalha na escola, faz alguma coisa pelas pessoas e a 

escola trabalha com essa questão ambiental, de reciclagem, cuidar das plantas e 

animais.” (Mulher, 30 anos, Edu-Pri). 

 “Meu trabalho enquanto profissional do PSF, me envolvo nas oficinas, sugerindo e 

tudo e em ações com o uso consciente da água do lixo, o respeito.” (Mulher, 41 anos, 

Mcd, Ad-Pu, GS). 

“Eu tô fazendo todo dia no meu trabalho, com fiscalização, palestras nas escolas 

municipais, estaduais e privadas com crianças e adolescentes.” (Mulher, 40 anos, 

Mvila, Ad-Pu). 

 

 Mas também foram citaram atitudes fora dos contextos de trabalho dos entrevistados, 

com ações individuais ou junto a alguma instituição: 
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“Pelas pessoas sempre que posso, sem olhar pra quem, ajudo uma entidade que me 

telefonam e dou uma contribuição, cuido dos meus animais, cuido escondido também 

na loja.” (Mulher, 34 anos, C, Mvila, GS). 

“Faço parte do Rotary Club em Aldeia com distribuição de 250 sopas no Rachão (todos 

os dias), curso de informática, distribuição de mudas, bazar.” (Mulher, 33 anos, C, 

Mcd, GS). 

“Pelo meio ambiente a minha mulher cuida do jardim, junto com o condomínio 

ajudamos com doações e junto à igreja.” (Homem, 66 anos, Mcd). 

 

Entre os que afirmaram não realizar nenhuma ação em prol das pessoas ou meio 

ambiente, verifica-se a presença de algumas que já realizaram algum tipo de ação ou 

apresentaram intenção de fazê-lo: 

“Não, já participei do fórum, das reuniões. Não posso ir toda terça, mas quando tem 

que ir alguém eu vou.” (Mulher, 37 anos, Ad-Pu). 

“Não. Já fiz, fui a uma creche brincar com as crianças, filantropia, na época de 

escola.” (Homem, 18 anos, Mcd). 

“Não. No colégio eu participava, um projeto da Petrobras com reserva da água da 

chuva para os banheiros.” (Mulher, 18 anos, Mcd). 

“Agora, talvez comece a doar alimentos junto com um grupo de pessoas 

independentes.” (Homem, 48 anos, Edu-Pu). 

 

Em seguida, foi perguntado aos entrevistados se os mesmos participavam de algum grupo 

social e que atividades as entidades desempenhavam. Assim, 31% dos entrevistados 

responderam que sim e 69% que não. 

Três respondentes participavam de dois grupos sociais. As entidades as quais os 

entrevistados pertenceram foram (Tabela 20): 

 

Tabela 20. Grupos sociais a que pertencem os entrevistados na APA Aldeia-

Beberibe, Município de Camaragibe, Pernambuco. 

Grupos sociais 
Número de 

Participantes 

Fórum Socioambiental de Aldeia 4 

Associação dos Condomínios de Aldeia 1 

Associação do Artesanato de Araçá 1 

Associação de Moradores do Piim 1 

Igreja Católica de Vera Cruz - Capela São João Batista. 1 

Rotary Clube 1 

Associação das Mulheres de Aldeia 1 
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Reuniões realizadas por um vereador na comunidade Araçá 1 

Associação Chã de Peroba 1 

Dignidatis ONG 1 

 

 

Os entrevistados descreveram algumas das ações realizadas pelos grupos sociais que 

participavam, sendo elas de caráter articulativo contra irregularidades e futuros grande impactos 

na região ou busca de soluções de forma coletiva, como o Fórum Socioambiental de Aldeia, a 

Associação de Mulheres de Aldeia, Associação Chã de Peroba; prestação de serviços de 

educação o geração de renda, como a Associação de Moradores de Araçá e a Dignidatis ONG; e 

ações assistencialistas como a Associação de Moradores do Piim, a Capela de Vera São João 

Batista e o Rotary Club. 

 

Finalizando a entrevista, foi perguntado se o entrevistado gostaria de se identificar e neste 

momento obteve-se um resultado interessante: 78% dos entrevistados disseram que sim e 22% 

não gostariam de ser identificados. Analisando este percentual de negativas verificou-se que dos 

sete que não quiseram se identificar, seis eram moradores de vilas, uma ainda era comerciante de 

pequeno (cabeleira) porte e dois prestadores de serviços (um jardineiro e um pintor-pedreiro) e 

uma era moradora de granja. Com exceção desta última entrevistada que tinha nível superior, 

todos os demais possuíam escolaridade muito baixa, variando da antiga 1ª série do Ensino 

Fundamental (séries iniciais) à 6ª série do Ensino Fundamental (séries finais), ou seja, até seis 

anos de escolaridade. 

 

Por fim, os entrevistados puderam acrescentar algum comentário que achassem pertinente 

para a entrevista. Os que o fizeram apresentaram discursos de incentivo à pesquisa realizada: 

“Parabéns pelo tema da pesquisa.” (Homem, 73 anos, Mcd, PreS, GS). 

“Não, só boa sorte.” (Homem, 66 anos, Mcd). 

“Acho significativo que alguém se volte para isso.” (Mulher, 54 anos, Edu-Pu). 

 

Com recados a população local: 

“A coleta seletiva está sendo dificultada. Os síndicos estão dificultando os catadores. 

Toda quarta a prefeitura sede o caminhão.” (Mulher, 37 anos, Ad-Pu). 

“A importância de se estar atento à preservação em Aldeia, ela vai perder o que atrai 

as pessoas, virar só mais um bairro.” (Mulher, 50 anos, Edu-Pri). 
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“Não! O que eu realmente acho que falta isso: é preciso ver Aldeia com olhos de 

cuidado e a importância não só para Camaragibe, mas Recife e outras áreas limite, que 

as pessoas tenham uma postura diferenciada.” (Mulher, 41 anos, Mcd, Ad-Pu, GS). 

 

E sentimento de esperança e satisfação: 

“Espero melhoras!” (Homem, 54 anos, Mcd, C, GS). 

“Aldeia é bom demais!” (Homem, 18 anos, Mcd). 

“Que esse projeto [o entrevistado refere-se a criação da APA], quanto outros, possa 

levar em consideração os moradores menos favorecidos, eles precisam e recebem bem. 

Fizemos um projeto contra a exploração de crianças e adolescentes e a maioria 

participou e deu ideias.” (Mulher, 44 anos, Edu-Pu). 

“Não. Já foram bem formuladas as questões e tentou mostrar uma radiografia da 

região. É um bairro tão próximo a Recife e agente ainda tem esse privilégio de viver 

aqui. Vai ter a duplicação, até o aumento da população, agente tem a preocupação de 

deixar ela do jeito que é.” (Homem, 50 anos, C, Mcd). 

“Não. Gostei, foi bom!” (Homem, 48 anos, Edu-Pu). 
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8. CONTRIBUIÇÕES PARA A GESTÃO AMBIENTAL DA APA ALDEIA-

BEBERIBE: DISCUTINDO OS RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

Este capítulo visa discutir os resultados apresentados acima com a realidade de outras 

Área de Proteção Ambiental, principalmente em áreas urbanas, com a legislação ambiental e 

com as características do núcleo de estudo obtidas de diversas fontes. 

 

 

8.1. Informação e formação de atores sociais participantes 

 

 

Para iniciar, voltemos a questão do conhecimento dos entrevistados no núcleo de estudo a 

respeito da implantação da APA Aldeia-Beberibe, criada em março de 2010, onde 32 

entrevistados, 19 deles (59%) não sabiam a resposta, sendo eles principalmente os que tinham 

papel social de moradores de vilas (82% dos entrevistados com este papel social). 

Estudando a percepção ambiental de moradores, turistas e estudantes da APA de Maricá 

no Rio de Janeiro (criada pelo decreto estadual nº 7.230/84), Coyunji e Holzer (2009) 

verificaram que a maioria dos moradores da comunidade Zacharias (formada principalmente por 

pescadores ou trabalhadores da construção civil) não sabia dizer se conheciam a APA Maricá, ou 

nem mesmo identificou o significado de Área de Proteção Ambiental. 

Matos e Gomes (2011) também realizaram um trabalho visando estudar a percepção 

ambiental de moradores da Área de Proteção Ambiental Morro do Urubu, localizada na Zona 

Norte de Aracaju – SE (criada pelo decreto estadual n° 13.713 de 15 de junho de 1993), 

caracterizada como último remanescente de Mata Atlântica do perímetro da cidade. Neste estudo 

71,9% dos entrevistados não conheciam a APA. 

Verifica-se nos trabalhos acima, uma situação parecida com os resultados em Aldeia, 

onde os moradores de vilas e de condomínios e granjas também desconheciam a existência da 

APA Aldeia-Beberibe, porém tem sua criação recente, em 2010, ainda sem publicação oficial de 

seu zoneamento e plano de manejo, nem ao menos foram iniciadas as atividades de seu recém 

criado conselho gestor. Ou seja, as atividades que devem ser desenvolvidas em uma UC desta 

categorização ainda não foram desencadeadas. Já nos trabalhos acima a situação é diferente, a 

http://www.inea.rj.gov.br/legislacao/docs/7230.pdf
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primeira foi criada há 28 anos e a segunda há 19 anos, ou seja, tempo mais que sulficiente para 

as populações residentes sentirem os efeitos de ações direcionadas a estas APA, como formas de 

uso e ocupação do solo, Educação Ambiental, fiscalização, controle e monitoramento. São 

situações como estas que fazem as Áreas de Proteção Ambiental serem bastante desacreditas 

pela população e pelo meio técnico-científico (DRUMOND, 2008). 

Ainda sobre a falta de informação sobre a APA Aldeia-Beberibe, pode-se destacar nos 

resultados obtidos o desconhecimento da existência mesma pelos respondentes com papel social 

Educação Pública, 80% deles. 

