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RESUMO 

 
 
 

As florestas urbanas são entendidas pela legislação ambiental como porções 

remanescentes e ameaçadas do ecossistema Mata Atlântica exclusivamente inseridas no 

tecido urbano. Uma das florestas urbanas em Pernambuco é a Mata do Passarinho, 

localizada na cidade de Olinda, às margens do Rio Beberibe. O município de Olinda não 

foi capaz de oferecer, no passado, condições plenas de preservação para a Mata do 

Passarinho, que se tornou alvo de intensas disputas por terra e processos de degradação. 

Após muitas tentativas de recuperação e recategorizações legais, ocorre hoje para a 

Mata do Passarinho o momento de maior segurança em termos jurídicos, institucionais e 

ambientais, tendo seu espaço utilizado para atividades de visitação e educação, além de 

possuir um dos poucos planos de manejo no estado pernambucano. Entretanto, existem 

tensões latentes com as populações próximas e possibilidades de melhoria do trabalho 

institucional no quesito de apropriação social dos processos de gestão ambiental. Esta 

dissertação aborda as questões ambientais da Mata do Passarinho, sua história, 

composição e possibilidades de futuro, bem como as comunidades em vulnerabilidade 

socioambiental que a rodeiam, discutindo os conflitos, processos políticos-decisórios e 

relação sociedade-natureza contextualizada no território analisado. 

 

Palavras-chave: Degradação Ambiental. Governança. Mata do Passarinho. Preservação 

Ambiental. Sociedade e Natureza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 

 
 

 

Urban forests are perceived by environmental legislation as remaining and endangered 

portions of the Mata Atlântica ecosystem entirely inserted into the urban tissue. One of 

Pernambuco's urban forest is Mata do Passarinho, located in the city of Olinda, on the 

Rio Beberibe shores. The municipality of Olinda was not able to offer, in the past, 

suitable conditions of preservation to the Mata do Passarinho, which became subject of 

intense disputes over land and degradation processes. After many recovery attempts and 

legal re-categorizations, occours today for the Mata do Passarinho the greater moment 

of security in legal, institutional and environmental terms, having its space used for 

visitation and educational activities, as well as having one of the few management plans 

in the Pernambuco state. However, there are underlying tensions with nearby 

populations and possibilities of institutional work improvements on the environmental 

management social ownership matter. This dissertation addresses environmental issues 

of Mata do Passarinho, its history, composition and future possibilities as well as the 

social and environmental vulnerable communities that surround it, discussing conflicts, 

political decision-making processes and contextualized society-nature relationship in the 

analyzed territory. 

 

Keywords: Environmental Degradation. Environmental Preservation. Governance. Mata 

do Passarinho. Society and Nature. 
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INTRODUÇÃO 

 

A complexa relação sociedade-natureza é capaz de criar situações bastante 

particulares. A constante supressão do ambiente natural, quando não completa, renuncia 

momentaneamente à paisagem alguns enclaves naturais, rodeados por tecido urbano 

consolidado após a invasão às suas outras porções de espaço natural agora extinto. Isto 

é, portanto, bem expresso nas florestas urbanas, como um retrato de degradação 

incompleta. 

No atual momento de busca pela quase utópica sustentabilidade, quando os 

olhares e ações são voltados aos biomas e ecossistemas mais icônicos no tocante da 

degradação, como por meio das constantes notícias de desmatamento na Amazônia, 

incêndios no Cerrado e poluição sem fim aos nossos rios de águas outrora translúcidas, 

aquela natureza mais próxima do nosso cotidiano é esquecida, sofrendo constantemente 

com as pressões do espaço urbano e da territorialidade humana. Vilipendiada, é o 

reflexo da expansão da sociedade enquanto populações e cidades, tendo constituído em 

outros tempos ela mesma outros ecossistemas e biomas.  

Um desses espaços ecológicos mais comuns dentro das cidades é a floresta 

urbana. Resíduo de um ecossistema mais amplo, elas foram, quando naturalmente 

geradas, degradadas ou preservadas ao longo de diferentes iniciativas, que por fim 

facultaram a existência dessa situação particular, como um pedaço de natureza que resta 

no meio urbano. 

A floresta urbana do município pernambucano de Olinda e objeto de estudo desta 

pesquisa é a Mata do Passarinho. Localizada em área periférica da cidade, e, portanto, 

em situações de vulnerabilidades socioeconômicas e ambientais, como demandas por 

moradia, atendimento de serviços públicos básicos e insegurança alimentar, a Mata do 

Passarinho absorveu iniciativas e processos de uso por agentes sociais em diferentes 

épocas, culminando, quase sempre, em resultados de degradação ambiental. 

Como forças antagônicas, o poder público e a sociedade civil experimentaram 

impasses até que a área foi protegida legalmente, dando início às iniciativas conjuntas 

de gestão ambiental e mediação de conflitos. Entretanto, observou-se que os problemas 

locais não diminuíram significativamente de intensidade, apenas trocaram de agentes, 

formas ou espaços. A omissão do Estado em reduzir as problemáticas que dão origem à 

degradação ambiental também prevalece. 
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Às margens da Mata do Passarinho, uma ocupação de movimento social é muitas 

vezes apontada como única responsável pelos problemas mais sensíveis da floresta 

urbana local. A partir da pesquisa, evidencia-se que, na verdade, as iniciativas vistas 

como negativa na verdade fazem parte de uma estratégia de resiliência ante a condição 

de vulnerabilidade. Descarte irregular de resíduo sólido, invasões clandestinas e uso de 

material natural estão, na verdade, atrelados a contextos mais profundos do que a 

simples intenção ou falta de informação. 

Partindo dos dados coletados em campo e das diferenças teóricas analisadas entre 

modelos de gestão, chega-se na reflexão que para o melhor aproveitamento de 

potenciais de cada agente social, assim como a redução de conflitos a partir do 

atendimento dos diferentes interesses, a gestão ambiental compartilhada deve ser 

incentivada e adotada, incluindo valores de apropriação social e divisão de 

responsabilidades entre os envolvidos na preservação da Mata do Passarinho. 

Nesta pesquisa, apontam-se características positivas e negativas da relação 

sociedade-natureza pelos componentes da gestão ambiental ou dos processos de 

degradação. Formulam-se alternativas de atenuação dos problemas e exploração das 

potencialidades. Fornecem-se subsídios teóricos e práticos para abordagens ecológicas, 

sociais e legais a partir dos resultados colhidos em campo e deduções consequentes, 

bem como os possíveis papeis a serem adotados pelos agentes sociais, sejam eles 

moradores locais, servidores públicos, secretarias governamentais ou integrantes de 

organizações cidadãs. 

Entende-se que a proximidade particular da floresta urbana é importante e deve 

ser utilizada como característica geradora de apropriação social e consequente 

preservação ambiental. A floresta urbana está, para o bem ou para o mal, próxima aos 

locais de vida, reduzidas a um apinhado de árvores por vezes chamado de parque ou 

resistidas enquanto projetos de conservação consolidados, como dois pontos opostos. O 

reflexo de um desses extremos é visto na Figura 1. 
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Figura 1 – Pressões em áreas ecológicas dos espaços urbanos 

 

 

Fonte: O autor, 2015. 

 

No atual momento de crises conjuntas, como a inabilidade do Estado de 

resguardar e gerenciar as coisas públicas, o capital predatório inconsequente e a procura 

pela boa convivência com a natureza nos lugares e com os objetivos equivocados, as 

atenções devem ser voltadas, não apenas, mas também, a estas áreas especiais que estão 

sob o perigo constante de completa extinção.  

Este trabalho se justifica pela necessidade de intervenção e adaptação nas 

estratégias de políticas públicas de conservação contra irreversível degradação, 

lançando luz nos conflitos e iniciativas de gestão locais. Dentro do escopo do programa 

de pós-graduação, ele está inserido na área de concentração de gestão e políticas 

ambientais, servindo como ferramenta de estudo e parâmetro para as diferentes áreas 

interdisciplinares do conhecimento ambiental, bem como contribuição à análise das 

florestas urbanas e os interesses que as rodeiam.  
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Metodologicamente, o resumo do processo de elaboração da pesquisa pode ser 

acompanhado pela Figura 2. 

 

Figura 2 – Processo de elaboração de pesquisa 

 

 

Fonte: SCHNELL et al., 2011. Adaptação: O autor. 
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O caminho de identificação de problema da pesquisa partiu por motivações de 

vivência do pesquisador, comum às investigações qualitativas. O manejo de ideias foi, 

então, especificado pela pergunta norteadora e os objetivos pretendidos. 

Partindo das considerações de que a conservação da natureza depende da 

mitigação de problemas ambientais, e que estes, em ambientes urbanos, estão 

conectados ao contexto social do território, pensa-se que se faz necessária uma 

avaliação interdisciplinar das políticas públicas, em especial a mais ligada com o viés 

social, vista aqui como a estratégia de gestão. Assim, o trabalho toma como norte a 

seguinte questão: por que e como devem ser criadas ou reformuladas políticas públicas 

de gestão ambiental para florestas urbanas, especialmente a Mata do Passarinho, 

levando em consideração seus conflitos sociais? 

Toma-se como hipótese a situação de que a população local no entorno, dentro do 

contexto de vulnerabilidade socioambiental e econômica, tem demandas mais imediatas 

que a conservação ambiental, intimamente ligadas aos baixos indicadores sociais locais, 

devendo esta situação ser levada em conta nos processos de gestão ambiental, pois os 

problemas da área de estudo estão dentro do contexto da convivência entre sociedade e 

natureza. Os objetivos do trabalho estão expostos no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Objetivos do estudo 

 

OBJETIVO TIPO 

Discutir políticas de gestão ambiental e conflitos sociais na 
FURB Mata do Passarinho 

GERAL 

Identificar causas e processos de degradação ambiental na FURB 
Mata do Passarinho 

ESPECÍFICO 

Identificar processos e agentes nos conflitos sociais na FURB 
Mata do Passarinho 

ESPECÍFICO 

Identificar agentes e ações participantes da gestão ambiental na 
FURB Mata do Passarinho 

ESPECÍFICO 

Fonte: O autor 

 

Adiante na metodologia, utilizou-se o levantamento bibliográfico próprio aos 

trabalhos acadêmicos, buscando por base a visão de indissociabilidade entre sociedade e 

natureza, que toma como partida a perspectiva fenomenológica e dialética, onde os 
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sujeitos adquirem identificação e respeito ao lugar de origem e moradia, entretanto por 

vezes atuando com outros agentes em processos antagônicos. Foi feita também a 

pesquisa do referencial jurídico pertinente aos temas e objetos de estudo, servindo como 

orientação às avaliações.  

A pesquisa parte do método hipotético-dedutivo visto com Karl Popper e Mário 

Bunge1. Para tal, utiliza-se um problema para gerar uma solução imaginada provisória 

ou hipotética, de onde, por confronto e indução, tira-se a conclusão final ou novos 

problemas e seus consequentes desdobramentos. 

Com este método, o problema, exemplificado pela pergunta norteadora, surge 

como uma questão premente da necessidade de contraponto de deduções baseadas no 

arcabouço bibliográfico estudado e nas observações de campo. As possíveis soluções 

refletidas como forma de antever possibilidades, no exercício da dedução, são postas em 

experimentação com teorias e observações empíricas e objetivadas. Fazem parte desse 

método também o reconhecimento de fatos, seleção de fatores pertinentes, suportes 

racionais e empíricos, elaboração de dados e inferência de proposições, modelos e 

conclusões. 

O método hipotético-dedutivo é chamado para suprir a necessidade de previsão 

futura, uma vez que, diante do contexto do problema apresentado, é necessária uma 

forma de prover modelos a serem experimentados e por ventura aplicados a situações 

análogas. Caso contrário, encontra-se a necessidade de readaptação dos modelos ou 

mesmo das teorias. 

De toda maneira, esta pesquisa não limita seu leque paradigmático e analítico, 

adotando, por vezes, uma postura de pesquisa de pluralismo metodológico2. A aplicação 

de teorias e técnicas próprias de diferentes métodos, levando-se sempre em conta a 

postura da não existência de antagonismos ou contrariedades entre eles, é capaz de 

expandir constatações e formulações de respostas aos problemas pesquisados, 

combinando perspectivas, sobretudo quando envolve questões por vezes culturais, em 

análises que indispensavelmente não se confrontam, mas se complementam, como o 

levantamento histórico e a projeção de futuro.  

