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RESUMO 

O presente estudo tem o objetivo de realizar análise dos parâmetros de 

vegetação dos manguezais. Para tanto, leva em consideração a cobertura 

vegetal e uso e ocupação do solo, no estuário do rio Capibaribe. Os 

manguezais que se desenvolvem nos estuários da Região Metropolitana do 

Recife constituem valiosos ecossistemas para a Cidade e seu entorno, porém 

encontram-se submetidos a vários tipos de tensores que vêm acelerando sua 

degradação. O crescimento urbano desordenado das últimas décadas tem sido 

responsável pela degradação dos recursos ambientais, principalmente os 

manguezais, comprometendo a qualidade de vida das populações ribeirinhas. 

Para isso, foram processadas imagens do satélite Landsat-5, trabalhadas em 

modelos que utilizam a ferramenta Model Maker do software ERDAS Imagine 

9.3. O layout final dos mapas foi realizado através do aplicativo ArcGis 9.3, 

enquanto as imagens foram trabalhadas aplicando-se o modelo recomendado 

pelo SEBAL. Para avaliar o comportamento espaço-temporal da vegetação, 

foram analisadas imagens de satélite Landsat 5, dos anos de 1989, 2000 e 

2011, utilizando a Classificação não Supervisionada. O resultado do 

mapeamento permitiu observar a redução da vegetação de mangue, que em 

1989 abrangia uma área de 725ha, retraindo-se para 313ha em 2000 e 

declinando para  186ha em 2011. No tocante à área urbana e solo exposto, 

houve um aumento de 495,4 ha para 686,5ha, entre 1989 e 2000, continuando 

a expandir-se em 2011, quando atingiu 754,3ha. A avaliação do processo de 

ocupação do solo, empregando técnicas de sensoriamento remoto e 

geoprocessamento, possibilitou a obtenção de resultados referentes aos efeitos 

gerados pelos mais diversos tensores que vêm impactando a área de estudos. 

Logo, os índices aplicados nas imagens obtidas da área identificaram o 

crescimento de áreas com solo exposto/área urbana,conclui-se assim, que há 

grandes diferenças nas variáveis degradantes das zonas estuarinas, com 

predominância do ecossistema manguezal. O presente estudo busca contribuir 

com elementos para futuras ações de gerenciamento, monitoramento e 

conservação integrada dos bosques de mangue. 

Palavras-chave: Degradação; conservação integrada; mangue; áreas urbanas 

 



ABSTRACT 

The present study aims to perform analysis of mangrove vegetation 

parameters. To do so, takes into account the vegetation cover and soil use and 

occupation, in the estuary of the river Capibaribe. The mangroves that develop 

in the estuaries of the Recife metropolitan region constitute valuable 

ecosystems for the city and its surroundings, but are subjected to various types 

of tensors which are accelerating their degradation. The disordered urban 

growth of recent decades has been responsible for degradation of 

environmental resources, primarily mangroves, compromising the quality of life 

of coastal populations. For this, been processed images from the satellite 

Landsat-5, worked on models that use the tool Model Maker of the software 

ERDAS Imagine 9.3. The final layout of the maps was carried out through the 

application ArcGis 9.3, while the images were processed using the model 

recommended by the SEBAL. To assess the spatio-temporal behavior of 

vegetation were analyzed satellite images Landsat 5, the years of 1989, 2000 

and 2011, using unsupervised classification. The result of the mapping allowed 

to observe the reduction of mangrove vegetation, which in 1989 covering an 

area of 725ha, retracting to 313ha in 2000 and declining to 186ha in 2011. With 

regard to the urban area and exposed soil, there was an increase of 495.4 ha to 

686, 5ha, between 1989 and 2000, continuing to expand in 2011, when they 

reached 754, 3ha. The assessment of the dossier of soil occupation, employing 

remote sensing and geoprocessing techniques, made possible the achievement 

of results relating to the effects generated by various tensors which are 

impacting the field of study. Soon, the rates applied in the images obtained from 

the identified growth areas with urban expostoárea soil, it is concluded that 

there are major differences in the variables of estuarine areas, degrading with 

mangrove ecosystem predominance. The present study seeks to contribute 

elements for future management actions, integrated monitoring and 

conservation of the mangrove forests. 

Keywords: degradation; integrated conservation; mangle; urban areas 
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1 INTRODUÇÃO 

A ação sobre os ambientes naturais ocorre paralelamente à evolução 

humana sobre o planeta Terra. Ao longo dos séculos de exploração dos recursos 

naturais, principalmente após a Revolução Industrial, estima-se que, somente nas 

últimas duas décadas, cerca de 29 milhões de hectares de florestas em toda Terra 

foram devastados (FAO, 2011) para servir de matéria prima na produção dos mais 

diversos objetos que promovem a vida humana, ceder lugar às cidades, à 

agricultura, ou mesmo como combustível na produção de energia.Sendo assim, o 

espaço urbano, é “fragmentado e simultaneamente articulado num conjunto de 

diferentes usos da terra, condicionante e reflexo social” (CORRÊA, 2002, p.7), além 

de envolver a prática do poder e do discurso político ideológico, instituindo um 

campo de lutas de classes. 

O espaço urbano aqui posto como a cidade, “resulta de um produto social, 

de ações acumuladas” (CORRÊA, 2003, p.7) transtemporalmente (através do tempo 

ou perpassa o tempo) engendradas, materializadas pelos diversos agentes sociais. 

Este constante e dinâmico processo de (re) organização espacial densifica o 

território, provocando o uso intenso e, muitas vezes,irregular do solo, apreensão e 

apropriação da natureza e seus elementos em uma perspectiva recursionista em 

vias da produção material, o que muitas vezes leva-os à exaustão e à degradação 

ambiental dos espaços ocupados pelos ecossistemas, localizados nas áreas 

urbanas. 

Assim, conforme entendido, a questão ambiental pode aqui ser apresentada 

como socioambiental, pois, de acordo com Moraes: 

“... a questão ambiental deve ser trabalhada não como 

resultante de um relacionamento entre homens e a natureza, 

mas como uma faceta das relações entre os homens, isto é, 

como um objeto econômico, político e cultural, (MORAES, 

2002, p.10).” 

A ação da sociedade sobre a natureza transforma e desnaturaliza, 

incorporando um caráter social através da apropriação dos elementos naturais, de 

forma indiscriminada, intensa, em grande escala. O desenvolvimento das técnicas e 

dos modos de produção, além da expansão urbana, e consequente crescimento das 
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cidades, provocaram grande desequilíbrio nos ecossistemas e ambientes urbanos.O 

derramamento de substâncias tóxicas, deposição de resíduos líquidos, sólidos e 

esgotos, sem o devido tratamento, resultaram na contaminação de mananciais, rios, 

lagos, mares, cursos d’àgua, estuários, entre outros. 

Cabe-nos conceituar ambiente urbano como o meio ou habitat natural 

socialmente criado, configurado enquanto meio físico modificado pela ação humana 

a partir da cultura, que ao mesmo tempo se torna causa e efeito da degradação. 

A degradação socioambiental refere-se à ocupaçãoirregular do solo, dos 

parques e das florestas.Além disso, refere-se a todos os recursos naturais existentes 

no espaço urbano das grandes metrópoles, como também nas médias e grandes 

cidades, sem excluir a poluição sonora e do ar. Tudo isso, soma-se às baixas 

condições de habitação, devido à favelização de áreas periféricas. Em 

consequência, degradam-se os atributos naturais da paisagem, concomitante à 

inexistência e ineficiência das políticas públicas que não atingem todo o contingente 

citadino, relegando-os ao domínio da sociedade hegemônica. Sendo assim, temos 

um aparelho estatal que tem como referência o domínio do território e não o bem-

estar do povo (MORAES, 2002, p.15).Cabe ainda lembrar que isto configura ”um 

Estado como aparelho político dos proprietários de terras, um estado patrimonial” 

(ópt. cits. 2002, p.15). 

Nesse sentido, durante os últimos anos, o debate sobre a gestão dos 

recursos naturais tem ganhado fôlego, além de atrair não só o interesse dos 

pesquisadores, como também dos planejadores e formuladores de políticas de 

gestão dos recursos naturais. De modo geral, as novas abordagens têm em comum 

a crítica aos padrões de intervenção tecnocráticos e deterministas 

convencionalmente adotados no Ocidente, ao mesmo tempo em que propõem novas 

estratégias para intervenção na problemática socioambiental. Na perspectiva do 

ecodesenvolvimento ou do desenvolvimento territorial sustentável, por exemplo, 

busca-se a superação dos constrangimentos estruturais impostos pelo estilo de 

desenvolvimento economicista da sociedade contemporâneo, baseado no 

mimetismo cultural e tecnológico (SACHS, 1986). 

As regiões costeiras se destacam como um novo campo de pesquisa, uma 

vez que são as áreas mais ameaçadas do planeta, justamente por estarem sendo 

submetidas a uma dinâmica de apropriação e uso desordenados e predatórios dos 

recursos naturais. A zona costeira, em especial o estuário, como região de interface 
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entre os ecossistemas terrestres e marinhos, é responsável por ampla gama de 

funções ecológicas, tais como a prevenção de inundações, da intrusão salina e da 

erosão costeira, a proteção contra tempestades, à reciclagem de nutrientes e de 

substâncias poluidoras e a provisão direta ou indireta de habitats e de recursos para 

uma variedade de espécies exploradas. A biodiversidade exerce papel fundamental 

no que se refere à maior parte desses mecanismos reguladores, contribuindo assim 

para a caracterização do conjunto da Zona Costeira como um recurso finito, 

resultante de um sistema complexo e sensível que envolve uma extraordinária inter-

relação de processos e de pressões. A gestão deste recurso é o grande desafio da 

atualidade. 

Diante desse cenário, iniciativas de gestão da zona costeira vêm sendo 

desenvolvidas por diversos países como: Guiné-Bissau, Panamá, Portugal, Estados 

Unidos, Costa Rica, Austrália e Espanha. O Governo Brasileiro também tem dado 

especial atenção ao uso sustentável dos recursos costeiros. Tal atenção se 

expressa no compromisso governamental com o planejamento integrado da 

utilização desses recursos que visa ao ordenamento da ocupação dos espaços 

litorâneos. Para atingir esse objetivo, concebeu e implantou o Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (PNGC), implementando um processo marcado pela 

experimentação e pelo aprimoramento constante. 

A gestão da biodiversidade através da instituição de áreas protegidas na 

zona costeira também tem sido uma estratégia incentivada pelo PNGC. No entanto, 

apesar da importância das áreas protegidas pela política de contenção da perda de 

diversidade biológica, as dificuldades de lidar com a complexidade embutida no 

binômio meio ambiente e desenvolvimento muitas vezes tem agravado os problemas 

já existentes. Um resgate da trajetória da evolução do Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) confirma essa premissa. Criado 

em 1989 como órgão executor da Política Nacional de Meio Ambiente e responsável 

pela gestão das UCs federais, ele não se mostra à altura dos desafios envolvidos na 

gestão das áreas protegidas. Continua adotando uma postura autoritária, com viés 

preservacionista e, por isso, incapaz de gerar oportunidades para a inserção das 

populações locais nos processos de gestão (Vivacqua e Vieira, 2005). 

Dentre os diversos efeitos da urbanização, pelo menos um pode ser 

destacado, o aumento da produção de resíduos sólidos. Este aumento pode 

provocar danos no meio ambiente urbano se não for gerenciado de maneira 
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adequada. Segundo Pompeo (2000), o planejamento de atividades urbanas 

relacionadas à água deve estar integrado ao próprio planejamento urbano, 

integrando a gestão de recursos hídricos e o saneamento ambiental. 

Os manguezais são ecossistemas costeiros típicos de áreas estuarinas, de 

transição entre os ambientes terrestres e marinhos, estando sujeitos ao regime das 

marés. Constitui-se de espécies vegetais lenhosas típicas (angiospermas), além de 

micro e macroalgas (criptogramas), adaptadas à flutuação de salinidade e 

caracterizadas por colonizarem sedimentos predominantemente lodosos, com 

baixos teores de oxigênio (SCHAEFFER-NOVELLI, 2002). Eles desempenham 

função prioritária na estabilidade da geomorfologia costeira, na conservação da 

biodiversidade e na manutenção de amplos recursos pesqueiros (MARINS, 2003). 

Os manguezais participam da dinâmica geoambiental nos ambientes 

litorâneos cuja evolução depende dos fluxos de matéria e energia associados aos 

processos hidrodinâmicos derivados das oscilações das marés, vinculando trocas 

proporcionadas pela interação e interdependência entre o ecossistema do 

manguezal e de ecossistemas adjacentes (HADLICH, 2008). Nessa situação 

encontram-se os apicuns. Segundo Marius (1985), Prost (2001), Lengibre (2007) e 

Hadlich (2008) são vastas áreas desnudadas ou cobertas por vegetação rala, 

podendo estar cobertos, em períodos de seca, por eflorescências salinas.São 

encontrados em todo mundo, em áreas litorâneas intertropicais, sempre associadas 

aos manguezais. São caracterizados por elevada salinidade e estão relacionados à 

ocorrência de climas com regime de precipitação que comporta uma estação seca 

de 3 meses aproximadamente.  

Ucha et.al (2008) concorda com Bigarela ao afirmar que os apicuns são 

formas naturais de destruição dos manguezais, porém discordam do processo de 

origem, ao afirmar que: 

“... A formação dos apicuns deve-se à deposição de materiais 

siliciclásticos originários das adjacências que sofrem erosão, 

sendo a preamar responsável pela distribuição, seleção e 

transporte de argilas e siltes, para fora dos apicuns, restando o 

material arenoso no local” (BIGARELA, 2001). 

Os apicuns são geralmente encontrados nas bordas dos manguezais. Com 

raras exceções, aparecem no interior do bosque de mangue, sem contato direto com 

áreas secas continentais, originados pela erosão de áreas elevadas, chamados de 
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“apicuns inclusos”. Em relação à presença da vegetação, podem ser caracterizados 

como vivos, desprovidos de qualquer tipo de vegetação, devido à elevada salinidade 

e/ou acide;, apicuns herbáceos, com presença de vegetação herbácea rasa ou com 

presença de vegetação lenhosa e, por último, o apicum puvulrulento, que ocorre 

quando a superfície permanece por muito tempo exposta, no período seco e onde 

ocorrem inflorescências de halita ou gipsita (LENGIBRE, 2007). 

Uchoa (2004), Bigarela (2001) e Fosberg (1961) observaram que a 

ocorrência de zonas sem vegetação, ou seja, de apicum, na faixa entremarés 

adjacentes a manguezais em costas secas, estava associada à grande amplitude 

das marés e ao clima seco, ou estacionalmente seco. Estas zonas seriam o 

resultado da interação entre períodos de inundação e secas extremas, causando 

acúmulo de sal que excedem a tolerância dos mangues e arbustos halófilos. 

Ainda segundo Pellegrine (2000, apud), nas áreas onde a inundação pelas 

marés é o principal aporte de água, as altas temperaturas e a radiação solar 

resultam em altas taxas de evaporação, combinadas com uma menor entrada de 

água doce e uma reduzida frequência de inundação pelas marés, originando 

condições hipersalinas. A concentração de sais no sedimento será maior que o grau 

de tolerância da maioria das espécies vegetais.  

A importância dessa feição está intimamente ligada ao manguezal, uma vez 

que o apicum representa o estágio evolutivo desse ecossistema e, por isso, tem a 

função de reservatório de nutrientes e de abrigo para comunidades de caranguejos. 

Além disso, o apicum serve de zona de retração para os manguezais, no caso de 

elevação do nível médio relativo do mar, como também serve de tampão para 

minimizar a influência de fatores externos nos manguezais (NASCIMENTO, 1993). 

Esses são um dos ecossistemas mais importantes e ricos do planeta, 

povoados por alguns animais e plantas, que abrigam e alimentam a fauna 

marinha.Reproduzem-se em abundância, triturando os materiais orgânicos do solo, 

além das carapaças e esqueletos calcários que desempenham importante papel 

para a estruturação e consolidação do solo, contribuindo, para o equilíbrio ecológico 

(COELHO JR; NOVELLI, 2000). 

A constante influência marinha através do regime de marés, margens com 

sedimento lamoso e águas abrigadas e salobras são fatores condicionantes que 

permitem o surgimento de uma vegetação típica de áreas estuarinas, criando um 

ecossistema altamente adaptado, denominado manguezal. Trata-se de um costeiro 
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tropical caracterizado por depósitos sedimentares formados por vasas lamosas, 

argilosas ou arenosas, ocupando a faixa do entremarés até o limite superior das 

preamares equinociais (SCHAEFFER-NOVELLI, 2002). 

Considerando a variedade de espécies, a distribuição dos manguezais entre 

os oceanos permite a divisão em dois setores: Atlântico Leste Pacífico e Indo-Oeste 

Pacífico. Neste último setor, o número de espécies é cerca de quatro vezes maior 

que no primeiro, 58 e 13 espécies, respectivamente (LABOMAR UFC/ ISME-BR, 

2005). Segundo Yokoya (1995), a riqueza de espécies na região Indo-Pacífico em 

comparação com o Novo Mundo pode ser explicada pelo fato de ser esta área 

considerada como o centro de origem das plantas de mangue, segundo vários 

estudos.  

Em escala global, os mangues são limitados, de maneira geral, pela 

temperatura, mas na escala regional, a área e a biomassa das florestas de mangue 

podem variar com relação às condições hidrológicas e oceanográficas, ou seja, em 

função das várias condições climáticas e outras variáveis oceanográficas. Os 

mangues podem assumir características específicas aos diversos compartimentos 

geoambientais encontrados pelo mundo (LABOMAR UFC/ ISME-BR, 2005). 

É também um ambiente sujeito aos processos marinhos, estuarinos e 

lagunares, podendo ser alterado representativamente pela modificação de 

processos hidrológicos e hidrodinâmicos, interagentes de sedimentação e de 

"sistemas vizinhos" (SOARES, 1997). 

Poucas são as espécies vegetais que possuem condições para sobreviver 

em um local como o manguezal, pois o próprio é inundado pela água do mar, com 

pouco oxigênio e alta salinidade.As espécies vegetais locais devem adaptar-se para 

eliminar o excesso de sal, através das chamadas glândulas de sal, presentes nas 

folhas. Assim, a falta de oxigênio no solo, que permanece submerso pela maré cheia 

parte do dia, é outro fator ambiental limitante para o desenvolvimento das plantas do 

manguezal (BRANCO, 1988; ODUM, 1988; SCHAEFFER-NOVELLI; COELHO Jr.; 

TOGNELLA-DE-ROSA, 2004).  

Uma muda de mangue leva cerca de cinco anos para se tornar "adulta", isto 

é, pronta para a reprodução. Nesse estágio, a árvore pode chegar a 20m de altura e 

as interferências ocorridas nesse período podem prejudicar seu amadurecimento, 

intervindo no ciclo reprodutivo. 
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Cada manguezal reflete uma adaptação diferente às condições ambientais 

que condicionam sua composição e aspecto, fazendo com que eles sejam mais ou 

menos sensíveis a tipos particulares de fatores causadores de impactos 

(SCHAEFFER-NOVELLI, 1995). Toda esta pluralidade de situações e históricos de 

uso cria um mosaico de áreas com vegetações de composições diferenciadas. 

Os manguezais que se desenvolvem em áreas urbanas estão submetidos a 

vários tipos de pressões. Consequentemente, nas últimas décadas, a intervenção 

humana tem causado prejuízos consideráveis ao meio ambiente. Como a maioria 

dos ecossistemas brasileiros, o mangue também se tornou vítima da degradação 

ambiental, decorrente da expansão urbana desorganizada (não planejada), 

desmatamentos, assoreamento, erosão, aterramentos, deposição de resíduos 

sólidos, despejos de efluentes doméstico-industriais, entre outros (ALARCON; 

PANITZ, 1998). 

Outro aspecto da vegetação típica dos mangues e que traz um grande 

benefício para as comunidades que lhe são próximas é a proteção contra a 

destruição do litoral, pela fúria do mar, da mesma maneira que as áreas ribeirinhas 

são preservadas. Suas raízes também retêm poluentes, impedindo que produtos 

tóxicos sejam despejados diretamente no mar, além de muitas outras formas de 

proteção ambiental (FONSECA, 2001). 

Os troncos são utilizados como fonte para o extrativismo vegetal, retirando-

se o tanino, utilizado na curtição e polimento de couros e peles, bem como na 

pintura das velas de embarcações. 

O Brasil possui 12% dos manguezais do mundo, totalizando 25.000km² 

(HERZ, 1991). No litoral brasileiro ocupam uma fração significativa, cerca de 92% da 

linha de costa (±6.800 km), estendendo-se do extremo norte, no Oiapoque, Estado 

do Amapá (4°30’N), até o limite sul, na Praia do Sonho, em Santa Catarina 

(28°53’S), apresentando desenvolvimento máximo estrutural nas proximidades da 

linha do Equador (LABOMAR UFC/ ISME-BR, 2005). Estimativas mais recentes 

sobre a área total de mangues do Brasil variam de 1,01 a 1,38 milhão de hectares, 

sendo o Rio Grande do Sul, o único estado litorâneo brasileiro que não apresenta 

cobertura vegetal típica de mangue, Pois, os manguezais são ecossistemas 

costeiros tropicais jovens, que ocorrem em terrenos baixos e planos, bem como em 

regiões estuarianas, deltas, às margens de lagunas, ao longo de rios e nas suas 

desembocaduras, orlas de baías e canais naturais, estendendo-se até onde ocorre o 
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fluxo da maré, e nunca estando exposto à ação direta das ondas (GOMES 2002, 

ROSSI; MATOS 1992, BDT 2005). 

De acordo com Schaeffer-Novelli (2002), os manguezais e marismas 

encontram-se ao longo de praticamente todo o litoral brasileiro, dominando a zona 

tropical, enquanto as marismas são ecossistemas homólogos, porém de zonas 

temperadas. 

Para Coelho et al. (2004), em Pernambuco, o manguezal se estende desde 

o nível médio das marés até o nível médio das preamares, entre 1,0 e 2,0m de 

altitude sobre o nível médio do mar e à altitude de 1,0m das cartas terrestres. A 

estrutura da floresta está composta principalmente pelas seguintes variedades: 

“mangue vermelho, verdadeiro e/ou sapateiro” Rhizophora mangle L. 

(Rhizophoracea), “mangue preto, canoé e siriúba ou síriba” (Avicennia schaueriana 

Stapf. & Leechmam e Avicennia germinans (L.) L. (Avicenniaceae), “mangue branco 

ou tinteiro” Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. f. (Combretaceae) e o “mangue de 

botão ou bolota” Conocarpus erectus L. (Combretaceae) (SCHAEFFER-NOVELLI; 

CINTRÓN, 1995). 

O padrão de distribuição nem sempre é regular, porém o mangue vermelho 

seria mais comum na parte mais próxima ao mar, o mangue de botão na margem 

externa ao manguezal, o mangue siriúba na porção média e o mangue branco na 

porção mais afastada do mar, rio acima. Essa distribuição pode ter sido modificada 

muitas vezes, ora por eventos naturais, ora por intervenção humana (COELHO et 

al., 2004).  