A escola é um dos primeiros grupos sociais do qual o indivíduo participa fora do núcleo 

familiar, local inclusive onde o indivíduo deve aprender a desempenhar o papel de cidadão. 

Sendo uma UC do tipo APA, possuidora de um instrumento como o conselho gestor, formado 

por diversos segmentos da sociedade, é de fundamental importância que todas as instituições de 

ensino dentro do seu território, tomem conhecimento de que estão inseridas dentro de uma APA 

e que implicações isso acarreta para a vida de seus discentes e até mesmo para própria estrutura 

pedagógica da escola. Tais informações devem constar inclusive na formulação dos seus projetos 

políticos pedagógicos, pois os mesmos são instrumentos que norteiam o funcionamento das 

Escolas e estão vinculados à realidade onde estas estão inseridas. 

Dos representantes da educação privada, dois dos três entrevistados conheciam a 

existência da APA, mas vale ressaltar que os mesmos são integrantes de uma instituição que já 

tinha em sua proposta pedagógica voltada para a questão ambiental local, podendo isso explicar 

o fato dos entrevistados estarem informados sobre o fato. Andrade (2006) já havia destacado os 

trabalhos da escola particular do km 9 analisada, afirmando que na unidade existem projetos 

permanentes de conscientização dos alunos, através de feiras temáticas, trilhas ecológicas, visitas 

à instituições de cunho ambiental, confecção de brinquedos com materiais recicláveis, plantio e 

distribuição de mudas. 

 Possivelmente a realidade encontrada na escola pública pesquisada seja a mesma nas 

demais instituições de ensino da APA, inclusive como apresentado no capítulo 4, não se 

observou a presença de representantes com este papel social na oficina de diagnóstico e na de 

zoneamento da APA Aldeia-Beberibe. 

O que pode ser animador é o fato da categoria  

“educação/informação/conscientização/orientação” ser a principal nos discursos dos 

representantes da administração pública sobre o que deve ser feito para melhorar ou ampliar os 
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aspectos positivos das áreas dos seus respectivos municípios dentro da APA, em 38% dos 

discursos, assim como dos entrevistados no núcleo de estudo em Camaragibe, com 26%. 

Sobre os resultados obtidos na questão sobre que expectativas os entrevistados tinham em 

relação à implantação da APA Aldeia-Beberibe, observou-se que 50 % dos entrevistados da 

administração pública dos de sete municípios da APA e 41% dos entrevistados do núcleo de 

estudo, com representantes de todos os papéis sociais analisados, referenciavam questões de 

preservação/proteção/conservação/manutenção como as principais expectativas de melhora com 

a implantação da área protegida. 

Na publicação do IBAMA sobre o planejamento e gestão de APA, verifica-se que as 

funções deste tipo de UC correspondem às expectativas de cunho 

preservacionista/conservacionista dos entrevistados: 

 

[As APA são áreas que:] 

 Buscam proteger o solo, subsolo, a cobertura vegetal e a fauna local, promover a 

melhoria da qualidade dos recursos hídricos e recuperar áreas degradadas 

(objetivos específicos); 

 Podem conter outras unidades de conservação mais restritivas; 

 Buscam conciliar o desenvolvimento de atividades humanas com a conservação 

dos recursos naturais (objetivo geral); 

 Propiciam a “... experimentação de novas técnicas e atitudes que permitam 

conciliar o uso da terra e o desenvolvimento regional com a manutenção dos 

processos ecológicos essenciais.” (CÂMARA, 1993, p.4 apud Côrte, 1997, 

p.28); 

 

Entre os entrevistados do núcleo de estudo, 7% afirmaram não esperar mudanças a partir 

da implantação da área protegida no local. Esse descrédito em relação às transformações locais 

pós-implantação da APA que acometeu estes entrevistados era esperado. Como citado em 

capítulos anteriores, as APA são fáceis de serem criadas, mas difíceis de serem geridas, assim, as 

UC deste tipo acabam por sofrer descrédito quanto a sua eficácia. Além do mais, cotidianamente 

facilmente se observa o desrespeito da legislação ambiental, principalmente em área urbana, bem 

como a mídia veicula com frequência crimes ambientais como invasões de terra, caça e 

desmatamento, até mesmo em unidades de conservação de proteção integral, onde a fiscalização 

e as punições deveriam ser mais eficazes. Se em áreas deste tipo a reincidência destes crimes é 

comum, o que a população pode pensar a respeito de áreas grandes, que agrupam vários 

municípios e uma diversidade de formas de ocupação, como é o caso das APA? Fazendo a 

análise por outra perspectiva, tem-se que 93% dos entrevistados tem expectativas positivas 

quanto a implantação e isso pode ser um indicio de abertura para atuação junto a população nas 

ações a serem desenvolvidas. 
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A informação e divulgação das áreas protegidas junto à população pode ser a primeira 

ferramenta para a obtenção dos resultados, de acordo com os objetivos de uma APA. Na palestra 

do Professor Ricardo Braga da UFPE sobre a APA Aldeia-Beberibe no Fórum Socioambiental 

de Aldeia no dia 05 de maio de 2012, o mesmo afirmou que é muito importante que existam 

placas por toda a APA informando sua delimitação. Como observado nos resultados, muitos dos 

entrevistados, tanto do núcleo de estudo (de todos os papéis sociais) quanto alguns dos 

representantes da administração pública dos municípios da APA desconheciam a existência ou 

os limites da UC, o que mostra que a informação visual ou por outra via sobre a existência da 

APA no local ainda é insuficiente. De acordo com PAZ e FARIAS (2008, p. 15) “as áreas 

protegidas são um mecanismo efetivo de combate à degradação do meio ambiente” e existem 

vários estudos que comprovam que a partir do estabelecimento formal destas áreas são obtidos 

resultados significativos no que diz respeito à diminuição de infrações ambientais como 

desmatamento e caça predatória.  

É importante destacar que o estabelecimento de áreas protegidas sem a devida 

informação de sua existência e limites dificilmente acarretará nas mudanças apontadas pelos 

autores acima. Assim, faz-se necessário na APA Aldeia-Beberibe um trabalho de divulgação da 

UC por meio de sinalização visual e, melhor ainda, por meio também de outras formas de 

divulgação como palestras, eventos, mídias impressas, TV, rádio e internet. No entanto, somente 

a informação não gera mudanças de comportamento, é relevante apontar que esta seria apenas 

uma primeira ação, devendo ser apoiada por outras mais direcionadas, as quais são elementos 

chaves de uma estrutura de gestão ambiental como: educação ambiental, fiscalização e 

participação social. Para finalizar esta questão, atualmente no núcleo de estudo existe apena uma 

placa informativa da APA Aldeia-Beberibe localizada no km 3 da PE-27, a qual 

equivocadamente define a sigla como “Área de Preservação Ambiental” 

 

 

8.2. Uso da percepção ambiental no diagnóstico dos aspectos positivos e apontamento 

de ações para a gestão na APA 

 

 

Sobre os aspectos positivos do lugar diretamente ligados com seus papéis sociais, tanto os 

entrevistados representantes da administração pública dos municípios da APA quanto os 

entrevistados do núcleo de estudo apontaram os “elementos naturais” como principais 
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características positivas do local, com 44% e 29% dos discursos, respectivamente. Dentro do 

discurso dos moradores o elemento natural água apareceu com bastante frequência. Segundo 

Andrade (2006) o abastecimento de água da região é feito pela COMPESA, mas não atende toda 

população. Assim, grande parte do abastecimento é feito por meio de poços artesianos. As 

citações da população em relação à água, recurso abundante na região como já apontado na 

caracterização da área, está diretamente ligado com a sobrevivência das populações no local e 

também com o fato dos rios da região serem utilizados para atividades de lazer como banho e 

pesca. 

Os entrevistados do núcleo de estudo apontaram em seguida o “clima” e a “tranquilidade” 

como outros aspectos positivos relevantes, com 23% e 16% das citações, respectivamente. De 

acordo com Andrade (2006) os subúrbios, como é o caso de Aldeia, atraem moradores que 

apreciam as características originais do lugar, tais como  um meio ambiente saudável, fuga ao 

estilo de vida das cidades e busca pela saúde e bem estar. Ainda segundo a autora, o gosto pela 

natureza e a tranquilidade da vida no campo são características usadas como agregadores de 

valor a imóveis destinados à classe média-alta, sem perder a comodidade de se estar próximo às 

ofertas de lazer e serviços da capital. 

Silva (2011), após entrevistar trabalhadores formais dos condomínios de Aldeia (também 

moradores da região, mas não em condomínios) e a classe média local e perguntá-los que fatores 

atraíam a classe média para Aldeia,  verificou que 42% das respostas estavam relacionadas a 

atributos de paz, tranquilidade e segurança, 40% com os aspectos naturais como clima, ar puro, 

contato com o verde, água e temperatura e os 18% restantes com qualidade de vida, fuga da 

violência do Recife, fuga do trânsito, lazer, descanso etc. 

Estes atributos da região citados acima parecem não só exercer atração da população nos 

dias atuais, mas sim desde a origem da ocupação no local. Suas características rururbanas 

fizeram com que ocorresse um fluxo migratório em busca delas no passado, fato verificado em 

muitos dos discursos dos moradores de vilas de Aldeia, onde se observou indícios das raízes com 

o ambiente rural dos respondentes. Silva (2011) verificou que, de fato, existe esta precedência 

migratória, sendo que muitos são oriundos de áreas rurais de municípios vizinhos, de cidades do 

interior, ou até mesmo de Aldeia na sua época mais agrícola. Em seu trabalho o pesquisador 

observou hábitos nas comunidades de Aldeia típicos destas áreas, como as conversas na calçada 

ou no banco da praça, a presença de cercas vivas, transporte de tração animal e pequenas 

criações de animais de porte pequeno, até mesmo no bairro de Vera Cruz, que se apresenta como 

o mais urbanizado e adensado. 
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8.3. Uso da percepção ambiental no diagnóstico dos aspectos negativos e propostas de 

ações para a gestão na APA 

 

 

Tanto para os respondentes da administração pública dos municípios (com 21% das 

citações), quanto para os entrevistados dentro no núcleo de estudo (com 51%) a precariedade da 

“infraestrutura” foi a principal resposta referente ao que os entrevistados mais detestavam na 

região de Aldeia. O primeiro grupo de entrevistados destacou a precariedade das condições de 

trabalho, como falta de investimentos, equipamentos e pessoal. De acordo com Seabra (2008, p. 