Mesmo que a conotação principal do trabalho seja a abordagem qualitativa, 

também são usados múltiplos instrumentos e medições quantitativos que auxiliam a 

profundidade do estudo e das conclusões retiradas de uma realidade complexa, 

                                                             
1 LAKATOS et al., 2003. 
2 BREWER et al., 1989, 2005; CRESWELL et al., 2010; GREENE, 2007. 
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multifacetada em diferentes camadas, em harmonia ao ganho de uma visão e explanação 

mais abrangentes. 

A identificação dos agentes atuantes e dos indicadores pertinentes foi realizada 

pelo estudo de campo, facilitada pelo histórico de trabalho na área pelo pesquisador. O 

trabalho previu um longo contato e construção junto às comunidades locais, órgãos 

atuantes na área estudada e demais agentes sociais envolvidos, como forma de 

identificar e investigar causas e processos da problemática estudada. Pela metodologia 

do estudo de campo, combinado com a definição procedimental de aquisição de dados 

por intermédio da observação direta participante, aplicação de questionário e entrevistas 

não estruturadas, foi possível obter importantes dados. O estudo de campo se deu em 

região de abrangência e influência da Mata do Passarinho, delimitado pela Figura 3 e 

pelo Mapa 1.  

 

Figura 3 – Representação gráfica de localização do município de Olinda em 

relação à Região Metropolitana do Recife e Pernambuco 

 

 

Fonte: OLINDA et al., 2013. 
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Mapa 1 – Localização da FURB Mata do Passarinho dentro dos limites olindenses 

 

 

Fonte: Idem. 

 

A observação direta participante aconteceu sob a forma de convivência interna e 

intensa na área como imersão científica e legitimação ou não de informações obtidas. 

Optou-se por questionários e entrevista não estruturada devido ao caráter 

majoritariamente qualitativo e explicativo-participante da pesquisa, além do nível 

instrucional de partes envolvidas.  

Quanto ao tratamento dos dados, diversos softwares e mecanismos 

computacionais foram utilizados. Para a transcrição das anotações de campo, foi 

escolhida a técnica de Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software3 – 

CAQDAS. Esta técnica dispõe, originada do campo informático da Qualitative Data 

Analysis4 – QDA, de uma abrangente gama de programas específicos de transcrição de 

textos, bem como sua interpretação, análise e codificação, facilitando o trabalho do 

pesquisador de armazenar, recortar e buscar por informações categorizadas em áreas por 

ele definidas. 

Por se tratar de dados qualitativos, na sua maioria expressos por textos, anotações 

e falas, tanto o QDA quanto CAQDAS são empregados em pesquisas sociológicas, 
                                                             
3 Software de Análise Auxiliada por Computador de Dados Qualitativos. 
4 Análise Qualitativa de Dados. 
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psicológicas, linguísticas, etnográficas e em demais campos sociais. Neste trabalho, a 

ferramenta utilizada foi o QDA MINER LITE 1.4.2, onde a especialidade é a 

codificação textual. Por este programa, o pesquisador, a partir de um cliente em 

máquina local de licença gratuita, insere a transcrição de suas anotações pessoais ou 

outras fontes de dados, estabelecendo critérios de divisão em tópicos ou assuntos, 

através do processo chamado de codificação. Esta técnica está exemplificada na Figura 

4, usando como exemplo excerto da obra literária em finalização “O Verde da Cidade: 

Memórias da Mata do Passarinho", baseada nas histórias e memórias dos moradores e 

agentes locais, sendo um dos frutos das pesquisas na área5. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Cf. Apêndice A. 
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Figura 4 – Interface gráfica de usuário no QDA MINER LITE 1.4.2 

 

 

Fonte: O autor. 
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Pela codificação, o pesquisador tem acesso rápido às questões que o interessa 

tratar no momento, podendo estabelecer relações, contrapontos e outras análises nos 

dados coletados em diferentes pontos temporais. Estas composições podem ser 

organizadas de acordo com frequências, gráficos de ocorrência e natureza do código, 

entre muitos outros, como visto na Figura 5, usando como exemplo trecho da mesma 

obra literária citada anteriormente. 

 

Figura 5 – Análise Qualitativa de Dados (QDA) no QDA MINER LITE 1.4.2 

 

 

Fonte: O autor. 

 

Um código é, normalmente, uma consulta baseada numa palavra-chave ou numa 

frase curta, que simboliza sumariamente atributos centrais no trabalho, essências ou 

dados visuais. Podem ser codificadas entrevistas, notas de campo, artigos científicos, 

documentos públicos, fotografias, vídeos, correspondências e qualquer outra mensagem 

comunicativa transmitida por algum veículo de registro físico6. 

A organização seletiva de uma grande quantidade de dados, principalmente 

textuais, rende ao pesquisador considerável economia de tempo, além da possibilidade 

de visualizar interdependências e referências que estariam ocultas ou perdidas nos 

                                                             
6 SALDAÑA, 2010. 
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cadernos de notas ou mesmo na memória. Entretanto, para o bom uso da ferramenta, a 

determinação dos códigos deve ser rígida, levando em consideração os aspectos de 

análise do trabalho e também o julgamento pessoal do pesquisador quanto às entrelinhas 

das afirmações ouvidas.  

As entrevistas, observações e levantamentos documentais foram submetidos ao 

processo, divididos em subáreas de acordo com os momentos da pesquisa, como por 

exemplo, definição da evolução histórica da FURB Mata do Passarinho e 

reconhecimento de pontos de conflito e seus agentes envolvidos. Dentro destas 

subáreas, diversos foram os rótulos utilizados para busca rápida, confrontação de dados 

e redação lógica das informações. A rotulação e categorização simultânea foram 

imprescindíveis, pois muitas vezes um único trecho de fala carrega informações 

relativas a diversos componentes da pesquisa, intensificados pelo fato da observação 

direta participante e o emprego da entrevista não estruturada serem carregadas de 

informações que requerem ao pesquisador agilidade na coleta dos dados. 

O uso do CAQDAS foi essencial para a construção de diagramas, pois abasteceu a 

ferramenta escolhida para elaboração dos desenhos, estruturas, processos e fluxos, 

Microsoft Visio 2010, cuja função natural é a elaboração de diagramas de fácil 

entendimento e visualização a partir de formas pré-fabricadas. Este foi, assim, o 

tratamento gráfico adotado para a porção pertinente dos dados qualitativos coletados. 

O mapeamento autoral utilizado tem como base a aplicação Google Earth e 

ferramentas gráficas pertinentes de edição de imagem, além de múltiplas fontes de 

dados, como agências governamentais e constatações visuais. As modelagens de terreno 

usam tecnologia 3D obtida através de aerofotogrametria, Geographic Information 

System7 – GIS e de Light Detection and Ranging8 – LIDAR. A ferramenta LIDAR, 

através da pulsação de laser e diagnóstico do tempo de retorno desse sinal, mede com 

precisão distâncias, profundidades e outras informações de posicionamento de objetos 

no espaço, sendo possível produzir mapas de alta precisão com estas informações9. O 

LIDAR é, por exemplo, o responsável pela nova tecnologia de carros que dirigem sem o 

controle humano.  

Pelo cruzamento de dados entre resultados de fotos aéreas, GIS e as informações 

públicas obtidas em campo por carros, triciclos ou pessoas transportando equipamentos 

                                                             
7 Sistema de Informações Geográficas. 
8 Detecção e Medição de Distância por Luz. 
9 WEITKAMP, 2005. 
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montados com LIDAR, as cores originais de elementos são atribuídas junto com formas 

básicas similares em volume. Objetos de importância no espaço, como monumentos, 

são normalmente modelados manualmente, enquanto árvores, conjuntos de casas e 

objetos simples recebem tratamento computadorizado automático. As informações de 

relevo terrestre, e, portanto, também a forma paisagística dos lugares, é bastante acurada 

nesta técnica. 

Os tratamentos estatísticos, gráficos e tabulações foram realizados através da 

ferramenta IBM SPSS Statistics 22, que permite análises de frequência, estatísticas 

descritivas, variação de porcentagens e testes de modelos além de outras ferramentas, 

como é visto na Figura 6. Pela inserção de dados através de valores numéricos 

tabelados, foi possível estabelecer as análises de gráficos e porcentagens.  

 

Figura 6 – Interfaces gráficas do usuário no IBM SPSS Statistics 22 

 

 

Fonte: O autor. 
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Por fim, seguiu-se a análise dos dados e dos tratamentos quantitativos e 

qualitativos, ou seja, a redação da dissertação. O trabalho está dividido em etapas que 

tratam da caracterização e trajetória histórica, natural, geográfica e legal da Mata do 

Passarinho e região próxima, além dos apontamentos gerais sobre florestas urbanas no 

mundo e na história. Segue o referencial teórico pertinente, as relações entre governança 

e gestão ambiental e resultados de questionários, concluindo com contribuições aos 

desafios e consolidação da FURB Mata do Passarinho e problemáticas sociais locais. 

Estima-se que, mesmo de escala local, as potencialidades e contribuições não se 

restrinjam a determinado contexto geográfico, contribuindo em outras aplicações, seja 

servindo de parâmetro ante os problemas semelhantes encontrados na formulação de 

políticas públicas ou mesmo como experiência científica, uma vez que abordagens 

locais são identificadas como espaços apropriados para o exercício do experimento. 

Espera-se também que, com a conclusão da pesquisa, as críticas positivas e 

negativas aos modelos institucionais de gestão ambiental sejam úteis, bem como as 

propostas aqui apresentadas levadas em consideração, estando a atração, apropriação e 

identidade da FURB Mata do Passarinho sobre a população local alçadas à condição de 

estratégia de conservação, pois entendemos que estes aspectos são mais efetivos do que 

regulamentações ou nivelamentos jurídicos complementares às situações por ventura 

experimentadas. Busca-se, através da gestão ambiental, a construção e crescimento de 

uma plataforma de justa e concreta de governança capaz de superar os problemas da 

atualidade. 
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CAPÍTULO 1: Caracterização de floresta urbana, Mata 

do Passarinho  
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1.1 Percurso dos fundamentos legais de uma floresta urbana 

 

Reconhecidamente legítimo pela legislação em vigor, o governo em suas 

diferentes esferas de poder é o primeiro responsável pela criação e manutenção dos 

territórios brasileiros de proteção ambiental. Pelo emprego de uma Unidade de 

Conservação – UC, o poder público reconhece como relevantes os recursos ambientais 

de uma área, juntamente com sua fauna e flora. 

Encontram-se, dentro do escopo jurídico do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação – SNUC, as categorizações e diretrizes de grande parte das UCs, sendo 

complementares os conjuntos devidos de leis e sistemas estaduais posteriores a sua 

implantação10. O SNUC, sendo uma legislação compreensiva e de ação efetiva aos 

dispositivos da Constituição de 1988, traz, na verdade, uma trajetória de ideias e 

discussões que remontam à segunda metade do Século XIX11. Apenas quatro anos 

depois do pioneirismo norte-americano em termos de proteção ambiental, traduzido na 

iniciativa da criação em 1872, mesmo que criticável, do chamado Parque Nacional, na 

área de Yellowstone, primeiro do mundo a receber um tratamento político a fins de 

preservação12, o Brasil fazia seus ensaios de proteção ambiental. 

Mas, em épocas de grandes memórias do colonialismo português, a proteção da 

natureza cedia lugar à exploração mercantil dos recursos naturais, por vezes além de 

predatória, irracional. Tendo fracasso a primeira iniciativa brasileira, que tomou lugar 

como sugestão de criação de dois Parques Nacionais, apenas então nos anos 30 do 

século seguinte surge a ação legisladora de criação de áreas de conservação. Se a 

Constituição de 1988 é a primeira a tratar a questão ambiental de forma abrangente, a 

Era Vargas trouxe um pouco de apreciação sistêmica ao tema junto com o Código de 

Águas, o de Minas e o Código Florestal Brasileiro de 1934. Estavam ali noções de bens 

públicos, patrimônios comuns aos cidadãos que deveriam ser respeitados, através do 

primeiro grande esforço de modernização da iniciativa ambiental brasileira, mesmo que 

ainda embrionárias as obrigações coletivas de defesa da natureza13. 