O Estado de Pernambuco, apesar de possuir um litoral de pequena 

extensão, com apenas 187km, apresenta uma concentração de manguezais 

bastante significativa devido à sua posição geográfica e por apresentar altitudes 

bastante reduzidas, que favorecem o desenvolvimento da vegetação de mangue. As 

áreas mais representativas se registram no litoral Norte, onde o maciço cristalino 

mais se afasta do oceano e onde os depósitos do Grupo Barreiras são bastante 

trabalhados pela drenagem (ANDRADE-LIMA, 1970). Ainda em relação ao Estado, 

Coelho e Torres (1982) estimaram a área total ocupada por manguezal em 

17.372hectares. 

Ao longo dos séculos, o rio Capibaribe foi de grande importância no 

desenvolvimento socioeconômico da cidade, uma vez que se encontra 

intrinsecamente ligado à evolução urbana do Recife.De um pequeno núcleo 
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urbano,com a ocupação das várzeas do Capibaribe,o Recife tornou-se uma 

metrópole regional, graças à fixação e ao consequente aproveitamento dos espaços 

dos rios, lagoas e mangues pela ação antrópica. 

A cidade do Recife apresenta extraordinário patrimônio cultural e histórico, 

assim como também natural. Dessa forma, ecossistemas necessitam de 

preservação e conservação em prol da melhoria da qualidade ambiental do centro 

urbano. Porém, o zoneamento utilizado para definir áreas de proteção ambiental 

sempre visou mais ao segmento florestal (Mata Atlântica), esquecendo-se às vezes 

de ecossistemas tão importantes quanto os manguezais. Tais ecossistemas são 

considerados um verdadeiro berçário devido a suas características biológicas, que 

concentram um grande número de espécies e formam belíssimas paisagens, 

contrastando com as estruturas de concreto da cidade. 

O uso e ocupação do solo originou-se a partir da região litorânea e até os 

dias atuais as mais diversas atividades ali se concentram. Assim, ecossistemas 

como estuários, restingas, manguezais, recifes, entre outros, vêm sofrendo 

processos de destruição mais intenso (BARROS, 1998). 

O manguezal recebe influência marinha constante, através do regime de 

marés, apresenta margens com sedimento lamoso e águas abrigadas que permitem 

o surgimento de flora especializada, adaptada à flutuação de salinidade. Eles 

também produzem efeitos ecossistemáticos essenciais ao equilíbrio da zona 

costeira, influenciam no controle dos processos erosivos, produzem e exportam 

matéria orgânica, são habitat temporário ou definitivo de espécies estuarinas, 

marinhas, fluviais e terrestres, além de atuar como filtro e imobilizador de 

substâncias químicas, incluindo metais pesados, alimentos, entre outros (KIENER, 

1973; VANNUCCI, 1999). 
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2 CRESCIMENTO URBANO X ECOSSISTEMAS DE MANGUEZAIS 

2.1 Caracterização do Problema 

O surgimento das cidades está ligado e imbricado diretamente à 

aglomeração humana, aos movimentos migratórios, dentre outros processos 

modificadores do espaço urbano como a industrialização que ocorreu a partir do 

século XIX. Este desenvolvimento das cidades, bem como da sociedade, leva a 

cabo a utilização da natureza como recurso. O forte apelo às técnicas, tecnologias e 

engenharia impôs uma transformação ambiental, por conta da (re) organização do 

espaço geográfico. 

A explosão demográfica, o evidente descompasso entre o processo de 

crescimento das cidades e a oferta de investimentos em infraestrutura, somada à 

ineficácia das políticas públicas, resultou em condições anormais de sobrevivência 

do elemento humano, levando-o à ocupação de áreas periféricas desaconselháveis 

à habitação e ”promovendo a imediata degradação dos espaços, principalmente 

pelas disposições inadequadas de efluentes sanitários, ocupação de leitos de rios...” 

(BASTOS, 2007, p.4). 

Geograficamente, as cidades e, por conseguinte,os espaços urbanos têm 

especificidades físico-naturais e socioculturais diferenciadas.Entretanto, apresentam 

semelhantes processos de degradação socioambiental. Bacias hidrográficas, rios, 

cursos d’àgua, lagos e lagoas são degradados e transformados em verdadeiros 

esgotos a céu aberto, devido ao lançamento, despejo e deposição de resíduos 

líquidos, sólidos, dentre outros. 

As florestas, os ecossistemas e parques urbanos também são vitimados pela 

ação humana levando à extinção de matas e manguezais,quetêm como 

consequência a lixiviação do solo e o transporte de sedimentos para áreas de vale, 

causados pela ação do intemperismo, em função da retirada da cobertura vegetal 

dos morros, encostas e margens dos rios. Esta ação causa a retenção de águas 

pluviais nas áreas e avenidas de vale, assoreamento de rios, degradação dos 

estuários e lagos, provocando inundações. 

Assim, os ecossistemas naturais têm como principal inimigo o crescimento 

urbano não planejado. A especulação imobiliária, junto à falta de estrutura das 

instituições fiscalizadoras são as maiores causas da devastação. As constantes 

degradações que os manguezais vêm sofrendo traduzem-se em: aterros; 
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desmatamento; poluição orgânica (petróleo, lixo) e inorgânica (metais pesados, 

cloro, detergente, adubo químico, agrotóxico); aquicultura estuarina e pesca 

predatória, acarretando as mais variadas consequências. Pode-se citar, por 

exemplo, a diminuição da produtividade primária estuarina e costeira; a 

desestruturação dos manguezais; a desestabilização do solo com assoreamento dos 

arrecifes costeiros; a diminuição da fonte de alimento para a população humana e 

aumento dos alagamentos das cidades que se localizam abaixo ou ao mesmo nível 

do mar. 

Apesar dos ecossistemas estuarinos serem protegidos por legislações 

Estatual e Federal, estes ambientes de equilíbrio frágil vêm sendo utilizados para os 

mais diferentes fins sem respeito às suas especialidades e valores intrínsecos, 

quase sempre de modo aleatório. Os prejuízos causados nessas áreas são 

incalculáveis para a humanidade. É necessário que o elo entre terra e mar não seja 

quebrado, alcançando assim um equilíbrio entre a preservação do ambiente e o 

desenvolvimento urbano.  

É necessário que estudos sejam realizados para melhor conhecimento do 

funcionamento e evolução destes ambientes, numa perspectiva multidisciplinar 

(geólogos, biólogos, sociólogos, cartografia, geografia, engenheiros de pesca e 

outros), fornecendo dados que possam ser aproveitados e incorporados para um 

melhor planejamento da utilização dessas áreas. 

Os manguezais que se desenvolvem nos estuários, que desembocam na 

RMR, constituem valiosos ecossistemas para a Cidade e seu entorno.Porém,ao 

longo da história, seus espaços foram dando lugar à crescente expansão urbana, 

implantação de vias púbicas, constantes desmatamentos, aterros, movimentações 

de terras, além do lançamento de efluentes domésticos e/ou industriais, sem falar, 

na extração predatória de madeira, tornando-os quase totalmente 

descaracterizados, ou com poucas chances de recuperação. Estas utilizações 

resultam na eliminação da vegetação do manguezal ou na alteração da estrutura da 

comunidade lenhosa (SOARES, 1997). 

Assim como a maioria dos ecossistemas brasileiros, o mangue também se 

tornou vítima passiva da degradação ambiental, decorrente da expansão urbana 

desorganizada, (ALARCON; PANITZ, 1998). 

O rio Capibaribe é um dos principais rios do Recife, servindo como via de 

interiorização e limitador natural para a ocupação do território. Portanto, o 
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crescimento urbano irregular das últimas décadas foi o responsável pela degradação 

dos recursos ambientais que circundavam o rio, principalmente os manguezais, 

comprometendo, qualidade de vida das populações ribeirinhas.  

Dentre os vários estuários que formam a costa pernambucana, destaca-se o 

Estuário do Capibaribe, não só pela sua extensão, mas principalmente pela 

importância socioeconômica, presente desde o princípio da colonização da região 

metropolitana do Recife. Infelizmente, este estuário é mais um exemplo típico de 

região estuarina impactada pela ação das atividades desenvolvidas pelo homem, 

pois recebe a influência de diversos tipos de fontes de poluentes, de caráter 

orgânico ou inorgânico. Esta poluição ocorre devido ao aporte de efluentes 

provenientes das atividades portuárias e náuticas, esgotos domésticos e/ou 

industriais, que receberam alguma forma de tratamento ou não, e que foram 

lançados direta/indiretamente no rio Capibaribe. 

Por conseguinte, as áreas estuarinas são apontadas como os ambientes 

naturais mais impactados na faixa intertropical, principalmente aqueles que 

apresentam manguezais. São ambientes protegidos de ondas e tempestades, 

apresentam a base da cadeia alimentar que sustenta as áreas costeiras e funcionam 

como filtro para essas águas e berçário para peixes e invertebrados (LINNEWEBER; 

LACERDA, 2002; MANSON et al., 2004). 

Apesar de claramente impactada, a região apresenta uma população local 

que utiliza os recursos pesqueiros da área para o próprio sustento. Devido ao 

grande valor para aszonas centrais do Recife, o estuário do Capibaribe tem sido alvo 

de pesquisas, na grande maioria com o objetivo de avaliar a qualidade dos seus 

compartimentos (água, sedimento e organismos) e quantificar os níveis dos 

contaminantes presentes. 

2.2 Justificativa 

O manguezal representa um ecossistema com grande importância, tanto 

ecológica quanto social. Do ponto de vista ecológico, representa uma das regiões 

mais produtivas do planeta, pois exporta matéria orgânica para as regiões 

estuarinas, além de ser um berçário para várias espécies,na medida em que 

proporciona condições específicas para sua reprodução. Do ponto de vista social, 

em uma cidade com tantos contrastes como o Recife, a fauna e a flora servem como 
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fonte de renda para um grande contingente populacional que vê nesse ambiente a 

única fonte de subsistência (BATISTA; et al., 2004; SANTOS; SANTOS, 2005). 

A retirada da vegetação é conhecida como uma das mais tradicionais ações 

do homem sobre a natureza, mesmo que esta venha a se regenerar.Tal ação causa 

alterações na biodiversidade da fauna e flora, logo a cobertura vegetal é uma 

referência da qualidade ambiental (SAMPAIO et al., 2002).  

Convém destacar que, recentemente, em Pernambuco, foi criado o Sistema 

Estadual de Unidades de Conservação da Natureza (SEUC), estabelecido através 

da Lei Nº 13.787, de 08 de junho de 2009. O Estado possui 66 Unidades de 

Conservação Estaduais (UCE’s) (25 de Proteção Integral, 41 de Uso Sustentável), 

dentre as quais 33 aguardam a recategorização e implantação e 13 foram instituídas 

como Áreas de Proteção Ambiental estuarina. Nestas unidades de conservação, o 

ecossistema a ser protegido são os mangues (Diário Oficial do Estado de 

Pernambuco, 2009).  

Portanto, devido à velocidade das transformações, há necessidade de se 

utilizar ferramentas que possibilitem a avaliação ambiental rápida e que sejam 

relativamente de baixo custo. Sendo assim, o uso de técnicas e instrumentos 

proporcionados pelo Sensoriamento Remoto (SR), com auxílio dos Sistemas de 

Informações Geográficas (SIGs) e dos Sistemas de Posicionamento Global (GPS), 

vêm se espalhando, como ferramenta para subsidiar o manejo e monitoramento dos 

ecossistemas e, consequentemente, a gestão das unidades de conservação (UC’s) 

(AZEVEDO, 2001). 

As imagens fornecidas pelos sensores são dados brutos que devem ser 

analisados e interpretados com a finalidade de gerar informação sobre a superfície. 

O sensoriamento remoto, visto como um sistema de aquisição de informações pode 

ser subdividido em dois métodos: quantitativo e qualitativo, sendo o primeiro de 

coleta de dados e o segundo de análise e interpretação de dados. Na pesquisa, foi 

utilizado o segundo método, no entanto, o conhecimento do primeiro foi de suma 

importância para se avaliar os resultados e possibilitar as análises pertinentes ao 

objeto de estudo, mangue urbano, evitando, assim, desviar-se dos objetivos da 

pesquisa. 

É necessário esclarecer que os respectivos métodos utilizados neste 

trabalho (NDVI, SAVI, IAF e EVI) convergem para um modelo probabilístico, dentre 
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vários padrões utilizados, para interpretação e/ou explicação dos fenômenos, tais 

como: desestruturação do ambiente e levantamento e cobertura do uso da terra.  

Logo, esta pesquisa visa a fornecer informações para possíveis políticas de 

manejo, monitoramento e conservação integrada da área em questão, visto que o 

manguezal representa uma superfície verde inserida numa das áreas metropolitanas 

do Nordeste brasileiro. Desta forma, sua preservação contribui para a manutenção 

das condições de vida dos habitantes, proporciona uma urbanização mais integrada 

à cidade, bem como constitui material importante para o equilíbrio do meio ambiente, 

seu desenvolvimento sustentável e fortalecimento do gerenciamento ambiental. 

2.3 Pressupostos  

O espaço geográfico é palco das relações homem/natureza e passa por 

modificações ao longo do tempo, para o qual cada geração contribui de modo 

particular para a organização e a dinâmica do espaço, onde está inserida, sob a 

influência das potencialidades dos recursos naturais.  

Diante da urbanização acelerada da população mundial, novos espaços 

naturais foram ocupados pelo homem, intensificando os problemas ambientais e o 

desequilíbrio ecológico. As áreas de vegetação primitiva, os recursos hídricos e o 

relevo foram os mais afetados e, devido à contínua expansão urbana, essa 

problemática tem agravado o bem estar social, além da inter-relação 

homem/natureza. Dessa forma, é possível reconhecer que a degradação tem 

causas e consequências sociais, não se constituindo em problema meramente 

natural. 

Dentre os agentes modeladores do espaço, o homem é o principal 

responsável, direta e indiretamente, pelas mais profundas alterações, pois adapta o 

meio natural de forma a atender a suas necessidades, quase sempre sem 

considerar o equilíbrio ambiental, contribuindo para acelerar a degradação dos 

ambientes, com efeitos catastróficos nas áreas vegetadas. 

No âmbito do Brasil, a grande extensão territorial possibilita a ocorrência de 

geossistemas com aspectos particulares, vários deles encravados nas bacias 

hidrográficas que apresentam avançado grau de devastação da cobertura vegetal, 

interferindo no equilíbrio dinâmico dos fatores exógenos, que são os principais 

responsáveis pelas modificações no espaço. 
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No caso do Recife, os problemas ambientais que mais se manifestam são a 

retirada do bioma natural no percurso do rio Capibaribe e das vegetações litorâneas, 

ocasionando alterações climáticas e aumento da temperatura nas áreas mais 

urbanizadas e a extinção de algumas espécies de fauna e flora do ecossistema. 

2.4 Hipótese 

A degradação dos bosques de mangue, causada por tensores modificadores 

do espaço urbano, tais como: a expansão urbana, os aterros sanitários, a deposição 

de resíduos sólidos, o lançamento de efluentes domésticos e industriais ea pesca 

predatória, dentre outros, acarretam desestruturação ambiental nos espaços sujeitos 

a tais tensores.Logo, o monitoramento das principais mudanças ocorridas no espaço 

urbano, bem como no estuário do rio Capibaribe, através do sensoriamento remoto e 

do geoprocessamento, permitirá estabelecer um sistema permanente de dados para 

a proteção e conservação integrada das áreas de mangue. 

2.5 Objetivos  

2.5.1 Geral 

Analisar os processos modificadores do espaço urbano e caracterizar as 

ações dos principais agentes modeladores, de modo a registrar as principais 

alterações nos elementos naturais e as transformações ambientais entre 1989, 2000 

e 2011, por meio de índices de vegetação, com relação à atuação humana, nas 

áreas estuarinas e no mangue. 

2.5.2 Específicos 

 Identificar a problemática ambiental na zona estuarina do rio Capibaribe; 

 Avaliar o projeto de revitalização do manguezal, intitulado: recapibaribe; 

 Construir índices de vegetação para o estuário;  

 Mapear a configuração espacial do processo de ocupação do solo, na zona 

estuarina do rio Capibaribe. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Concepção de Estuário 

O estuário é um elemento costeiro, semi-incluído, dentro da linha geral das 

costas, que se distingue pela existência de uma maior ou menor mescla de água 

continental (derivada, na maior parte, de contribuições fluviais), com águas 

oceânicas. Esta mescla é favorecida tanto pelas marés, quanto pela ação dos 

ventos e pelas agitações provocadas pela descarga fluvial, assim como, por várias 

destas causas combinadas, (PRITCHARD; CAMERON, 1967).   

Leinz; Mendes (1959) definem estuário como um tipo de desembocadura de 

rio no mar, caracterizada por uma abertura larga, relativamente profunda. Por sua 

vez, Guerra (1967) esclarece que estuário é a forma de desaguadouro de um rio no 

oceano, oposto a delta. Assim, os estuários têm a forma aproximada de um triângulo 

cuja pequena base se encontra na direção do oceano e o vértice na direção do 

continente, representando porções finais de um rio, estando sujeitas aos efeitos das 

marés, correntes e vagas. 

Moore (1967) também confirma que estuário é a foz de um rio onde os 

efeitos da maré são evidentes e onde ocorre mistura da água doce com a marinha. 

Acrescenta que, se a terra for constituída por rochas macias, a forma afunilada do 

estuário pode ser devida à ação erosiva do rio e da maré, mas na maioria dos casos 

é devida ao afundamento da planície costeira. O vale fluvial foi invadido pelo mar e 

as marés mantiveram mais do que criaram a forma do estuário. 

Discorrendo sobre o ambiente dos estuários e das baías, Fourmarier (1950) 

diz que nos oceanos e mares abertos, os estuários estabelecem um meio especial 

compreendido entre o domínio marítimo e o continente. Portanto, o nome de estuário 

designa a embocadura de um rio onde se faz sentir a maré. Ademais, constitui um 

fato quase generalizado aos estuários a existência simultânea de duas correntes 

principais, de sentido praticamente inverso: na primeira que é em cima, ocorrem as 

águas originadas pela descarga fluvial; na segunda, em baixo no sentido oposto ao 

anterior, encontram-se as águas mais densas e salgadas, de origem oceânica. 

O sentido de estuário, apenas como "foz alargada de um rio", que nos dão 

os dicionários comuns, não corresponde à conceituação científica do termo, por ser 

uma definição incompleta. 
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 Não é demais chamar a atenção sobre o fato de que a ação mecânica da 

maré se manifesta muito mais elevada no rio que a ação físico-químicas resultante 

da água doce e da salgada. 

 As baías, conforme se comuniquem mais ou menos facilmente com o mar, 

têm um regime comparável ao dos estuários.Como os estuários correspondem à 

parte terminal de um rio, a sedimentação se produz de maneira diferente da parte do 

curso d'água situado a montante; o estuário é, com efeito, o domínio dos fenômenos 

oscilatórios regulares com revezamento da direção das correntes duas vezes por 

dia. Devido a este fato, o fundo é submetido alternativamente à sedimentação e à 

erosão. 

Por fim, nos estuários é quase geral a significativa influência que o fundo e 

as margens exercem na determinação do tipo de movimentação. Este fato adquire 

menor importância somente nos estuários fiórdicos, que são muito mais profundos, 

tendo, por isto, atenuada a possível influência do fundo. 

Vários estudos relacionados à degradação provocada pelos diversos 

impactos ambientais ocorridos na área de estudo constataram que o estuário do rio 

Capibaribe é uma região altamente eutrofizada devido à ação antrópica 

(TRAVASSOS, 1991; TRAVASSOS; MACEDO; KOENING, 1991; PASSAVANTE, 

2003; ANJOS, 2007; SANTOS et al, 2009; NORIEGA, 2010; SANTIAGO, 2010). O 

excesso de nutrientes, atribuído principalmente aos esgotos domésticos, 

escoamento urbano e de regiões de cultivo de cana-de-açúcar têm contribuído para 

esta eutrofização com posterior redução no teor de oxigênio (TRAVASSOS, 1991; 

TRAVASSOS; MACEDO; KOENING, 1991; SILVA, 2004; MEDEIROS, 2007; NETO, 

2008; NORIEGA, 2010). Outros indicadores biológicos, tais como coliformes fecais, 

DBO e espécies indicadoras de poluição orgânica, também demonstraram que a 

qualidade da água deste estuário está comprometida, devido à elevada carga de 

poluição que recebe (TRAVASSOS, 1991; TRAVASSOS; MACEDO; KOENING, 

1991; SILVA, 1994; CPRH, 2008). 

Apesar da frequente descarga de efluentes industriais e domésticos que 

contribuem para a degradação do estuário do Capibaribe, as correntes de marés 

favorecem a renovação dos parâmetros químicos e biológicos, propiciando 

aoestuário grande poder de autodepuração (TRAVASSOS, 1991; TRAVASSOS; 

MACEDO; KOENING, 1991). 



33 

 

Assim, segundo Delgado Noriega (2005), devido à localização e à 

importância que este sistema estuarino representa para o litoral pernambucano, 

vêm-se desenvolvendo trabalhos desde a década de 1960. Nesta época merecem 

destaque: Okuda e Nóbrega (1960), que determinaram a distribuição e movimento 

da clorinidade e quantidade de vazão; Okuda et al. (1960) pesquisaram sobre a 

variação do pH, oxigênio dissolvido e o consumo de permanganato; os mesmos, 

ainda, observaram a variação de nitrogênio e fosfato; Ottmann e Ottmann (1960) 

estudaram os sedimentos; Silva e Coelho (1960) realizaram um estudo ecológico 

nos estuários; Coelho (1963/64) pesquisou a distribuição dos crustáceos decápodos; 

Ottmann et al. (1965/6) estudaram os efeitos da poluição e a ecologia do estuário. 

Já na década de 1990, surgiram os trabalhos de Coutinho (1997), que 

analisou a erosão marinha no estuário e nas praias de Piedade e Candeias; Silva 

(1997) que relacionou a dinâmica costeira de um ambiente impactado no estuário do 

rio Jaboatão, com a meiofaunaou meiobentos, que é o conjunto de animais que 

vivem enterrados no solo ou no sedimento de ecossistemas aquáticos 

(MCLACHLAN; BROWN, 2006; KAISER et al., 2005). Alémde Cunha et al. (1997) 

que estudaram a morfodinâmica da foz do estuário e praias adjacentes – PE. 

No início deste século, alguns estudos foram publicados sobre o sistema 

estuarino de Barra das Jangadas: Branco; Feitosa e Flores Monte (2002) 

relacionaram a variação sazonal e espacial da biomassa fitoplanctônica com os 

parâmetros hidrológicos; Noriega (2005) analisou a distribuição espacial da 

biomassa fitoplanctônica e sua relação com os sais nutrientes; Noriega et al. (2005) 

estudaram os fluxos de nutrientes inorgânicos dissolvidos. 

Alguns estudos abordaram o estuário do rio Jaboatão: a CPRH (2006) 

apresenta dados relevantes em seu Relatório das Bacias Hidrográficas de 

Pernambuco; Barreto et al. (2006) caracterizaram o uso e ocupação do solo de parte 

do estuário, entre os municípios do Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos 

Guararapes, com uso de imagens de alta resolução; GERCO – PE (2006) efetuou o 

diagnóstico do meio físico e biótico e mapa do uso e ocupação do solo do núcleo 

metropolitano do litoral pernambucano, que inclui o referido estuário; Barreto et al. 