75) 

 

Na maioria das unidades de conservação federais a atuação do poder público é 

insulficiente, estando ausente ou transferindo a administração ao terceiro setor e 

empresas através de convênios. Segundo o Fundo Mundial para a Natureza (WWF) 

(2007), para cada dez mil quilômentros quadrados de áreas destinadas à conservação, 

são necessários 27 funcionários. O Brasil possui quatro funcionários em média, número 

muito aquém para garantir a manutenção da biodiversidade e a preservação dos 

monumentos naturais. 
  

Os dados apresentados pelo autor são de unidades de conservação federais, trazendo para 

a realidade estadual é provável que a situação seja ainda pior e tratando-se de unidades de uso 

sustentável tipo APA, mais ainda. Partindo dos dados apresentados na citação de Seabra (2008) 

sobre o número de funcionários, sabendo que a APA Aldeia-Beberibe tem área total de 31.634 

ha (PERNAMBUCO, 2010; CPRH, 2011), pelas indicações do WWF, a APA deveria contar 

com pelo menos um funcionário (valor arredondado do resultado 0,85), se levarmos em 

consideração a realidade brasileira que o autor trouxe, nenhum (valor real obtido: 0,13). Assim, 

fica claro que levar em consideração apenas a extensão territorial de uma área protegida para 

determinação de seu quantitativo de funcionários é ineficaz, pois cada uma delas tem suas 

peculiaridades e dificuldades de gestão, precisando de números diferentes de atores para 

intervenção. 

Na gestão da APA Aldeia-Beberibe, deve-se levar em consideração toda a realidade 

ambiental, política, econômica, social e ecológica deste mosaico de territórios. E sabendo da 

dificuldade de recursos humanos e infraestrutura na gestão deste tipo de área protegida é de suma 

importância que cada município que a compõe possa contribuir para a gestão ambiental local, 

não se abstendo de suas responsabilidades nas áreas pertencentes à APA, por esta se tratar de 

uma UC estadual, mas sim partilhá-las. 
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O segundo grupo de entrevistados, os do núcleo de estudo RP5 em Camaragibe, 

reclamaram da estrutura local em relação à saúde, transporte, trânsito, estradas, comércio 

insuficiente, lixo e falta de saneamento.  

Sobre as dificuldades na saúde local, levantou-se que Aldeia possui quatro postos de 

saúde, sendo eles localizados nas comunidades de: Vera Cruz (Unidade de Saúde da Família de 

Asa Branca), Oitenta (Unidade de Saúde da Família de Oitenta), Araçá (Pronto Socorro Noêmia 

de Castro Unidade de Saúde da Família Araçá) e na estrada de Aldeia, km7 (Unidade de Saúde 

da Família Jardim Camaragibe). 

Em relação às dificuldades de transporte, Andrade (2006) verificou que, em Aldeia, 

existiam apenas duas linhas de ônibus atendendo a população: a linha 463 (Araçoiaba-

Camaragibe) e a linha 466 (Vera Cruz – Integração), ambas fazendo parte do Sistema Estrutural 

Integrado (SEI)
1
, complementado pelo transporte realizado por vans, na época recém 

regulamentado. Dados mais atuais do Grande Recife Consócio de Transportes (2013), mostram 

que as comunidades de Aldeia contam hoje com mais uma linha de ônibus a 467 – Chã de Cruz 

(integração), mas nenhum veículo desta linha e nem das que já existiam está equipado com 

adaptações para portadores de necessidades especiais (GRANDE RECIFE CONSÓRCIO DE 

TRANSPORTE, 2013). A complementação por vans ainda existe e a qualidade dos serviços 

prestados por este segmento foi questionada por vários atores sociais desta pesquisa. 

A intensificação do trânsito, também apontada pelos entrevistados, já tinha sido retratada 

através dos discursos da população de Aldeia no trabalho de Silva (2011), onde os moradores 

afirmavam, no passado, conseguirem contar quantos carros passavam pela estrada de Aldeia 

durante a semana, já que o número era extremamente baixo. Isso acontecia na época quando a 

região não era tão procurada e sua ocupação fazia-se principalmente por residências de lazer. 

Com a modificação dessa situação, quando onde as pessoas passaram a ter os imóveis de Aldeia 

como residência principal, a situação do trânsito tornou-se bastante diferente, sendo impossível a 

um morador contabilizar a quantidade de veículos mesmo durante um dia. Assim, de fato, é 

comum observar retenções no trânsito da PE 27, nos seus primeiros quilômetros, próximos ao 

                                       
1. ...rede de transporte público composta de linhas de ônibus e metrô. Todas estas 

linhas são integradas através de terminais especialmente construídos, o que 

possibilita uma multiplicidade de ligações de origem-destino [...].  

O SEI é voltado para o transporte de massa e apresenta uma configuração espacial 

constituída por eixos Radiais e Perimetrais. No cruzamento destes dois eixos, ficam 

situados os Terminais de Integração que permitem ao usuário a troca de linha sem 

pagar nova tarifa (GRANDE RECIFE CONSÓRCIO DE TRANSPORTES, n/d). 

 

http://www.apontador.com.br/local/pe/camaragibe/hospitais_e_postos_de_saude/C405784754375T3754/unidade_de_saude_da_familia_de_asa_branca.html
http://www.apontador.com.br/local/pe/camaragibe/hospitais_e_postos_de_saude/C405784754375T3754/unidade_de_saude_da_familia_de_asa_branca.html
http://www.apontador.com.br/local/pe/camaragibe/hospitais_e_postos_de_saude/C405784754375T3754/unidade_de_saude_da_familia_de_asa_branca.html
http://www.apontador.com.br/local/pe/camaragibe/hospitais_e_postos_de_saude/C403039754375Q3756/unidade_de_saude_da_familia_de_oitenta.html
http://www.apontador.com.br/local/pe/camaragibe/hospitais_e_postos_de_saude/C407346754372S3729/pronto_socorro_noemia_de_castro_unidade_de_saude_da_familia_araca.html
http://www.apontador.com.br/local/pe/camaragibe/hospitais_e_postos_de_saude/C407346754372S3729/pronto_socorro_noemia_de_castro_unidade_de_saude_da_familia_araca.html
http://www.apontador.com.br/local/pe/camaragibe/hospitais_e_postos_de_saude/C407346754372S3729/pronto_socorro_noemia_de_castro_unidade_de_saude_da_familia_araca.html
http://www.apontador.com.br/local/pe/camaragibe/hospitais_e_postos_de_saude/C4015737543A0D3A04/unidade_de_saude_da_familia_jardim_camaragibe.html
http://www.apontador.com.br/local/pe/camaragibe/hospitais_e_postos_de_saude/C4015737543A0D3A04/unidade_de_saude_da_familia_jardim_camaragibe.html
http://www.apontador.com.br/local/pe/camaragibe/hospitais_e_postos_de_saude/C4015737543A0D3A04/unidade_de_saude_da_familia_jardim_camaragibe.html
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início da Av. Caxangá, principal via de todos os que trabalham no Recife e Região 

Metropolitana, nos horários de saída para o trabalho e de retorno deste. 

Sobre as estradas de Aldeia, Andrade (2006) descreve que a PE-27 é uma via simples, de 

7m de largura, com vários trechos de estrangulamento, com construções de cercas e muros e 

velocidade média de 60 km/h a 80 km/h. As vias transversais são estreitas, sem asfaltamento e 

com deficiência de drenagem. Nos discursos dos entrevistados, verificou-se a menção a 

acidentes nessa rodovia, de fato em suas curvas sinuosas, pista estreita de mão dupla, em muitos 

trechos sem acostamento ou calçadas, razões pelas quais já aconteceram vários acidentes, como 

mostra Andrade (2006, p. 177) afirmando que: 

 

Por ser uma via que possui um sentido de cada lado da pista, acontecem bastantes 

acidentes, seja por motoristas que tentam fazer ultrapassagens perigosas, ou até mesmo 

perdem o controle nas curvas. A sinalização é precária, há poucas placas. Existem 

algumas lombadas ao longo do trajeto e 01 (uma) lombada eletrônica (em frente ao polo 

comercial de Vera Cruz, km 09). Não há semáforos em toda a sua extensão, nem faixas 

de pedestres. 

 

Em relação ao comércio Andrade (2006) fez o levantamento de cerca de 90 

estabelecimentos ao longo da Estrada de Aldeia PE-27, porém de lá pra cá este número 

aumentou vertiginosamente. Em um levantamento feito no jornalzinho local “Informativo 

Aldeia”, nº 08, de agosto de 2012, que tráz fotos da sociedade Aldeense, acontecimentos e 

eventos do lugar, entrevistas sobre lazer, saúde e meio ambiente e principalmente a divulgação 

dos empreendimentos comerciais e serviços de Aldeia, obteve-se o seguinte resultado (Tabela 

21): 

 

Tabela 21. Levantamento do comércio e serviços anunciados no jornal 

Informativo Aldeia de Agosto de 2012. 