Três anos depois de formulados e aprovados os primeiros códigos ambientais, o 

Brasil resguardou o Parque Nacional do Itatiaia como sua primeira área de floresta 

                                                             
10 BRASIL, 2000. 
11 ARAÚJO, 2012. 
12 MILANO, 2001. 
13 MACIEL, 2011; MEDEIROS et al., 2004. 
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protegida14. Território irregular de colonização entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, 

ele apresenta a típica beleza cênica procurada pela inovação preservacionista: relevo 

recortado de altitude na Serra da Mantiqueira, grandes matas exuberantes e vales 

inundados por rios. A presença indígena era preferivelmente ignorada até a necessidade 

de um conflito. Durante os anos seguintes, mais Parques Nacionais foram criados. 

Continuando na linha de proteção, nas décadas seguintes se observou o 

surgimento de novos órgãos governamentais, conselhos e sistemas de proteção. As 

antigas leis foram também atualizadas. O advento da Política Nacional de Meio 

Ambiente, sete anos antes da democratizante Constituição em atual vigência, preparou 

as bases, ao menos filosóficas, do que a nação brasileira deve buscar, mesmo que 

utopicamente, para seu desenvolvimento e meio ambiente.  

A Constituição de 1988 trouxe as prerrogativas legais da interação entre as 

florestas urbanas e seus meios limítrofes. Nela, foram estabelecidos os esforços legais 

mais adequados aos tempos atuais, com a sociedade explicitamente encarada como um 

mosaico composto de infinitos agentes sociais e seus interesses. Está também implicado 

o caráter participativo da gestão nas coisas públicas. Assim, as formulações ambientais 

que lidam diretamente com a característica maior de diversidade da sociedade brasileira 

seguem a diretriz do diálogo, especialmente quando relacionado com florestas urbanas. 

É por isso que o SNUC obriga a consulta pública de caráter inclusivo para a criação de 

novas UCs, como consta: “A criação de uma unidade de conservação deve ser 

precedida de estudos técnicos e de consulta pública (...). No processo de consulta (...), o 

Poder Público é obrigado a fornecer informações adequadas e inteligíveis à população 

local e a outras partes interessadas”
15. 

O grande marco prático e funcional no âmbito do direito ambiental brasileiro foi a 

aprovação do SNUC, em 2000, depois de uma década de espera. Com os apontamentos 

internacionais e experiências internas anteriores, o SNUC conseguiu definir critérios e 

regulamentações para as UCs, como por exemplo, as divisões em categorias de proteção 

integral e uso sustentável. Reflexos de políticas anteriores estão também expressos na 

valorização dos povos, espaços e seus usos sustentáveis, bem como o incentivo ao 

desenvolvimento científico e a diversidade da natureza.  

As UCs estão presentes em todo o território nacional, variando de tamanhos e 

territorialidades. Mesmo que por vezes afastadas dos grandes centros urbanos ou 

                                                             
14 BRASIL, 1937. 
15 BRASIL, 2000, art. 22°. 
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mesmo da produção rural urbana, não raro encontramos alguma UC compondo o tecido 

urbano de uma região metropolitana, viabilizadas pelos desdobramentos do SNUC, 

como os sistemas estaduais de UCs, que permitem contemplar particularidades 

ecológicas de escala regional. 

 

1.2 Pernambuco e florestas urbanas 

 

O Sistema Estadual de Unidades de Conservação – SEUC foi implantado no 

estado pernambucano no ano de 200916. Dentro de suas novidades, a Lei Estadual n° 

13.787 deu fim ao impasse legislativo a alguma das áreas ambientalmente protegidas 

em Pernambuco. Categorizadas anos antes da promulgação do SNUC como Reservas 

Ecológicas, estas áreas não encontraram respaldo na nova legislação, que não 

contemplou a categoria. A atualização legal pernambucana, então anos depois do 

SNUC, converteu tais áreas para diferentes categorias, adequando todo o seu território e 

interligando os sistemas de UCs. 

O SEUC pernambucano apresentou como avanço para as áreas atualizadas a 

criação da categoria de florestas urbanas. O estabelecimento contínuo de FURBs tem 

como objetivo a proteção de fragmentos, em geral de Mata Atlântica, dentro de 

territórios sob um intenso processo de urbanização ou já urbanizados. 

Reconhecidas como porções delimitadas e extremamente vulneráveis da natureza, 

as florestas urbanas existem como enclaves territoriais. A premissa básica da 

localização, dentro de área urbana, é também fonte de tensão e conflito. Enquanto 

gestores tentam resguardar a proteção territorial das FURBs com cercas, o mundo 

urbano exterior, muitas vezes constituído por comunidades em situação de 

vulnerabilidade socioambiental, não podem ou não conseguem entender tais florestas 

urbanas como importantes agentes reguladores de equilíbrio ecológico, sobretudo nas 

microrregiões, por conta da extensão majoritariamente resumida dessa categoria 

ecológica.  

No lugar da coexistência e cooperação, resta o afastamento, o perigo diário de 

invasão e a sempre presente degradação ambiental, destoando das principais relações de 

interação entre a sociedade e a natureza presentes na missão da FURB, como a 

integração de comunidades locais e agentes civis aos processos de manejo e gestão do 

                                                             
16 PERNAMBUCO, 2009. 
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poder público, desenvolvimento de atividades científicas e de lazer. A degradação 

ambiental é a redução do potencial de oferta de recursos renováveis e serviços 

ambientais a partir de uma combinação de processos danosos, como por exemplo, os 

efeitos atmosféricos ou geomorfológicos causados pelas atividades produtivas humanas. 

A desertificação, o desmatamento, a deterioração química e física, além da erosão, são 

alguns dos efeitos comuns da degradação ambiental17. 

Uma das poucas florestas urbanas de Pernambuco e objeto central deste trabalho é 

a Mata do Passarinho, localizada no município de Olinda, cuja maior parte da extensão 

é classificada como urbana. É, inclusive, um dos municípios mais populosos do estado, 

estando contabilizados mais de 52.000 habitantes apenas nos bairros vizinhos à Mata do 

Passarinho, especificamente as Regiões 1 e 2 mostradas pelo Mapa 2, que possuem 

também indicadores socioeconômicos desfavoráveis18, exemplificado pelo Mapa 3.  

 

Mapa 2 – Regiões administrativas de Olinda 

 

 

Fonte: Olinda, 2010 (sic). 

                                                             
17 ARAUJO, 2008. 
18 IBGE, 2011. 
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Mapa 3 – Pessoas sem instrução ou com curso fundamental incompleto com 10 

anos de idade ou mais em Olinda 

 

 

Fonte: IBGE, 2011. Adaptação: O autor. 

 

Olinda traz também problemas além da densidade demográfica, como o efeito 

dormitório sob a influência da cidade do Recife, uma baixa atividade econômica com 

pequena atração de investimentos, um orçamento inadequado de baixa arrecadação, um 

turismo contemplativo e concentrado que não favorece a aquisição de serviços e ainda 

possui alto custo de manutenção. 

 

1.3 Mata do Passarinho: aspectos ecológicos, geográficos, legais e sociais 

 

Apesar da história da Mata do Passarinho não estar apoiada por registros públicos 

antigos, talvez por conta do pouco interesse político e econômico dispendido a uma área 

de periferia, ainda é possível encontrar relatos orais, principalmente dos habitantes mais 
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idosos da área. Apesar do perigo de pouca confiabilidade das memórias pessoais, o 

recente plano de manejo19 da FURB Mata do Passarinho reúne os esforços de 

preservação de tais histórias ante o receio da perda através de gerações, relacionando-os 

com os poucos registros oficiais ou testemunhos dos próprios agentes governamentais e 

demais informações de caráter técnico-científico. 

Sabemos então que, em sua formação mais anterior, a FURB Mata do Passarinho 

representava uma grande e única propriedade privada, o que, possivelmente, até 

incluiria a FURB Mata de Dois Unidos, UC recifense localizada a poucas centenas de 

metros que, no passado anterior à ação degradadora antropogênica, poderia ter 

constituído um único corpo de mata protetor do curso do Rio Beberibe, localizado ao 

centro, como uma divisão das duas unidades, como representado no Mapa 4.  

 

Mapa 4 – Localização e destaque da FURB Mata do Passarinho e do Rio Beberibe 

 

 

Fonte: PERNAMBUCO, 2008. 

 

A composição vegetal da FURB Mata de Dois Unidos é semelhante a da FURB 

Mata do Passarinho. Entretanto, as relações entre sociedade e natureza são 

paradoxalmente diversas. Enquanto a UC olindense se encontra regulamentada e 

                                                             
19 OLINDA et al., 2013. 
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degradada, a UC recifense não encontra tanto respaldo legal, mas exibe poucos sinais de 

agressão.  

Para melhor visualização da proximidade entre as duas FURBs, foi criada a 

modelagem digital 3D exposta na Figura 7. A faixa azul ao centro representa o Rio 

Beberibe, cuja posição, por estar abaixo da média do terreno, não é adquirida pela 

ferramenta de mapeamento. 

 

Figura 7 – Representação do Rio Beberibe e das FURBs Mata do Passarinho e 

Mata de Dois Unidos 

 

 

Fonte: O autor. 

 

É dito que o então proprietário correspondente à área da Mata do Passarinho 

detinha o título de coronel, que, provavelmente, fazia mais referência ao sistema 

político do coronelismo20 nordestino do que a própria patente militar. Coronéis eram 

tidos como tomadores e mantenedores de enormes porções de terra, apoiados por poder 

econômico e político baseados na violência. Este sistema, análogo em partes ao 

feudalismo, é característico de um período – República Velha, que durou até 1930 – e 

de um território – por primazia o município, tido como excelente lócus de apropriação 

do público pelo privado. 
                                                             
20 LEAL, 2012. 
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A propriedade seria, na época, defendida por um empregado sempre armado, que 

cuidaria da produção de gado e dos animais silvestres, mantendo toda a área fechada 

para a comunidade, privando os habitantes locais do uso de uma estrada de barro, uma 

nascente de água, um campo de futebol, plantações de café e bambu nas zonas 

pantanosas e principalmente o acesso a consideráveis extensões da margem do Rio 

Beberibe. 

Membro de um dos principais grupos de bacias hidrográficas litorâneas do estado 

de Pernambuco21, o Rio Beberibe enquanto único curso de água corrente imediatamente 

próximo às FURBs desempenha papel fundamental no equilíbrio ecológico da área, 

possuindo no município olindense pouco mais de 21% de sua extensão total, bem como 

quase 33% da população ribeirinha. 

O curso do Rio Beberibe possui diversos condicionantes à degradação ambiental: 

corta regiões densamente habitadas, tem a calha de escoamento estreita, experimenta 

assoreamento por erosão hídrica das encostas areno-argilosas e concentra o maior nível 

de população de baixa renda da Região Metropolitana do Recife – RMR que não dispõe 

de infraestrutura adequada e habita morros. É de tal forma um dos rios mais poluídos de 

Pernambuco, situação agravada pelos baixos investimentos atuais em saneamento 

básico e pela ocupação habitacional irregular tanto em Olinda quanto em Recife. 

Esta situação não é compatível com a importância histórica do Rio Beberibe22, 

que até meados do século XIX foi a principal fonte de abastecimento de água potável 

para as cidades de Olinda e Recife, sendo também, como unidade geográfica basilar, a 

delimitação por excelência da região que, durante mais de 300 anos, passou por projetos 

públicos de saneamento, controle de encostas e enchentes, sendo, inclusive, o primeiro 

cais de atracação de embarcações do território pernambucano. 

A Mata do Passarinho apresenta feições de anfiteatro, num terreno marcado por 

encostas. Tanto sua porção superior quanto abaixo são planas, constituindo local para os 

primeiros processos de degradação, pontuados durante os anos 1980. A ação humana 

direta acelerou o desmatamento, a retirada de argila para regularização de declividade e 

queimadas para a abertura de novos espaços para as habitações irregulares que foram 

construídas à época. Materiais plásticos, animais e plantas exóticas foram misturados à 

biodiversidade local e original do ecossistema da Mata Atlântica. Este processo está 

ligado ao adensamento populacional notado a partir do mesmo período nas regiões 

                                                             
21 PERNAMBUCO., 2012. 
22 CAMPOS, 2005. 
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periféricas brasileiras suburbanizadas, que precisaram incluir a questão da terra e 

moradia em suas pautas de demandas. 