(2007) avaliaram os rios Jaboatão e Pirapama, através da caracterização e condição 

ambiental, quantificando o grau de perturbações no ambiente por meio de 

bioindicadores, baseados na identificação de espécies de zooplâncton.  
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Todavia, a utilização de lista de checagem demonstrou níveis alarmantes de 

impacto na região, visto que o desaparecimento de organismos tipicamente 

indicadores de água clara, como os Chaetognatha, larvas de cnidários, peixes e 

alguns crustáceos tornam alarmante a condição apresentada pelas zonas 

estuarinas. Hazin, Neto e Leite (2008) produziram um diagnóstico ambiental dos rios 

Jaboatão e Pirapama, Silva, Oliveira e Torres (2009) realizaram uma análise espaço-

temporal da evolução urbana no estuário do rio Jaboatão, identificando as causas e 

consequências do processo de urbanização; Loureiro et al. (2011) buscaram 

identificar a ocorrência de leveduras (fungos) em sedimentos no manguezal do 

referido estuário, visando a ampliar o conhecimento da diversidade desses 

microrganismos em manguezais no Brasil; Gomes, Cavalcanti e Passavante (2011) 

isolaram e identificaram os fungos filamentosos presentes nos sedimentos do 

manguezal de Barra das Jangadas, visto que no Brasil o conhecimento sobre fungos 

em manguezais ainda é incipiente; e por fim, Oliveira et al. (2011), analisaram o 

plano evolutivo do ambiente costeiro do setor sul do Estado de Pernambuco, 

compreendendo as áreas entre a praia de Gaibu e a foz do rio Jaboatão, no intuito 

de refletir os ambientes acumulativos marinhos, fluviomarinhos e formas de 

ocupação do solo, visando a identificar os reflexos da ação antrópica no sistema. 

3.2 Diferenças fundamentais entre EcossistemasCosteiros e Manguezal 

O bioma Mata Atlântica é um mosaico complexo de ecossistemas, composto 

pelas florestas ombrófilas, as florestas estacionais, os manguezais e as restingas. O 

manguezal é um ecossistema costeiro, característico de regiões tropicais e 

subtropicais, sujeito ao regime de marés, sendo constituído de fauna e flora 

adaptadas à flutuação da salinidade e caracterizadas pela colonização de 

sedimentos predominantemente lodosos, com baixos teores de oxigênio, 

(SCHAEFFER – NOVELLI, 2002; IBAMA, 2011). 

Logo, as florestas de mangue constituem um aspecto muito importante nos 

litorais tropicais de todo o mundo. Sua localização é restrita à faixa entre marés, 

reentrâncias da costa, contornos de baías e estuários, funcionando como ponto de 

ligação entre os ambientes marinhos e terrestres. Os manguezais são encontrados 

em latitudes entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, tanto nas Américas, como na 

África e Oceania. Certos fenômenos oceanográficos podem modificar as condições 
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típicas desta zona intertropical e os bosques de mangue podem vir a não se 

desenvolver dentro destes limites latitudinais (SCHAEFFER-NOVELLI, 1982). 

Apesar de ser um sistema ecológico costeiro tropical, o manguezal pode 

ocorrer em climas temperados, sendo normalmente substituído por outros 

ecossistemas mais adaptados às altas latitudes, como as marismas (FERNANDES; 

PERIA, 1995). 

A região costeira onde está situado o ecossistema manguezal é uma 

fronteira entre o oceano e o continente, na qual o mar atua alterando a configuração, 

por meio de processos que podem provocar alterações rápidas, que podem ser 

percebidas pelo homem, como também modificações lentas, imperceptíveis a uma 

pessoa durante a sua vida. No Brasil, uma série de eventos estruturais ocorreu 

quando da separação do continente africano, há aproximadamente 150 milhões de 

anos, dando origem à zona costeira brasileira, (SCHMIEGELOW, 2004).  

Para além dos fenômenos físicos, a Comissão Interministerial para Recursos 

do Mar (CIRM) do Brasil define a zona costeira como o espaço geográfico de 

interação do mar e da terra. Aí estão incluídos os recursos ambientais que 

abrangem a faixa compreendida nas 12 milhas náuticas, estabelecidas de acordo 

com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e a faixa do 

continente formada pelos municípios que sofrem influência direta dos fenômenos 

ocorrentes na zona costeira (CIRM, 1997). 

As áreas de manguezal são representativas de zonas de elevada 

produtividade biológica uma vez que, pela natureza de seus componentes, são 

encontrados nestes ecossistemas representantes de todos os elos da cadeia 

alimentar. Os corpos d’água, baías, lagunas e estuários, quando margeados por 

bosques de mangue recebem a importante contribuição dos compostos húrnicos, 

com destacada função no condicionamento biológico, favorecendo sobremaneira 

sua alta produção (SCHAEFFER – NOVELLI, 1982).  

De acordo com Walsh (1974), os manguezais desenvolvem-se em maior 

grau, onde se evidenciam cinco condições: 1 - temperatura quente (tropicais); 2 - 

substratos aluviais, onde predominam lodos finos ricos em matéria orgânica; 3 - 

costas livres de fortes ondas, que impedem o assentamento das sementes; 4 - 

águas salinas, entre 5 e 30% ; 5 - grandes amplitudes de marés e pequena 

declividade da costa, garantindo grande penetração da maré salina. 
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Assim, os estudos que são realizados no Brasil sobre os variados aspectos 

do ecossistema manguezal referem-se, em grande parte, à caracterização estrutural 

e funcional dos padrões de zonação e comportamento espaço-temporal das 

formações vegetais, estas últimas por meio do sensoriamento remoto, que resultam 

em múltiplos mapeamentos. Aferições de grau de perturbação e determinação da 

vulnerabilidade ambiental, que venham a gerar subsídios a propostas de manejo e 

conservação no ecossistema, também merecem destaque.  

Cunha-Lignon (2001) caracterizou a dinâmica dos bosques de mangue do 

Sistema Cananéia-Iguape - SP a partir do levantamento de imagens digitais, da 

dinâmica de feições sedimentares, além da estrutura dos bosques e topografia. O 

estudo comprovou a ocorrência de zonação nos bosques de mangue em feições 

sedimentares ao longo do gradiente de deposição sedimentar. 

É sabido que a caracterização estrutural da vegetação do manguezal 

constitui valiosa ferramenta no que concerne à resposta desse ecossistema às 

condições ambientais existentes, bem como aos estudos e ações que levam à 

conservação do ambiente (SOARES, 1999). 

Alguns estudos que discorrem sobre a composição e estrutura dos bosques 

de mangue no Brasil vêm sendo desenvolvidos e dentre eles destacam-se os 

trabalhos de Braga (1989), Soares (1999), Soares et al. (2003), Deus et al. (2003), 

Bernini e Rezende (2004), Menghini (2004), Silva; Bernini e Carmo (2005), Matni, 

Menezes e Mehlig (2006), Melo (2006), Menghini (2008), Soares et al. (2008), Sales 

et al. (2009), Bernini e Rezende (2010)  Kilca et al. (2011), Calegario (2012) e 

Santos et al. (2012). 

A estrutura vegetal e o grau de perturbação dos manguezais da lagoa da 

Tijuca, Rio de Janeiro, foram estudados por Soares (1999), por meio da metodologia 

de parcelas múltiplas proposta por Schaeffer-Novelli e Cintrón (1986), sendo 

também analisada a variação temporal a partir de imagens aéreas. O mesmo autor 

identificou uma grande variedade no desenvolvimento estrutural do bosque entre os 

diversos pontos de amostragem, sendo essa heterogeneidade considerada um forte 

indicador de área alterada. 

A caracterização estrutural e funcional dos bosques de mangue na baía da 

Guanabara, Rio de Janeiro, foi realizada por Soares et al. (2003). O trabalho 

apresentou resultados relacionados à ação de tensores que determinam diferentes 
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graus de degradação e estágios de regeneração (sucessão secundária) das 

parcelas estudadas.  

Deus et al. (2003) abordaram os diferentes históricos de antropização na 

estrutura da vegetação lenhosa de três áreas do manguezal no Piauí. A amostragem 

da vegetação foi feita pelo método de parcelas múltiplas, sendo ainda caracterizada 

a arquitetura de cada fitocenose através de histogramas de intervalos fixos de 1m.  

A estrutura da vegetação do manguezal do estuário do rio Paraíba do Sul/RJ 

foi analisada por Bernini e Rezende (2004), que adotaram o método de parcelas 

múltiplas, distribuídas na franja e no interior da floresta. Tal estudo identificou que a 

área analisada apresentou melhor desenvolvimento estrutural do bosque quando 

relacionado a outros manguezais do litoral fluminense, como nas baías da 

Guanabara e Sepetiba.   

Menghini (2004), a fim de avaliar o grau de perturbação e os processos 

regenerativos dos bosques de mangue da Ilha Barnabé, Baixada Santista – SP, 

caracterizou a estrutura vegetal, área foliar, microtopografia e produção de 

serapilheira, tendo sido também observadas deformidades foliares e erosão. 

As características estruturais de bosques de mangue no estuário do rio São 

Mateus, Espírito Santo, foram analisadas por Silva; Bernini e Carmo (2005), 

utilizaram o método de parcelas múltiplas. O estudo demonstrou diferenças no 

desenvolvimento estrutural dos bosques, as quais correspondem às variações de 

frequência e da periodicidade das energias subsidiárias. 

Matni et al. (2006) descreveram a estrutura de três bosques de mangue da 

península de Bragança, no Pará, utilizando o método de quadrante centrado 

(PCQM). A pesquisa concluiu que os bosques de mangue nesta área são de grande 

porte, dominados pela Rizophora mangle (R. mangle). O estudo abordou a 

frequência de inundação como um fator importante na diferenciação estrutural entre 

os bosques. 

Sobre a dinâmica da recomposição natural em bosques de mangue 

impactados na Ilha Barnabé (Baixada Santista) /SP, Menghini (2008) obteve 

resultados referentes à análise multitemporal, recomposição natural, produção de 

serapilheira, sazonalidade, microtopografia e da caracterização dos bosques em 

diferentes estágios sucessionais. 

Soares et al. (2008) caracterizaram as florestas de mangue do Sistema 

Estuarino de Caravelas, o qual compõe o complexo de Abrolhos/BA, onde 
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observaram que  a composição de espécies se mostrou fortemente organizada 

segundo padrões de zonação intertidais e estuarinos, com R. mangle dominando as 

zonas com maior frequência de inundação pelas marés, Avicenia schaueriana 

(A.schaueriana) dominando as áreas com maior influência salina 

eLagunculariaracemosa(L. racemosa) nas áreas maior influência do aporte de água 

doce.  

Ao estudar a estrutura de bosques no manguezal do rio Cajutuba, no 

município de Marapanim, nordeste do Estado do Pará, Sales et al. (2009) 

identificaram a ocorrência das espécies L. racemos,Avicenia germinans(A. 

germinans) e R. mangle, sendo a última a espécie dominante nos bosques 

estudados. 

 Recentemente, Barbosa (2010) realizou uma análise estrutural da 

vegetação e um diagnóstico espaço-temporal no manguezal do Pina - PE, onde 

foram identificadas e quantificadas as alterações espaço-temporais das áreas 

ocupadas pelo manguezal no decorrer de três décadas, além de terem sido 

relacionados alguns fatores ambientais à composição e estrutura do bosque. 

Bernini e Rezende (2010) analisaram a estrutura do manguezal do estuário 

do rio Itabapoana, situado entre os municípios de São Francisco de Itabapoana/RJ e 

Presidente Kenedy/ES. Os bosques com melhor desenvolvimento estrutural exibiram 

dominância de A. germinans, enquanto que L. racemosa foi dominante em bosques 

menos desenvolvidos. Os resultados estruturais da comunidade vegetal mostraram 

que aspectos abióticos e fatores bióticos contribuem para a diferenciação entre os 

sítios. 

Ao realizar a caracterização de um único bosque de mangue no setor norte 

da Baía da Babitonga – SC, Kilca et al. (2011) identificaram que L. racemosa  

apresentou o maior valor de importância na comunidade, seguida das espécies R. 

mangle e A. schaueriana. Os autores afirmam que é possível inferir que o 

manguezal estudado encontra-se em estágio médio de sucessão. 

Em estudo realizado, na região da Cananéia no litoral sul de São Paulo, 

Cunha-Lignon et al. (2011)  compilaram dados do desenvolvimento estrutural das 

florestas de mangue dos anos de 1980 a 2009. Os autores discorreram sobre os 

dois tipos fisiográficos das florestas de mangue da área, franja e bacia, a fim de 

analisar e discernir os padrões de organização espacial e estrutural. As florestas 

marginais apresentaram predominância de R. mangle e desenvolvimento estrutural 
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alto, devido à frequência de inundação alta, enquanto os mangues localizados mais 

no interior da floresta foram dominados por R. mangle ou L. racemosa, 

apresentando desenvolvimento estrutural reduzido em função da menor frequência 

de inundação, em substrato predominantemente arenoso e baixa salinidade. 

Calegário (2012) analisou aspectos da estrutura da vegetação no estuário do 

rio São João/RJ, com sítios demarcados no estuário superior e inferior, onde foram 

registradas as espécies R. mangle, L. racemosa e A. schaueriana, não sendo 

observado zonação das espécies ao longo do gradiente de inundação, mas sim ao 

longo do estuário, com L. racemosa sendo dominante no estuário superior e R. 

mangle no estuário inferior. 

Recentemente, Santos et al. (2012) caracterizaram a estrutura horizontal e 

vertical da floresta de mangue do estuário do rio São Francisco, Sergipe,  

identificando fatores que promovem alterações nessas comunidades.Foi observado 

que o manguezal apresentou um baixo desenvolvimento estrutural eR. mangle foi a 

espécie mais importante do bosque, visto que obteve um maior índice de Valor de 

Importância. L. racemosa foi a mais explorada pela população local, em termos de 

madeira, e vem sofrendo gradativamente alteração na sua estrutura, apresentando-

se mais ramificada e pouco desenvolvida. 

No âmbitodo Estado de Pernambuco, alguns trabalhos avaliaram o 

manguezal também sob o ponto de vista estrutural, destacando-se: Braga (1989) e 

Souza e Sampaio (2000, 2001) em Suape; Schuler; Andrade e Santos (2000), no 

Canal de Santa Cruz; Correia (2002), no estuário do rio Timbó; Nascimento Filho et 

al. (2007), no estuário do rio Ariquindá e Barbosa (2010), no Manguezal do Pina. 

Os manguezais de Suape/PE foram primeiramente pesquisados por Braga 

et al. (1989), num trabalho pioneiro no Estado, onde foram produzidas cartas de 

cobertura da vegetação dos anos de 1974 e 1988, e realizado estudo da 

composição e estrutura da vegetação em áreas preservadas e em regeneração. Foi 

assinalada a ocorrência das espécies R. mangle, A. germinans, A. schaueriana, L. 

racemosa e Conocarpos erectus (C. erectus), ocorrendo perifericamente. Os 

bosques presentes nas áreas preservadas apresentaram-se com bom 

desenvolvimento, maduros ou em amadurecimento. Em relação aos indivíduos das 

áreas de regeneração, apresentaram-se bastante jovens e com densidade elevada, 

indicando que, se estas áreas fossem preservadas, tais bosques poderiam atingir 

seu equilíbrio. Anos depois, os mesmos manguezais de Suape foram pesquisados 
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por Souza e Sampaio (2000, 2001), que abordaram os tipos fisiográficos e a 

variação temporal da estrutura dos bosques de mangue, respectivamente. Os 

resultados mostraram que, em relação à distribuição das espécies, não houve 

mudanças significativas entre 1988 e 1995 nem diferenças nas situações de 

antropização. Em relação aos aspectos estruturais, notou-se que oito anos não 

foram suficientes para a recuperação dos bosques.  

Schuler; Andrade e Santos (2000) avaliaram a composição e estrutura dos 

bosques de mangue encontrados no Canal de Santa Cruz/PE. Os autores 

assinalaram uma maior abundância de R. mangle, seguida por L. racemosa e A. 

schaueriana, sendo C. erectus a espécie menos frequente. O estudo identificou uma 

redução do bosque de 23,59% entre o período de 1974 e 1988, enquanto a área 

urbana apresentou um aumento de 625,03% neste mesmo período. 

As características estruturais do bosque de mangue do estuário do rio Timbó 

foram analisadas por Correia (2002). O estudo avaliou a composição e 

características estruturais do manguezal utilizando o método de parcelas, tendo sido 

também avaliados os impactos antrópicos através de registros fotográficos e da 

aplicação de uma lista de verificação(checklist). 

Nascimento Filho et al. (2007) caracterizaram os padrões de zonação e 

desenvolvimento estrutural nos manguezais do rio Ariquindá, Tamandaré -PE, 

contemplando também aspectos sobre o gradiente ambiental, graus de inundação e 

salinidade das áreas estudadas. 

3.3 Apreensão de Unidade de Conservação 

No mundo, o marco na criação das Unidades de Conservação aconteceu 

nos EUA quando se criou o Parque Nacional de “Yellowstone” em 1872. O 

pressuposto inicial que fundamentou a existência de áreas naturais protegidas, em 

muitos países, foi o da socialização do usufruto, por toda a população, das belezas 

cênicas existentes nesses territórios (BRITO, 2000).  

No Brasil, as unidades de conservação começaram a ser estabelecidas, por 

iniciativa do governo federal, a partir de 1937, três anos após a instituição do Código 

Florestal. A primeira área legalmente protegida foi o Parque Nacional de Itatiaia cuja 

criação objetivava a conservação da paisagem ali presente (MORSELLO, 2001).  

O processo de formação e estruturação do Recife ocorreu, em grande parte, 

condicionado pelos recursos naturais, cuja inserção no ambiente construído 
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agregava valor às práticas urbanizadoras.Tais práticas, na maioria das vezes, 

desprezaram esses recursos, quer como elemento natural quer como parte 

importante da paisagem construída, resultando nos seguintes problemas, 

identificados nos debates sobre o Plano Diretor (Lei N° 17511/2008): 1 – 

Atransformação de ecossistemas frágeis (mangues, matas e estuários) em áreas 

urbanas. Desta forma, observou-se o desaparecimento do manguezal tanto no 

estuário do Capibaribe quanto do Beberibe, que foi acentuado nos últimos 30 anos. 

2 – Aocupação das áreas alagadas, margens dos rios e canais, inicialmente por 

mocambos e, atualmente, por edificações de luxo, que contribuem para o 

confinamento da calha fluvial de alguns trechos dos rios e canais urbanos e para a 

impermeabilização do solo.Isto causa enchentes de grandes proporções nas 

ocupações do entorno. 3. A ocupação de áreas de encostas, principalmente pela 

população pobre; essa ocupação foi realizada de forma desordenada, com baixo 

padrão construtivo e uso incorreto do solo, trazendo impactos ambientais, como 

erosões e ruptura de taludes e supressão da vegetação, com perda de solo de 

superfície e instabilidade de encostas, contribuindo para uma série de riscos para a 

população residente. 4. O lançamento de esgoto e lixo nos corpos d’água, 

contribuindo para a poluição hídrica e refletindo na baixa qualidade da água dos rios 

e estuários.  5- O aumento da frota de veículos circulantes e o consequente aumento 

da emissão de gases poluentes, entre outros problemas.  

Escrevendo sobre a formação do Recife, Josué de Castro centrou-se nas 

áreas alagadas, tomadas pelo mangue, a planície Fluviomarinho.Porém, no Recife, 

em sua porção mais ocidental, que Castro denominou de colinas, figuram alguns 

fragmentos da floresta atlântica que resistiram ao longo do tempo aos vários 

impactos sofridos, especialmente aqueles acarretados pela ocupação desordenada 

da cidade. À medida que a planície era ocupada, a população procurava as regiões 

mais interiores da cidade, onde se concentrava a maior densidade de mata do 

território recifense.  

“É essa planície constituída de ilhas, penínsulas, alagados, 

mangues e pauis, envolvidos pelos braços d’água dos rios que 

rompendo passagem através da cinta sedimentar das colinas, 

se espraiam remansosos pela planície inundável. Foi nesses 

bancos de solo ainda mal consolidados, mistura ainda incerta 

de terra e de água, que nasceu e cresceu a cidade do Recife, 
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chamada anfíbia, como Amsterdã e Veneza, porque assenta as 

massas de sua construção quase dentro d’água, aparecendo 

numa perspectiva aérea, com seus diferentes bairros flutuando 

esquecidos à flor das águas” (CASTRO, 1954, p. 7).  

Com o acelerado processo de crescimento urbano, habitações, indústrias, 

vias foram surgindo, fragmentando ainda mais os ecossistemas do Recife, em 

especial o Bioma Mata Atlântica, no qual o manguezal se insere.  É fato que a 

questão ambiental só ganhou força a partir da década de 1970, e ainda hoje não é 

foco dos debates principais sobre a cidade. Só com o tempo, os gestores públicos 

perceberam que ambientes naturais precisariam ser preservados para melhorar a 

qualidade de vida na cidade e, a partir dessa percepção, criaram-se leis estaduais e 

municipais, visando à proteção desses ecossistemas tão agredidos no processo de 

urbanização do Recife. 

De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC - 

Lei 9.985/2000) em seu artigo 2º, Unidade de Conservaçãoé o espaço territorial e 

seus recursos ambientais, incluindo áreas jurisdicionais, com características naturais 

relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e 

limites definidos, sob o regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção. 

Outra definição usada provém da Convenção da Biodiversidade, firmada na 

Rio 92, em seu artigo 2º: é a área definida geograficamente, que é destinada, ou 

regulamentada e administrada para alcançar objetivos específicos de conservação. 

O terceiro conceito utilizado é o da UICN (União Internacional para Conservação da 

Natureza e dos Recursos Naturais): uma superfície de terra ou mar consagrada à 

proteção e manutenção da diversidade biológica, assim como dos recursos naturais 

e dos recursos culturais associados, e manejada através de meios jurídicos e outros 

eficazes (UICN, 1994).  

Ressalva-se a semelhança entre os conceitos, mas nota-se que aquele 

estabelecido pela Convenção da Biodiversidade atenta apenas para a conservação 

da biodiversidade, enquanto o conceito adotado pelo SNUC trata da biodiversidade 

e das questões naturais relevantes. Já a definição da UICN é análoga à da 

Convenção da Biodiversidade, com a ressalva de que contempla fatores culturais, 

além de tratardo manejo das unidades.  
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Em se tratando de unidades de conservação urbanas, a primeira definição, 

SNUC, contempla melhor seus objetivos, que não são apenas de conservação, mas 

também do desenvolvimento de mecanismos de gestão que propiciem a melhoria na 

qualidade ambiental da cidade, através da preservação de ecossistemas presentes 

em áreas urbanas, atualmente muito impactados pela ação antrópica.  