Tipo de serviço 
Número de 

anunciantes 

Restaurantes e lanchonetes 14 

Consultórios (médicos, odontológicos, 

psicológicos, fisioterapêuticos) 
12 

Comércio de agropecuária (pet shop, clínicas 

veterinárias, canis, produtos) 
6 

Materiais de construção 5 

Escolas e Cursos 5 

Cabeleireiros e clínicas de estética 5 

Roupas e acessórios 4 

Arquitetura 3 

Galerias e minishoppings 3 
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Corretoras de imóveis 3 

Padarias e Delicatesses 2 

Sementeiras e floriculturas 2 

Ornamentação de eventos 2 

Advocacia 2 

Academias de ginástica 2 

Serviços de informática 2 

Farmácias 2 

Mercadinhos e quitandas 2 

Lazer (paintbol, campos e quadras de esportes) 2 

Piscina (venda, produtos, manutenção) 1 

Móveis 1 

Agência de viagem 1 

Água mineral 1 

Posto de gasolina 1 

Leiloeiros 1 

Gráfica 1 

Taxi 1 

Pintura de imóveis 1 

Fotografia 1 

Aluguel de mesas 1 

Gás de cozinha 1 

Lavanderia 1 

Ar condicionado (vendas, instalação, 

manutenção) 
1 

Irrigação de jardins 1 

Total 93 

Fonte: Informativo de Aldeia, 2012. 

 

Como se pode observar acima, 93 estabelecimentos anunciaram no informativo, número 

próximo à estimativa da pesquisadora, porém levando-se em consideração que nem todos os 

estabelecimentos existentes anunciaram na referida publicação e que não existiam anúncios dos 

estabelecimentos localizados em Vera Cruz (local de maior adensamento e grande comércio). 

Estima-se que o setor de comércio em Aldeia já cresceu bastante e ainda encontra-se em 

expansão.  

Nota-se um número considerável de estabelecimentos de saúde, que de acordo com o 

levantamento de Andrade (2006) a época de sua pesquisa, estabelecimentos com estes serviços 

na rede particular eram inexistentes, onde os moradores que deles necessitavam deslocavam-se à 

Recife. 
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O lixo foi mais um problema apontado pelos entrevistados e também foi abordado no 

trabalho de Andrade (2006), onde a autora afirmava que segundo dados da prefeitura na época 

do seu estudo, a coleta de lixo abrangia 60% dos domicílios e os resíduos sólidos não coletados 

acabavam por serem lançados inadequadamente em morros, rios, vias e logradouros públicos.  

Foram observados vários focos de acúmulo de lixo durante este trabalho durante a coleta 

de dados e entrevistas, existe ainda o problema da queima do lixo, principalmente o proveniente 

de restos de poda. Problemas na coleta junto à dificuldade de acesso dos caminhões e a falta de 

sensibilização da população agravam a situação. Além no mais, à medida que ocorre o aumento 

populacional tal problema tem tendência a se agravar.  

O lixo é um dos principais problemas tanto de áreas urbanas quanto rurais em todo o país. 

A forma de gestão dos resíduos de maneira geral é ineficiente em todos os lugares, não só dentro 

das UC. As etapas para a resolução deste problema na localidade não diferem no geral das 

deveriam ser realizadas em qualquer lugar: primeiramente realização de trabalhos de Educação 

Ambiental, iniciado nas escolas e levados a todos os atores da comunidade local; em seguida, 

instalação de infraestrutura adequada para coleta seletiva e atendimento aos locais de difícil 

acesso; realização de compostagem em locais onde fosse viável; e destinação adequada dos 

recicláveis para cooperativas de coleta seletiva e os não recicláveis para aterros sanitários 

regularizados. Ações específicas para áreas protegidas poderiam ser realizadas nos locais de 

mata, onde ocorre interação direta com a população em atividades de lazer, com implantação de 

placas informativas e lixeiras. A própria população local poderia ser aproveitada para execução 

de etapas como a Educação Ambiental e gerenciamento dos recicláveis através de formação de 

cooperativas. 

 

A partir desta realidade desenhada pelos entrevistados no estudo atual e ratificada por 

estudos já desenvolvidos no local, podemos comparar estas dificuldades na APA Aldeia-

Beberibe no núcleo de estudo RPA5-Camaragibe com as ocorrentes em outras APA, como no 

trabalho de Matos e Gomes (2011, p.6), que analisaram a  percepção ambiental de moradores da 

APA Morro do Urubu, localizada na Zona Norte de Aracaju – SE, uma área também urbana, 

onde os entrevistados afirmaram que as maiores necessidades do bairro eram “saneamento 

básico, seguido  pela falta de oportunidade de emprego e pela falta de infraestrutura”. De acordo 

com as informações já apresentadas, verifica-se que apenas a segunda necessidade apontada pela 

população da APA sergipana não é compartilhada com a realidade em Aldeia, já que existem 
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várias  frentes de trabalho no local, principalmente com a prestação de serviços nos condomínios 

e granjas e no comécio local. 

Em seu trabalho sobre as transformações espaciais e condições de ocupação em Aldeia, 

Silva (2011) ratifica a importância de investimentos na infraestrutura local, inclusive para a 

resolução do problema da mobilidade da região, que seria resolvido com a garantia de um 

transporte público, que permitisse à população ter acesso a equipamentos de educação, cultura e 

lazer na capital, junto a uma adequação da estrada de Aldeia - PE-27 para que a mesma suporte o 

contingente cada vez maior de carros particulares. 

Comentando em linhas gerais sobre as reclamações quanto à falta de infraestrutura, 

Andrade (2006) diz que nos subúrbios, como em Aldeia, as pessoas querem desfrutar das 

qualidades ofertadas pela natureza destes lugares, mas sem abrir mão das comodidades que o 

meio urbano proporciona. Completando, a autora coloca que, desta forma, a cobrança por estes 

serviços de faz pertinente, já que no local a população não dispõe de todos os equipamentos de 

lazer e de serviços de que necessitam, precisando buscá-los principalmente no centro de 

Camaragibe ou na capital pernambucana.  

Fora os problemas relativos à infraestrutura, Aldeia, com sua realidade de área rural-

urbana e realidades sociais discrepantes, não está livre de problemas sociais.  Silva (2011) 

chamou atenção para os problemas típicos de grandes centros que passam a fazer parte do 

cotidiano da localidade como violência, trânsito, pobreza, drogas etc. Bem como afirma que 

problemas de saneamento básico, moradias precárias e dificuldade de acesso e transporte 

assolam as comunidades mais pobres em Aldeia. 

Juntando todas as representações sociais formadas pelos entrevistados sobre o que eles 

mais detestavam no lugar com as informações já disponíveis na literatura sobre o local, fica clara 

a necessidade de adequação infraestrutural em Aldeia. Principalmente no que se refere às 

dificuldades de acesso e mobilidade, que são sentidas por representantes de todos os papéis 

sociais analisados. Porém, algumas dificuldades são sentidas mais fortemente aos menos 

favorecidos financeiramente. Diante da configuração atual do local como unidade de 

conservação, esta adequação estrutural proposta deve ser feita com a perspectiva de que tratar-se 

de uma área protegida, devendo haver uma compatibilização entre as intervenções a serem 

realizadas, as necessidades dos atores sociais envolvidos e as peculiaridades e objetivos de 

conservação dos recursos naturais presentes. No que se refere aos problemas de mobilidade, 

deve-se investir em transporte público de qualidade e em quantidade suficientes, porém sendo 

este um problema geral de toda a RMR, o investimento somente na região de APA não resolveria 
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a questão, pois as pessoas conseguiriam sair da UC, mas acabariam “freadas” no transito caótico 

de Recife, Olinda, Paulista, Camaragibe etc. Assim, ações de mobilidade na APA devem estar 

aliadas a ações de mobilidade em toda a região metropolitana. 

 

Como infelizmente no nosso país a existência de uma área protegida dificilmente freia 

infrações e impactos ambientais, é importante lembrar que mesmo antes da implantação da APA 

Aldeia-Beberibe, a RPA5, nosso núcleo de estudo, já dispunha de instrumentos legais que 

regulamentavam as formas de ocupação no local, devido as suas características ambientais 

marcantes. 

A Lei de Uso e Ocupação no Solo - LUOS classifica a área como Zona Especial de 

Proteção Ambiental - ZEPA e já limitava certas intervenções no local em relação à construção de 

muros, manutenção de áreas verdes e infraestrutura dos condomínios horizontais. 

Sobre a questão da construção de muros em Aldeia, a LUOS estabelece que os conjuntos 

residenciais horizontais desta área devem possuir muros de limites externos com no máximo 

1,00m (um metro) de altura, podendo ser complementados com cerca viva e veta a construção de 

muros divisórios internos (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE, 1997). 

A mesma lei afirma que se deve preservar 30% de área verde concentrada para 

preservação, com manutenção e conservação de responsabilidade do próprio condomínio, 

também sendo sua responsabilidade a manutenção de serviços internos como coleta de lixo, 

esgoto, iluminação etc.; e uma destinação de 5% da área total da gleba vislumbrando possíveis 

incrementos do sistema viário público ou implantação de equipamentos comunitários 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE, 1997). 

Como observado nos parágrafos acima, a legislação municipal tem uma postura 

aparentemente bastante correta quanto às formas de construção e parcelamento do solo. Porém, é 

fácil observar muros enormes cercando as construções em Aldeia internamente e externamente 

(Figura 29). 
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Figura 29. Muros irregulares nas construções em Aldeia. APA Aldeia-

Beberibe, Município de Camaragibe, Pernambuco.  

 

Legenda: A - muro dividindo internamente área particular em um 

condomínio. B - muro externo de uma construção com altura superior a 1m. 

Fonte: Sotero, 2012. 
 

É importante lembrar que uma melhor infraestrutura local trará consigo um fator 

preocupante: aumento da população local, possivelmente de forma desordenada. Ocorrendo este 

problema, derruba-se a segunda maior expectativa dos entrevistados no núcleo de estudo, o 

“controle/fiscalização” com 25% das citações, que traziam a esperança de uma diminuição de 

crimes ambientais como queimadas e desmatamento, cumprimento de leis em relação às formas 

de construção e controle da especulação imobiliária. 