A primeira atitude governamental foi a destruição das ocupações ilegais, o que se 

provou ineficiente ou colateral. Sob o crescente rumor da tomada da área pelo poder 

estatal, pessoas buscaram ainda mais intensamente garantir seus pedaços de terra antes 

que a área estivesse permanentemente inacessível. As notícias de concessões populistas 

de terras irregularmente ocupadas motivaram grandemente as invasões, ante a esperança 

de receber títulos de terras e moradia que acabariam com o sofrimento daquelas famílias 

de periferia. 

Os rumores de apropriação estatal se concretizaram em 1987, ano de 

estabelecimento de uma Reserva Ecológica na área. Entretanto, as esperanças também 

se tornaram realidade, mesmo que não completamente. O governo estadual populista de 

Miguel Arraes reconheceu os invasores residentes como possuidores legítimos do 

direito de habitar, mas tais pessoas nunca receberam documentos de posse legal. 

A intenção de consolidar a Reserva Ecológica não encontrou respaldo em outros 

agentes do poder público. A débil presença governamental nos bairros da região, tanto 

em termos de provisão de serviços e estruturas básicas quanto em termos de capital 

humano. Sem tais recursos, a rede de confiança e motivação proporcionada pelo capital 

social não foi suficiente para implantação das propostas originais. 

Por mais de uma década, a herança natural foi desequilibrada. A responsabilidade 

maior passou então para a Prefeitura Municipal de Olinda – PMO, que nos primeiros 

momentos perseguiu processos de desmembramento do território da Reserva Ecológica 

para o desenvolvimento de planos de loteamento habitacional. No auge da 

intensificação das pressões, na década de 1990, cerca de 600 famílias se estabeleceram 

nos domínios da Mata do Passarinho, no segundo e maior movimento que culminou na 

degradação e perda de cerca de 70% da área natural. 

A resposta foi uma ação repressiva e conjunta tomada pela participação da PMO, 

do Ministério Público de Pernambuco – MPPE, da Agência Estadual de Meio Ambiente 

– CPRH, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

– IBAMA, da 1ª Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente – 

CIPOMA e da Polícia Militar de Pernambuco – PMPE. À ocasião, a população foi 

removida e o perímetro reestabelecido. Não há registro oficial acerca de violência 

policial, apenas a demolição das construções. 
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Um decreto foi expedido pela PMO em 1998 tornando 11,27ha como área de 

expropriação de utilidade pública como forma de regulamentar, finalmente, a Mata do 

Passarinho como posse governamental. Uma década depois, um lote menor foi 

expropriado para ser fundido à FURB, que então passou a representar 0,31% do 

território total de Olinda, ou 13,36ha. Na época, como complementação aos esforços de 

consolidação da Mata do Passarinho enquanto território legítimo de preservação 

ambiental, o agora reconhecido bairro de Passarinho começou a receber projetos de 

urbanização. 

Durante os anos seguintes, os planos traçados para a UC foram revividos. Cercas 

foram construídas nos limites da Mata do Passarinho, enquanto a CIPOMA dava início 

às atividades e rondas de monitoramento, usufruindo de infraestrutura construída para 

este fim, como alojamento, cozinha e sanitários. Outros espaços e estruturas foram 

também destinados a atividades educacionais e ambientais, salões de conferência, salas 

de exibição, biblioteca e escritórios, como são vistos na Figura 8 e na Figura 9. 

 

Figura 8 – Instalações estruturais na FURB Mata do Passarinho 

 

 

Fonte: O autor, 2014. 
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Figura 9 – Serviços na FURB Mata do Passarinho 

 

 

Fonte: O autor, 2014. 

 

As ações ostensivas possibilitadas pela aproximação da PMO e da CIPOMA 

garantiram tranquilidade para a Mata do Passarinho, reconhecido local para prática de 

violências como homicídios e tráfico de drogas desde anos muito anteriores. Houve 

aproximação com comunidades locais, notadamente a partir de projetos envolvendo 

idosos e crianças em idade escolar, além de um levantamento fitossociológico realizado 

pela Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE. Concomitante, estavam 

sendo empreendidos projetos de habitação próximos, que, posteriormente abandonados, 

foram reivindicados pelo Movimento de Luta pelo Teto – MLT, no que constitui hoje a 

maior tensão entre a FURB Mata do Passarinho e a sociedade. A ocupação restante, do 

Residencial Bajado, está simulada na Figura 10, por indisponibilidade de pontos para 

fotografia completas e impedimento dos moradores para registros próximos. 
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Figura 10 – Representação do Residencial Bajado 

 

 

Fonte: O autor. 

 

Tal proximidade como fonte de pressão, mostrada também pela imagem de 

satélite do Mapa 5, é característica comum de ambientes naturais inseridos em 

formações urbanas. Entretanto, tais situações guardam a melhor possibilidade de 

apropriação social dos processos de gestão ambiental, pois, sob tais condições, não 

existem agentes mais presentes, e, portanto, altamente qualificados para exercer o papel 

de gestores. Em suma, os que são vistos hoje como causa de problemas tem total 

possibilidade de transformação em resolução de problemas no futuro. Essa participação 

já é prevista na própria definição de gestão ambiental, onde se afirma ser um 

 

processo de articulação de ações dos diferentes agentes sociais que 

interagem em um dado espaço, visando garantir, com base em 

princípios e diretrizes previamente acordados/definidos, a adequação 

dos meios de exploração dos recursos ambientais – naturais, 

econômicos e socioculturais – às especificidades do meio ambiente23. 

 

                                                             
23 LANNA, 1995, p. 17. 
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A gestão ambiental, muitas vezes é, em suma, também um processo de mediação 

de interesses e conflitos, tanto potenciais quanto explícitos, cabendo ao Estado o papel 

mediador e pretensamente neutro24. 

 

Mapa 5 – Delimitação da ocupação de movimento social 

 

 

Fonte: O autor. 

 

Entre os anos de 2004 e 2009 o reconhecimento da Mata do Passarinho como uma 

importante UC sofreu alguns reveses. O distanciamento gradual do poder público abriu 

espaço para o retorno de problemas como o descarte e deposição irregular de resíduos 

sólidos, queimadas ilegais e erosão por problemas de drenagem. Neste período, não se 

encontrou entendimento e o convênio com a CIPOMA não foi renovado, prejudicando 

atividades públicas a partir dos novos casos registrados de vandalismo, furto, perda de 

infraestrutura, perigo nas trilhas e retirada de capital humano. 

                                                             
24 SILVA, 2006. 
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Encontrada mais uma vez na necessidade de resgate por planos emergenciais, 

dessa vez a ajuda partiu do governo estadual, que destinou fundos financeiros e 

secretarias para a revitalização do espaço físico e resolução dos demais problemas que 

impediam o prosseguimento de atividades como a educação ambiental. As sugestões 

presentes em estudos, voltadas à gestão, manejo e sustentabilidade, entretanto, não se 

manifestaram. 

Em 2011 o fim da atuação do CIPOMA na área foi completado, por alegações de 

falta de efetivo, ameaçando ainda mais as atividades desempenhadas dentro e no 

entorno da FURB Mata do Passarinho. As reconstruções estruturais foram finalizadas 

apenas em 2012, um ano após a Mata do Passarinho ser reintroduzida na lei estadual 

ambiental. Uma vez que as Reservas Ecológicas já não seriam mais contempladas pelos 

textos legais, a UC foi então categorizada, posteriormente, mas sob o escopo do SEUC, 

como uma Unidade de Uso Sustentável – Reserva de Floresta Urbana, o que significa 

que objetiva aliar ações de conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos 

naturais25. A Figura 11 e a Figura 12 trazem as diferenças normativas entre o SEUC e o 

SNUC, denotando-se a adição da floresta urbana. 

 

Figura 11 – Unidades de Conservação para o SNUC 

 

 

Fonte: BRASIL, 2000. Adaptação: O autor. 

 

                                                             
25 PERNAMBUCO, 2011. 
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Figura 12 – Unidades de Conservação para o SEUC 

 

 

Fonte: PERNAMBUCO, 2009; Id., 2011. Adaptação: O autor. 

 

Como a legislação considera a floresta urbana como uma área remanescente de 

ecossistema, sobrevivente a processos de degradação, espécies exóticas são toleradas, 

não importando sua participação na população ecológica total. O essencial, nesta 

categoria, é a localização espacial, devendo estar inserida em território urbanizado. Este, 

por sua vez, não deve ser capaz, em condições normais, de suprimir atributos ambientais 

relevantes da UC estabelecida. A RMR conta com oito FURBs, sendo apenas duas delas 

nos municípios de Olinda e Recife. As suas características altamente urbanas, Olinda 

com 98% de seu território e Recife praticamente todo urbanizado, atendem os requisitos 

legais necessários. 

Como prescreve a regulamentação legal, tomou posse, durante o ano de 2012, o 

Conselho Gestor consultivo, composto por igual participação entre o Estado e a 

sociedade civil organizada.  

 

Os conselhos são espaços públicos que gozam de autonomia, esfera 

pública que não é meramente estatal, mas espaço de cogestão para as 

decisões de políticas públicas, que tornam o aparelho estatal mais 

permeável e sensível às demandas éticas das sociedades atuais e 
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possibilita ao cidadão inserção e segurança na expressão e defesa de 

seus interesses26. 

 

Espera-se dos conselhos o acompanhamento das atividades de monitoramento e 

licenciamento ambiental; a implementação das políticas públicas ambientais nos 

devidos territórios; elaborar regimentos de uso dos espaços naturais; participar de 

atividades de divulgação; sugerir adaptações nas legislações ambientais; discutir sobre 

concessões, penalidades e deliberar sobre aspectos pertinentes às UCs; acompanhar a 

execução financeira; promover palestras, encontros e oficinas de formação, entre outros. 

Neste mesmo ano foi elaborado o Plano de Manejo, um dos poucos do estado 

pernambucano, contando com importantes pesquisas biológicas, históricas, 

zoneamentos georreferenciados, divisão de responsabilidades, metas e calendário de 

missões, usos tolerados e proibições para cada zona da FURB. 

O Plano de Manejo da FURB Mata do Passarinho nos traz contribuições de 

experiências de mais de duas décadas, desde os primeiros conflitos políticos e 

socioambientais por terra no local. Estão resguardadas nele características como 

biodiversidade animal e vegetal, formação histórica, composição geomorfológica e 

extensão territorial. 

Geomorfologicamente, a estrutura de anfiteatro da Mata do Passarinho se ergue na 

formação sedimentar do Grupo Barreiras, comum na faixa litorânea de Pernambuco e 

do Brasil, pedologicamente formado por areia, argila e silte consolidados em diferentes 

proporções e com grande influência marítima e continental27. O mapeamento 3D da 

Figura 13 evidencia o desenho de anfiteatro da FURB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 PIEPER, 2010, p. 26. 
27 NUNES et al., 2011. 
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Figura 13 – Representação da forma de anfiteatro da FURB Mata do Passarinho 

 

 

Fonte: O autor. 

 

Especificamente por conta de proximidade, o sítio da Mata do Passarinho compõe 

a planície de inundação fluvial do Rio Beberibe, apesar de não estar situada sobre a 

Formação Beberibe. Esta se localiza mais ao norte do estado, como nos municípios de 

Igarassu, Itamaracá e Itapissuma, formando uma fina, porém extensa, faixa em sentido 

norte-sul. Compartilha, junto com o Grupo Barreiras, o alto potencial aquífero e 

sedimentar, apesar de serem de idades geológicas diferentes. O Grupo Barreiras é uma 

construção quaternária e a Formação Beberibe um conjunto menos extenso de depósitos 

arenito argilosos terciários28. Tais condições favoreceram o desenvolvimento e 

sobrevivência do bioma da Mata Atlântica. O solo local, altamente suscetível à erosão, 

possui muitas linhas de drenagem. A fácil infiltração reabastece os reservatórios 

subterrâneos, largamente utilizados pela floresta e pela população29. Com a captação 

natural de água facilitada, árvores de clima quente e porte médio, comum na vegetação 

de Mata Atlântica, encontram ambiente amigável ao crescimento. 