Como já foi citado anteriormente, o Recife possui um quadro de unidades de 

conservação, Quadro 1, estabelecido basicamente por duas Leis: uma estadual (Lei 

N° 1.878, de 14 de Abril de 2008) e outra municipal (Lei N°16.176/96), fato que 

dificulta o estudo dessas áreas, pois dados distintos são encontrados dependendo 

do referencial da pesquisa.  

No Recife as unidades de conservação, Quadro 1, variam de acordo com as 

características físicas e biológicas dos ecossistemas presentes em suas áreas, 

sendo denominadas ZEPA (Zona Especial de Proteção Ambiental), existem zonas 

de preservação de mata, mangue, restinga, açude e cursos d’água. 

Quadro 1 – Unidades de Conservação em zonas especiais de proteção ambiental. 

Nomenclatura das UC’s (ZEPA’s) Características dos Ecossistemas 

Parque dos Manguezais  

Áreas de Manguezal e Alagados 

Parque do Rio Jordão  

Lagoa do Araçá  

Ilha Joana Bezerra  

Parque do Jiquiá  

São Miguel / Afogados  

Açude de Apipucos  

Vila Tamandaré / Areias 

Mata do Engenho Uchoa  

Áreas de Mata Atlântica 

Mata do Barro  

Matas da Várzea/Curado  

Mata do Círculo Militar  

Mata do Jardim Botânico  

Mata de São João da Várzea  

Mata de Dois Unidos  

Mata de Guabiraba / Pau Ferro  
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Mata da Caxangá  

Mata de Dois Irmãos  

Mata do Sítio dos Pintos 

Área Estuarina do Rio Capibaribe Área Estuarina 

Praia do Pina / Boa Viagem   Área de Restinga e Depósito de praia 

Fonte: SEPLAN; PCR, 2004. 

3.4 Fragmentação interna ao Ecossistema 

O processo de fragmentação do ambiente existe naturalmente, mas tem sido 

intensificado pela ação humana.Desta ação, tem resultado um grande número de 

problemas ambientais.  

Fragmentação é o processo de separar um todo em partes, portanto, é uma 

parte retirada de um todo. Considera-se fragmentação como sendo a divisão em 

partes de uma dada unidade do ambiente, que passam a ter condições ambientais 

diferentes em seu entorno (BRASIL, MMA, 2003).  

As intervenções antrópicas nas paisagens naturais tem como uma das 

principais consequências a degradação do habitat, além da fragmentação dos 

ecossistemas (FAHRIG, 2003), introduzindo assim, uma série de novos fatores ao 

processo de degradação ambiental. Na Mata Atlântica, por exemplo, a maior parte 

de sua vegetação encontra-se fragmentada e isolada (VIANA, PINHEIRO, 1998; 

METZGER, 2000). 

Quando se fala em fragmento pode-se pensar em florestas, mas a 

fragmentação pode referir-se às alterações também em ambientes aquáticos, pois 

esse é um processo no qual um habitat contínuo é dividido em manchas, ou 

fragmentos, mais ou menos isolados (BRASIL, MMA, 2003).  

A fragmentação da floresta cria um limite (borda) abrupto e artificial, no qual 

o ambiente físico é drasticamente alterado (JORDÃO, 2009).Segundo Murcia (1995), 

acarreta três categorias de efeitos que são: 1) abióticos: mudanças das condições 

ambientais, resultado da proximidade de uma matriz diferente (radiação solar, 

umidade do solo, vento); 2) bióticos diretos: mudanças na abundância e distribuição 

das espécies causadas pelas condições físicas perto da borda e determinado pela 

tolerância fisiológica das espécies às condições da borda; 3) bióticos indiretos: 

envolvem mudanças nas interações das espécies, como predação, competição, 

dispersão de sementes entre outros.  
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 A forma que o fragmento apresenta também é um fator que influencia o 

tamanho da borda e seus efeitos. Fragmentos com formas circulares ou quadráticas 

tendem a ter menores efeitos de borda do que fragmentos retangulares de mesma 

área (RODRIGUES, et al. 2007).  

 A partir dos efeitos apontados por Murcia (1995), a comunidade vegetal 

responde às condições diferenciadas na borda. Sendo assim, a fragilidade dos 

fragmentos florestais pode atingir níveis nos quais os mecanismos de autoregulação 

ou homeostase do ecossistema não são suficientes para evitar processos de 

degradação estrutural e funcional. 

Desta forma, o processo de fragmentação leva à formação de uma 

paisagem, cuja estrutura é constituída por manchas, corredores e matriz. A mancha 

é uma área homogênea de paisagem que se distingue de outras unidades vizinhas e 

tem extensão reduzida e não-linear. Consequentemente, o corredor é definido como 

unidade da paisagem que apresenta disposição espacial linear capaz de conectar 

remanescentes isolados (METZGER, 2001). Tais remanescentes podem ser 

observados em diversas escalas e tipos de solos, apresentando dimensões, largura, 

formas e diferentes níveis de conectividades. 

Logo, a fragmentação constitui uma das mais graves ameaças à 

manutenção e à preservação dos ecossistemas, assim como, a biodiversidade nos 

dias atuais (DEBINSKI, HOLT, 2000). 

3.5 Conceituação de Sensoriamento Remoto 

Segundo Lillesand e Kiefer (1987), o sensoriamento remoto é definido como 

a ciência e a arte de receber informações sobre um objeto, uma área ou fenômeno 

através da análise dos dados obtidos, sem que para isso haja contato direto com 

este objeto, área ou fenômeno. Sendo assim, para se obter tais dados, utilizam-se 

meios como a radiação eletromagnética, supondo que esta possa chegar 

diretamente ao sensor. No entanto, isto não é possível em todas as partes do 

espectro eletromagnético porque a transmissividade atmosférica é variável para os 

diversos comprimentos de onda. 

Já para Novo (1998), o sensoriamento remoto consiste na utilização 

conjunta de modernos instrumentos (sensores), equipamentos para processamento 

e transmissão de dados e plataformas (aéreas ou espaciais) para carregar tais 

instrumentos e equipamentos, com o objetivo de estudar o ambiente terrestre 
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através do registro e da análise das interações entre a radiação eletromagnética e 

as substâncias componentes do planeta Terra, em suas mais diversas 

manifestações. 

A determinação da natureza dos alvos pelos métodos de sensoriamento 

remoto, em ambos os conceitos, é baseado no fato de que diferentes materiais são 

caracterizados por reflectâncias próprias em cada banda do espectro. Ou seja, o 

fator de reflexão, que é a própria reflectância, é proporcional à razão da radiação 

refletida pela radiação incidente. Quando as respostas espectrais de vários materiais 

são conhecidas, as propriedades de alvos desconhecidos podem ser determinadas 

pela comparação das respostas espectrais desses alvos com os dados de 

referência. 

O sensoriamento remoto tornou-se uma importante ferramenta para 

caracterizar e analisar paisagens, especialmente em ecossistemas tropicais 

(MORAN et al., 1994; BRONDIZIO, 2002; WOOD et al., 2002), Quadro 2. 

Na finalidade de analisar os indicadores de vegetação para o monitoramento 

da cobertura verde no perímetro urbano da cidade de Manaus, Jardim-Lima e 

Walker Nelson (2003) aplicaram os índices de vegetação por Diferença Normalizada 

(NDVI) e o Índice de Vegetação utilizando o Infravermelho Médio (IVN). As imagens 

com índice de vegetação permitiram alcançar o objetivo proposto, confirmando sua 

aplicabilidade como ferramenta no monitoramento de cobertura verde em área 

urbana, ou seja, não confundiram áreas florestadas como sendo áreas urbanas. O 

mesmo resultado não foi verificado para o índice SAVI (Índice de Vegetação 

Ajustado por Solo), que apresentou confusão entre as duas classes de cobertura do 

solo citadas. 

Baca (2005) fez uma análise espaço-temporal, utilizando o sensoriamento 

remoto para avaliar a dinâmica da vegetação utilizando o índice de vegetação por 

diferença normalizada (NDVI) na América do Sul, entre 1981 e 2001, Quadro 2. O 

autor concluiu que a dinâmica dos índices do NDVI e a vegetação estão em 

concordância com os climas do continente.No entanto, os resultados que foram 

obtidos pela média estatística da tendência do NDVI perdem ou não apontam os 

picos ou os extremos, que justamente seriam a indicação das secas. As técnicas de 

sensoriamento remoto são ferramentas que têm sido bastante utilizadas em vários 

estudos, inclusive em áreas de manguezal.   
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Froidefond e Soriano-Sierra (1996) adequaram técnicas atuais de 

sensoriamento remoto para cartografar as formações vegetais de mangue em Santa 

Catarina-SC, Quadro 2. A pesquisa utilizou o Índice de Vegetação por Diferença 

Normalizada (NDVI) e Análise de Componentes Principais (ACP). 

A avaliação da cobertura vegetal com a utilização de imagens de satélites 

e/ou fotografias aéreas é capaz de detectar prováveis alterações ocorridas em áreas 

com vegetação. Sendo assim, o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada 

(NDVI), o Índice de Área Foliar (IAF), o Índice de Realce da Vegetação (EVI) e o 

Índice de Vegetação Ajustado por Solo (SAVI) fornecem informações a partir de 

estimativas espectrais para avaliação qualitativa e quantitativa de fatores 

diretamente relacionados com a cobertura vegetal. Dentre elas, pode-se citar: 

biomassa, área foliar, parâmetros de crescimento e desenvolvimento, além da 

dinâmica entre solo/vegetação, fornecendo subsídios para gestão dos recursos 

naturais.  

A alteração da cobertura vegetal é reconhecida como uma das mais 

clássicas intervenções do homem sobre a natureza, pois, ao retirá-la, mesmo que 

ela posteriormente venha a se regenerar, não impede as alterações na 

biodiversidade da flora e fauna. Logo, a cobertura vegetal é um indicador da 

qualidade ambiental (SANTOS, 2004).  

Costa et al. (2006), por meio das técnicas de sensoriamento remoto e de 

dados ambientais coletados em campo, avaliaram as potencialidades e fragilidades 

dos manguezais inseridos no Polo Ecoturístico da Floresta dos Guarás no Estado do 

Maranhão, onde verificou-se que o desenvolvimento da infraestrutura regional 

atualmente constitui uma grande pressão ambiental, descaracterizando as 

paisagens naturais e causando impactos ambientais nestas áreas, Quadro 2. 

Em um projeto intitulado Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade 

de Manguezais em Áreas Protegidas no Brasil, Zagaglia et al. (2007) buscaram 

realizar, através do Centro de Sensoriamento Remoto, o mapeamento dos 

manguezais em alguns mosaicos pré-definidos na ilha de Santa Catarina, Quadro 2. 

O estudo se baseou em imagens ortoretificadas dos sensores TM e ETM+, tendo 

como objetivo subsidiar a quantificação das áreas de manguezais, bem como das 

porções desses ecossistemas protegidos pelos limites de Unidades de Conservação 

e Áreas de Proteção. 
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Candeias et al. (2008), por meio da análise de imagens associando índices 

espectrais e combinações coloridas, realizaram um reconhecimento das feições que 

compõem a área do complexo estuarino de Itamaracá, Quadro 2. 

Silva et al. (2009) utilizaram o sensoriamento remoto e os índices de 

vegetação como o NDVI, IAF e SAVI, na identificação das áreas com impacto 

ambiental.Para o estudo foram usadas duas imagens de satélite: uma de 1988 e 

outra de 2009,cujo objetivo era avaliar espaço-temporalmente a presença de 

vegetação e de solo exposto na microrregião de Itamaracá, Quadro 2. 

Vila Nova, Coelho e Torres (2011) analisaram o fragmento de mangue, no 

manguezal do Pina/PE, com ferramentas de sensoriamento remoto e 

geoprocessamento, visando a conhecer a caracterização espacial e o efeito de 

borda no mesmo, a fim de subsidiar estratégias de conservação.  

Silva et al. (2011) realizaram a classificação geomorfológica dos estuários 

pernambucanos, por meio de sensoriamento remoto, utilizando imagens de satélite 

Landsat 5/TM. Os autores identificaram três tipos de estuários: o tipo planície 

costeira, os constituídos por barra, onde se enquadra o estuário de Barra das 

Jangadas e, por fim, os estuários restantes, aqueles que não estão inseridos nas 

categorias anteriormente citadas, Quadro 2. 

Silva (2012) realizou estudos relacionados ao ecossistema manguezal do 

Estado de Pernambuco, utilizando imagens de satélite para a análise espaço-

temporal da vegetação de mangue, bem como a espectrorradiometria aplicada à 

vegetação e apicuns. 

Quadro 2 – Resumo sistemático das pesquisas que utilizam sensoriamento remoto 

como técnica. 

AUTOR OBJETIVO RESULTADO 

MORAN et al. (1994); 
BRONDIZIO, (2002); WOOD et 
al. (2002) 

Caracterizar as paisagens 
especialmente em ecossistemas 
tropicais. 

Demonstrou a importância do 
sensoriamento remoto como 
ferramenta de análise 
morfológica. 

JARDIM-LIMA; WALKER 
NELSON (2003) 

Analisar os indicadores de 
vegetação para o monitoramento 
da cobertura verde no perímetro 
urbano. 

Confirmou eficácia como 
ferramenta, no monitoramento 
de cobertura verde em área 
urbana. 

BACA (2005) 

Avaliar a dinâmica da 
vegetação utilizando o índice de 
vegetação por diferença 
normalizada. 

A média estatística da 
tendência do NDVI perdem ou 
não apontam os picos ou os 
extremos, que justamente 
seriam a indicação das secas. 

FROIDEFOND; SORIANO-
SIERRA (1996) 

Cartografar as formações 
vegetais de mangue 

A pesquisa mapeou as áreas 
de mangue, através da análise 
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do NDVI ou IVDN. 

COSTA et al. (2006) 
Avaliar as potencialidades e 
fragilidades dos manguezais. 

O desenvolvimento da 
infraestrutura regional 
atualmente constitui uma 
grande pressão ambiental, 
descaracterizando as 
paisagens naturais e causando 
impactos ambientais. 

ZAGAGLIA et al. (2007) 

Subsidiar a quantificação das 
áreas de manguezais, bem 
como das porções desses 
ecossistemas protegidos pelos 
limites de Unidades de 
Conservação e Áreas de 
Proteção. 

Mapeamento dos manguezais 
em alguns mosaicos pré-
definidos. 

CANDEIAS et al. (2008) 
Análise de imagens associando 
índices espectrais e 
combinações coloridas. 

Realizaram um reconhecimento 
das feições que compõem a 
área do complexo estuarino de 
Itamaracá. 

SILVA et al. (2009) 
Avaliar espaço-temporalmente a 
presença de vegetação e de solo 
exposto. 

Identificaram as áreas com 
impacto ambiental, na 
microrregião de Itamaracá/PE. 

SILVA et al. (2011) 
Classificar geomorfológica os 
estuários pernambucanos, por 
meio de sensoriamento remoto. 

Identificaram três tipos de 
estuários: o tipo planície 
costeira, os constituídos por 
barra e estuários restantes, 
aqueles que não estão 
inseridos nas categorias 
anteriormente citadas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.6 Abrangência da Conservação Integrada 

A população do planeta é totalmente dependente dos seus ecossistemas e 

dos serviços que eles oferecem, incluindo alimentos, água, gestão de doenças, 

regulação climática, satisfação espiritual e apreciação estética (MILLENNIUM 

ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005). Os sistemas naturais desempenham funções 

vitais e fornecem bens e serviços ao ser humano possibilitando a continuidade e 

manutenção de outras espécies (CONSTANZA et al. 1997). Cerca de 60% (15 entre 

24) dos serviços dos ecossistemas examinados durante a Avaliação Ecossistêmica 

do Milênio têm sido degradados ou utilizados de forma não sustentável, incluindo 

água pura, pesca de captura, purificação do ar e da água, regulação climática local e 

regional, ameaças naturais e epidemias. Muitos serviços dos ecossistemas se 

deterioraram em consequência de ações voltadas para intensificar o fornecimento de 

outros serviços, como alimentos. Em geral, essas mediações ou transferem os 

custos da degradação de um grupo de pessoas para outro ou repassam os custos 

para gerações futuras (MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005). 
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A intensificação desses danos ambientais globais decorrentes das atividades 

produtivas na sociedade capitalista industrial tem impulsionado um considerável 

avanço nas investigações científicas que tratam de tal questão, conformando um 

campo interdisciplinar de pesquisa que envolve estudiosos tanto das ciências 

naturais quanto das ciências sociais. Ao mesmo tempo, a complexidade da 

problemática ambiental tem colocado em evidência as sérias limitações dos estudos 

disciplinares das ciências sociais e naturais, realizados para diagnosticar a raiz dos 

problemas, sua prevenção e até mesmo a formulação de políticas que detenham ou 

revertam a degradação ambiental (GARCIA,1994). 

Essa ampla dimensão dos problemas socioambientais implica também a 

necessidade de promover a participação da comunidade científica em programas 

internacionais, ao mesmo tempo em que exige a solidificação de políticas nacionais. 

Nessa perspectiva, têm sido incentivadas investigações sobre os mecanismos 

fundamentais que presidem a evolução do meio ambiente e que devem ser tomados 

como fundamento da definição de ações reguladoras, capazes de permitir o controle 

dessa evolução. Assim, segundo JOLLIVET e PAVÈ (1997), a ênfase deve ser dada 

à compreensão das transformações ambientais ligadas às atividades humanas, 

assim como à identificação das possíveis ameaças de natureza global e local, 

relacionadas às sociedades, e por fim, à proposta de um desenvolvimento 

alternativo, gerado a partir de novas soluções tecnológica, socioeconômica e 

política. 

Portanto, a discussão teórica do valor da natureza está colocada dentro da 

visão da conservação integrada do patrimônio cuja abordagem enfoca os bens 

naturais e culturais como um objeto uno, submetido ao conjunto de princípios, 

diretrizes e ações que compõem o sistema de gestão da conservação patrimonial. 

Os princípios e fundamentos da conservação integrada se estabeleceram enquanto 

processo de gestão do patrimônio a partir das cartas patrimoniais, reconhecidas 

internacionalmente pela UNESCO, através do ICOMOS (Conselho Internacional de 

Monumentos e Sítios) e da IUCN (União Internacional para Conservação da 

Natureza e Recursos Naturais). Enquanto abordagem teórico-metodológica, tem-se 

desenvolvido, desde a década de 60, a discussão, a implementação de diretrizes e 

ações visando à proteção do patrimônio da humanidade. Inicialmente, tal 

procedimento esteve voltado para as categorias de bens culturais, no seu sentido 
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mais estrito, obras de arte e monumentos históricos, ampliando-se, posteriormente, 

quando incorporou o ambiente do qual fazem parte.  

Essa preocupação se insere no contexto da discussão em relação à 

avaliação dos bens patrimoniais nos âmbitos internacional, estadual e até mesmo 

municipal em face da inexistência ou inadequabilidade dos instrumentos teórico-

metodológicos e operacionais atualmente conhecidos ou vigentes. O problema da 

avaliação periódica do estado de conservação e a permanência dos valores dos 

bens naturais e culturais têm suscitado a gestores e estudiosos da área discutir 

instrumentos operacionais para o monitoramento da conservação desses bens.  

Assim, uma das maiores dificuldades encontradas é a base teórico-

metodológica suscitada para nortear essa avaliação. A própria UNESCO admite as 

omissões em termos de critérios ou bases conceituais na análise dos bens para o 

ingresso na Lista do Patrimônio Mundial da Humanidade. Em face da diversidade de 

culturas e ambientes naturais singulares, os critérios e os fundamentos teóricos que 

têm servido de referencial não têm tido o alcance necessário, tampouco são 

operacionalizáveis em sua totalidade.  

O acompanhamento dos bens que são patrimônios mundiais é feito através 

de uma avaliação periódica (periodic reporting), realizada pela UNESCO a cada seis 

anos, único instrumento utilizado para monitorar e controlar o estado de 

conservação em que se encontram. É uma ferramenta que se propõe avaliar as 

alterações ou permanências dos valores patrimoniais pelos quais os bens foram 

eleitos e armazenar informações atualizadas sobre o seu estado.  

Na análise dos bens inscritos para a Lista, aUNESCO emprega dez critérios 

de classificação, previamente estabelecidos, e a análise da declaração de 

significância elaborada pelos Estados-membros. Esses parâmetros conceituais têm 

sido empregados de forma genérica, sendo adotados como diretrizes norteadoras 

para análise e proposição de bens para a lista pelos governos. Fica patente a 

fragilidade instrumental do ponto de vista teórico-metodológico e operacional. 

Carece, portanto, de uma reflexão quanto a outros aportes instrumentais que 

venham contribuir para uma maior eficácia do monitoramento. Diante disto, levanta-

se a possibilidade de um maior controle do estado de conservação do bem com 

vistas à prevenção, correção de danos e ações mitigadoras. O que se cogita para 

melhoria da avaliação dos bens patrimoniais natural e cultural é a construção de 
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indicadores de conservação visando a ações de controle e monitoramento mais 

eficazes. 

A base teórica adotada para a avaliação dos bens patrimoniais registrados 

pela UNESCO é a “significância”. Para o patrimônio cultural, o conceito de 

significância foi exposto pelo ICOMOS na Carta de Burra, em 1999, traduzindo-se 

como o conjunto de valores estéticos, científicos, histórico e social. Em relação aos 

bens naturais, a IUCN definiu a “significância” na Carta do Patrimônio Natural, em 

1996, como sendo a importância dos ecossistemas, biodiversidade e 

geodiversidade, pelo seu valor de existência, ou em termos do seu valor científico, 

social, estético e de suporte de vida para as gerações atuais e futuras.  A 

compreensão dos bens naturais reside no conceito de natureza e o conteúdo das 

posturas relativas ao predomínio humano sobre ela. A relação homem-natureza é 

compreendida à luz dos processos do empreendimento humano ao longo do tempo 

e do resultado, subsequente, dos movimentos ambientalistas preservacionistas que 

mudaram o rumo do entendimento da relação homem-natureza. Nessa perspectiva, 

o objeto de estudo se coloca no cerne das discussões entre antropocentrismo, 

biocentrismo e ecocentrismo. Compreende-se que as atuais abordagens convergem 

para uma visão ecossistêmica do ambiente. 

Assim, discute-se o conceito de natureza e de como ela vem sendo 

estudada enquanto patrimônio, sua significância natural e os valores que lhe são 

atribuídos. A compreensão da natureza é feita a partir do entendimento do processo 

das relações estabelecidas entre o homem e o seu meio natural ao longo de sua 

trajetória histórico-cultural sobre a superfície terrestre. A discussão teórica sobre 

valores da natureza é empreendida partindo do conceito de significância natural 

contido nos pressupostos da Carta do Patrimônio Natural - Austrália/IUCN, 1996. O 

princípio do valor de existência reside na vida dos organismos vivos, dos 

ecossistemas e processos terrestres os quais possuem valores que estão além dos 

valores sociais, econômicos e culturais. Os valores da natureza pregados pela Carta 

do Patrimônio Natural se inserem dentro da visão ecocêntrica que se traduz como a 

forma com que o homem se relaciona com a natureza respeitando seus ciclos 

biotecnológicos.  