Sobre esta última questão, como já tratado em capítulos anteriores, o inchaço das grandes 

cidades e todos os problemas decorrentes desta situação, acarretou uma fuga de parte 

significativa da população para lugares mais isolados e em contato com o meio natural. Não 

raramente vemos anúncios de condomínios, loteamentos, prives e casas em Aldeia, tendo a 

natureza como atrativo, demonstrando isso nos nomes e slogans dos empreendimentos, que tem a 

função de “vender” este contato com a natureza. O contraditório é pensar que, ao mesmo tempo 

em que muitos destes empreendimentos estão “vendendo” esta mercadoria natureza, podem estar 

desmatando grandes áreas e descumprindo legislações ambientais vigentes.  

O crescente interesse atual da classe média alta pela moradia em Aldeia pode ser sentido 

pelo grande número de armazéns de construção e imobiliárias presentes ao longo da PE-27. Em 

um levantamento realizado por Silva (2011), foi verificada a presença de sete empreendimentos 

de cada um destes na rodovia, ou seja, um incremento de mais um estabelecimento destinado a 

material de construção e de duas imobiliárias em relação aos dados levantados por Andrade 

(2006) no ano de 2004. 

Sabendo que uma melhor infraestrutura não atrairia somente a população mais abastarda 

dos condomínios, mas também aos menos favorecidos (em busca das fontes de trabalho geradas 
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pelo incremento dos condomínios, equipamentos de lazer e comércio), as proporções dos efeitos 

negativos teriam efeitos ainda mais negativos, pois possivelmente esta população se instalará em 

locais já bastante mais adensados da APA, agravando os problemas estruturais e ambientais dos 

mesmos. 

Além dos problemas decorrentes do próprio incremento do adensamento populacional, 

viriam outros devido ao aumento das vias e do tráfego, como desmatamento, aumento de áreas 

impermeabilizadas, degradação de mananciais e prejuízo à locomoção da fauna, seja pelo 

aumento dos muros, redução da vegetação ou aumento da circulação de veículos. Ou seja, por 

mais que exista a necessidade de incremento dessa infraestrutura, deve-se levar em consideração 

a existência da APA e todos os objetivos de cunho conservacionista que ela abarca. 

Assim, fica claro que diante da nova realidade do local, os investimentos em 

infraestrutura devem vir sim, mas aliados a medidas de fiscalização e controle, a fim de que 

ocorra, de fato, a funcionalidade do local como uma área protegida do tipo APA. O controle 

inclusive está previsto no planejamento e gestão de APA como se observa em Côrte (1997, p. 

28): 

 

[Áreas de Proteção Ambiental:] 

 são áreas submetidas ao planejamento e à gestão ambiental; 

 são áreas de uso múltiplo, controladas através do zoneamento, fiscalização e 

educação ambiental; 

 podem conter outras unidades de conservação mais restritivas; 

 

Sobre o que deveria ser feito para evitar ou minimizar os problemas enfrentados pelos 

entrevistados, verificou-se que 50% dos discursos dos representantes da administração pública 

dos municípios da APA trouxeram a categoria de resposta 

“educação/sensibilização/conscientização/informação”. Já os entrevistados do núcleo de estudo, 

com citações de indivíduos de todos os papéis sociais analisados, colocaram primeiramente a 

categoria “atuação do poder público”, com 55%, como a principal forma de evitar ou minimizar 

os aspectos negativos por eles citados e só, em seguida, a 

“educação/sensibilização/conscientização/informação”, com 32%. 

Ações de educação e orientação são previstas no funcionamento de uma APA, devendo 

esta, inclusive, promovê-las. É o que mostra Côrte (1997, p. 28) tratando das funções desta UC 

referentes a estes itens: 

 

[Áreas de Proteção Ambiental:] 
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 São áreas de uso múltiplo, controladas por meio de zoneamento, fiscalização e 

educação ambiental; 

 Permitem que a população residente e do entorno seja integrada nas medidas 

práticas conservacionistas, por meio de ações de educação ambiental ou 

participação no processo de planejamento e gestão; 

 

É interessante destacar, ainda, que a categoria “participação social” apareceu como 

medida para manter ou ampliar os aspectos positivos e também para evitar ou minimizar os 

problemas enfrentados, tanto na fala de um dos representantes da administração pública dos 

municípios da APA, quando de alguns dos entrevistados do núcleo de estudo, ainda que 

timidamente, não formando a principal categoria de respostas em nenhuma das situações. Apesar 

disto, o aparecimento desta categoria já demonstra que existe um indício do conhecimento por 

parte da população entrevistada da necessidade e importância desta ferramenta para a efetivação 

de mudanças reais, em qualquer situação, inclusive em APA, com a ressalva de que a 

participação social é assegurada pela Lei do SNUC, sendo um dos objetivos deste tipo de área 

protegida, onde Corte (1997, p.28) afirma que estes locais: 

 

 Permitem que a população residente e do entorno seja integrada nas medidas 

práticas conservacionistas, através de ações de Educação Ambiental ou 

participação no processo de planejamento e gestão; 

 Permitem o estabelecimento de um processo de cogestão entre órgãos 

governamentais, não governamentais e setores organizados da sociedade. 

 

Finalizando com a questão da participação social dos entrevistados, verificou-se que 

quando perguntados se faziam algo em prol do meio ambiente ou das pessoas nas áreas dos seus 

municípios abrangidas pela APA, os representantes da administração pública que tiveram 

resposta afirmativa citaram somente ações ligadas as suas atividades dentro da prefeitura. Já 

entre os entrevistados do núcleo de estudo em Camaragibe, 50% deles disseram que sim e o 

restante, que não. Dentre os que tiveram respostas afirmativas, observaram-se ações realizadas 

dentro dos próprios papéis sociais desempenhados pelos entrevistados como: atividades de 

consultoria ou realização de palestras, execução de projetos escolares, comodidade para a 

população pela oferta de comércio no local, realização de trabalhos no Programa Saúde da 

Família, fiscalização e participação em oficinas. 

As ações citadas pelos entrevistados que não estavam diretamente relacionadas com seus 

papéis sociais foram no sentido de doações, cuidado com plantas e animais e realização de feiras 

e bazares. 
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Vale destacar que entre os que afirmaram não fazer algo pelo meio ambiente ou pessoas 

de Aldeia, estavam dois jovens que durante o período escolar haviam realizado alguma atividade 

neste sentido, mas passada esta fase de suas vidas tais ações não perduraram.  

Com os dados apresentados, pode-se fazer a seguinte análise das formas de participação 

social no local de acordo com o referencial teórico trazido no Capítulo 2. 

Sabendo que a participação social é conceituada de acordo com Rios (1987) apud Stotz 

(2009) como a integração que indica a natureza e o grau da incorporação do indivíduo ao grupo, 

verifica-se que metade dos entrevistados do núcleo de estudo, atuam sobre esta área da APA 

apenas desempenhando seus papéis sociais, não participando de forma ativa na resolução de 

dificuldades apresentadas no seu cotidiano. Complementando esta informação, de acordo com 

Bordenave (1994), a participação destas pessoas se dá de forma passiva, onde o indivíduo apenas 

integram a realidade.  

Já os 50% restantes, que afirmaram ter ações pró-meio ambiente ou pessoas, tem 

participação ativa, já que de alguma forma agem sobre a realidade que se apresenta diante deles. 

Dentro deste percentual, existem pessoas que executam, de acordo com Bordenave (1994), a 

microparticipação, já que suas ações são realizadas por um grupo numa atividade comum, onde 

não se pretende unicamente tirar benefícios pessoais imediatos (como é o caso das doações e 

cuidados) e outras que executam a macroparticipação, pois suas formas de intervenção  

constituem ou modificam a história da sociedade na qual estão inclusos (é o caso das ações do 

Fórum, da Associação Chã de Peroba e Dignidatis ONG, por exemplo). Porém não se deve 

desvalorizar a microparticipação, pois a mesma já é uma forma de participação ativa, podendo 

servir de alicerce para o desenvolvimento de macroparticipaçãoes. 

Também foi perguntado se os entrevistados do núcleo de estudo participavam de algum 

grupo social no local, onde 31% dos respondentes colocaram que sim e 69% que não. Este tipo 

de participação em grupos sociais é denominada por Dallari (1984) como participação coletiva.  

Dentre as apresentadas nos resultados, é interessante notar a presença de associações de 

moradores de vilas como: Associação do Artesanato de Araçá, Associação Chã de Peroba e 

Associação de Moradores do Piim. A existência das mesmas já é um grande avanço, pois através 

da atuação em grupos sociais os menos favorecidos podem ter voz e força para atuar ativamente 

na resolução de problemas em suas realidades. Porém, é importante que estes grupos sejam 

genuinamente formados por pessoas com papéis sociais de moradores destas comunidades, ou 

seja, que não sirvam de palanque, sendo utilizados como ferramenta de obtenção de ganhos 

adversos às necessidades dos residentes locais. 
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Dentre todos os grupos sociais presentes na região, destaca-se o Fórum Socioambiental 

de Aldeia, que aparece neste trabalho como o único a ter mais de um membro, e isso não se deve 

ao acaso. Este grupo é, sem dúvida, o mais forte dentro do núcleo de estudo e, possivelmente, 

dentro de toda a APA Aldeia-Beberibe. Criado com o objetivo inicial de combater a violência 

que assolava a região, o fórum foi ganhando adesão da população e diante da realidade local, em 

relação à riqueza do ponto de vista ambiental, agregou a sua lista de ações intervenções 

relacionadas ao meio ambiente de Aldeia, o que o tornou ainda mais forte e atuante.  