                                                             
28 DOMINGUEZ et al., 1990. 
29 COELHO, 1997. 
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Do solo às evidências ecológicas, a Mata do Passarinho prova ser um fragmento 

secundário, no meio da etapa de restauração dos processos de degradação e introdução 

de espécies exóticas. Atualmente, a UC conta com baixa biodiversidade vegetal, que 

consiste basicamente de árvores lenhosas propícias ao sol. São identificadas por volta de 

50 espécies nativas e exóticas, como visgueiros, pitangueiras, mangueiras, macaíbas, 

jatobás, jaqueiras, ingá-cipós, dendês e embaúbas, entre outras. Em relação a espécies 

arbustivas menores e herbáceas carecem informações. 

A participação das espécies frutíferas é elevada, tornando-se alvo das disputas 

entre os habitantes vizinhos e a administração da Reserva. Muitos entram, sem 

autorização, para coletar frutos caídos no solo ou ainda nos galhos, como forma de 

complementar a disponibilidade nutricional e garantir a segurança alimentar. Em geral, 

mesmo constantes e não permitidas, essas pequenas invasões são toleradas, desde que 

não acarretem grandes incidentes. 

Gestores locais também apontam as incursões noturnas para realização de rituais 

religiosos de matriz africana e brasileira como um dos pontos de conflito. Uma das 

trilhas, acintosamente, chegou a receber o nome da religião. Por ela encontramos as 

sobras de materiais religiosos, como potes plásticos, garrafas, velas e animais 

sacrificados, expostos na Figura 14, que potencialmente atraem espécies invasoras ou 

iniciam incêndios surpresa. Entretanto, a administração da FURB reconhece a 

legitimidade da população em utilizar os espaços naturais se assim demandam sua 

religião, e projetam uma situação futura regularizada, possivelmente com áreas da UC 

destinadas especificamente para este uso. A ideia, inovadora, careceria de apoio político 

para regulamentação e treinamento institucional para o acompanhamento. 
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Figura 14 – Restos de materiais ritualísticos na FURB Mata do Passarinho 

 

 

Fonte: O autor, 2014. 

 

Por conta do reduzido território em termos de extensão física e da constante 

degradação, a Mata do Passarinho abriga também uma fauna de baixa biodiversidade, 

ao contrário do que é comumente encontrado em florestas costeiras com seus numerosos 

mamíferos, carnívoros, morcegos e roedores de diversos tamanhos. 

Todavia, mesmo que o desequilíbrio ecológico na Reserva seja grande, são 

localizados muitos anfíbios, aracnídeos, pequenas aves e répteis, como também a 

presença de alguns mamíferos como preguiças, macacos, roedores e raposas. Insetos de 

diversos tipos somam sua presença, ao contrário dos peixes, inexistentes mesmo no 

grande açude localizado no centro da Mata do Passarinho, severamente eutrofizado.  

A presença excessiva de algas e seus compostos químicos prejudica a qualidade 

da água e a possibilidade de oxigenação, praticamente impedindo o desenvolvimento de 

vida aquática. Este açude é famoso na comunidade local e é facilmente acessível por 
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uma das trilhas abertas na UC. Algumas espécies da UC são vistas na Figura 15 e a 

eutrofização na Figura 16. 

 

Figura 15 – Espécies encontradas na FURB Mata do Passarinho 

 

 

Fonte: O autor, 2014. 
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Figura 16 – Eutrofização de corpo aquático na FURB Mata do Passarinho 

 

 

Fonte: O autor, 2015. 

 

A flora se beneficia da quantidade de luz que penetra próxima ao solo, mantendo 

os níveis ideais ao florescimento, além de ajudar na iluminação abundante durante as 

trilhas guiadas, um dos maiores atrativos da FURB Mata do Passarinho como exposto 

na Figura 17, apesar de sofrer com a falta de profissionais mantenedores e com os 

períodos de chuva, que costumam erodir o terreno. 
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Figura 17 – Atividades guiadas na FURB Mata do Passarinho 

 

 

Fonte: O autor, 2013. 

 

Pela lei, a FURB em contrapartida deve oferecer serviços ambientais dentro do 

perímetro urbano, que se traduzem em capital natural, funções, produtos e benefícios 

renováveis derivados das atividades diretas ou colaterais próprias de um ecossistema30. 

O controle pedológico, climático, e aquático, a redução da poluição e incremento na 

qualidade do ar, juntamente com a capacidade de abrigar a fauna e a flora são listados 

como alguns desses serviços, por vezes essenciais à qualidade de vida urbana. Um 

exemplo mais completo dos serviços ambientais se apresenta no Quadro 2. 

 

 

                                                             
30 CONSTANZA et al., 1997. 
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Quadro 2 – Serviços ambientais, exemplos e presença na FURB Mata do 

Passarinho 

(continua) 

 

SERVIÇO FUNÇÃO EXEMPLO 
MATA DO 

PASSARINHO 

Ciclagem de 
nutrientes 

Aquisição, processamento e 
armazenamento de nutrientes 

Fixação de nitrogênio ou 
outro elemento ou 

nutriente 
✔ 

Controle 
biológico 

Dinâmica populacional 
Predadores chave no 
controle de espécies 

X 

Controle de 
erosão 

Retenção de solo 
Prevenção da perda do 

solo por vento, drenagem 
ou outros processos 

✔ 

Cultural 
Oferecimento de usos não 

comerciais 

Valor estético, artístico, 
educacional, científico ou 
espiritual do ecossistema 

✔ 

Fornecimento 
de água 

Armazenamento e 
conservação de água 

Provisão de água para 
agricultura, indústria ou 

população  
X 

Matéria-prima 
Produção primária bruta de 

materiais 
Extração de forragem, 

combustível ou madeira 
X 

Pedogênese 
Processos de formação do 

solo 

Intemperismo de rocha e 
acumulação de material 

orgânico 
✔ 

Polinização 
Movimento de gametas 

florais 

Fornecimento de 
polinizadores para 
reprodução vegetal 

✔ 

Produção de 
alimentos 

Produção primária bruta de 
alimentos 

Extração de peixes, 
frutos, caça, grãos ou 

agricultura de subsistência 
✔ 

Recreativo 
Oferecimento de atividades 

recreativas 
Ecoturismo, pesca 
esportiva, trilhas 

✔ 

Recursos 
Genéticos 

Fonte de materiais e produtos 
biológicos únicos 

Medicamentos, materiais 
para compostos 

científicos, genes 
resistentes a patógenos e 

controle de pestes, 
espécies ornamentais 

X 

Refúgio 
Habitat para populações 
residentes e transitórias 

Viveiros, espaços de 
descanso e alimentação, 

receptividade de espécies 
migratórias 

✔ 
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Quadro 2 – Serviços ambientais, exemplos e presença na FURB Mata do 

Passarinho 

(conclusão) 

Regulação 
climática 

Regulação da temperatura e 
precipitação global ou local 

Produção de 
dimetilsulforeto, retenção 

de efeito estufa, 
sombreamento 

✔ 

Regulação de 
distúrbios 

Amortecimento e integridade 
do ecossistema contra 
flutuações ambientais 

Proteção contra 
tempestades, inundações, 
seca e outras respostas a 
variabilidades naturais 

✔ 

Regulação 
gasosa 

Regulação da composição 
química atmosférica 

Equilíbrio entre oxigênio 
e gás carbônico, ozônio 

para proteção ultravioleta 
✔ 

Regulação 
hídrica 

Regulação de fluxos 
hidrológicos 

Abastecimento de água 
por bacias hidrográficas, 
reservatórios e aquíferos 

✔ 

Tratamento de 
resíduos 

Recuperação de nutrientes ou 
remoção de compostos hostis 

Tratamento de resíduos, 
controle de poluição e 

desintoxicação 
X 

Fonte: Id., p. 254. Adaptação: O autor. 

  

Percebemos que, mesmo reduzida em extensão e biodiversidade, a FURB Mata do 

Passarinho apresenta diversos atributos suficientes para atestar sua importância 

socionatural no provimento de serviços ambientais. Dos 17 tipos listados, a Mata do 

Passarinho não atende a apenas cinco deles, ou seja, menos do que ⅓ do total. 

Dos serviços não contemplados pela FURB Mata do Passarinho, há de se atestar a 

dificuldade de algum fragmento de floresta fornecer, por exemplo, água para atividades 

produtivas, como a indústria. Esta última geralmente é a responsável pela supressão 

ambiental, havendo sinergias entre os dois sistemas apenas em casos excepcionais. 

A existência de genes ou produtos biológicos únicos também está condicionada a 

uma alta taxa de biodiversidade, encerrada em ambientais florestais mais robustos do 

que a Mata Atlântica urbana e secundária. Excetuando-se esses dois casos apresentados, 

a Mata do Passarinho falha em apenas três pontos, além de obter méritos por cumprir 

outros quesitos da lista a partir da intervenção humana, como os aspectos culturais e 

recreativos. 
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2.1 Bases da relação sociedade e natureza, vulnerabilidade e governança 

 

Civilizações antigas como o Egito, a Grécia e Roma nos ensinam que nem sempre 

é preciso tanta regulamentação legal para proteger as florestas dentro de nossas 

cidades31. Em tempos de intensa espiritualidade, busca de usos medicinais da natureza 

ou mesmo a simples fuga hedonista, a ecologia urbana detinha elevado grau de 

compreensão, cultivando famosos jardins em meio aos edifícios e sítios sagrados. 

Saltando nos séculos, a Revolução Industrial, por outro lado, sistematicamente 

derrubou os espaços verdes para favorecer uma produção agrícola mecanizada. Apenas 

no Século XX seria formada – ou recuperada – a valorização dos ambientes verdes em 

tecido urbano, através de organizações civis. A esta altura, muitas espécies exóticas já 

se encontravam espalhadas pelo mundo, trazidas pelos imigrantes políticos e 

econômicos de tempos passados, sobretudo na América. A partir da atuação dos 

pequenos agentes sociais, foram sendo compostas experiências de florestas urbanas 

artificiais, ou simples espécies plantadas onde antes não havia território verde. As 

políticas de instrução, manutenção e alguma conservação foram se desenvolvendo 

concomitantemente a estas práticas. O surgimento de novas tecnologias e ferramentas 

de avaliação destes trabalhos foi percurso natural do processo de desenvolvimento. 

O que se mostrava como uma favorável retomada da cultura de convivência sadia 

entre natureza e sociedade de séculos passados sofreu grandes problemas algumas 

décadas antes da virada para o Século XXI. De maneira geral, as sucessivas crises 

econômicas globais reduziram o orçamento e consequente atuação dos Estados. As 

áreas verdes, literalmente saqueadas, abriram espaço a outros empreendimentos 

produtivos que traziam ameaças de degradação e contaminação. O fim do século, 

entretanto, viu o ressurgimento com força dos movimentos verdes, dirigindo a atenção 

pública às questões ambientais. Tais movimentos ainda hoje se recuperam de antigos 

problemas32, precisando encarar desafios agora contextualizados aos tempos atuais.  

A reconciliação entre a sociedade e natureza tem papel de destaque nas muitas 

categorias das UCs brasileiras. Aquelas de áreas remanescentes de ecossistema por 

processos de degradação ambiental, principalmente as florestas em ambiente urbano, 

estão em posição de destaque. O equilíbrio proposto é explícito. 

                                                             
31 GREY et al., 1978. 
32 GELDERLOOS, 2011. 
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O reencontro entre a cidade e o natural é de todo vantajoso para ambas as partes. 

A natureza oferece seus serviços ambientais enquanto a sociedade, em teoria, toma o 

papel de sua protetora, amenizando pressões e estabelecendo critérios para seu próprio 

crescimento. Porém, esta relação tende a ser desequilibrada. Os processos de 

degradação ambiental partem do meio urbano e tolhem as competências ecológicas dos 

corpos naturais, agora degradados e poluídos, não sendo capazes de oferecer suas 

propriedades de controle local hídrico ou climático. Funções de equilíbrio pedológico 

ou de proteção à fauna e flora, por exemplo, prejudicam, quando atingidos pelos danos 

antrópicos, recursos urbanos como a prevenção de desastres naturais e possibilidades de 

lazer. 

Florestas urbanas são entendidas de maneiras diversas entre os países que as 

protegem nas suas legislações. Na América do Norte, tanto arborizações privadas e 

governamentais ou obras de grande porte de jardinagem são tipificadas como florestas 

urbanas. Já na Europa, apenas a vegetação nativa comumente resguarda a classificação. 