O valor da natureza é investigado tendo como princípio a significância 

natural e seu conjunto de valores vistos como elementos fundamentais para 

contribuição nas formulações de instrumentos de avaliação, controle e 
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monitoramento do sistema de gestão da conservação integrada. Entende, pois, que 

se possa construir uma base teórico-metodológica aplicável ao processo de 

desenvolvimento de sistemas de indicadores de conservação dos bens naturais e 

culturais que venha possibilitar a avaliação quanto às transformações e mudanças 

sofridas ao longo do tempo. Proporciona-se com isto a viabilização de medidas de 

correção ou mitigação em relação ao estado do bem patrimonial, às pressões a que 

está submetido e às respostas dadas pela sociedade organizada em prol desse 

bem. 

Pensada à luz do enfoque do Desenvolvimento Espacial Sustentável, essa 

problemática assume novos contornos, uma vez que a sustentabilidade de um dado 

território é resultado da construção social, em que as normas e princípios 

orientadores do acesso e uso do patrimônio natural e cultural são (re)interpretados 

pelos atores locais.Esses atores assumem também responsabilidades nas 

estratégias de ação relativas aos processos de desenvolvimento. Desta forma, as 

dinâmicas socioeconômicas e socioambientais são interpretadas com base em uma 

visão de interdependência e coevolução da relação entre as dimensões da natureza 

e da cultura. Sendo assim, torna-se possível conciliar um enfoque empírico e 

indutivo, que privilegia a análise das dinâmicas sociais nos processos de 

desenvolvimento, com um enfoque propositivo e prospectivo, que visa a avaliar as 

consequências das práticas sociais, diante da urgência de tornar operacionais novos 

estilos de desenvolvimento. (ANDION et al, 2007). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

O procedimento metodológico empregado na elaboração do estudo, para a 

construção dos índices de vegetação, foi orientado pelo método Indutivo, pois a 

observação dos fatos, tal como ocorrem, não permite isolar e controlar as variáveis, 

permite perceber e estudar as relações estabelecidas.Portanto, os processos 

mentais partem de dados particulares, satisfatoriamente constatados, para inferir 

uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas, pois a indução 

parte de um fenômeno para chegar a uma lei geral, por meio da observação e de 

experimentação (LAKATOS, 2001; MEZZAROBA; MONTEIRO, 2003; SANTOS, 

2000).  

Sendo assim, todo conhecimento é fundamentado na experiência, não 

levando em conta princípios preestabelecidos.Logo, a generalização deriva de 

observações de casos da realidade concreta, ou seja, do particular para o geral 

(MARCONI; LAKATOS, 2003; SEVERINO, 2000). 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, tecnologias de geoprocessamento, 

como o Sensoriamento Remoto e o SIG, são de extrema importância, para a 

captação de dados acerca da distribuição da vegetação na área de estudos. Essas 

tecnologias permitem a aquisição de informações de maneira remota, ou seja, sem 

que haja contato direto entre o pesquisador e a informação a ser obtida. Isto não 

desobriga que as referidas informações sejam confirmadas em visita a campo. 

O produto desta tecnologia é a imagem digital da qual são extraídas diversas 

informações a respeito da superfície da Terra. A união destas ferramentas permite 

que o estudo tenha êxito, uma vez que as imagens são fonte de dados para o SIG 

(Sistema de Informação Geográfica). Além disso, com esta tecnologia é possível 

integrar dados advindos de diversas fontes e realizar análises complexas sobre eles, 

gerando novas informações que são utilizadas para a correta tomada de decisão 

sobre o tema em estudo. 

Para o processamento das imagens do satélite Landsat – 5, foram gerados 

modelos usando a ferramenta Model Maker, do software ERDAS Imagine 9.3. A 

montagem final dos mapas foi realizada através do software ArcGis 9.3. As imagens 

foram trabalhadas aplicando-se o modelo recomendado pelo SEBAL, conforme 

descrito em trabalhos como os de Oliveira, et al. (2011), Silva et al. (2013)  e Silva et 

al. (2011). 
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4.1 Aquisição e Processamento das Imagens 

As imagens utilizadas neste trabalho são dos anos de 1991, 2000 e 2011 e 

foram obtidas do sensor TM (Thematic Mapper), de ponto 214 e órbita 66, sendo o 

ponto de elevação desta órbita de 57,24°. Foram utilizadas imagens de 

(11/04/1991), (24/07/2000) e de (17/03/2011) a bordo do satélite Landsat – 5, 

obtidas junto à Divisão de Geração de Imagens do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais – INPE. É de muita importância destacar que este satélite possui uma 

resolução espacial de 30x30 metros cobrindo cada pixel 900m2, resolução temporal 

de 16 dias e radiométrica de 8 bits. 

4.2 Softwares utilizados para o processamento de imagem e montagem do 

layout 

O processamento das imagens do satélite LANDSAT – 5 foi realizado 

utilizando-se o software ERDAS Imagine 9.3, com o qual foram criados modelos 

através da ferramenta Model Maker. Posteriormente, o software ArcGis 9.3 foi 

utilizado para localização espacial e montagem dos mapas e layouts da área em 

estudo. Ambos possuem licença do Departamento de Ciências Geográficas, da 

Universidade Federal de Pernambuco.  

A metodologia adotada neste estudo é semelhante à que foi utilizada nos 

seguintes trabalhos: Silva et al (2011), Cruz et al (2011), Oliveira (2010), Cardoso et 

al (2009), Jensen (2009), Silva et al (2009), dentre outros. 

4.3 Empilhamento 

Foi realizado o empilhamento das bandas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e em seguida a 

reprojeção de Datum SAD 69, para WGS 84, além das coordenadas UTM. 

4.4 Registro das imagens 

Foi construído utilizando-se a ferramenta “Raster – set drop point” do “Erdas 

Image”, a partir de uma imagem a qual tinha seus pontos de referências já 

registrados, sendo possível proceder à elaboração da ortorretificação. 

4.5 Recorte das imagens 

Foi conseguido através da ferramenta “inquire box do software Erdas”, para 

as três (3) imagens do estuário do rio Capibaribe, posteriormente, transformados em 

“shapes”. Aquele tipo de recorte foi utilizado porque não fragmenta o pixel, mas se 
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(1) 

adequa ao referido, evitando assim, variações bruscas nos valores de calibração e 

reflectância das imagens. 

4.6 Calibração Radiométrica  

De acordo com Oliveira (2010), a calibração radiométrica (Equação 1) é 

obtida através da intensidade do fluxo radiante por unidade de ângulo sólido. As 

radiâncias representam a energia solar refletida por cada pixel, por unidade de área, 

de tempo, de ângulo sólido e de comprimento de onda, medida ao nível do satélite 

Landsat nas bandas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O conjunto da radiância, ou calibração 

radiométrica, é obtido utilizando-se a equação proposta por Markham e Baker 

(1987): 

 

 

Onde a e b são as radiâncias espectrais mínimas e máximas, ND é a 

intensidade do pixel (número inteiro compreendido entre 0 e 255) e i corresponde às 

bandas (1, 2, 3, 4, 5 e 7) do satélite Landsat 5 e 7, Tabela 1. Os coeficientes de 

calibração utilizados para as imagens TM são os propostos por Chander e Markham 

2003 (apud OLIVEIRA, 2010).  
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(2) 

Tabela 1 – Descrição das bandas do Mapeador Temático (TM), do Landsat 5, com 

os correspondentes intervalos de comprimento de onda, coeficientes de calibração 

(radiância mínima – a e máxima – b) e irradiâncias espectrais no topo da atmosfera 

(TOA). 

Fonte: Adaptado de Machado et al., 2011. 

4.7 Cálculo da Reflectância  

A reflectância (Equação 2) de cada banda (i) é definida como a razão entre o 

fluxo de radiação solar refletido pela superfície e o fluxo de radiação solar global 

incidente, obtida através da equação (ALLEN et al., 2002 apud OLIVEIRA, 2010): 

 

 

Onde λiL é a radiância espectral de cada banda, λik é a irradiância solar espectral de 

cada banda no topo da atmosfera(Wm-2 µm-1), Tabela 1, Z é o ângulo zenital solar 

(que pode ser obtido no próprio catálogo de imagens do INPE e  (dr) é o quadrado 

da razão entre a distância média Terra-Sol (ro) e a distância Terra-Sol (r) em dado 

dia do ano (DSA), ou seja, a correção da inclinação entre a Terra e o Sol, é 

calculado através da equação 3 (IQBAL,1983 apud OLIVEIRA, 2010).  
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(5) 

)365/2.cos(033,01 DSAd r  (3) 

Onde DSA representa o dia sequencial do ano e o argumento da função cos 

está em radianos, sendo o valor médio anual de rd igual a 1,00, variando entre 0,97 

e 1,03, aproximadamente. Assim, quando a área de estudo tem declividade pequena 

ou nula, o cosseno do ângulo de incidência da radiação solar é simplesmente obtido 

a partir do ângulo de elevação do Sol (E), equação 4. 

cos cos( ) ( )
2

z E sen E


   (4) 

As informações correspondentes à órbita, ponto, dia, ângulo de elevação do 

Sol e distância relativa Terra-Sol de cada imagem estão especificadas na Tabela 2. 

Tabela 2 – Dados utilizados, para calibração das imagens. 

ÓRBITA IMAGENS PONTO DIAS ELEVAÇÃO DO 
SOL (cosZ/senZ) 

em radiano 

DISTÂNCI
A TERRA 
– SOL (dr) 

214 17/03/2011 66 76 0,8389 1,0089 

214 24/072000 66 206 0,7100 0,9697 

214 10/071989 66 192 0,8389 0,9674 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

4.8NDVI  

Para o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (IVDN ou NDVI), 

utilizar-se-á o método proposto por Rouse et al. (1973), o qual utiliza as bandas 3 e 

4 da imagem, que atuam no comprimento de onda, situado entre 0,4μm e 0,8μm 

correspondente à região do visível-vermelho (V) e ao infravermelho próximo (IVp), 

do satélite Landsat 5 (OLIVEIRA, 2010), conforme a equação 5, a seguir: 

 

 

 

Os valores obtidos com NDVI variam entre -1 e +1. Em cenas com 

vegetação, o índice, geralmente, varia entre 0,1 e 0,8 conforme sua arquitetura, 

densidade e umidade (ESPIG et al. 2006). Em áreas onde a vegetação é 

relativamente escassa, em savanas, por exemplo, esses valores tendem a diminuir 

aproximando-se de zero. 
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(6) 

4.9 SAVI 

O Índice de Vegetação à Altura do Solo (IVAS ou SAVI), Equação 6, foi 

desenvolvido por Huete (1988).Trata-se de uma técnica de transformação para 

minimizar a influência da reflectância do solo nos índices de vegetação espectrais 

que envolvem os comprimentos de onda do vermelho e infravermelho próximo. 

Dessa forma, espera-se modelar com mais precisão a radiância infravermelha 

próxima nas copas mais abertas. 

)ρρ(L

)ρL)(ρ(1
SAVI

VIV

VIV




  

4.10 IAF 

O Índice de Área Foliar (IAF) é definido pela razão entre a área foliar de toda 

a vegetação por unidade de área utilizada por essa vegetação. O referido índice é 

um indicador da biomassa de cada pixel da imagem, computado pela seguinte 

equação empírica obtida por Allen et al. (2002), Equação 7: 

0,91

0,59

SAVI0,69
ln

IAF








 

  

Sendo (-ln) o logaritmo neperiano do resultado da constante A (0,69) menos 

SAVI, dividido pela constante B (0,59).Logo, o IAF é o valor da divisão do logaritmo 

pela constante C (0,91). 

  

(7) 
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(8) 

4.11 EVI 

O Índice de Vegetação Aprimorado (EVI ou IVE) foi desenvolvido para 

aperfeiçoar o sinal da vegetação, melhorando a sensibilidade em regiões com 

maiores densidades de biomassa, além do monitoramento da vegetação através de 

uma ligação do sinal de fundo do dossel e a redução das influências atmosféricas. O 

EVI pode ser calculado de acordo com a equação 7 (JUSTICE et al., 1998): 

 

 

 

 

Onde, L é fator de ajuste para o solo, ρA é o valor da reflectância no 

comprimento de onda do azul e C1 e C2 são coeficientes de ajuste para efeito de 

aerossóis da atmosfera. Os valores dos coeficientes adotados pelo algoritmo do EVI 

são: L= 1; C1= 6; C2= 7,5 e o fator de ganho G = 2,5 (HUETE et al., 2002). 

Para adquirir informações dos alvos terrestres a partir de dados do 

sensoriamento remoto é fundamental conhecer seu comportamento espectral e os 

fatores que interferem na sua medida,pois, a própria combinação de cores, para a 

melhor visualização dos dados, requer conhecimento do comportamento do alvo, em 

cada banda. Assim, de acordo com Novo, (1998), quando seleciona, por exemplo, a 

combinação de canais e filtros para uma composição colorida, é necessário que se 

conheça o comportamento espectral do alvo de interesse. Sem esse conhecimento, 

o risco de desprezar faixas espectrais de grande significância para sua 

discriminação é maior.  

Os alvos na cena comportam-se de maneira diferente em cada banda. 

Compreendam-se como bandas cada intervalo de comprimento de onda, devido a 

características físico-químicas próprias de cada alvo, resultando em refletância 

distinta, ao longo do espectro eletromagnético. A partir disso, pode-se extrair 

informações da cobertura vegetal, além de espacializar seu comportamento, no 

contexto espaço-tempo. 

4.12 Mapeamento da Cobertura e do Uso do Solo 

Para a realização do mapeamento e posterior quantificação e qualificação da 

área de estudo foi realizada análise das imagens do Landsat 5. As imagens serviram 
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para a avaliação espaço-temporal da área de mangue, de solo exposto e área 

urbana, sendo-lhes atribuída a classificação não supervisionada.  

Para este mapeamento, foram utilizadas as mesmas imagens que serviram 

de base à construção dos índices de vegetação, além de uma adaptação do Google 

Earth. Em todas as imagens que compõem o levantamento cartográfico, foi 

delimitada a área dos bairros de Santo Amaro, Boa Vista, Recife, Pina que 

corresponde à área de pesquisa. Isto foi obtido através da fusão da Base de Dados 

“shape” do Atlas Metropolitano do Município do Recife, disponível na escala 

1:10000, disponibilizada pela Prefeitura da Cidade do Recife.  

O software utilizado para a realização do mapeamento foi o ArcMap 9.3 do 

pacote ArcGis 9.3, com licença do Laboratório de Geoprocessamento (SerGeo) do 

Departamento de Ciências Geográficas – DCG da Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE. 

Asimagens obtidas foram georreferenciadas para o Sistema de Projeção 

UTM – WGS 1980. O registro das imagens foi realizado num campo exploratório 

onde foram coletados pontos com o GPS Garmin eTrex Vista HCx e registradas no 

software ArcGis 9.3,do Laboratório de Geoprocessamento do Departamento de 

Ciências Geográficas da Universidade Federal de Pernambuco.  

Posteriormente, foram estabelecidas as classes: área de mangue 

(subdividida em Densa, Esparsa e Rala), “área urbana” e “solo exposto/outra 

vegetação”, sendo realizada a vetorização e quantificação dos espaços ocupados 

pelas diferentes classes, no recorte pesquisado. 

Na classe denominada “área de mangue”, foram observadas as 

características típicas desse ecossistema, possibilitando assim, sua identificação nas 

imagens e dos anos utilizados para a avaliação espaço-temporal. Já na 

denominada, “solo exposto e área urbana”, observaram-se as edificações como 

parâmetro para a demarcação dos limites, bem como, os vazios urbanos, ou seja, 

áreas sem qualquer tipo de ocupação, pelas demais classes.  

Na última classe,“vegetação esparsa/exótica”, optou-se por demarcar e 

quantificar as áreas que possuem cobertura vegetal ou vegetação diferente do 

manguezal, de modo a, atribuir uma única classe para estes dois critérios. 
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5 DESCRIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

A cidade do Recife situa-se no litoral oriental da América do Sul, na costa do 

Nordeste brasileiro, tendo como limite norte, sul e oeste a mesorregião da Mata 

Pernambucana e a leste o Oceano Atlântico. Sua Região Metropolitana (RMR) é 

formada por 14 municípios (Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo, Camaragibe, Igarassu, 

Itamaracá, Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, 

Recife e São Lourenço da Mata), sendo o Recife o núcleo principal, onde se 

concentra a metade da população metropolitana (PCR, 2000). Sua planície 

sedimentar corresponde a uma área de 99,9km², tendo como localização a latitude 

de 08° 04’ 03’’S e a longitude de 34° 55’ 00’’ W, no território do Estado de 

Pernambuco.  

A cidade compreende uma área de 2.768,454 km² e possui uma população 

estimada em 1.561.659 habitantes (IBGE, 2009b). Apenas 42,9% dos domicílios 

estão ligados à rede geral de esgotamento sanitário (SECRETARIA DE 

SANEAMENTO DO RECIFE, 2008).  

Banhada pelo Oceano Atlântico, foi um dos lugares caracterizados no 

passado pela grande área de Mata Atlântica que o Brasil possuía, destacando-se 

também o manguezal como outro ecossistema característico do Recife, retratado em 

obras de famosos estudiosos, como Josué de Castro.No decorrer da obra Homens e 

Caranguejos, enfatiza as similaridades entre o homem e o caranguejo, descrito 

nesse trecho: “a lama dos mangues do Recife, fervilhando de caranguejos e 

povoada de seres humanos feitos de carne de caranguejo, pensando e sentindo 

como caranguejos” (CASTRO, 2001, p.10). 

O rio Capibaribe, que banha a área de estudo, nasce na serra do Jacarará, 

na divisão dos municípios de Jataúba e Poção.Percorre cerca de 250km até sua foz, 

passando por 43 cidades, e levando consigo a maior parte dos dejetos produzidos 

pelas populações locais (MONTEIRO et al., 2011). A Bacia hidrográfica do Rio 

Capibaribe possui uma área de drenagem de 7.557,41 km² e está totalmente 

inserida no Estado de Pernambuco, entre as coordenadas 07º41’20” e 08º19’30” de 

latitude sul, e 34º51’00” e 36°41’58” de longitude oeste (BIONE et al., 2009). Esta 

bacia abriga uma população de 1.328.361 habitantes, com a maioria (cerca 

1.041.734 habitantes) concentrada em zonas urbanas (CPRH, 2008). 
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Parte do solo ainda é constituída por resquícios de Mata Atlântica e 

Manguezal, enquanto outra parte é destinada principalmente ao cultivo de cana de 

açúcar e policultura, além da ocupação urbana e industrial. As principais atividades 

industriais nesta bacia são: indústrias alimentícias, minerais não-metálicos, têxtil, 

metalúrgica, química, sucroalcooleira, couros, matéria plástica, produtos 

farmacêutico-veterinários, perfumes/sabões/velas, bebidas, mecânica, material 

elétrico/comunicação, material de transporte e madeira (CPRH, 2008). O principal 

uso oficial das águas do rio Capibaribe é o abastecimento público, porém este corpo 

recebe efluentes domésticos, industriais e agroindustriais. 

A área de estudo é o Estuário do rio Capibaribe, entre as coordenadas, 

8°2'56"S e 8°5'47"S e 34°52'31"W e 34°53'38"W. Alguns bairros circunvizinhos,onde 

se desenvolvem atividades que possam ter um impacto direto e/ou indireto sobre o 

estuário, assim como a Bacia Hidrográfica na qual está inserido o objeto de estudo, 

também foram caracterizados. Além disto, características da sua foz, confluência da 

Bacia do Pina com a Bacia Portuária (região do Porto do Recife), também serão 

abordados, por contribuir com tensores para este estuário, que fica localizado 

inteiramente na zona urbana da cidade do Recife (Figura 1) e possui uma extensão 

de aproximadamente 15 km a contar da foz (TRAVASSOS, 1991; TRAVASSOS; 

MACEDO; KOENING, 1991; NETO, 2008).  

Medeiros (2007) encontrou salinidade variando de 0,14‰ na parte mais 

interna do estuário, tanto na baixa-mar como na preamar, em coletas feitas no 

fundo, a 33,92‰ na foz, durante a preamar.  

Pois, a salinidade é habitualmente definida em partes por mil (‰). Nos oceanos 

pode variar entre 34 e 37‰, e a sua média é de aproximadamente 35‰. Apesar 

desta variação a proporção relativa dos diversos sais mantêm-se sensivelmente 

constante. As diferenças de salinidade são sobretudo devidas à dinâmica entre a 

evaporação e a precipitação. Nas regiões costeiras é mais variável e pode oscilar 

entre valores próximos de 0‰ nas regiões adjacentes a estuários e valores por 

vezes superiores a 40‰ no Mar vermelho e no Golfo Pérsico (SCHWOCHOW; 

ZANBONI, 2007). 

Travassos (1991) e Travassos et al. (1991) encontraram salinidade variando 

de 0,05‰, na superfície na baixa-mar, a 36‰, em coletas no fundo na preamar. 

Segundo estudos deste mesmo autor, a coluna d’água foi bem estratificada durante 

a preamar, havendo maior concentração no fundo do que na camada superficial. No 
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período seco, os valores de salinidade são maiores, devido à maior taxa de 

evaporação (NETO, 2008). Entretanto, as taxas de salinidade no estuário variam de 

condições limnéticas a eualinas (TEIXEIRA, 2007). 

Figura 1 – Localização da área de estudo, estuário do rio Capibaribe. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

5.1 Aspectos Climáticos 

O clima observado na área de estudo é o tropical quente e úmido do tipo As’, 

segundo a disposição climática de Köppen. De acordo com Andrade (1977), este 

clima classifica-se como pseudotropical da costa nordestina, pois na maioria das 

áreas que apresentam este tipo climático (Tropical Úmido) o regime de chuva é de 

primavera-verão, enquanto no litoral pernambucano é de outono (antecipada) e 

inverno (concentrada). As chuvas são causadas pela Convergência Intertropical 

(CIT), e se dispõem no talvegue das baixas pressões equatoriais, onde concentram 

os alísios boreais e austrais na Zona de Doldruns. As chuvas de outono-inverno são 

causadas pelo domínio integral da Massa Equatorial Atlântica (mEa), marcadas 

pelos alísios do hemisfério sul que suportam reforço (PCR, 2000).  
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A precipitação média anual na cidade do Recife é 2.254mme a temperatura 

média anual é 25°C, conforme dados providos pelo Instituto de Tecnologia de 

Pernambuco e Laboratório de Meteorologia de Pernambuco (ITEP/LAMEP). No 

climogramaabaixo são apresentadas as médias mensais de precipitação e 

temperatura da cidade do Recife, Figura 2. 

Figura 2 – Climograma da cidade do Recife. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

5.2 Vegetação 

A planície do Recife é de origem Fluviomarinho, recoberta por paisagens 

sedimentadas no holoceno, os manguezais e as restingas. Em parte do litoral, são 

encontrados vestígios de Mata Atlântica em reservas florestais e de preservação 

ecológica. A planície sofre transformações em seus aspectos fisionômicos e naturais 

desde a colonização portuguesa do século XVI. Além de ter sido devastada grande 

parte da vegetação nativa para plantação de espécies com objetivo de 

comercialização, também foram ocupadas as margens dos rios e do oceano, por 

meio de aterros, extração ilegal de madeira, expansão urbana e despejo de 

efluentes doméstico-industriais (CRUZ, 1999). 