De acordo com o Estatuto Social do Fórum, este grupo social é caracterizado como uma 

Sociedade Civil de direito privado, sem fins lucrativos, podendo participar do mesmo como 

sócios residentes ou domiciliados em Aldeia, proprietários de imóveis no local e familiares dos 

sócios, sendo vetada a participação como sócios de pessoas jurídicas (FÓRUM 

SOCIOAMBIENTAL DE ALDEIA, 2005). As reuniões deste grupo social ocorrem todas às 

terças-feiras no km 6, não sendo restritas apenas aos sócios, assim, além destes observa-se a 

participação de estudantes, vizinhos convidados por sócios, pessoas da administração pública, 

comerciantes. Dependendo da pauta ou do palestrante convidado, o perfil dos participantes varia 

muito. Estas informações foram verificadas na observação de duas reuniões do Fórum, em uma 

esteve presente o Secretario do Meio Ambiente Sérgio Xavier e em outra o Prof. Dr. Ricardo 

Braga, da UFPE. 

Os sócios do Fórum apresentam uma característica importante, que o deixa mais forte. 

Estes integrantes do seu corpo fixo tem a dimensão de participação, de acordo com Bordenave 

(1994), do tipo ter parte, onde o indivíduo dedica ao grupo social sua lealdade e 

responsabilidade, não o abandonando mesmo durante as adversidades ou em busca de outras 

organizações. Outra característica importante quanto aos sócios e muitos não sócios é seu perfil, 

onde a maioria deles é morador de condomínios ou granjas, com poder aquisitivo e graus de 

instrução altos. Onde, por conhecer os caminhos que devem tomar para desenhar suas atividades 

de forma eficaz ou quando não, ter recursos para buscá-los, este grupo social é bastante forte, 

conseguindo ser reconhecido como um dos principais representantes de uma parcela da 

população residente em Aldeia. 

Tal força de atuação e representatividade do Fórum o torna uma ferramenta indispensável 

no processo de gestão da APA, porém tem que se ter cautela para que o mesmo não acabe por 

tolher grupos sociais menos organizados ou com menor força política dentro do cenário da APA. 

O exemplo do Fórum deve ser seguido pelos demais grupos sociais e como observado nos 

eventos que o mesmo promove, este grupo social deve ser um catalisador da existência ou do 
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novo fôlego de outros grupos dentro de Aldeia, que representem mais papéis sociais como os 

moradores de vilas, prestadores de serviços, comerciantes e educadores. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A criação de áreas protegidas do tipo APA aparece no cenário nacional como alternativa 

para a conservação do patrimônio natural em áreas com ocupações não tão baixas a ponto de 

viabilizar desapropriações ou criação de unidades com uso mais restrito. Deve-se levar em 

consideração que estas localidades já existiam antes da ocupação e possivelmente já se tratavam 

de áreas importantes do ponto de vista ambiental, mas que, devido aos seus processos históricos, 

acabaram por serem ocupadas.  

Esta ocupação, porém, poderia ter sido realizada de forma mais intensificada, destruindo 

todo o patrimônio que hoje se pretende resguardar, mas devido a aspectos diversos do ponto de 

vista histórico, social, econômico e até físico do lugar, acabaram por desencadear uma ocupação 

diferenciada, com graus um pouco menores. Resumindo, ao longo de todo o processo de 

ocupação ao mesmo tempo em que o crescimento das áreas construídas destruiu parte do 

patrimônio, devido as suas características (atividades as quais eram destinados os 

empreendimentos), acabou por também conservá-lo. 

É importante destacar que a crescente pressão que todos os centros urbanos sofrem é 

irradiada também para estas áreas, antes “esquecidas” e que hoje passam a ter grande valor pela 

proximidade com os aglomerados urbanos e pelas suas características sociais, econômicas e 

ambientais. Assim, uma Área de Proteção Ambiental é um instrumento de gestão que de maneira 

nenhuma funcionará sendo deixada a própria sorte, como acontece com a maioria das unidades 

de conservação brasileiras, até mesmo as de proteção integral. Estando já ocupadas, as ações de 

fiscalização, educação e ordenamento territorial nestas áreas devem ser assertivas e contínuas, a 

fim de perpetuar os atributos que tornaram tais localidades passiveis de se tornarem áreas 

protegidas. 

Em busca da eficácia nestas ações, as percepções ambientais dos atores sociais 

envolvidos com tais UC, devem sim, serem sempre levadas em consideração. Um exemplo de 

resultado desta análise, no presente trabalho, foi a verificação de que tanto os representantes da 

administração pública dos municípios da APA Aldeia-Beberibe quanto os entrevistados dentro 

do núcleo de estudo tinham como principal expectativa diante da criação da APA uma maior 

preservação ou conservação dos recursos naturais do lugar. Porém, será que tais expectativas 

poderão ser alcançadas diante do cenário atual de gestão deste tipo de unidade? Se as ações 
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previstas para a mesma forem, de fato, implementadas, possivelmente sim. Mas, infelizmente tal 

indagação não pode ser respondida no momento, já que ainda não existe o plano de manejo da 

APA, nem a atuação do conselho gestor recém-formado, nem ao menos infraestrutura para 

execução de ações. Abre-se, então, uma possibilidade de análise futura nesta APA, onde poderão 

ser comparadas as expectativas da população frente às ações realizadas. 

Sobre a participação social, sua análise se faz importante já que a gestão ambiental de 

uma APA acontece de forma conjunta com a população nela residente/atuante. Neste trabalho, a 

participação dos entrevistados no núcleo de estudo mostrou-se ainda pequena, fato característico 

até mesmo da própria postura do brasileiro, porém importante. Foram citadas várias ações 

individuais e em grupo, que somadas, poderão auxiliar muito na gestão ambiental da UC e 

preparar a população para uma participação, de fato, efetiva. 

Como já foi dito, só se aprende a participar participando. As ações individuais e grupais 

apontadas pelos entrevistados devem ser incentivadas, organizadas e valorizadas pelo futuro 

conselho gestor e deve-se dar atenção especial à participação de atores sociais com papel na 

Educação, que, certamente, será requisitada nas futuras intervenções na APA no que diz respeito 

à formação, conscientização e orientação dos atores sociais locais. Participação esta que deveria 

estar inclusa desde o início do processo de implementação, fato não registrado, provado pela 

ausência de representantes com este papel social nas oficinas de diagnóstico e zoneamento 

(primeiros momentos oficiais de intervenção na APA Aldeia-Beberibe) e pelo desconhecimento 

dos limites e até mesmo da existência da UC por parte dos professores entrevistados. É 

fundamental corrigir esta falha, incluindo professores, gestores escolares e estudantes nas futuras 

ações nesta área protegida.  

 



139 

 

 

10. REFERÊNCIAS 

 

 

ALVARENGA, S. R.; SOUZA, M. P. D. Análise das áreas de proteção ambiental (APAs) como 

instrumento para a manutenção da qualidade dos recursos hídricos: o caso da APA Corumbataí – 

SP. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, 

1.,1998. Gramado. Anais eletrônicos... Disponível em: < 

http://usuarios.multimania.es/singreh/Web/S44/138.pdf>. Acesso em: 20 maio 2012. 

AMMANN, S. B. Participação Social. 2. ed. São Paulo: Cortez e Moraes, 1980. 

AMORIM-FILHO, O. B. Os estudos da percepção como a última fronteira da gestão ambiental. 

In: SIMPÓSIO SITUAÇÃO AMBIENTAL E QUALIDADE DE VIDA NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE E MINAS GERAIS, 2., 2002, Belo Horizonte. 

Anais eletroônicos... Belo Horizonte: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia, 2002. 

p. 16-20. Disponível em: < http://sigcursos.tripod.com/percepcao_ultima_fronteira.pdf>. Acesso 

em 20 maio 2012. 

ANDRADE, A. K. N. O lugar em Aldeia: significados, valores, percepções e atitudes dos 

moradores de condomínios residenciais em Aldeia, Camaragibe - PE. 2006. 299 f.  Dissertação 

(Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente - PRODEMA) - Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, 2006. 

ANDRADE, J. C. S. et al. Conflitos Sócio-Ambientais: Análise da relação entre o complexo 

Costa do Sauípe e atores locais. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-

GRADUAÇÃO E PESQUISA EM AMBIENTE E SOCIEDADE - ANPPAS, 1., 2002,  p. 1-16. 

Indaiatuba. Anais eletrônicos... Disponível em: < 

http://anppas.org.br/encontro_anual/encontro1/gt/dimensoes_socio_politicas/Jose%20Celio%20

Silveira%20Andrade.pdf >. Acesso em: 20 maio 2012. 

ARNSTEIN, S. R. Uma escada da participação cidadã. Revista da Associação Brasileira para 

o Fortalecimento da Participação–Participe, Porto Alegre/SantaCruz do Sul; v. 2, n. 2, p. 4-

13, jan. 2002. Disponível em: 

<http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/8464/mod_resource/content/1/escada_de_participac

ao.pdf> . Acesso em: 29 maio 2012. 

ARRUDA, A. Teoria das representações sociais e teorias de gênero. Cadernos de Pesquisa, São 

Paulo, n. 117, p. 127-147, nov. 2002. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/pdf/cp/n117/15555.pdf >. Acesso em: 10 dez. 2011. 

ASSIS, D. R. S.; SOTERO, M. C.; PELIZZOLI, M. A imporância da hermenêutica na 

compreensão da percepção ambiental. In: SEABRA, G.; MENDONÇA, I. (Orgs.). Educação 

ambiental: responsabilidade para a conservação da sociobiodiversidade. João Pessoa: Editora 

Universitária da UFPB, 2011. p. 1123-1131. 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 



140 

 

 

BOCK, A. M.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. L. Psicologias: uma introdução ao estudo de 

Psicologia. 13. ed. São Paulo: Saraíva, 1999. 

BONI, V.; QUARESMA, S. J. Aprendendo a entrevistar: como fazer entrevistas e Ciências 

Sociais. Revista Eletrônica dos Pós-Graduandos em Sociologia Política da UFSC, v. 2, n. 1, 

p. 68-80, 2005. Disponível em: < 

http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/emtese/article/view/18027>. Acesso em 10 abr. 2012. 