O Brasil segue modestamente a norma europeia por falta de uma delimitação nacional e 

clara, onde, inclusive, muitos parques são na verdade florestas urbanas. A normatização 

dos parques, por sua vez, é de uma influência intensa e direta do processo histórico 

norte-americano e seu movimento preservacionista. Dessa forma, resta aos estados da 

federação brasileira a definição do que são as floretas urbanas, que geralmente 

aparecem como porções grandemente vulneráveis da natureza. Por conta disso, a 

instalação de cercas, barreiras e fomento a ações de proteção e prevenção são quase 

simultâneas aos trabalhos de definição legal de novas florestas urbanas. 

De modo geral, da América do Norte à Europa e de volta ao Brasil, a importância 

dada às florestas urbanas é crescente, sendo estas indispensáveis aos projetos de 

biodiversidade, mitigação de efeitos de poluição e ilhas de calor, acompanhamento 

psicológico de enfermos e demais iniciativas de ganho em qualidade de vida, o que, 

inclusive, é capaz de se transformar em ganhos econômicos. Importantes exemplos de 

florestas urbanas estão expostos no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Florestas urbanas no mundo 

 

NOME LOCAL CARACTERÍSTICA 

Cidade de Atlanta Estados Unidos da América 
Considerada a “cidade na 

floresta” pelo alto número de 
árvores em seu território 

Floresta da Tijuca  Rio de Janeiro, Brasil Maior floresta urbana do mundo 

Floresta de 
Johannesburg 

África do Sul Maior floresta urbana do mundo 
por reflorestamento antrópico 

Košutnjak  Sérvia Floresta mais visitada dos 
Bálcãs 

Sanjay Gandhi  Índia Um dos maiores parques dentro 
de perímetro urbano do mundo 

Fonte: AMERICAN FORESTS, 2012; BEOGRAD, 2004; MAHARASHTRA, 2012; 

MESSENGER, 2010; WENDE, 2010. Adaptação: O autor. 

 

Em locais onde a degradação foi tão forte que a vegetação terminou quase 

totalmente suprimida, a tática do reflorestamento artificial de florestas urbanas é 

empreendida. A China planta paredões verdes quilométricos para amenizar os efeitos da 

sua poluição e consequente variação climática, por exemplo. No planejamento urbano, 

chama-se de cinturão verde a técnica de reposição antrópica da natureza, que, ao redor 

de um território alvo como uma cidade, deixa faixas largas de terra sem uso urbano, 

para o crescimento de um escudo protetor natural ou fronteira vegetal. Quando estes 

interseccionam os territórios protegidos, são denominados de corredores verdes. 

Tanto a existência de fato das florestas urbanas quanto técnicas e políticas 

públicas adotadas para protegê-las tocam o entendimento de vulnerabilidade. Esta é a 

possibilidade de um sujeito, população ou ecossistema experimentar situações de dano, 

perigo ou stress, seja por causa exógena ou endógena33. 

Vários são os fatores identificáveis para situações de vulnerabilidade, como 

exposição contínua a um ou múltiplos agentes de perturbação; sensibilidade alterada 

mesmo fora da presença das fontes de perturbação; capacidade de resiliência do 

indivíduo ou do sistema; recursos e ações disponíveis de atenuação da vulnerabilidade, 

e; atenção de instituições públicas. O processo de vulnerabilidade se inicia por uma ou 

mais causas como base, alteradas por pressões dinâmicas positivas – resiliência e 
                                                             
33 TURNER et al., 2003; MASSMANN et al., 2013. 
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negativas – sensibilidade, que, necessariamente, terminam com resultados de condições 

inseguras. Explicitamente: 

sensibilidade descreve o estado do objeto de referência na relação com 

fatores de stress para assim determinar a extensão dos efeitos nele 

próprio. Resiliência, a terceira dimensão da vulnerabilidade, 

representa as forcas e recursos disponíveis a uma unidade de 

referência para determinar sua habilidade de lidar com stress, dialogar 

com ele e se adaptar34. 

 

A vulnerabilidade é dessa forma medida principalmente pela intensidade da 

exposição e dos impactos por esta gerados. A vulnerabilidade ambiental da Mata do 

Passarinho está ligada à exposição aos perigos urbanos, como poluição, riscos de 

incêndios, contaminação por resíduos e interferência humana.  

É correto ressaltar que outros agentes envolvidos nestes processos, como as 

populações humanas comumente apontadas como degradadoras da Mata do Passarinho, 

também experimentam seus próprios processos de vulnerabilidade. Se, por um 

momento, os gestores públicos apontam os comportamentos de descarte irregular de 

lixo nos arredores da UC, eles se esquecem de apontar também a vulnerabilidade 

socioeconômica da população que não conta com saneamento nem coleta de resíduos 

adequados. Diferentes vulnerabilidades estão exemplificadas pela Figura 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34 “Sensitivity beschreibt den Zustand des Bezugsobjektes in Relation zu den Stressfaktoren und bestimmt 
so das Ausmaß der Auswirkungen von diesen. Resilience die dritte Dimension von Vulnerabilität, 
representiert die Stärken und verfügbaren Ressourcen einer Bezugseinheit und determiniert so die 
Fähigkeit mit Stress umzugehen, diesen zu bewältigen und sich anzupassen”. MASSMANN, 2015, p. 27. 
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Figura 18 – Triângulo da vulnerabilidade social 

 

 

Fonte: WATTS et al., 1993, p.53. Adaptação: O autor. 

 

Ainda no exemplo utilizado, percebemos as três dimensões apresentadas pela 

figura. A população, destituída da possibilidade de gozar pelo exercício ou fazer valer 

direitos pelo empoderamento, encontra-se em situação de vulnerabilidade perpetuada 

também pelos padrões sociais de reprodução da classe, neste caso, trabalhadora de baixa 

renda expropriada dos meios necessários à civilidade urbana. Este processo e suas 

deformações são expostos pela Figura 19.  
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Figura 19 – Processo de vulnerabilidade 

 

 

Fonte: DFID, 1999. Adaptação: O autor. 

 

Os componentes integrantes desse esquema são interdependentes e 

interinfluenciáveis. No exemplo analisado, a falta de capital social, financeiro e físico, 

impacta no acesso e uso das estruturas transformadoras. A ausência ou dificuldades 

dessas, por conseguinte, afeta e piora os contextos de vulnerabilidades. A tática do 

descarte irregular dos resíduos dentro do espaço da Mata do Passarinho, nada mais é, 

então, parte de uma estratégia buscada inconscientemente para melhorar as condições de 

subsistência, tendo em vista a impossibilidade de compatibilizar um ambiente 

doméstico digno com a presença não tratada dos rejeitos sólidos cotidianos. 

A vulnerabilidade é trabalhada juntamente com o risco de desastre e o perigo, 

sendo tratada como fórmula matemática por diferentes autores35, numa aproximação 

sistêmica trabalhada pelas ciências naturais e engenharias36 onde, apesar de por vezes 

alterarem sua estrutura, a abordagem permanece semelhante. O risco de desastre, 

representado por “RD”, é produto da potencialização entre a vulnerabilidade, 

representada como “V”, e o perigo, representado por “P”. O resultado pode ser 

dirimido, além, pela capacidade de resiliência, escrita por “R”. Temos: 

 

                                                             
35 BROOKS, 2003; UNDRO, 1979. 
36 COY, 2010. 
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𝑅𝐷 =
𝑃 ×  𝑉

𝑅
 

 

Nas teorias de avaliação de risco, o risco de desastre sempre será uma 

característica externa e natural incontrolável, produto do meio visto como ocorrência, 

enquanto o perigo e a vulnerabilidade podem ser controláveis. O risco de desastre 

também tem a presença de um objeto central como imprescindível, seja como um 

indivíduo ou como um sistema a ser atingido. O perigo e a vulnerabilidade, dependendo 

dos seus tipos específicos, podem não depender de outros componentes. 

O risco de desastre é uma possibilidade de acontecimentos danosos de diferentes 

proporções, sendo resultado negativo dos perigos e vulnerabilidades locais, numa 

dinâmica do tipo sociedade-natureza37. Os de razão física são mais comuns e, portanto, 

fáceis de apontar: terremotos, tsunamis, furacões, incêndios e inundações, entre outros. 

O risco de desastre é uma ameaça presente e identificável, existente por conta de 

interações e condições próprias à natureza, como por exemplo, sítios propícios ao 

deslizamento de terra, ou condicionadas pela atuação humana, como erosão de solos por 

fatores antrópicos que resultam também nos mesmos deslizamentos de terra. 

Enquanto o risco de desastre representa o resultado ou acontecimento, o perigo 

aparece como a ação, condição ou circunstância que possibilita o acontecimento do 

risco de desastre38, às vezes não compondo, sozinho, a ação causadora de dano. 

Enquanto o acontecimento num dado tempo e espaço de um deslizamento de terra é o 

risco de desastre, o perigo representa o próprio deslizamento de terra, estando alguns 

espaços, em determinados tempos, mais propícios a esse movimento. 

A vulnerabilidade é uma exposição que gera um grau de suscetibilidade ao perigo 

e, por conseguinte, ao problema maior do risco do desastre, sendo os dois primeiros, por 

muitas vezes, ocultos à avaliação humana. Para um deslizamento de terra afetar uma 

população ou um sistema, é necessário haver a vulnerabilidade de exposição ou 

sensibilidade a um espaço a ser atingido pelo evento. Esta exposição pode ter diversas 

causas sociais, econômicas, ambientais, culturais ou políticas, ligadas às peculiaridades 

de um grupo, espaço ou sistema. A evolução da causa base de vulnerabilidade ao 

desastre de fato é exemplificado na Figura 20. 

 

                                                             
37 UNDP, 2004. 
38 UNISDR, 2004. 
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Figura 20 – Evolução da vulnerabilidade 

 

 

Fonte: WISNER et al., 2003, p. 51. Adaptação: O autor. 

 

A resiliência é o único fator externo que pode reduzir os danos dos perigos e 

vulnerabilidades, quando estas mesmas não experimentam ações mitigadoras. A 

identificação e mapeamento de áreas de risco, populações vulneráveis, implementação 

de sistemas de acompanhamento e alerta ou mesmo o simples provimento de serviços 

pertinentes à urbanidade são capazes de diminuir ou neutralizar os efeitos negativos 

esperados. 

Relacionando com a FURB Mata do Passarinho e comunidades próximas, a 

melhor abordagem para redução das vulnerabilidades e perigos, ou aumento das 

resiliências, perpassam as táticas e estratégias conjuntas de manejo e gestão. Temos: “o 

primeiro, mais ligado aos fatores elementares como solo e recursos hídricos; o 

segundo, envolvendo os diversos agentes sociais presentes no cenário analisado”
39. 

A cooperação entre diferentes agentes só é possível num momento onde  

 

noções de divisão de responsabilidades e de complementariedade 

entre as competências federais, estaduais e municipais ganham 

importância, acompanhadas de discussões sobre o papel dos diversos 

                                                             
39 CAVALCANTE JÚNIOR, 2015, p 523.  
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atores sociais na reformulação das políticas públicas e no 

reordenamento das demandas setoriais e regionais40. 

 

Se classificarmos a sociedade brasileira de acordo com a relação entre sociedade e 

Estado constituído, esta representaria a terceira fase. Se durante os anos de 1970 existia 

clara oposição da sociedade civil organizada ao modelo e à práxis do Estado, hoje, e 

desde o fim da década de 1990, vivemos um momento de pluralidade e mudança real de 

paradigmas, superando o estágio intermediário de cooptação dos movimentos sociais, 

onde perdemos muito do poder de representatividade41. A gestão ambiental é um dos 

novos e expoentes tipos de interação entre sociedade e Estado, tomando parte nessa 

complexa e ambígua relação. 

O SEUC, por exemplo, assim como a legislação ambiental brasileira em geral, é 

inteiramente baseado, ao menos em teoria, nos princípios e diretrizes de proteção e 

responsabilidades compartilhadas, cobrindo desde a biodiversidade e os recursos 

naturais aos agentes antropogênicos. Além dos itens que priorizam o meio natural, 

como a recuperação dos recursos hídricos, a priorização de ecossistemas afetados e a 

valorização das paisagens, há também adições de caráter humano, como o incentivo a 

pesquisas científicas, a valorização socioeconômica da biodiversidade, o contato 

comunitário com a natureza, a promoção dos modos tradicionais de vida e 

especialmente o envolvimento da sociedade com as áreas protegidas, pois apenas 

assegurando a participação das comunidades locais na efetivação e desenvolvimento da 

gestão que a verdadeira proteção ambiental pode ser alcançada. 