As formações florestais litorâneas são subdivididas nas regiões: marítima, 

dos manguezais, das praias e das restingas. As algas são as primeiras fixadas aos 
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arrecifes de arenito e outras rochas da plataforma continental. Algumas dessas 

algas são fontes de extração de Iodo e Potássio e mais de vinte espécies são ricas 

em vitaminas (A, B, C e D) e em substâncias inorgânicas que podem ser utilizadas 

com vantagem na alimentação humana. 

A vegetação marinha consiste predominantemente das algas que se fixam 

aos arrecifes ou no fundo arenoso compreendido entre os arrecifes e a praia. Entre 

elas, incluem-se Acanthophora muscoides, Amansia multifida, Cryptonemia 

cremulata, Halimeda Opuntia, ulva fasciata, dentre inúmeras outras espécies 

variando em interesse econômico.  

As paisagens naturais do Recife têm como principais espécies de mangues, 

a Rhizophora Mangle (mangue vermelho), Laguncularia Racemosa (mangue 

branco), Avicennia Shaueriana (Mangue Canoé), Avicennia Germinares e o 

Conocarpus Erectus (mangue de botão). São encontrados ao longo de todo o litoral 

e associados ao rio Capibaribe e ao rio Beberibe, com substratos de vasa de 

formação recente de pequena declividade, sob ação constante de água salgada 

vindas do oceano, formando a água salobra. Sua importância biológica se assegura 

no fato que as raízes de suas árvores servem de abrigo para peixes, moluscos e 

crustáceos em período de reprodução.  

As formações vegetais das praias constituem uma vegetação mais próxima 

ao mar, com uma pequena variação de espécies, destacando-se Ipomoea pés-

caprae (salsa-de-praia), Ipomoea stolonifera e uma Gramínea de folhas rijas e 

longas Sporobolus virginicus, ao lado de outras como Canavalia marítima, Cereus 

pernambucensis, Phaseolus e Paspalum.  

A Floresta Perenifólia de restinga foi descrita por D. A. Lima sob a 

designação de floresta estacional perenifólia de restingas e terraços litorâneos. 

Ocorre em locais mais próximos ao oceano, pois recebe maior insolação, influência 

dos ventos oceânicos e é onde há maior salinidade.  

5.3 Hidrografia 

O Município do Recife pertence à Bacia Hidrográfica do rio Capibaribe e a 

vegetação está disposta em Tabuleiros Costeiros, divididos em subzonas, como: 

praia, dunas, restingas e os manguezais (ANDRADE-LIMA, 1967). Sua Região 

Metropolitana é cortada pelo rio Capibaribe, que nasce nas vertentes da Serra do 

Jacarará, município de Poção, a uma altitude de 1100m. Segundo levantamento do 



67 

 

CONDEPE (1980), sua bacia hidrográfica compreende uma área de 7.557,41km², o 

que equivale a 7,64% da área de Pernambuco.  A bacia está dividida em Alto, Médio 

e Baixo Capibaribe, da nascente à foz. O rio corre pelo Agreste do Estado e Zona da 

Mata, em aproximadamente 240 km, possui cerca de 74 afluentes e banha 32 

municípios pernambucanos, destacando-se: Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, 

Salgadinho, Limoeiro, Paudalho, São Lourenço da Mata e o Recife. 

O Capibaribe tem no seu curso alto e médio águas sazonais, ou seja, em 

alguns meses do ano seca completamente. Já no baixo curso, que começa a partir 

de Limoeiro, suas águas são perenes. No inverno torna-se tão caudaloso que às 

vezes provoca enchentes e estragos nas áreas ribeirinhas dos municípios do interior 

(CPRH, 2009b). 

5.4 Relevo e Solo 

O município se distribui numa estreita faixa que se estende no sentido NE – 

SO. A evolução e identificação de seus sedimentos estão fundamentadas em 

datações que demonstram os movimentos eustáticos do nível do mar. Essas 

alterações marítimas estão classificadas como transgressões holocênicas que 

aconteceram no Quaternário e na regressão marinha (COUTINHO, 1980). 

A cidade apresenta uma altitude de 40m, estando geologicamente localizada 

em uma base constituída por rochas cristalinas e sedimentares que podem ser 

subdivididas nos seguintes domínios: Domínio das Rochas Cristalinas de idade Pré-

Cambriana; Domínio das Bacias Sedimentares da Margem Continental, de idade 

Cretácea; Domínio dos Sedimentos de Coberturas. Da sua estrutura geológica 

resultam três tipos de solos: aluviais arenosos, latossolos e indiscriminados de 

mangues (PCR, 2000). 

Esta planície é rodeada por colinas formadas no período Terciário, as quais 

estão organizadas em forma de um semicírculo, cuja borda aflora entre o Cabo de 

Santo Agostinho, ao sul, e a cidade de Olinda, ao norte (BATISTA, 1984). A baía em 

forma de semicírculo foi sendo desenvolvida durante milhões de anos, com entulhos 

a oeste, de sedimentos fluviais, e a leste pelos sedimentos de origem marinha (MAIA 

et al. 1998). A existência dessa planície e elevações comprova o acontecimento de 

mudanças climáticas que alternaram estações mais secas e outras mais úmidas 

(PCR, 2000). 
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A compartimentação do relevo foi formada durante o Quaternário sobre 

terrenos sedimentares do tipo areias, siltes, argilas e sedimentos conglomeráticos 

que em alguns lugares servem de extração para abastecimento de empresas que 

comercializam recursos minerais. Na formação do delta-estuário, a superfície se 

dividiu em porções separadas por canais, rios e camboas, favorecendo a formação 

de ilhas que se cobriram por uma vegetação específica a essas áreas, o mangue 

(MARTINS, 2002). 

Na área de estudo, predominam os solos indiscriminados de mangue, 

compreendendo solos holocênicos, halomórficos e alagados, com textura variando 

de argilosa a arenosa (LEPSCH et al., 1983). 

5.5 Aspectos Socioambientais 

A paisagem do Recife sofreu modificações ao longo do tempo com os 

inúmeros aterros empreendidos, os quais colaboraram para a formação da 

península e dos bairros de Recife, São José, Santo Antônio e Boa Vista. Além dos 

vários fatores geoambientais, a feição da planície recifense exibe peculiaridades das 

ações antrópicas, enfatizando-se os desmatamentos, os aterros e as construções 

que distorceram significativamente seu sítio, ampliando e estabilizando os solos, 

restringindo os espaços ocupados pela vegetação e solos (PCR, 2000).  

Os problemas ambientais que mais se manifestam são a retirada do bioma 

natural no percurso do rio Capibaribe e das vegetações litorâneas, ocasionando 

interferências climáticas e aumento da temperatura nas áreas mais urbanizadas, 

além da extinção de algumas espécies de fauna e flora do ecossistema. 

Na Região Metropolitana do Recife, destacam-se como principais obras 

causadoras de impactos ambientais a construção de portos e a construção civil em 

áreas de manguezais, rodovias e estradas e loteamentos irregulares (NETA, 2005). 

O crescimento urbano na cidade provocou a degradação de grandes áreas de 

vegetação natural, que estão sob especulação imobiliária e também daqueles que 

não têm onde morar e edificam seus domicílios nestes locais impróprios.  

5.6 Aspectos Socioeconômicos 

A cidade do Recife tem 1.537.704 habitantes, segundo o Censo 

Demográfico 2010 do IBGE, onde 25% situam-se na Região Sul (RPA 6), que é a 

mais populosa do Recife. Em situação inversa encontra-se a RPA 1, com apenas 

5,5% da população da cidade, fato explicado por ser a região onde se localiza o 
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centro tradicional de comércio e serviços da cidade e o menor número de domicílios 

representando, no conjunto da cidade, 5,9%, (ATLAS DO DESENV. HUMANO DO 

RECIFE, 2005). 

A densidade domiciliar (habitantes por domicílio) apresenta-se de maneira 

equilibrada na cidade, variando de 3,52 a 3,93 hab./dom. 

Existem 393 áreas pobres na cidade do Recife, segundo levantamento feito 

pela URB-Recife, sendo que a maioria destas se localizam na RPA 3 (região 

noroeste), com 28,50% e na RPA 6 (região sul), com 23,41%. O IBGE considera 

como favelas apenas 64 destes assentamentos, que correspondem integralmente a 

um setor censitário e totalizam uma população de 124.064 habitantes, 9,22%, da 

população do Recife (para o ano de 1996).   

Segundo o Cadastro de Áreas Pobres (PCR/URB; UFPE/Fade, 1998), 

659.076 habitantes (46,32% dos habitantes do Recife) ocupam 154.280 domicílios 

em 421 assentamentos de baixa renda, que apresentam carência de infraestrutura e 

serviços urbanos, além de irregularidades quanto à propriedade e/ou às condições 

de ocupação do solo – numa área de 3.357 hectares, correspondendo a 15,26% da 

área total do município. Do total desses assentamentos, 252 compõem as ZEIS. A 

partir dos dados censitários do IBGE (2000), o Observatório de Políticas Públicas-

PE14 estima para as áreas ZEIS uma população de 592 mil habitantes, 41,6% da 

população recifense em cerca de 150 mil domicílios (Tabela 3). 

Tabela 3 – Quantidade de habitantes e unidades habitacionais, em assentamentos 

precários de baixa renda, no Recife. 

Unidade 
Territorial 

Habitantes Unidades 
Habitacionais 

Área (ha) 

QUANT. 
(mil) 

Recife 
(%) 

Assent. 
Precários 

(%) 

QUANT 

(mil) 

Recife 
(%) 

Assent. 

Precários 

(%) 

QUANT. 
(mil) 

Recife 
(%) 

Assent. 

Precários 

(%) 

ZEIS** 592.000 41,6 84,50 150.000 39,8 84,50 2.865 13,02 85,34 
ÁREAS 
POBRES** 

659.076 46,32 100 154.280 41 100 3.357 15,26 100 

RECIFE* 1.422.905 100  377.070 100  22.000 100  

Fonte: UFPE/Fade; PCR/URB, 1998.* - IBGE, 2000**. 

As ZEIS correspondem a 66 áreas, que totalizam uma população estimada 

de 636.699 habitantes, o que corresponde a 47,30% da população do Recife, 

ocupando uma área de 2.617,41ha ou 11,91% da área total do município. As regiões 

que têm a maior população em ZEIS são: RPA 2 (133.838hab.), RPA 3 
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(151.643hab.) e RPA 5 (121.422 hab.), que corresponde a mais de 60% da 

população da RPA 2 e mais de 50% da população das outras duas regiões (ATLAS 

DO DESENV. HUMANO DO RECIFE, op. cit.), (Figura 3). 
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Figura 3 – Mapa das Regiões Político-Administrativas do Recife/PE. 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Recife, 2005. 
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6PROBLEMÁTICA AMBIENTAL NO ESTUÁRIO DO RIO CAPIBARIBE 

Para entender a problemática ambiental em áreas urbanas, em especial na 

zona estuarina do rio Capibaribe, localizada na área central do Recife, deve-se fazer 

uma recuperação histórica dos principais fatores que desempenharam papel 

importante na atual configuração dos remanescentes florestais, no tocante aos 

ecossistemas costeiros. Sendo assim, ao acompanharmos o processo de 

desenvolvimento do Brasil, desde sua origem, há cerca de 500 anos, quando os 

portugueses chegaram e começaram as explorações sobre a madeira, 

principalmente o Pau-Brasil, percebe-se que esse foi o principal fator de degradação 

ambiental no país. Posteriormente, a localização e a velocidade dos desmatamentos 

passou a confundir-se com as demandas decorrentes dos ciclos econômico.Como 

exemplo, destaca-se o Recife no tocante à cana-de-açúcar que por muitos anos 

movimentou a economia da nação como principal produto. Mais à frente, a busca 

por espaço para moradia, empreendimentos diversos, eixos viários e proximidade 

com os locais de trabalho, provocou a expansão desordenada da cidade, 

estimulando a progressiva e continua degradação ambiental. 

Portanto, o espaço urbano do Recife é fruto de um complexo e contraditório 

processo de produção e consumo. É também resultado de um processo que 

produziu uma cidade de diferentes e desiguais paisagens, em decorrência da 

ocupação do espaço, sob os moldes do sistema capitalista, intrinsecamente 

relacionado às características da estrutura fundiária do Nordeste açucareiro, Agreste 

e Sertão (ANDRADE, 1998). 

O Recife é também uma metrópole de um país considerado em 

desenvolvimento, numa região que já foi economicamente uma das mais prósperas 

do país, mas que há muito se constituiu como “região-problema”, devido às questões 

fundiárias relacionadas à monocultura da cana-de-açúcar. Os lucros auferidos desta 

atividade ficaram nas mãos das grandes famílias proprietárias dos engenhos de 

açúcar e, posteriormente no século XX, dos grandes usineiros da Zona da 

Mata.Esses empresários passaram a investir também em outras atividades na 

capital pernambucana, como aquelas do setor imobiliário, da construção civil, 

comunicações e outros, diversificando suas estratégias de obtenção do lucro.  

Um dos significativos problemas que agravama situação socioespacial da 

cidade do Recife refere-se ao seu crescimento “desordenado”, intrinsecamente 

ligado ao problema da estrutura fundiária do Nordeste, tanto na Zona da Mata 
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Canavieira como no Agreste e Sertão. Na Zona da Mata, esse problema levou os 

trabalhadores a desistirem de continuar nas terras das usinas e a se deslocarem 

para as cidades da Região, principalmente para o Recife, o que ocorreu com maior 

intensidade até o início dos anos 1990.  Sintetizando, Andrade descreve esse 

processo de migração, comparando-o com as migrações para o sul e sudeste do 

país, não desconsiderando esse mesmo processo para cidades do Nordeste:  

“[...] Também são eles que, devido às mesmas causas, 

deslocam-se para as próprias cidades do Nordeste, sobretudo 

para as capitais, onde se estabelecem em barracos, 

mocambos e favelas, passando a formar a grande massa de 

mendigos e de subempregados - pessoas que vivem de um 

trabalho avulso e esporádico - que perambulam e 

congestionam ruas e pontes das grandes cidades nordestinas. 

Desse fato decorre o crescimento espantoso da população das 

capitais nordestinas de 1940 a 1991 e a feliz expressão do 

sociólogo Gilberto Freyre que, referindo-se ao Recife, 

classificou-o como “cidade inchada”. Na verdade, o aumento 

considerável da população, sem correspondente aumento das 

possibilidades de emprego, é muito mais uma inchação do que 

crescimento” (ANDRADE, 1998, p. 51). 

Aexemplo do que ocorreu com outras cidades brasileiras, também o Recife 

cresceu com a chegada de migrantes, que começaram a ocupar a planície alagável 

da cidade, ou seja, as áreas próximas às margens dos rios, bem como as zonas 

estuarinas. Ao lado disso, iniciaram um processo de autoconstrução de casas, 

utilizando materiais de baixo valor, encontrados na área, tais como o barro, as varas 

e a palha. Esse tipo de habitação foi descrito como mocambo1. 

Para Carlos (1994, p. 189), o urbano reproduz-se, de um lado, de forma 

espontânea, no livre jogo do mercado (no caso cotidiano, como fruto da forma lógica 

do processo de urbanização metropolitano), e do outro, planejada, à medida que o 

Estado passa a intervir cada vez mais na produção da infraestrutura ou na criação 

                                                           
1
Os mocambos eram feitos de paredes de taipa, às vezes rebocadas, telhados de palhas de coqueiros e chão de 

terra batida.  Esse tipo de construção foi muito comum e predominante nas áreas pobres da cidade até por volta 

de 1960, (OLIVEIRA, 2009, p. 23). 
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de leis de zoneamento urbano. Os interesses dos ricos e da classe média sobre o 

espaço urbano do Recife, em especial sobre a planície, fizeram com que as 

populações pobres fossem paulatinamente expulsas de várias partes planas e 

baixas da cidade, as mais valorizadas pelo mercado imobiliário. Faz-se exceção 

para zonas como o Coque e Brasília Teimosa. 

Outro impacto significativo que causou e ainda causa degradação de 

ambientes naturais foram os inúmeros aterros realizados sobre áreas de 

manguezal.A zona estuarina, antes com grande parte de sua área alagada, ocupada 

pelos manguezais, foi ao longo do processo de urbanização aterrada para ocupação 

humana. Atualmente, poucas áreas do centro da cidade conservam o mangue como 

vegetação principal, e as águas do rio encontram-se extremamente poluídas devido 

ao despejo de dejetos carregados de poluentes em seu curso.  

Não raro, estes corpos d’águadesembocam em áreas protegidas ao longo 

da costa, propícias ao assentamento humano bem como ao estabelecimento de 

portos comerciais. As características físicas, químicas e hidrodinâmicas destas 

regiões oferecem condições ótimas para o habitat de grande parte dos recursos 

marinhos, o que as tornam de grande relevância biológica. Os estuários atuam como 

áreas de criação, refúgio temporário ou permanente de várias espécies de peixes, 

crustáceos e moluscos, que são recursos básicos para a pesca artesanal e 

industrial.  

Desta forma, estas regiões se constituem num importante meio de vida para 

as populações ribeirinhas que retiram do estuário o seu sustento. Entretanto, 

atualmente, a maioria dos estuários recebe uma grande quantidade dos rejeitos 

produzidos nos centros urbanos e industriais sem tratamento adequado, o que vem 

modificando as condições ambientais destes locais (BARROS, et al.. 2009; SANTOS 

et al., 2009). Além disto, a presença de portos comerciais, também tem contribuído 

de maneira significativa para a introdução de vários tipos de contaminantes nas 

regiões estuarinas, tais como esgotos domésticos, petróleo e derivados, o agente 

biocida tributilestanho (TBT – presente na composição de tintas antincrustantes), 

metais, nutrientes em excesso, etc., que contribuem para o detrimento ambiental 

(CASTRO et al., 2007; MACEDO et al., 2007; BIONE et al., 2009).  

Dentre todas estas fontes, os esgotos domésticos são considerados, hoje 

em dia, o maior problema de poluição marinha em nível global, tanto devido aos 

problemas de saúde pública que causam, quanto ao volume de material 
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descarregado no ambiente marinho (FARRAPEIRA, 2006; BARROS et al., 2009). 

Este problema vem sendo acentuado nas últimas décadas, uma vez que o 

desenvolvimento econômico associado ao crescimento urbano tem aumentado 

muito a produção de esgotos domésticos e industriais. A entrada de esgotos no 

estuário pode aumentar a demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e demanda 

química de oxigênio (DQO), tendo como consequência a eutrofização e o 

favorecimento da condição anóxica (diminuição de oxigênio) do ambiente. Nas áreas 

urbanas, esse tipo de contaminação gera um grande risco à saúde das pessoas que 

vivem nestes locais, tais como o cólera e a hepatite viral, devido ao aparecimento de 

micro-organismos patogênicos, que podem ser ingeridos pelo homem, através do 

consumo de peixes ou frutos domar contaminados, ou ainda pelo contato direto com 

a água.  

A entrada de águas do Atlântico no relevo costeiro, criando um ambiente 

Fluviomarinho que favorece o surgimento dos estuários (CPRH, 2008). Dentre os 

vários estuários que formam a costa pernambucana, destaca-se o Estuário do 

Capibaribe, não só pela sua extensão, mas principalmente pela sua importância 

socioeconômica, presente desde o princípio da colonização da região metropolitana 

do Recife. Infelizmente, este estuário é mais um exemplo típico de região estuarina 

impactada pela ação das atividades desenvolvidas pelo homem, pois recebe a 

influência de diversos tipos de fontes de poluentes, de caráter orgânico ou 

inorgânico. Esta poluição ocorre devido ao aporte de efluentes provenientes das 

atividades portuárias e náuticas, esgotos domésticos e/ou industriais, que receberam 

alguma forma de tratamento ou não, e que foram lançados direta/indiretamente no 

rio. É visível o impacto gerado pela urbanização ao longo do rio Capibaribe, causado 

principalmente pelas cidades do Recife, Camaragibe e São Lourenço. Apesar de 

claramente impactada, nesta região a população local ainda utiliza os recursos 

pesqueiros para o próprio sustento.  

Devido à sua grande importância para a região do grande Recife, o estuário 

do Capibaribe tem sido alvo de muitas pesquisas, na grande maioria com o objetivo 

de avaliar a qualidade dos seus compartimentos (água, sedimento e organismos) e 

quantificar os níveis dos contaminantes ali presentes. 

O manejo de ambientes impactados visando à sua recuperação, 

conservação e consequentemente, garantindo a sobrevivência das comunidades de 

espécies e suas inter-relações, não pode ser negligenciado, sobretudo nos biomas 
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que apresentam um acentuado índice de fragmentação como a Mata Atlântica, os 

manguezais e restingas, dentre outros. Logo, áreas públicas e privadas não são 

sustentáveis só por serem intituladas de unidades de conservação.  

A utilização de diferentes técnicas de manejo na gestão das paisagens 

degradadas deve considerar vários aspectos, dentre os quais os mais importantes, 

segundo recomendações do Ministério do Meio Ambiente, são: definição da área de 

abrangência, diagnósticos ambientais e socioeconômicos locais com os respectivos 

indicadores de monitoramento, definição de áreas mínimas a serem conservadas, 

espacialização das informações através de sistemas de informações geográficas, 

participação do poder público e privado, comunidades, proprietários locais, 

profissionais da área ambiental, etc.  

Por conseguinte, a manutenção e o incremento de áreas naturais protegidas 

e dos benefícios que elas proporcionam para as gerações presentes e futuras têm 

sido o grande desafio na área da conservação ambiental, especialmente quando 

estas áreas estão inseridas dentro do contexto urbano. 

Sendo assim, as sociedades e os problemas ambientais no âmbito do 

espaço urbano suscitam diversos questionamentos: o que é o ambiente urbano 

degradado e como avaliar um evento natural provocado por umaação antrópica? É 

possível estabelecer uma relação ou forma de apropriação do espaço urbano e seu 

meio natural sem degradação? 

Estas indagações vislumbram uma perspectiva alentadora, se forem 

aplicadas uma legislação, regulamentação e fiscalização mais rígida, adotada e 

cumprida a partir da concepção.Além disso, é essencial que sejam projetos para 

novos empreendimentos e a promoção de ações educativas, como: educação 

ambiental em escolas, comunidades, ONGs dentre outros setores da sociedade civil, 

a fim de minimizar os problemas existentes. Logo, os aspectos desestruturadores da 

natureza, no âmbito urbano, são agravados e, ao mesmo tempo, agravam os 

problemas sociais, principalmente aqueles relacionados com a pobreza (LIMA; 

RONCAGLIO, 2001, p.56). 
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6.1Perturbações ambientais no estuário 

O nascimento da cidade do Recife iniciou-se no século XVI e desenvolveu-

se em torno do complexo estuarino da Bacia do Pina – Capibaribe (PORTO DO 

RECIFE, 2011). As populações foram se estabelecendo às margens dos rios que 

atravessam o grande Recife.Como o rio Capibaribe, que na região metropolitana do 

Recife, à jusante da Ponte Prefeito Lima de Castro (8°3'42"S e 34°54'2"W), também 

conhecida como Ponte da Ilha do Retiro, sobre o rio, liga o bairro da Ilha do Retiro 

ao bairro do Paissandu, dividindo-se em dois braços: o braço sul, também chamado 

de braço morto devido aos inúmeros aterros que ocorrem na área, e que deságua na 

Bacia do Pina; e o braço Norte, em cuja desembocadura se encontra o Porto do 

Recife (TEIXEIRA, 2007; MEDEIROS, 2007; NETO, 2008).  