BORDENAVE, J. E. D. O que é participação. São Paulo: Brasiliense, 1983. 

BRAGA, R. Plano Diretor Municipal: três questões para discussão. Caderno do Departamento 

de Planejamento, v. 1, n. 1, p. 15-20, ago.1995. Disponível em: < 

http://www.dadosmunicipais.org.br/arquivos/plano_diretor_1237397365.pdf >. Acesso em 11 

set. 2012. 

BRAGA, R. Instrumentos para a gestão ambiental e de recursos hídricos. Recife: Ed. 

Universitária da UFPE, 2009. 

BRAGHIROLII, E. M. et al. Psicologia geral. 28. ed. Petrópolis: Vozes, 2009. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 10, de 14 de dezembro de 

1988. Diário Oficial da União, Poder executivo, Brasília, DF, 11 ago.1989. Seção II, p. 13.660. 

Disponível em: < http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res88/res1088.html>. Acesso em: 29 

maio 2011. 

BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e 

VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza e dá outras providências.Brasília, DF, 18 jul. 2000. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm>. Acesso em: 12 maio 2011. 

BRASIL, MINISTÉRIO DAS CIDADES & FASE PERNAMBUCO. Relatório estadual de 

avaliação dos planos diretores participativos de Pernambuco. Recife: Fase Pernambuco, 

2009. Disponível em: < 

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNPU/RedeAvaliacao/Pernambuco_Relatori

oPE.pdf >. Acesso em 11 set. 2012. 

BRYON, E. APA Aldeia-Beberibe e o arco metropolitano: rural-urbano, flexibilização de 

conceitos? In: SEMINÁRIO DE NOVAS TERRITORIALIDADES, 2., 2012, Recife. Anais... 

Recife: UFPE, 2012. p. 1-13. 

CAREGNATO, R. C. A.; MUTTI, R. Pesquisa qualitativa: análise de discurso versus análise de 

conteúdo. Texto Contexto Enfermagem, Florianópolis, v. 15, n. 4, p. 679-84, out-dez. 2006. 

Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/tce/v15n4/v15n4a17 >. Acesso em: 10 dez 2011. 

CPRH - AGÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. Diagnóstico Ambiental e 

Socioeconômico: levantamento de dados secundários. Recife. 2011. Relatório Técnico. 

CPRH - AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE. Unidades de conservação, n/d. 

Disponivel em: 

<http://www.cprh.pe.gov.br/unidades_conservacao/ESTADUAIS/40035%3B32133%3B2238%3

B0%3B0.asp>. Acesso em: 01 fev. 2013. 



141 

 

 

CÔRTE, D. A. A. Planejamento e Gestão de APAs: enfoque institucional. Brasília: IBAMA, 

1997. 

COYUNJI, M. A.; HOLZER, W. Percepção e paisagem: interação entre espaço natural e 

humano na Área de Proteção Ambiental de Maricá (RJ). OLAM - Ciência & Tecnologia, Rio 

Claro, v. 9, n. 1, p. 78-106, jan-jul 2009. Disponível em: < 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/olam/article/viewArticle/2714>. Acesso 

em: 16 set. 2011. 

CONDEPE/FIDEM - AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE 

PERNAMBUCO CONDEPE/FIDEM. Oeste metropolitano: diagnóstico para o 

desenvolvimento sustentável. Recife. 2010. Disponível em: < 

http://www.ajaconsultoria.com.br/pdf/produto4.pdf>. Acesso em: 11 set. 2012. Produto 4, 

relatório final. 

DALLARI, D. D. A. O que é participação política. São Paulo: Abril Cultural, 1984. 

DEL RIO, V.; OLIVEIRA, L. (orgs.). Percepção ambiental: a experiência brasileira. 2. ed. São 

Carlos: Studio Nobe, 1999. 

DIEGUES, A. C. O mito da natureza intocada. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 2001. 

DRUMOND, A. C. F. Percepção ambiental e a relação dos moradores com as APAs Alto 

Taboão e Caparaó, no Estado de Minas Gerais. 2008. 140 f. Dissertação (Mestrado em 

Ciência Florestal) - Universidade Federal de Pernambuco, Viçosa, 2008. Disponível em: < 

http://www.bibliotecaflorestal.ufv.br/bitstream/handle/123456789/2766/157146_c.pdf?sequence

=2>. Acesso em 21 jan 2013. 

FAGGIONATO, S. Percepção ambiental. Programa Educ@r, 2005. Disponivel em: 

<http://educar.sc.usp.br/biologia/textos/m_a_txt4.html#percepcao>. Acesso em: 18 jun. 2011. 

FERNANDES, R. S. et al. Uso da percepção ambiental como instrumento de gestão em 

aplicações ligadas às áreas educacioanal, social e ambiental. In: ENCONTRO NACIONAL DO 

ANPPAS. 2., 2004, Indaiatuba. Anais eletrônicos... Indaiatuba: ANPPAS. 2004. p. 1-15. 

Disponível em: < 

http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT10/roosevelt_fernandes.pdf> Acesso 

em: 20 maio 2011. 

FONTANA, A.; FREY, J. The interview: from structured questions to negociated text. 

Thousand Oaks: Sage Pulications, 2003. 

FORGUS, R. H. Percepção: o processo básico do desenvolvimento cognitivo. São Paulo: EPU, 

1981. 

FÓRUM SOCIOAMBIENTAL DE ALDEIA. Estatuto Social. Camaragibe, 2005. Disponivel 

em: <http://www.icamaragibe.com/forumaldeia/estatuto.htm>. Acesso em: 30 jan. 2013. 

FÓRUM SOCIOAMBIENTAL DE ALDEIA. Fórum Socioambiental de Aldeia, 2012. 

Disponivel em: <http://forum-de-aldeia.blogspot.com.br/search?q=pres%C3%ADdio>. Acesso 

em: 10 jan. 2013. 



142 

 

 

GIATTI, L. L. Ecoturismo e impactos ambientais na região do Iporanga - Vale do Ribeira - 

São Paulo. 2004. 225f. Tese (Doutorado em Saúde Pública) - Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2008. Disponível em: < 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA

&url=http%3A%2F%2Fwww.teses.usp.br%2Fteses%2Fdisponiveis%2F6%2F6134%2Ftde-

26062006-

112625%2Fpublico%2Ftese.pdf&ei=7hMcUYqwAo2W8gSlmYC4Dg&usg=AFQjCNGXNfoD

8-Sap43u-XN26P4nXNkWzw&bvm=bv.42261806,d.eWU>. Acesso em 21 jan 2013. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas para a pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

GRANDE RECIFE CONSÓRCIO DE TRANSPORTE (Recife). Transporte: serviços especiais. 

Disponivel em: <http://www.granderecife.pe.gov.br/transporte_servicosespeciais.asp>. Acesso 

em: 18 jan. 2013. 

GRANDE RECIFE CONSÓRCIO DE TRANSPORTE (Recife). Transporte: SEI/Terminais. 

Disponivel em: < http://www.granderecife.pe.gov.br/transporte_sei_.asp >. Acesso em: 18 jan. 

2013. 

GUIMARÃES, S. T. L. Percepção ambiental: paisagens e valores. OLAM – Ciência & 

Tecnologia, Rio Claro/SP, v. 9, n. 2, p. 275-301, jan-jun 2009. Disponivel em: < 

http://pt.scribd.com/doc/55010923/Guimaraes-Solange-PErcepcao-ambiental-paisagem-e-

valores>. Acesso em: 18 jun. 2011. 

IBAMA. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 

Ecossistemas Brasileiros: Mata Atlântica, 2009. Disponível em: 

<http://www.ibama.gov.br/ecossistemas/mata_atlantica.htm>. Acesso em: 22 de outubro de 

2010. 

INFORMATIVO DE ALDEIA. Publicidade e redação de Erivan Vianna. n. 8. Camaragibe, ago. 

2012. 

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 

2010, 2010. Disponível em: < http://censo2010.ibge.gov.br/>. Acesso em: 12 set. 2012. 

JOHNSON, A. G. Dicionário de Sociologia: guia prático da linguagem sociológica. Tradução 

de Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. 

KUHNEN, A.; GASPARETO, M. I. Percepção Ambiental. In: CAVALCANTE, S.; ELALI, G. 

A. Temas básicos em psicologia ambiental. Petropolis: Vozes, 2011. p. 250-266. 

LEÃO, B. M. Biomassa, taxonomia e ecologia do fitoplâncton do estuário do rio Igarassu 

(Pernambuco, Brasil). 2004. 71f. Dissertação (Mestrado em Biologia Vegetal) - Universidade 

Federal de Pernambuco. Recife, 2004. Disponivel em: 

<http://www.passavante.pro.br/teses/dissertacao_brumo.pdf>. Acesso em: 12 set 2012. 

LEVINO, N. D. A.; BORGES, B. M. C.; MORAIS, D. C. Propostas de medidas para redução da 

degradação ambiental nas bacias hidrográficas de Pernambuco. In: ENCONTRO NACIONAL 

DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. 30., 2010, São Carlos. Anais eletrônicos... São Carlos, 

2010. p. 1-14. Disponível em: < 

http://www.ibama.gov.br/ecossistemas/mata_atlantica.htm


143 

 

 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2010_TN_STO_121_785_15831.pdf> Acesso em: 

06 set. 2012. 

LIMA, S. A. B. Participação social no cotidiano. 5. ed. São Paulo: Cortez, 1983. 

LURIA, A. R. Curso de Psicologia Geral. Tradução de Paulo Bezerra. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1991. v. 2. 

MARIN, A. A. Pesquisa em educação ambiental e percepção ambiental. Pesquisa em Educação 

Ambiental, São Paulo, v. 3, n.1, p. 203-222, 2008. Disponível em: < 

http://www.revistasusp.sibi.usp.br/pdf/pea/v3n1/12.pdf>. Acesso em: 06 set. 2012. 