Está contida na legislação a necessidade de uma FURB desenvolver atividades 

educacionais e de lazer como forma de integrar as comunidades locais na sua gestão. 

Entre os dois pontos de ação, FURB e comunidade, deve haver interação, identificação 

e senso de pertencimento, características essenciais no processo de recuperação 

ecológica e na estrutura da gestão ambiental. Ambas as partes estão envolvidas por 

necessidades, utilidades e responsabilidades: a FURB como provedora dos serviços 

ambientais e a comunidade como sua protetora através das estratégias de conservação 

da apropriação, identificação e atração. 

Mesmo tendo sofrido consecutivas situações de extrema degradação, a Mata do 

Passarinho pode hoje experimentar ações de gestão ambiental, em consequência dos 

                                                             
40 CUNHA et al., 2008, p. 53. 
41 NASCIMENTO, 1997. 
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esforços conjuntos da sociedade civil, dos agentes governamentais e demais 

interessados. Tal condição também está acontecendo numa época de crise na 

governabilidade, onde o Estado não mais é de fato o único detentor do conhecimento, 

dos meios ou ferramentas necessários à administração as coisas públicas. Na realidade, 

o Estado necessita, sob o risco de inflexibilidade política, articular-se com outros 

setores da sociedade, num processo não hierárquico e de desenho descentralizado, em 

conjunto com o constante policiamento e contribuição na gestão e implementação de 

políticas públicas. A isto, chamamos de governança42.  

A governança estabelece um processo político mais justo e abrangente, sendo 

calcada no pluralismo político da eficiência e transparência43. Conceitua-se44 

governança como a distribuição de poder, legitimidade e autoridade entre instituições do 

governo e da sociedade civil, dentro de estruturas de normas e responsabilidades. A 

governança está presente na formulação de políticas públicas, na gestão de assuntos 

administrativos e fiscais e nos assuntos referentes ao bem-estar público. 

O empoderamento dos participantes e dos mecanismos de transparência e 

resolução de conflitos denota a mudança, datada a partir dos anos 1980, do modo 

autocrático de governar ao reconhecimento de todas as partes no processo político em 

busca de políticas públicas socialmente aceitáveis. É, de fato, uma construção 

participativa que, ao não aceitar formas externas e modelos impostos, busca meios 

adaptados aos contextos de cada realidade para resolver conflitos em áreas de interesse 

público, na maioria das vezes através de um colegiado eleito democraticamente, além de 

forçar a absorção pelo discurso oficial de agendas socialmente eleitas45. 

A gestão ambiental compartilhada pode ser analisada como uma ferramenta de 

governança, ou seja, uma das plataformas para que esta aconteça. Juntas, objetivam o 

que os textos governamentais trazem como conservação da natureza: manutenção e 

restauro de ecossistemas e uso sustentável dos recursos naturais para a satisfação das 

necessidades da fauna, flora e humana. O manejo, outro instrumento, exerce o 

componente prático da gestão socialmente politizada, compreendendo todos os 

procedimentos necessários para garantir a diversidade biológica e o bom estado dos 

recursos naturais. Por isso, toda área protegida tem como necessidade primordial a 

formulação de um plano de manejo, o documento técnico que estabelece o zoneamento 

                                                             
42 JACOBI et al., 2012. 
43 MCFARLAND, 2007. 
44 GRINDLE, 2004. 
45 CASTRO, 2007. 
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territorial, os objetivos, usos e princípios pertinentes às necessidades de determinada 

UC e suas populações locais. 

A governança entra na cena política como a nova maneira de governar, admitindo 

a participação de agentes que antes seriam alheios às decisões políticas de tomadas de 

decisão. Entretanto, estes não se juntam apenas para a governabilidade, mas sim 

também ao planejamento, que usufrui da multiplicidade de pensamentos, do controle 

social, das metas comuns e mesmo da intervenção externa46. Alguns autores expõem um 

futuro de mudança do governo para a governança, ou seja, quando sairemos das 

estruturas hierarquizadas para a organização em redes47. 

A conexão e interdependência da organização convencional do Estado com a 

solidariedade voluntária da esfera civil, juntamente com o pensamento de eficiência 

trazido do setor privado, suscita combinações antes não testadas na resolução de 

problemas, carente de visões que abarcassem diferentes realidades. Os stakeholders, que 

são os envolvidos e interessados em determinada questão e seus processos decisórios, 

tem agora como maior desafio a busca de acordos baseados em interesses em comum 

que podem produzir avanços no fortalecimento dos processos de políticas públicas48. 

Entretanto, nem sempre a relação é harmoniosa. No Brasil e também no mundo, 

quando não direcionadas pelo interesse pessoal dos agentes envolvidos, a práxis 

ambiental está sob a ameaça de lobbys e grupos econômicos, que buscam áreas ainda 

não regulamentadas ou não totalmente protegidas como UCs para estabelecer suas 

instalações produtivas. Mesmo os passivos ambientais, vistos como compensações 

obrigatórias aos danos causados, podem ser feitos em outro espaço ou época, às vezes 

até por meio de ações de baixo impacto, como o reflorestamento de uma única espécie. 

Ao Brasil faltam elementos necessários para a governança ambiental ideal e justa. 

As políticas públicas brasileiras tendem a, na prática, priorizar o crescimento 

econômico, tratado como desenvolvimento, acima dos discursos oficiais de 

comprometimento com a sustentabilidade ecológica49. 

A participação social na governança brasileira experimenta diferentes canais 

daqueles desenhados pelo quadro institucional de democracia participativa pela 

Constituição de 1988. Se num primeiro momento apenas os partidos, sindicatos e 

movimentos sociais levantavam esta bandeira, hoje a sociedade conta com conselhos 

                                                             
46 KOOIMAN, 1993; RHODES, 1997. 
47 GREGORY et al., 2009. 
48 JACOBI et al., 2012. 
49 CAVALCANTI, 2004. 
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gestores nos municípios como instâncias consultivas na elaboração de políticas públicas 

em áreas como segurança, saúde, educação e meio ambiente, este último especialmente 

após a promulgação do SNUC. Apesar do Brasil não ser um dos melhores exemplos de 

cultura participativa, as demandas por controle social e participação direta são 

permitidas, ao contrário de outros países50. 

Entretanto, é necessário observar a possível contradição presente na relação 

dialética sociedade-Estado, mais visível nos acordos ambíguos, verticais, tomados de 

cima a baixo, diferente das conquistas batalhadas por movimentos autônomos e 

autênticos.  

A participação social carrega também o perigo de ser imposta como uma forma 

autoritária de divisão do ônus. Num primeiro contexto, o fardo dividido compreende 

políticas públicas fadadas ao fracasso, isoladas ou mesmo impossíveis. Por exemplo, 

um conselho de segurança dentro de um território de extrema vulnerabilidade 

socioeconômica, onde a resolução dos crimes estaria ligada a uma problemática mais 

profunda, fora do alcance do conselho ou de suas simples estratégias de patrulha policial 

ostensiva. Dessa forma, o Estado não se toma como único responsável passível de 

culpa, excetuando-se das obrigações do dever enquanto agente articulador e executor 

das políticas, e, portanto, principal obrigado à busca de soluções efetivas. Beneficia-se, 

então, de um tempo de aparente inabilidade das instituições públicas no manejo 

eficiente dos crescentes problemas urbanos51. 

Um segundo contexto, brando, porém ainda pernicioso, é a promoção dos 

conselhos como uma instância de ratificação das decisões tomadas em níveis superiores 

e num tempo anterior. Nessa forma, os cidadãos são vistos como incompetentes para o 

planejamento estratégico e a complexa tomada de decisão, servindo apenas para a falsa 

ilusão de participação, mantendo a distribuição conservadora de poder que estrangula as 

verdadeiras iniciativas inovadoras52. A participação aqui não é democrática por não 

permitir direções não previstas, mudanças ou influências no planejamento e nas 

políticas, sendo limitada a um papel subordinado às proposições estratégicas de 

instâncias superiores, mascarando a realidade numa retórica de participação 

aparentemente sempre positiva, rejeitando as possibilidades de manipulação53.  

                                                             
50 CARVALHO, 1998. 
51 FREY, 2007. 
52 Id., 2001; ROCHA et al., 2005. 
53 COSTA et al., 2009. 
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A participação ganha ares plastificados de completo consenso por cooperação, e 

não a usual arena de conflitos de interesses, como se agentes sociais tão diversos 

pudessem colocar de lado suas ideologias e motivações facilmente. Por vezes, o que 

acontece é a pura coerção de um indivíduo ou grupo que detenha maior força. Enquanto 

a incompatibilidade de discursos e demandas não é reconhecida pelos próprios 

participantes, o conflito permanece latente e legitimado por uma justificativa 

ideológica54. A crise da democracia representativa, avaliada como a troca do modo do 

povo governar pelo modo de governar o povo, promove alegações de maior inclusão 

nos processos político-decisórios, uma vez que seria politicamente mais viável escolher 

seletivamente esta ou aquela parte da cidade de fato, enquanto esconde que o processo 

não é tão socialmente abrangente55. 

Como sistema democrático, legitimidade é necessária à participação social para 

garantir a existência e perpetuação dos canais necessários. A burocracia e a tecnocracia 

fomentam apenas a despolitização da sociedade, desnivelando a importância dada para 

os diferentes agentes sociais. As experiências de governança e gestão ambiental 

compartilhada são uma mistura de democracia direta, deliberativa e líquida, não restrita 

a um colegiado eleito. 

É preciso investir em formas capilares de participação, indo além dos modelos 

representativos presentes nos conselhos de hoje, para assim fortalecer a relação entre os 

grupos dos representados e dos representantes56. Encurtando a distância entre 

representados e representantes abre a possibilidade de incrementar a participação como 

um todo, trazendo para perto mais stakeholders envolvidos, detentores de direitos e 

legitimidade para participar dos processos políticos e decisórios. O retorno para a 

verdadeira discussão democrática evita um cenário pós-político estruturado em torno de 

uma única e inevitável organização socioeconômica baseada no capitalismo e na 

economia de mercado57. 

A governança verdadeiramente democrática, autônoma, transparente, 

descentralizada e justa envolve não apenas o Estado ou os agentes privados 

interessados, mas também aqueles, por ventura, afetados pelas decisões, mesmo que não 

possuam o conhecimento técnico ou os recursos econômicos compatíveis com os outros 

participantes. A troca de informação é mais sensível que o planejamento, e como 

                                                             
54 VOSSOLE, 2013. 
55 GOMES, 2008. 
56 LOUREIRO et al., 2008. 
57 SWYNGEDOUW, 2010. 
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atividade social acarreta credibilidade e satisfação. Entretanto, o processo decisório é 

um trabalho lento e complexo que por vezes pode levar a caminhos de desinformação, 

seja por falta de habilidade ou simples má-fé. A incerteza é intensificada com a 

constante troca de representantes e o desinteresse popular, onde muitas vezes o próprio 

processo político é desacreditado. 

Mesmo que aparentemente repletos de obstáculos, a construção descentralizada, o 

planejamento democrático e a gestão compartilhada fazem juntas as fundações da 

governança, uma lógica que, mesmo possivelmente não sendo a melhor, é uma das 

poucas que atualmente preservam o direito à cidadania e o envolvimento de todos os 

stakeholders, mesmo que estes optem pela liberdade da não participação58, já que não 

pode ser uma experiência imposta, mas sim aprendida, sob o perigo de má 

representação por descontentamento.  

Mesmo que previsto pelas regulações do SNUC, a maioria das mais de 1.600 

áreas protegidas do país ainda não conta com conselhos de deliberação, gestão, controle 

ou consulta. O próprio governo reconhece a insuficiente participação local como forma 

de exclusão social, causada por comunicação ineficiente, falta de clareza das leis e 

insuficiência na definição de procedimentos e recursos financeiros59. 