Infelizmente, este crescimento urbano não foi de forma planejada e o 

saneamento básico construído não atendeu totalmente à demanda. Além disto, o 

Estado de Pernambuco assumiu uma importância de destaque no Nordeste desde o 

tempo da colonização holandesa e, para atender ao comércio nacional e 

internacional, no início do século XX, melhorias foram implantadas no antigo 

ancoradouro, transformando-o no atual Porto do Recife (PORTO DO RECIFE, 2011). 

Sem a infraestrutura necessária, estas atividades acarretaram um aumento da 

pressão antrópica sobre os ambientes costeiros. 

Silva (2003) determinou a batimetria do rio Capibaribe, na cidade, e 

encontrou profundidades menores que 4 metros, além de locais de maiores 

profundidades com cota máxima de 9 metros. Através destes estudos foi registrado 

que nas margens e no recobrimento do fundo predominam superfícies lamosas. Este 

mesmo autor também verificou a ocorrência de depósitos arenosos em 

profundidades de 3 a 4 metros.  

A diminuição da profundidade nem sempre está associada a depósitos de 

areia e pode ser causada pelo afloramento de rochas submersas e presença de 

argila compactada. Um estudo sobre o hidrodinamismo realizado recentemente por 

Monteiro et al. (2011), na área do Estuário do Capibaribe e Bacia do Pina, mostra 

que a elevação do fundo da Bacia para o estuário, dificulta a entrada das marés de 

enchente. Devido a essa circulação, o estuário do Capibaribe é classificado como 

um estuário de planície, pouco profundo e parcialmente misturado. 
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6.2 Agentes sociais e a produção do espaço urbano no estuário 

Tendo em vista os processos de ocupação e de expansão da malha urbana 

comentados anteriormente, torna-se necessário abordar a questão dos agentes 

responsáveis pela produção e reprodução do espaço urbano na zona estuarina do 

Capibaribe, na cidade do Recife.  

Não apenas a ocupação do ponto de vista histórico, mas a dinâmica da 

(re)produção do espaço urbano, balizada pela economia capitalista, determinou uma 

apropriação desigual e elitizada, configurando uma paisagem que evidencia os 

contrastes duma sociedade de classes.  

O acesso a bens e serviços produzidos socialmente depende da 

possibilidade da população arcar com seus custos, ou seja, possuir renda para 

pagar por eles. A habitação, por exemplo, encaixa-se nos bens cujo acesso é 

seletivo, já que grande parcela da população não pode pagar pelo aluguel, ou 

comprar um imóvel. 

A formação e a transformação do espaço urbano do Recife ocorrem, assim 

como em todas as cidades capitalistas, através da atuação complexa de agentes 

sociais concretos, que buscam garantir seus interesses ao suprir as necessidades 

de reprodução das relações de produção. Esta atuação materializa-se na (re) 

organização do espaço, na alteração dos tipos e densidades de uso do solo, na 

deterioração ou renovação de áreas, no suprimento de infraestrutura, etc.  

Corrêa (2004) distingue os grandes agentes que produzem e consomem o 

espaço urbano em proprietários dos meios de produção; proprietários fundiários; 

promotores imobiliários; o Estado e grupos sociais excluídos.  A apropriação da 

renda da terra está necessariamente embutida na atuação dos três primeiros 

agentes, atendendo aos interesses da sociedade capitalista de reprodução das 

relações de produção e a tentativa de minimizar os conflitos de classe é 

particularmente um papel do Estado (CORRÊA, 2004, p.12).  

Os proprietários dos meios de produção são representados principalmente 

pelos grandes industriais, que consomem grandes áreas em função da demanda de 

suas atividades.  Ao longo da formação dos centros urbanos brasileiros, as 

necessidades locacionais de tais atividades foram se modificando. Num primeiro 

momento, era necessário estar próximo do centro, do porto, das áreas fornecedoras 

de matéria prima, etc. Hoje, as alterações na dinâmica de fluxos e transportes 

permitem que as indústrias se localizem em áreas mais afastadas, onde os preços 
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dos terrenos são mais baixos e o custo da mão-de-obra é menos oneroso.  No 

Recife, é possível perceber resquícios das atividades industriais de décadas 

passadas, edifícios industriais como grandes galpões de fábricas, sobretudo têxteis, 

abandonados em bairros próximos ao centro ou na própria área central, além de 

armazéns, hoje também abandonados, localizados próximo ao porto, na zona 

estuarina do Capibaribe, destinados ao estoque de mercadorias diversas.  

Esta resistência à qual se refere Corrêa caracteriza a realidade de vários 

assentamentos existentes na cidade do Recife.  Isto conforma a base da 

organização dos movimentos populares, que reivindicam e lutam por melhorias das 

precárias condições de habitação e que refletem, de certa maneira, a ausência do 

Estado nestas áreas. A figura 10 ilustra um tipo de moradia em favela, comum no 

Recife, as palafitas. 
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7 REVITALIZAÇÃO DO RIO CAPIBARIBE 

No curso da história urbana do Recife, os espaços situados no raio de 

abrangência do Projeto Capibaribe Melhor, foram ocupados em tempos diversos e 

de forma diferenciada, em razão de um conjunto de fatores vivenciados no tecido 

urbano. Tais fatores são: o processo econômico e consequentes alternâncias e 

oscilações entre surtos açucareiros e algodoeiros, associados ao movimento do 

capital mundial, que geravam momento de florescência e queda; a concentração da 

propriedade da terra; a existência de vias terrestres e o deslocamento da população 

do campo para a cidade, entre outros fatores.  

Historicamente, a margem esquerda acolheu a população mais abastada e o 

seu processo de ocupação antecedeu ao da margem direita do rio Capibaribe.  

Constata-se, ao longo da história, que os engenhos instalados na margem 

esquerda do rio Capibaribe iniciaram processos de desativação ou desaquecimento 

de suas atividades no século XVIII, gerando, com isso, desmembramento e a 

mudança de uso com a divisão das terras em chácaras ou sítios (COSTA, 1981).  

Essa repartição da terra concorreu para um período de ocupação distinta da 

anterior, caracterizando uma fase de transição marcada pela presença de modos de 

ocupação do solo, que assinalam a passagem do rural para o urbano. As chácaras e 

sítios faziam parte da vida da população mais abastada, sendo esses espaços 

utilizados, em particular, como local de veraneio, quando as águas do rio Capibaribe 

serviam como fonte para banhos dessa parcela da população. 

A existência de estrada por onde circulava a linha da maxambomba, a linha 

de trem – Estrada de Ferro do Limoeiro que favorecia a circulação de pessoas e 

mercadorias foram elementos que concorreram para o desenho de ocupação do 

solo no processo de expansão citadino (PONTUAL, 2007).  

Diferentemente, a margem direita teve sua ocupação consolidada no século 

XIX.  O retardamento, na história do Recife, da ocupação das terras situadas nessa 

margem, tem explicações na ausência de vias terrestres que facilitassem o 

deslocamento de pessoas.  Até então, o percurso fazia-se pelo caminho das águas 

do rio Capibaribe – as hidrovias, com o uso de canoas ou barcaças.  As 

modificações do uso e ocupação do solo irão ocorrer após a implantação da 

“Estrada Nova da Caxangá”, um dos eixos das radiais que fazia a ligação do centro 
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do Recife com arredores e a zona rural da cidade. A partir dali completava a ligação 

com o interior, indo até Camaragibe e São Lourenço. (MENEZES, 1990). 

Em decorrência dessa via de comunicação, foram progressivamente sendo 

geradas condições facilitadoras de modo a contribuir para o deslocamento da 

população oriunda do espaço rural e sua instalação na cidade do Recife.  À 

semelhança da margem esquerda, as terras dessa margem, antes engenhos, foram 

sendo transformadas em sítios e chácaras.  Mas, diferenciações demarcaram desde 

cedo a ocupação da margem esquerda, onde floresceu a burguesia açucareira, em 

relação à margem direita que absorveu, paulatinamente, a população deslocada da 

zona rural e mais pobre. Esseprocesso acentuou-se com a corrente migratória para 

o Recife, intensamente registrada entre as décadas de 1940 e 1960.  

A reafirmação desse processo histórico de ocupação está hoje consolidada, 

nas margens do rio Capibaribe, no trecho em apreço. 

Verifica-se que a reduzida possibilidade de acesso ao mercado de trabalho 

do aglomerado recifense e as baixas possibilidades de sobrevivência da população, 

nesse território, concorreram para gerar o desenvolvimento de atividades vinculadas 

à zona rural na margem direita do Capibaribe.  Nessas circunstâncias, o solo dessa 

parcela da cidade voltou-se para a produção de frutas, verduras e hortaliças, que 

serviam para abastecer o Recife. Ainda mais, existia nesse espaço a plantação de 

capim, destinada à cobertura das casas e alimentação animal, além de vacarias, 

curtumes e olarias. (LIMA, 2005). 

Caracterizava-se, dessa forma, a ocupação autorizada pelos proprietários, 

dos pedaços das terras desagregadas dos sítios e chácaras, onde a população mais 

pobre erguia seus mocambos, pagando o “aluguel do chão” ao proprietário, como 

forma de ter acesso ao uso da terra para moradia. 

7.1 Panorama do recorte espacial  

A área do Projeto corresponde ao trecho do baixo curso do rio Capibaribe, 

localizado entre a BR 101 norte e a ponte da Torre, inserido na Região Metropolitana 

do Recife-PE, abrangendo os bairros de Apipucos, Monteiro, Iputinga, Poço da 

Panela, Santana e Torre, totalizando 5 km de extensão, (Figura 4)  

De acordo com Melo (2010), o manguezal do baixo curso do rio Capibaribe, 

na área do Projeto Recapibaribe, apresenta transformações espaço-temporais, 

(Figura 4). O referido projeto analisou fotografias aéreas de 1974 a 2007 e constatou 
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alterações significativas na composição da paisagem natural.Para tal, utilizou 

geoprocessamento, como procedimento metodológico. Assim, identificou que em 

1997 a vegetação de mangue apresentou significativa diminuição da sua 

composição arbórea, quando comparada com a imagem de 1974, perdendo 165ha 

de vegetação.   

Esta diminuição, segundo o autor, está relacionada aos processos 

decorrentes da urbanização sem planejamento, que proporcionam alterações, tais 

como: desestabilização do sedimento, ocasionada por assoreamento do rio, ou 

ainda por atividades de desestruturação do manguezal, como, corte das árvores, 

deposição de lixo, aterros para a construção de residências, lançamento de 

efluentes domésticos/industriais no rio, quetransporta esse material para a zona 

estuarina, comprometendo, os ecossistemas que lá estão.  

Ainda segundo o supracitado projeto, em 2007, as áreas cobertas por 

vegetação de mangue atingiram valores mais expressivos, totalizando 23,4ha 

eindicando um aumento de 12,62ha. Esse processo distribuiu-se sobre os espaços 

anteriormente ocupados por solo exposto/outra vegetação.  

Por conseguinte, o diagnóstico socioambiental do litoral norte de 

Pernambuco (CPRH 2009b) relata quais os principais problemas que atingem os 

manguezais, o qual inclui o estuário do Capibaribe, descritos a seguir: 

 Retirada indiscriminada de lenha e de madeira;  

 Corte do mangue para instalação de viveiros e aterro para construção; 

 Pesca predatória e exploração descontrolada da fauna estuarina; 

 Poluição dos estuários; 

 Ampliação do número de viveiros com corte de mangue; 

 Redução do estoque pesqueiro estuarino; 

 Aumento da ocupação urbana desordenada, comprometendo a 

preservação de Manguezais e Restingas. 
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Figura 4 – Distribuição da ocupação do solo,na área do projeto recapibaribe, nos três períodos analisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Melo, 2010. 
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A constatação desses problemas e a necessidade de planejar e 

implementar, com a participação da sociedade, ações para recuperar e preservar 

esse importante recurso hídrico da Região Metropolitana do Recife resultou na 

criação do Comitê da Bacia Hidrográfica (COBH) do rio Capibaribe.  

Na área do projeto, os dados do monitoramento evidenciaram que o bosque 

de mangue, avaliado por Melo (2010), apresentou uma capacidade de 

reestruturação natural, mesmo após a redução confirmada na imagem de 1997, 

(Figura 3). Porém, o avanço da recomposição natural dos indivíduos não significa, 

essencialmente, que esteja sob condições apropriadas de conservação. 

Esta ressalva encontra fundamentos, quando observamos os dados da 

classe, solo exposto e a área urbana, que apresentaram valores crescentes no 

decorrer dos anos analisados, com acréscimo de 5.922ha entre 1974 e 2007. Este 

aumento expressivo, no entorno do manguezal, limita seu desenvolvimento, além de 

comprimir o ecossistema com atividades desestabilizadoras como: desmatamentos, 

lançamentos de resíduos, aterros, ocupações espontâneas e desestabilização do 

sedimento.  
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8CONSTRUÇÃO DOS INDÍCES DE VEGETAÇÃO 

8.1 Interpretação dos resultados apresentados pelo NDVI 

A composição colorida das imagens é resultado da aplicação do índice de 

vegetação por diferença normatizada (NDVI), nos anos de 1989 e 2011, (Figuras 5). 

Esta coloração varia do Vermelho, em áreas onde a cobertura vegetal é 

relativamente densa (Mangue) ao alaranjado, quando são semidensas.As áreas com 

baixa cobertura vegetal (esparsas/exótica) estão destacadas pela cor laranja 

claro.Já a cor amarela caracteriza a área urbana e o solo exposto que, como 

mencionado no capítulo Métodos e Técnicas, foi fundida em uma única classe. 

No tocante às regiões mais escuras (variações de Azul e verde) na imagem, 

correspondem a corpos d’água e/ou sombra de nuvens, devido à similaridade 

espectral entre estes alvos, além da alta umidade presente em zonas costeiras. Ao 

compararmos 1989 ao ano de 2011, (Figura 5), percebemos o expressivo aumento 

das áreas com baixos valores de NDVI, que pode estar relacionado à urbanização 

desordenada, causada pela construção e reforma de vias de acesso terrestre (ruas, 

estradas, avenidas), bem como, pela ocupação dos espaços públicos, por famílias 

desprovidas de residências, entre outros fatores. Cabe salientar que estas mesmas 

áreas outrora eram tomadas por vegetação nativa, ou seja, mangue, pois é a 

vegetação típica da zona estuarina do rio Capibaribe.  

As áreas de floresta possuem valores de NDVI em torno de 0.5 a 0.8, 

enquanto nas savanas, estes valores diminuem, ficando entre 0,6 a 0,4 

(negativo).São característicos de áreas com baixa cobertura vegetal, e assemelham-

se aos valores encontrados nos corpos hídricos e nuvens (Figuras 5). 

Assim, entende-se claramente a ampliação do número de polígonos que 

caracterizam áreas de desmatamento, principalmente no entorno daquelas áreas. 

Esta redução da cobertura vegetal estar relacionada à modificação provocada pela 

implantação e/ou revitalização de empreendimentos comerciais, melhorias na 

mobilidade urbana, além da desestruturação das áreas vegetadas.Estes fatores 

acarretam redução dos valores observados no índice de vegetação, para o recorte 

considerado. 
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Figura 5 – Classificação dos valores de Mangue, área urbana e solo exposto e corpos hídricos, na zona estuarina do Capibaribe. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 



87 

 

 

Nas imagens de 2011, as áreas com baixo valor nas classes relativas a índices 

de vegetação, bem como, os de umidade tiveram aumento significativo, pois 

exibiram formas geométricas características de desmatamento.Este fato ocorreu 

especialmente no entorno ou próximo das vias de acesso, áreas vegetadas e 

estuário, (Figura 5). 

8.2 Correlação entre o EVI e o NDVI, para o recorte espacial avaliado 

Neste estudo, não houve problemas de saturação nos pixels amostrados, ou 

seja, a quantidade de vegetação (biomassa) não excedeu a capacidade suportada 

pelo sensor, que capta a reflexão gerada pelas folhas da espécie analisada. Pode-se 

dizer que os índices se adequam ao monitoramento dos períodos distintos das 

imagens, da área pesquisada, pois mesmo nos períodos em que havia nuvens, não 

ocorreu saturação dos pixels. 

Deste modo, através das imagens do índice de vegetação aprimorado (EVI), 

observou-se a variação da vegetação da área pesquisada. Pode-se assim, verificar 

a flutuação dos valores do referido índice, na área, o que possibilitou a divisão do 

comportamento das fitofisionomias da vegetação de mangue.Isto se deve ao fato de 

que a vegetação apresenta maior quantidade de biomassa foliar, que pode estar 

associada às chuvas ou ao elevado nível de umidade.Quanto maior o nível de 

umidade, maior a capacidade de absorção por parte da vegetação, 

consequentemente, aumenta expressivamente a resposta espectral da classe 

vegetação.  

Com o acompanhamento do EVI, durante os anos de 1989 a 2011, na área 

amostrada,(Figura 6), obteve-se valores baixos na classe vegetação (densa, 

semidensa e esparsa/exótica), no que se refere à presença de biomassa (matéria 

orgânica). A partir de uma verificação de campo, a posteriori, estes valores poderão 

ser associados a algumas características das áreas estudadas, como a 

diferenciação entre as faciações da vegetação (mangue, espécies paisagísticas, 

ornamentais ou decorativas, entre outras), como também, gramíneas das praças 

públicas.  

Portanto, dentro do recorte espacial, verificou-se que os valores de EVI 

ficaram entre 0,540 a 0,870 para a vegetação densa.Já a esparsa apresentou 

valores entre 0,300 a 0,416, no tocante à resposta espectral, ou seja, o quanto há de 

área vegetada no espaço avaliado pelo índice, (Figura 6). Para a classe área urbana 
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e solo exposto, as estimativas exibiram números entre 0,205 a 0,300 que estão 

dentro da escala para esta classe (0,1 a 0,3). A classe “corpos hídricos” expôs 

resultados negativos, bem como as nuvens, (Figura 6).  

Sendo assim, foi possível compreender que, entre os anos observados, as 

alterações dos valores foram substanciais.Porém, quando o EVI é comparado ao 

NDVI há uma maior amplitude entre as classes descritas anteriormente, (Figuras5 e 

6).  
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Figura6 – Disposição dos valores das classes espectrais, no tocante à biomassa, na zona estuarina do Capibaribe. 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Nos resultados da Figura 6, pode-se entender que a redução dos valores 

está comumente associada à melhor resposta obtida pelo solo, imagem de 

10/07/1989, estando mais evidente, do que na de 17/03/2011. Deve-se ter em vista 

que a vegetação, nos períodos de baixa umidade encontra-se com pouca biomassa 

foliar. Logo, para uma melhor aferição do comportamento espectral do EVI em 

relação ao NDVI, nas áreas amostradas de mangue, faz-se uma correlação linear 

entre esses dois índices. Essa correlação objetiva analisar as variações negativas ou 

positivas, à medida que o NDVI varia, apresentando assim, uma melhor resposta por 

parte do EVI, o que proporciona uma resposta direta deste índice.  

8.3 Indicação da vitalidade ambiental, como reflexo da degradação no 

manguezal 

O índice de área foliar (IAF) é resultante das respostas ecofisiológicas das 

plantas às condições químicas, físicas e biológicas do solo. Sendo assim, o 

conhecimento desse índice é útil para estudos fisiológicos e ecológicos, por 

estabelecer um importante indicador da vitalidade das árvores, refletindo-se nas 

taxas de assimilação e transpiração da copa, nas trocas gasosas e no balanço 

hídrico, para os períodos (1989 e 2011) analisados, (Figura 7).  

Tomando-se como exemplo as áreas florestadas por mangue, observa-se 

que suas temperaturas serão inferiores às das áreas vizinhas com outro tipo de 

cobertura – como espécies paisagísticas, por exemplo, uma vez que as copas, os 

troncos e os galhos das árvores de mangue atuam como barreira à radiação solar 

direta, diminuindo a disponibilidade de energia para aquecer o ar, (Figura 7). 

Em razão da dependência da fotossíntese pela área foliar, a produtividade 

de determinadas culturas serão maiores quanto mais próximo for do IAF máximo 

potencial e quanto mais tempo permanecerem ativas, retardando a senescência. 

Deve-se lembrar que os valores da classe “vegetação” vão do vermelho para o 

laranja claro (densa “mangue”, semidensa e esparsa/exótica), a da área urbana e 

solo exposto vão do amarelo para o azul petróleo, enquanto os corpos hídricos e/ou 

nuvens estão representados em azul escuro, (Figura 7).  
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Figura 7 – Avaliação da resposta ecofisiológica das plantas, através do IAF, para a zona estuarina do Capibaribe. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 



92 

 

 

No tocante ao aspecto meteorológico, é necessária a limitação das formas 

de exploração desse ecossistema, pois a conversão de florestas de mangues em 

áreas degradadas expõe a superfície à radiação solar direta, alterando o balanço 

radiativo. Sabe-se que os efeitos da degradação do manguezal influenciam 

diretamente no microclima da região. Sua alteração modifica os diversos processos, 

na interface atmosfera – vegetação, por conseguinte, no microclima da floresta de 

mangue que, consequentemente, afeta os processos ecológicos como a 

regeneração e o crescimento das plantas, a respiração do solo, ciclo de nutrientes e 

formação de habitat natural.  

Deste modo, ao analisarmos temporalmente os dados do IAF da área 

visualiza-se o aumento da classe“áreas urbanas” e solo exposto, apesar de ser 

sabido que as áreas de mangue tem um alto poder de regeneração, tendo o IAF ao 

longo dos anos exibindo uma diminuição(Figura 7).Isso se explica pelo maior uso 

dessas áreas para empreendimentos comerciais, especulação imobiliária, como 

consequência do crescimento urbano, da revalorização dos centros urbanos, bem 

como, da falta de áreas destinadas à moradia. 

No ano de 1989, o IAF apresentou redução especialmente em se tratando 

das áreas onde predomina vegetação de mangue.Entretanto, houve um aumento 

das áreas de mangue, especificamente na área mais próxima ao bairro do Pina, no 

ano de 2011, (Figura 7).Isso pode ser explicado da seguinte forma: o aumento da 

faixa correspondente ao mangue aumentou entre outras razões, pela própria 

dinâmica de crescimento da vegetação característica de florestas de mangue que 

tende a apresentar maior resiliência em comparação com outros ecossistemas.Esse 

aumento nem sempre se reflete na mesma proporção, num acréscimo do índice de 

área foliar, logo, o IAF apresenta-se relacionado à frondosidade do dossel vegetal, 

pois se leva em consideração, o tamanho, o número e o estádio fenológico da 

vegetação.Ou seja, uma área pode apresentar aumento da cobertura vegetal, mas, 

não se refletir numa ampliação proporcional, no que diz respeito à estrutura da 

vegetação.  