MATOS, A. A.; GOMES, J. L. Participação Social: A interface ausente na área de proteção 

ambiental Morro do Urubu, Aracaju-SE. Scientia Plena, Aracaju, v. 7, n. 11, p. 1-11, novembro 

2011. Disponível em: < http://www.scientiaplena.org.br/ojs/index.php/sp/article/view/343/356 >. 

Acesso em: 30 ago. 2012. 

MELAZO, G. C. Percepção ambiental e educação ambiental: uma reflexão sobre as relações 

interpessoais e ambientais no espaço urbano. Olhares e Trilhas, Uberlândia, Ano 6, n. 6, p. 45-

51, 2005. Disponível em: < 

http://www.seer.ufu.br/index.php/olharesetrilhas/article/viewFile/3477/2560>. Acessado em 18 

de junho de 2011. 

MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da Percepção. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. 

MONSELLO, C. Áreas protegidas públicas e privadas: seleção e manejo. 2. ed. São Paulo: 

Annablume, 2008. 

OKAMOTO, J. Percepção ambiental e comportamento: visão holística da percepção 

ambiental na arquitetura e na comunicação. São Paulo: Mackenzie, 2002. 

OLIVEIRA, E. S.; TÔRRES, D. F.; ALVES, R. R. N. Análise dos problemas ambientais da APA 

de Janipabu por meio de imagens de satélite e abordagens etnoecológicas. In: CONGRESSO DE 

ECOLOGIA DO BRASIL, 8., 2007, Caxambu. Anais eletrônicos... Caxambu: SEB, 2007. 

Disponível em: < http://www.seb-ecologia.org.br/viiiceb/pdf/835.pdf>. Acesso em: 20 out. 2011. 

PAZ, R. J. D.; FARIAS, T. Áreas Protegidas: um debate necessário. In: PAZ, R. J. D.; FARIAS, 

T. (Orgs.). Gestão de áreas protegidas: processos e casos particulares. 2. ed. João Pessoa: 

Editora Universitária/UFPB, 2008. p. 13-19. 

PENNA, A. G. Percepção e aprendizagem. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1966. 

PERNAMBUCO. Lei Nº 13.787/2009. Institui o Sistema Estadual de Unidades de Conservação 

da Natureza – SEUC, no âmbito do Estado de Pernambuco, e dá outras providências, de 08 de 

julho de 2009. Disponível em: < http://legis.alepe.pe.gov.br/?lo137872009 >. Acesso em: 14 fev. 

2011. 

PERNAMBUCO. Decreto 34.692/10, de 17 de março de 2010. Diário Oficial. Poder Executivo, 

Pernambuco, Recife, 18 mar. 2010 , p. 3-4. 



144 

 

 

PERNAMBUCO. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. Proposta técnica para a 

criação da Área de Proteção Ambiental APA do Beberibe. Recife, p. 13. 2009. Disponível 

em: <http://www.slideshare.net/vfalcao/apa-beberibe>. Acesso em: 14 fev. 2011. 

PERNAMBUCO, Secretaria de Planejamento e Gestão; CONDEPE/FIDEM. Perfil Municipal 

de Camaragibe. Recife: CONDEPE/ FIDEM, [2009]. Disponível em: < 

http://200.238.107.167/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1557.57>. Acesso em: 12 jul. 2011. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PMCG et al. Agenda 21 da Região de 

Aldeia: plano de ação. Camaragibe: PMCg/MMA/FNMA, 2008. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE. Lei Nº 032/97, 2007, dispõe sobre a Leio de 

Uso e Ocupação do Solo do Município de Camaragibe. Disponível em: < 

http://www.upenet.com.br/concluido/2008/Camaragibe_08/arquivos/Lei%2003297%20Uso%20

Solo.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2011. 

PUNCH, M. Politics and ethics in qualitative research. In: DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. 

Handbook of qualitative research. 4. ed. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc., 

2011. 

RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA. CONSORCIO MATA ATLÂNTICA – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – 

plano de ação. Lino, C. F. (Ed). Campinas: Unicamp, 1992. v. 1: Referências Básicas 

ROCHA, S. A. Geografia humanística: história, conceitos e o uso da paisagem percebida. RA'E 

GA - O Espaço Geográfico em Análise, Curitiba, n. 13, p. 19-27, 2007. Disponível em: < 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/raega/article/view/7670/9077>. Acesso em: 20 ago. 2012. 

SEABRA, G. Natureza e conservação em áreas protegidas: ordenamento territorial e gestão 

participativa nos parques nacionais. In: PAZ, R. J. D.; FARIAS, T.; (Orgs.) Gestão de áreas 

protegidas: processos e casos particulares. 2. ed. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 

2008. p. 71-80. 

SILVA, A. B. D. Dinâmica da periurbanização na franja urbana-rural de Camaragibe: 

transformações espaciais e condição ocupacional dos moradores pobres num quadro de 

desigualdade social. 2011. 142f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, 2011. Disponível em: < 

http://www.ufpe.br/posgeografia/images/documentos/2011_ailson_barbosa_da_silva.pdf >. 

Acesso em 01 fev. 2012. 

SILVA, F. B. D.; JACCOUD, L.; BEGHIN, N. Políticas sociais no Brasil: participação social, 

conselhos e parcerias. Brasília: IPEA, 2005. 

SILVA, J. M. C.; TABARELLI, M. Tree species impoverishment and future flora of the Atlantic 

Forest of Northeastrn Brazil. Nature, London, v. 204, p 72-75, 2000. 

SILVA, M. C. DA. Descarte de lixo em Área de Preservação Ambiental: o caso da Reserva 

Ecológica Estadual da Mata do Pau Ferro, Areia – PB. Revista Geoambiente On-line, Jataí - 

GO, n. 6, p. 13 – 21, 2006. 



145 

 

 

SILVA, T. A. A. D. O lugar da natureza e o esvaziamento da dimensão social na luta entre 

assentados rurais e o aterro sanitário de Igarassu – Pernambuco. In: ENCONTRO NACIONAL 

DA ANPPAS. 5., 2010, Florianópolis. Anais eletrônicos... Florianópolis, 2010. Disponível em: 

< http://anppas.org.br/encontro5/cd/artigos/GT2-224-139-20100904183151.pdf >. Acesso em: 

05 set. 2012. 

SILVA, W. R. et al. Patterns of fruit-frugivore interactions in two Atlantic Forest bird 

communities of South-eastern Brazil: Implications for conservation. In: LEVEY, D. J.; SILVA, 

W. R.; GALETTI, M. (Eds.). Seed dispersal and frugivory: ecology, evolution and 

conservation. Wallingford: Cab International, 2002. p. 423-435. 

SIMÕES, E. A. Q.; TIEDEMANN, K. B. Psicologia da percepção. São Paulo: EPU, 1985. 

SOS MATA ATLÂNTICA. Mata Atlântica, 2009. Disponivel em: Disponível em: < 

http://www.sosma.org.br/nossa-causa/a-mata-atlantica/>. Acesso em: 20 out. 2012. 

SOUZA, C. L. D. C. O zoneamento como instrumento para o planejamento e gestão 

ambiental integrados: uma análise da região de Aldeia. Dissertação,  2010. 98f. (Mestrado em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente)  - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010.  

SOUZA, L. V. E.; MCNAMEE, S.; DOS SANTOS, M. A. Avaliação como construção social: 

investigação apreciativa. Psicologia e Sociedade, Belo Horizonte, v. 22, n. 3, p. 598-607, 2010. 

Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/psoc/v22n3/v22n3a20.pdf>. Acesso em: 7  jan. 2013. 

SPINK, M. J. Desvendando as teorias implícitas: uma metodologia de análise das 

Representações Sociais. In: GUARESCHI, P.; JOVCHELOVITCH, S. (Orgs.). Texto em 

Representações Sociais. 2. ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 1995. p. 117-145. 

STOTZ, E. N. Dicionário da Educação Profissional em Saúde. Rio de Janeiro: Fundação 

Oswaldo Cruz, 2009. 

TABOSA, T. M.; SILVA, R. F. D. Análise das atividades ecoturísticas na região de Aldeia/PE. 

In: CONGRESSO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA REDE NORTE NORDESTE DE 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA. 2., 2007, João Pessoa. Anais eletrônicos... João Pessoa: UFPB, 

2007. p. 1-9. Disponível em: < 

http://www.redenet.edu.br/publicacoes/arquivos/20080227_102344_TURI-005.pdf>. Acesso em: 

01 jun. 2011. 

TEIXEIRA, D. R. et al. Descrição e análise quantitativa da composição e grau de participação 

dos atores públicos e privados nos conselhos de unidades de conservação e mosaicos federais 

segundo o arcabouço legal. In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPPAS. 5., 2010, 

Florianópolis. Anais eletrônicos... Florianópolis: ANPPAS, 2010. p. 1-15. Disponível  em: < 

http://www.anppas.org.br/encontro5/cd/artigos/GT16-174-100-20100830225641.pdf>. Acesso 

em: 02 dez. 2012. 

TEIXEIRA, L. Moradores de Araçoiaba fazem movimento para barrar presídio.  Jornal do 

Commércio, Recife, 11 jan. 2012. Disponivel em: 

<http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2012/01/11/moradores-de-

aracoiaba-fazem-movimento-para-barrar-presidio-28216.php>. Acesso em: 06 set. 2012. 



146 

 

 

TUAN, Y. F. Topofilia: um estudo de percepção, atitudes e valores do meio ambiente. São 

Paulo: DIFEL, 1980. 

UICN. Guidelines protected Area Management Categories. Gland: UICN, 2008. 

WHYTE, A. V. T. Guidelines for Field Studies in Environmental Perception. Paris: MAB, 

1977. (Technical Notes 5). 

 



147 

 

 

11.  APÊNDICE – ROTEIRO DE ENTREVISTA UTILIZADO NA 

PESQUISA 

 



148 

 

 

 