A redução nos valores do IAF, apresentado no ano de 1989, aliado aos 

resultados do mapeamento das classes avaliadas:“vegetação densa” (Mangue), 

“semidensa”, “esparsa/exótica”, “área urbana” e “solo exposto”, “corpos hídricos” 

e/ou “nuvens”, demonstram que há grandes diferenças nas variáveis meteorológicas 

em áreas natural, além da degradação do manguezal, na área investigada, Figura 7. 
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A análise empírica na área em questão revela que a perda de biomassa 

causada pelos diversos tensores atuantes no bosque de mangue pode estar 

acarretando a perda das funções desempenhadas pelo manguezal, dentre essas, a 

produção de serapilheira. Logo, o efeito direto da desfolha em áreas degradadas é a 

redução da área foliar. Dessa maneira, a capacidade de interceptação luminosa é 

abreviada, resultando num decréscimo do aporte de carbono, com a magnitude do 

efeito dependendo da extensão do tecido removido, do grau de desfolha das plantas 

vizinhas e da capacidade fotossintética das folhas remanescentes. 
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9 LEITURA DA ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL DA ÁREA DE ESTUDO 

Os cálculos dos Índices e a classificação das imagens correspondentes aos 

anos de 1989, 2000 e 2011 permitiram visualizar e quantificar transformações 

espaço-temporais no estuário do Capibaribe. Tais índices assinalam que ocorreram 

alterações, tanto na distribuição da vegetação, como no desenho da área urbana e 

do solo exposto, (Figuras8e 9).  

Foram estimados oito (8) valores com intervalos entre -0,366 e 0,746, 

inseridos dentro dos limites de intervalos dos parâmetros. No ano de 2000, assim 

como em 2011, foi identificado um aumento expressivo da classe representada pelo 

solo exposto e área urbana, inseridos dentro do mesmo intervalo (-0,026 a 0,161), 

(Figura 8). Nos anos de 1989 a 2011 nota-se que a expansão urbana, nas margens 

do estuário, deve-se ao crescimento urbano dos bairros centrais do Recife e do 

bairro do Pina. 

Nos anos de 2000 a 2011, correspondente às datas das imagens, a 

vegetação foi o alvo, que adjacente com o solo exposto e a área urbana, 

apresentaram melhor resposta às transformações decorrentes da cobertura vegetal.  

Na avaliação dos parâmetros de vegetação, as imagens classificadas 

exibiram disparidade no mosaico da paisagem, no que tange à organização espacial 

da vegetação. Esta classificação foi realizada com quatro divisões: Valores 

Negativos, Corpos hídricos (oceano e rio), área urbana e solo exposto, vegetação de 

mangue. 

Na imagem de 1989 a área total ocupada por vegetação correspondeu a 

1.958ha, sendo 635ha (32,43%) de vegetação esparsa, 598ha (30,54%) de 

vegetação semidensa, 725 ha (37,03%) de vegetação densa (Tabela 4, Figura 8). 

Na imagem de 2000 a área total composta por vegetação correspondeu a 

1.319 ha, sendo 683 ha (51,78%) de vegetação esparsa, 323ha (24,49%) de 

vegetação semidensa, 313 ha (23,73%) englobada por vegetação densa (Tabela 4, 

Figura 8). 

Já na de 2011 a área total ocupada por vegetação equivaleu a 1.183 ha, 

sendo 715 ha (60,43%) de vegetação esparsa, 282 ha (23,83%) de vegetação 

semidensa, 186 ha (15,74%) composta por vegetação densa (Tabela 4, Figura 8). 
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Tabela 4 – Evolução espaço-temporal da vegetação (ha) no estuário do rio 

Capibaribe/PE nos anos de 1989, 2000 e 2011.  

CLASSE 1989 2000 2011 

Vegetação esparsa/exótica(ha) 635 683 715 

Vegetação semidensa(ha) 598 323 282 

Vegetação densa(ha) 725 313 186 

Vegetação total(ha) 1.958 1.319 1.183 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura8 – Desenvolvimento espaço-temporal da vegetação (ha), na zona estuarina 

do Capibaribe. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Sendo assim, foi possível aferir que houve uma diminuição da área total de 

vegetação entre os anos de 1989 e 2000, sendo intensificada no ano de 2011. A 

eliminação da vegetação na década de 1980 foi de 639 ha, cerca de 32,64%, 

reduzindo-se ainda mais, em 2011, cerca de 10,31%. Logo, a área de vegetação 

esparsa ou exótica aumentou 48ha entre 1989 e 2000, correspondendo a 2,45%. 

Ressalta-se ainda a diminuição da vegetação semidensa em todos os períodos 

considerados, sendo maior entre 1989 e 2000, por volta de 46%.Esta redução foi 

quantitativamente menor na última década, avaliada em 2,7%.  
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Em todos os anos avaliados,a vegetação densa reduziu-se drasticamente, 

cerca de 74ha, 34%.Contudo, esta diminuição já era esperada, visto que as outras 

classes de vegetação avaliadas (Esparsa/Exótica, Semidensa) apresentaram 

aumento e redução, respectivamente, significativa ao longo dos períodos estudados. 

No que se refere às áreas urbanas e solo exposto houve muitas alterações 

no mosaico de área total. Em 1989, a área urbana e o solo exposto ocupavam 

495,4ha, já em 2000 a área atingiu para 686,5ha, um aumento de 38,57%.Em 2011 

aumentou mais e no período de 1989 a 2011 houve um acréscimo de 48,44%, da 

classe “área urbana” e “solo exposto”, (Figura9). 

Figura9 – Aumento espaço-temporal da área urbana e solo exposto (ha), no 

estuário. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Devido ao agrupamento das classes área urbana e solo exposto não foi 

possível demonstrar estatisticamente, em termos de área, o percentual da expansão 

urbana. Portanto, a avaliação e delimitação dos perfis espaciais da urbanização, no 

ambiente estuarino do rio Capibaribe, e a expansão dos espaços construídos sobre 

os ambientes naturais, foram caracterizados basicamente por bosques de mangue, 

rodeados por áreas residenciais e funcionais, além da ocupação crescente de 

empreendimentos comerciais na área, permitiram desenvolver uma interpretação 

eficaz dos tensores ambientais que agem sobre a área de estudos. Não se 
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deveesquecer a área ocupada pelo Porto, já que se estende por grande parte da 

zona estuarina e localiza-se na desembocadura do rio, (Figura 10). 

Figura 10 – Uso e ocupação do solo, na zona estuarina do Capibaribe. 

Fonte: Adaptado do Google Earth, 2013. 
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10 DISCUSSÕES  

10.1 Explanação dos parâmetros de vegetação em áreas urbanas 

A zona estuarina do Capibaribe apresentou variações espaço-temporais que 

foram evidenciadas com a aplicação dos índices de vegetação, assim como, pela 

classificação não supervisionada. 

Estes índices foram essenciais na quantificação e qualificação das áreas do 

mosaico de paisagem apresentadas pelo estuário. Porém, o agrupamento das 

classes área urbana e solo exposto mostrou-se como obstáculo para a determinação 

da extensão do crescimento urbano, mesmo este podendo ser observado nas 

imagens, devido à composição da paisagem urbana que impossibilitou a divisão das 

referidas classes. 

Desta forma, foi possível identificar que a área pesquisada apresentou 

diminuição, com relação à área total ocupada por vegetação densa, entre os anos 

de 1989e 2011.O mesmo ocorreu com a vegetação semidensa, diferentemente da 

vegetação esparsa ou exótica que, após retração no ano de 1991, iniciou sua 

expansão entre este ano e o de 2000, continuando com esse processo em 2011. 

Assim, a vegetação de mangue nos últimos 12 anos passou por esta ação contínua 

e progressiva de destruição do composto florístico.  

Segundo Lacerda et al. (2006), em estudos realizados nos manguezais 

nordestinos, a grande amplitude das marés e o suave gradiente de altitude das 

bacias costeiras dos rios tornam seus estuários muito sensíveis a variações do nível 

do mar e a mudanças no fluxo fluvial, geralmente aumentando a intrusão salina no 

continente. Em consequência disso, os manguezais também se deslocam rio acima, 

colonizando áreas ocupadas por vegetação terrestre ou de água doce. Esse 

processo pode ser acelerado pela deposição de sedimentos finos trazidos pela 

maré, oriundos da erosão de depósitos nas praias. Segundo aqueles autores, estes 

processos ainda são o principal responsável pela expansão da área de manguezais 

no litoral nordestino. 

Silva et al. (2009), ao avaliar a evolução espaço-temporal com a utilização 

de imagens de satélites  para  analisar  a  presença  de  vegetação  e  do  solo  

exposto  na  Microrregião  de Itamaracá, observaram uma diminuição na área total 

ocupada pelo manguezal.Para isso, eles usaram o sensoriamento remoto e os 

índices de vegetação: NDVI, IAF e o SAVI, que permitiram aos autores à 
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assimilação das principais feições encontradas na área de estudo, como: solo 

exposto, vegetação e carcinicultura. Tais resultados corroboram os apresentados 

neste estudo o que certifica a eficácia dos procedimentos metodológicos 

empregados. 

Ao realizar análise temporal da vegetação de mangue no estuário de Barra 

das Jangadas, Silva et al. (2009) verificaram durante o período estudado (1974 a 

2008) que a área ocupada por vegetação correspondeu a uma expansão de 34,27%, 

em sua distribuição, mas como o acelerado aumento dos processos de urbanização 

e industrialização, principalmente entre os anos de 1997 e 2008, esta sofreu redução 

do manguezal acarretando desequilíbrio no ecossistema da área pesquisada. 

De acordo com Grostein (2001), o avanço da urbanização, sua escala e 

velocidade não constituem problema em si, não fosse a forma como ocorreu, pois a 

sustentabilidade do aglomerado urbano relaciona-se, dentre muitos fatores, com o 

modo de ocupação do território; a disponibilidade de insumos para seu 

funcionamento (disponibilidade de água); a descarga de resíduos (destino e 

tratamento de esgoto e lixo) e a qualidade dos espaços públicos.  

Brandão et al. (2009) estudando o complexo estuarino dos rios Beberibe e 

Capibaribe, entre as cidades do Recife e de Olinda, destacam que a área foi alvo de 

extensos aterros e obras viárias, principalmente na década de 1970 com a 

destruição da cobertura vegetal, que se recompôs entre os anos de 1974 e 2002, 

passando de 18.257,2 m² para 46.526,7 m² após a conclusão das obras de 

infraestrutura e diminuição dos impulsores negativos.  

No período estudado de 1989 a 2011, de acordo com as imagens 

analisadas, foi possível identificar o aumento expressivo da área urbana e do solo 

exposto nos bairros que configuram o centro do Recife. 

Silva et al. (2009) ao analisarem o estuário e Barra das Jangadas, Jaboatão 

dos Guararapes – PE, por meio de checklist e fotografias aéreas, identificaram 

pontos de pressão antrópica decorrentes principalmente da expansão urbana e 

pressão imobiliária nos últimos 33 anos. 

Segundo Noriega et al. (2009), o elevado índice de densidade populacional 

ao longo dos sistemas estuarinos, representa um importante fator que pode 

influenciar a qualidade do corpo hídrico receptor, porque a maioria dos resíduos 

líquidos domésticos são despejados diretamente nos rios sem qualquer tratamento. 
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Outros trabalhos em manguezais pernambucanos confirmam o 

adensamento da vegetação de mangue nos estuários. Dentre esses, Barbosa (2010) 

observou que o bosque de mangue do Pina apresentou uma capacidade de 

recomposição natural, mesmo após a redução evidenciada no ano de 1991. Além 

disso, a autora afirma que, apesar do adensamento da vegetação, os mangues 

submetidos à grande incidência de tensores podem não alcançar o seu máximo 

desenvolvimento estrutural e que o aumento da recomposição natural dos indivíduos 

não significa, necessariamente, que estão sob condições adequadas de 

conservação. 

Torna-se importante ressaltar que os manguezais são dinâmicos, possuem 

crescimento contínuo e constante, se restabelecem e se renovam devido às suas 

características peculiares que lhes proporcionam sobrevivência e regeneração 

mesmo estando submetidos a ações antrópicas (DUKE, 2001). 

Por fim, Silva (2012) avaliou a vegetação de mangue, em onze zonas 

estuarinas de Pernambuco, que são: os estuários de Goiana, Canal de Santa Cruz, 

Timbó, Ipojuca, Maracaípe, rio Formoso e o de Barra das Jangadas. Estes estuários 

apresentaram adensamento da vegetação, o que diverge do presente estudo, no 

tocante à área investigada, que exibiu retração. 

10.2 Configuração espacial do uso e ocupação do solo 

As diversas formas de uso e ocupação do espaço estuarino do rio 

Capibaribe, conforme foi evidenciado nesta pesquisa, demonstram que a área é 

muito vulnerável às tensões antrópicas. Em alguns setores, estas tensões têm-se 

amplificado resultando em perda de qualidade ambiental e, em consequência, de 

valores ecológicos, econômicos, estéticos, recreacionais e turísticos, com reflexos 

no bem estar da população.  

Logo, as intervenções humanas que mais se destacaram estão associadas 

com as atividades desenvolvidas pela urbanização da área, pois o estuário 

corresponde a uma centralidade urbana, na zona portuária, por pessoas de fora que 

mantêm algum tipo de ganho no local, ou que procuram o estuário para 

sobrevivência. Portanto, são consequências do processo histórico de ocupação da 

área e podem ser relacionadas com o modo de vida das populações que interagem 

com os diferentes setores do estuário.  
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As atividades que envolvem diretamente as formas vigentes de economia 

capitalista cumulativa predominam claramente nas proximidades da 

desembocadura, contrastando com as porções mais internas, onde as atividades 

associam-se mais com a necessidade de sobrevivência das comunidades 

ribeirinhas. No primeiro caso, destacam-se as construções voltadas para os 

serviços, moradia, entretenimento, comércio em geral, atendimento ao turismo e 

recreação, navegação e instalação de equipamentos industriais abandonados; no 

segundo, as principais tensões associam-se com as pressões laterais decorrentes 

da expansão urbana e processos de favelização em áreas públicas invadidas, 

deposição de esgoto doméstico, lixo e entulho, atividades extrativistas como a 

pesca, catação de moluscos e crustáceos e retirada de madeira do mangue.  

Algumas das interferências observadas são modestas e, portanto, têm 

pequena expressividade. Como exemplo, aparecem a pesca e a coleta de moluscos 

e crustáceos, uma prática comum no estuário, que também é comum em outras 

partes do mundo (PREMANATHAN et al., 1999); mas, outras interferências 

claramente trazem sérias implicações ao ecossistema, a exemplo dos esgotos 

domésticos e do lixo, que além de provocarem alterações na paisagem, criam 

odores e introduzem substâncias tóxicas no ambiente.Em última escala, trazem 

riscos para a saúde pública. Os efluentes domésticos lançados pelas comunidades 

marginais e pela COMPESA (Companhia Pernambucana de Saneamento 

Ambiental) espalham-se ao longo do estuário pela ação das marés, causando sérias 

consequências ecológicas e alterações estéticas no ambiente. Sua presença é 

incompatível tanto com o turismo e recreação quanto com as atividades produtivas 

como a pesca e a coleta. A presença dos esgotos ou efluentes domésticos em 

estuários aumenta a respiração total do sistema (LUGO et. al., 1980) e leva à 

eutrofização.  

O rio Capibaribe, na sua porção estuarina, parece caminhar para este 

quadro, pois já possui áreas com elevada demanda bioquímica de oxigênio 

ou demanda biológica de oxigênio (DBO), ou seja, falta de oxigênio (anóxia), 

transparência da água reduzida, alterações do pH e altas concentrações de 

coliformes fecais, demonstrando, assim, características típicas de ambientes 

eutróficos (CPRH, 2009). Este processo resulta em perdas de habitats valiosos e 

alterações nos estoques pesqueiros, visto que o estuário é um berçário, para a 

maioria das espécies que se abrigam por lá (FLINDT et al. 1999; VALIELA; BOWEN, 
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2002). Além disso, causam sérios problemas para usos recreacionais e para a 

saúde pública devido à proliferação de microalgas e organismos patogênicos 

(BRAGA et al., 2000).  

As comunidades subnormais,ou “favelas”, representam as formas mais 

degradantes de ocupação do espaço e constituem prática comum em vários 

estuários do nordeste brasileiro (MARCELINO, 2000). Contrastam fortemente com 

muitas atividades associadas à acumulação de bens, como o turismo e a recreação 

(SASSI et al., 2005).  

A extração de madeira de mangue também é prática comum nos estuários 

do Brasil (MARCELINO, 2000). Provavelmente, o caso mais espantoso foi registrado 

na laguna de Intermarés, Estado da Paraíba, ao norte de Pernambuco.Alí, os índices 

de cortes chegaram a 1576 cortes/0,1 ha, com evidências de que a maioria das 

árvores que ocorrem na área representa, na realidade, o rebroto de plantas que já 

haviam sido cortadas anteriormente (ALVES; SASSI, 2003). No estuário do rio 

Capibaribe, a madeira de mangue é usada na pesca, construção de trapiches, 

fabricação do carvão, construção de casas e pocilgas e como combustível, o que 

também acontece em outros estuários da região. No Estado do Piauí, por exemplo, 

seu uso inclui, ainda, a confecção de cercas que isolam porcos que são criados 

dentro do manguezal (NASCIMENTO, 1999) e na Paraíba a madeira do mangue 

(especialmente Laguncularia racemosa “mangue vermelho”) é usada para a 

fabricação de embarcações e mobiliários domésticos (VIDAL, 2000). No Estado do 

Paraná (Sul do Brasil), a retirada da madeira é a segunda principal ação extrativista 

no manguezal (ATAYDE; THOMAZ, 1996).  

A eliminação da vegetação de mangue para construção de viveiros também 

ocorre em muitos manguezais do Brasil (BRAGA et al., 1989; VIDAL, 2000). A 

expansão da carcinicultura tem degradado extensas áreas de mangue em todo o 

mundo (PÁEZ-OSUNA et al., 1998; BLANCHARD; PRADO, 1995; HUITRIC et al., 

2002), o que requer medidas urgentes de controle dessa atividade. Os dados aqui 

apresentados refletem o que vem acontecendo em outros manguezais do mundo, 

concordando com as observações de Schaeffer-Novelli (2002). A maioria dos 

impactos evidenciados degrada o ambiente, alterando sua ordem estética, com 

profundas mudanças nas paisagens locais.  

Evidenciam, também, que falta o compromisso do poder público local em 

tratar as questões ambientais com responsabilidade, refletidas, em especial, na 
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carência de formas corretas de ordenamento do uso do solo e zoneamento urbano, 

e na insuficiência de programas de gestão ambiental adequados.  

Faz-se exceção das comunidades locais de pescadores artesanais e dos 

barqueiros que fazem os passeios turísticos, em especial os que residem na 

localidade de Brasília Teimosa, no Pina, no Recife, na margem direita do estuário. 

Naquele caso, seguramente têm consciência dos bens e serviços oferecidos pelo 

ambiente, uma vez que dependem dele para sua sobrevivência. 

Em função das tensões antrópicas que foram observadas, grande parte das 

populações locais não está preocupada com a manutenção, conservação e gestão 

da integridade ecológica da área. Dessa maneira, os dados aqui apresentados 

também demonstram o quanto à sociedade local se acha alienada para com as 

questões ambientais. 

Por conseguinte, a perda de qualidade ambiental evidenciada em grande 

parte da área pesquisada pode ser traduzida como diminuição dos recursos e dos 

serviços que o ecossistema oferece. Adotando-se como base alguns dos principais 

indicadores dos diferentes tensores analisados, como esgotos e supressão do 

manguezal, por exemplo, é possível antecipar alguns prejuízos, resultantes dessas 

ações. Algumas interferências acarretam não somente a perda de qualidade 

ambiental e alterações na ordem estética do ambiente, mas podem levar, também, à 

queda da produtividade pesqueira, à redução de habitats, à perda de biodiversidade, 

além de sérios problemas de saúde pública, com profundas consequências 

econômicas e sociais.  

Sendo assim, afirma-seque grande parte das formas atuais de uso do 

espaço estuarino do rio Capibaribe são contraditórias e potencializam impactos 

secundários cumulativos. Dessa forma provocam drásticas mudanças ambientais 

com progressivas perdas de qualidade ambiental para as gerações presentes e 

futuras. Portando, demonstram claramente que a atual forma de manejo da área é 

insustentável, uma vez que carecem dos comprometimentos éticos de equidade 

inter e intrageracional, conforme previstos nos princípios do desenvolvimento 

sustentável.  

 Por fim, a contribuição deste estudo, esta nos dados levantados, na 

introdução da discussão da temática proposta pela pesquisa desenvolvida neste 

documento, além é claro do debate acerca da complexidade do encadeamento dos 

agentes e tensores modificadores do espaço. 
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11 CONCLUSÕES 

Os problemas da zona estuarina do Capibaribe estão relacionados às 

perturbações antrópicas, causadas pelos os processos de degradação 

socioambiental do espaço urbano do Recife, que não decorre de um simples 

desequilíbrio nas relações da sociedade com os componentes ambientais. Mas sim, 

de um complexo encadeamento de problemas sociais, econômicos e políticos, em 

consequência do crescimento das cidades, explosão e expansão demográfica. 

Sendo assim, na avaliação do processo deocupação irregular e 

desordenada do espaço das cidades, empregando técnicas de sensoriamento 

remoto e geoprocessamento, obteve-se como resultado gerado pelos índices 

aplicados nas imagens da área pesquisada, a identificaçãodo crescimento de áreas 

com solo exposto/área urbana mais ao interior da área estudada.  

Também se pôde notar, através das imagens, que a degradação, até o ano 

de 2000, adentrou o interior do manguezal no estuário. Desta forma, fica 

evidenciado que as relações estabelecidas com os recursos naturais estão atreladas 

também, às necessidades de sobrevivência. Este fato vai se refletir de várias formas, 

de maneira que a degradação socioambiental do estuário do rio Capibaribe surge 

como elemento componente do binômio sociedade-natureza. 

O mapeamento resultante das análises das imagens destacadas no estudo, 

das décadas 1989 a 2011, evidenciam que a degradação socioambiental na zona 

estuarina do Capibaribe estão causando uma desestruturação espacial, no tocante a 

ocupação do solo, provocadas pelos agentes e/ou tensores ambientais, alémdos 

impactos ambientais sofridos pelo manguezal. Paralelamente aos problemas 

descritos, as instalações portuárias foram construídas em um complexo estuarino de 

grande importância ecológica, acarretando, assim, impactos ambientais no citado 

complexo estuarino.  

Cabe ressaltar que, a ocupação irregular e desordenada do espaço das 

cidades desenvolve-se de maneira espontânea em função da necessidade de 

moradia, invadindo encostas, rios, estuários, lagos, dentre outros locais periféricos, 

muitas vezes sem condição do estabelecimento normal da vida humana. Ao longo 

dos tempos, este processo causou grandes distorções no meio ambiente urbano 

devido à ausência de infraestrutura, bem como de políticas públicas centradas na 

preservação, monitoramento e gerenciamento dos ecossistemas estuarinos. 
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