Estudos60 trazem a visão que mesmo o conselheiro tendo média de renda e 

educação superior ao brasileiro regular, seu trabalho deveria ser regulamentado e 

consequentemente remunerado, contribuindo no treinamento desta posição. Estes não 

adotariam uma postura tecnocrática, pois ainda pertenceriam a comunidades locais, 

apenas melhor preparados em termos de legislação ambiental. Uma posição 

regulamentada e remunerada acarreta também obrigações não previstas no modelo 

atual, onde grande parte dos conselheiros se faz ausente das reuniões. 

Mais garantias de suporte, comunicação, treinamento e infraestruturas fixas 

transformariam cada conselho gestor de mero item requerido por lei a um corpo 

consciente da importância da construção coletiva, sempre combinando o triângulo 

equilibrado da sociedade moderna: Estado, agentes privados e sociedade civil. 

 

 

 

                                                             
58 CANTER, 1998; JACOBI, 2003. 
59 IBAMA, 2007; MMA, 2004. 
60 MAGALHÃES et al, 2010. 
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2.2 O perfil dos conflitos socioambientais da FURB Mata do Passarinho 

 

A floresta urbana pode parecer uma interface de coexistência entre a cidade e o 

campo, os quais são protagonistas de contradições. Vistos historicamente como 

territórios complementares ao desenvolvimento socioeconômico de ambos os espaços, 

passaram às referências culturais como territórios completamente separados. O campo 

como local de produção de alimentos e a cidade como mercado cercado de muros, 

mesmo que partam de processos históricos semelhantes. 

Tanto o campo quanto a cidade passam por metamorfoses intensas em termos de 

fenômenos e seus agentes. Apesar da importância estratégica do campo, é evidenciado 

seu esvaziamento pelas estatísticas oficiais, pautado na violência econômica, por conta 

da invasão do agronegócio; pela violência cultural, pelo desprezo dispendido aos modos 

tradicionais de vida e; pela violência física, resultante da ação do crime organizado. 

Já o operário urbano, não mais simples apêndice da máquina61 do qual se requeria 

o manejo simples das ferramentas, é hoje, por conta do exército reserva de mão-de-obra 

altamente especializado e outras perversidades capitalistas, um recurso evoluído 

subvalorizado, mal pago e destituído de posse como outrora, como também o camponês. 

Por tais motivos, simples, que processos e agentes não devem ser levados de 

maneira genérica em ambos os espaços. Não se pode confiar na imaginação popular 

para delinear um quadro ou um perfil, mesmo que as condições nos pareçam familiares. 

Assim, como parte da pesquisa, buscou-se por aplicações metodológicas a 

caracterização de um perfil de degradação e conflitos socioambientais na FURB Mata 

do Passarinho, tomando considerações fenomenológicas e autocríticas. A partir das 

informações levantadas, tomam-se novos cursos na mitigação dos problemas 

socioambientais. A ciência de causas e processos abre possibilidades de ação mais 

eficientes. 

Utilizou-se a aplicação metodológica de questionários62, entrevistas e 

observações in loco, buscando resultados estatísticos para análises qualitativas63. O 

levantamento ocorreu entre o mês de abril de 2013 ao mês de novembro de 2014, 

                                                             
61 MARX et al., 2010. 
62 Cf. Apêndice B. 
63 CAVALCANTE JÚNIOR, 2015. 
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embasado pela execução de projeto de extensão no local64 e posterior desenvolvimento 

da pesquisa de mestrado. 

O questionário foi construído por perguntas fixas, pretensamente de fácil 

elucidação. Por possivelmente envolver questões delicadas ao questionado, optou-se o 

anonimato. Em alguns casos, a coleta da resposta foi dificultada pelo posicionamento de 

indivíduos que não quiseram participar por motivos diversos, como falta de vontade e 

desconfiança em pesquisas, entre outros. Aos que efetivamente se tornaram 

participantes, o questionário transcorreu sem maiores dificuldades, não restando, 

inclusive, pergunta sem resposta. 

O universo amostral compreendeu as comunidades próximas ou relativamente 

próximas à FURB Mata do Passarinho. Dentro do grupo dos moradores próximos, 

procuraram-se jovens em idade escolar bem como habitantes do Residencial Bajado. A 

composição do segundo grupo, de moradores relativamente próximos, foi diversa, não 

havendo perfil específico.  

O recorte espacial estabelecido foi a área envolta por uma circunferência de 500 

metros de raio a partir da entrada da reserva. Este recorte possibilitou a composição dos 

dois grupos amostrais, que não entraram na matéria da descrição estatística por isto não 

configurar objetivo do trabalho. Então, tal divisão de características e distâncias foi 

motivada unicamente pela contemplação de diferentes tipos de percepção da realidade, 

tais como: o morador do Residencial Bajado; o jovem, necessariamente próximo ao 

centro da circunferência estabelecida, pois são nas coisas próximas que mais estamos 

atentos na pouca idade; e moradores não próximos o bastante do centro do recorte para 

conviver intensamente com a FURB Mata do Passarinho, mas nem tão distantes ao 

residir fora do raio para serem totalmente alheios à Reserva. A área do recorte é 

mostrada pelo Mapa 6. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
64 CAVALCANTE JÚNIOR, 2013. 
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Mapa 6 – Zona de aplicação metodológica 

 

 

Fonte: CAVALCANTE JÚNIOR, 2015, p. 519. 

 

Dessa forma, foram constituídos os grupos preliminares, como dispostos, abrangendo 

das indefinições diversas aos sujeitos em situação particular de vulnerabilidade por luta 

pelo teto. Além desses, os grupos foram divididos em três composições, sendo estas as 

principais da ferramenta avaliativa. Independente da categorização por espacialidade do 

questionado, este foi incluído em uma das seguintes definições: morador regular ou 

universal, isto é, sem maiores particularidades; morador organizado como membro de 

qualquer associação de defesa aos interesses cidadãos ou do meio ambiente; e por fim, 

servidores públicos, que diferentemente das outras composições, não precisariam residir 

na área, mas sim atuar profissionalmente nela. As perguntas estão brevemente 

discriminadas no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Perguntas do questionário 

 

NÚMERO PERGUNTA 

1 O Senhor(a) é... 

2 
O Senhor(a) frequenta a Mata do Passarinho para alguma atividade, 

como passeio, contemplação, coleta de frutas, estudos...? 

3 O Senhor(a) considera a existência da Mata do Passarinho importante? 

4 

Qual o motivo principal para o Senhor(a) degradar a Mata do 

Passarinho através da derrubada de árvores, despejo de lixo ou 

aterros? 

5 
Para o Senhor (a), qual é o pior tipo de degradação na Mata do 

Passarinho? 

6 
O Senhor (a) acha que a Mata do Passarinho pode ser recuperada da 

degradação? 

7 

O Senhor (a) pensa que a Mata do Passarinho pode trazer benefícios 

para sua vida, como qualidade do ar, clima ameno e possibilidades 

econômicas? 

8 
O Senhor (a) participaria de algum projeto de conservação na Mata do 

Passarinho? 

Fonte: O autor. 

 

Os resultados estão organizados em tabelas e expostos em gráficos, seguidos por 

suas análises particulares. Há, também, tratamentos estatísticos específicos, como 

relações por porcentagens de composição. Tratando-se de levantamento de 

características reflexivas e autocríticas, a definição do quantitativo das amostras é 

complexa e sujeita a discussão, diante da impossibilidade de normatização do equilíbrio 

entre profundidade das respostas e representatividade dos respondentes. O critério de 

saturação foi dispensado por se tratar de argumento subjetivo de cada pesquisador. 

Assim, a contagem foi fixada em 70 folhas de resposta. Dentro dos limites de recursos, 

capital humano e aderência e disponibilidades dos pesquisados para o estudo, constatou-

se o aproveitamento confiável de 66 questionários. Por homogeneização numérica, 

descartaram-se seis amostras provenientes dos questionados dos pontos mais afastados 

da FURB. A composição discriminatória final é vista na Tabela 1.  
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Tabela 1 – Tipo amostral utilizado 

 Frequência Porcentagem 

 População 44 73,3% 

População organizada 8 13,3% 

Servidores públicos 8 13,3% 

Total 60 100% 

Fonte: O autor. 

 

Das 60 pessoas que participaram do procedimento, 73,3%, correspondendo a 44 

delas, pertenciam ao estrato populacional normal, compostas tanto por habitantes do 

Residencial Bajado, jovens em idade escolar ou mesmo outros moradores, desde que 

não civilmente organizados nem empregados como servidores públicos. 13,3%, ou 8 

componentes do total, pertenciam a alguma estrutura associativa organizada da 

sociedade de relação direta com a área. Os mesmos números foram obtidos de 

servidores de órgãos públicos. A representação gráfica da composição geral está na 

Figura 21. 

 

Figura 21 – Composição amostral das aplicações de questionário 

 

 

Fonte: O autor. 
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A Tabela 2 apresenta as respostas para a pergunta de número 2. 

 

Tabela 2 – Frequência de visita na Mata do Passarinho 

 

 

Você frequenta a Mata do 

Passarinho? (coleta de 

frutos, contemplação, 

estudos, passeio...) 

Total Não Sim 

Caracterização do 

questionado 

População Contagem 40 4 44 

% em Caracterização do 

questionado 
90,9% 9,1% 100% 

% em Você frequenta a 

Mata do Passarinho?  
76,9% 50% 73,3% 

População 

organizada 

Contagem 6 2 8 

% em Caracterização do 

questionado 
75% 25% 100% 

% em Você frequenta a 

Mata do Passarinho?  
11,5% 25% 13,3% 

Servidores 

públicos 

Contagem 6 2 8 

% em Caracterização do 

questionado 
75% 25% 100% 

% em Você frequenta a 

Mata do Passarinho?  
11,5% 25% 13,3% 

Total Contagem 52 8 60 

% em Caracterização do 

questionado 
86,7% 13,3% 100% 

    

Fonte: O autor. 
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A Figura 22 traz as mesmas respostas apresentadas graficamente. 

 

Figura 22 – Frequência de visita na Mata do Passarinho 

 

 

Fonte: O autor. 

 

A partir dos resultados obtidos, é possível admitir que seja grande a falta de 

contato com a FURB Mata do Passarinho dentro das três categorias de pesquisados. A 

proporção dos que afirmam não frequentar o local, comparada com aqueles que o 

afirmam fazer, dentro da categoria População, é exatamente dez vezes maior. Nas duas 

outras categorias restantes, População Organizada e Servidores Públicos, a proporção 

cai, porém ainda é considerada alta. 
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Mesmo em relação aos seguimentos que, possivelmente, demandariam maior 

contato com o local, como no caso das duas últimas categorias, foi evidenciado em 

entrevistas os fatores medo, vontade e conhecimento como os principais motivos deste 

afastamento. Medo, de sofrer possíveis violências dentro ou à caminho da UC, como 

roubos; vontade, por simplesmente não apreciar visitas desse tipo; e finalmente 

conhecimento, por não saber que a reserva desempenha atividades abertas ao público. 

Para muitos, o questionamento sobre a percepção da FURB Mata do Passarinho como 

opção de lazer, por exemplo, denotou surpresa, tamanha é a distância entre a vivência 

cotidiana da população e a reserva. 

A síntese das respostas para a pergunta 3 aparece na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Importância da Mata do Passarinho 

(continua) 

 

 

Você considera a existência da 

Mata do Passarinho importante? 

Total Não Sim 

Caracterização do 

questionado 

População Contagem 4 40 44 

% em Caracterização 

do questionado 
9,1% 90,9% 100% 

% em Você considera 

a existência da Mata 

do Passarinho 

importante? 

100% 71,4% 73,3% 

População 

organizada 

Contagem 0 8 8 

% em Caracterização 

do questionado 
0% 100% 100% 

% em Você considera 

a existência da Mata 

do Passarinho 

importante? 
0% 14,3% 13,3% 
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 Tabela 3 – Importância da Mata do Passarinho 

(continua) 
 

   

 (conclusão)    

     

Servidores 

públicos 

Contagem 0 8 8 

% em Caracterização 

do questionado 
0% 100% 100% 

% em Você considera 

a existência da Mata 

do Passarinho 

importante? 
0% 14,3% 13,3% 

Total Contagem 4 56 60 

% em Caracterização 

do questionado 
6,7% 93,3% 100% 

    

Fonte: O autor. 

A mesma tabela é exposta no gráfico da Figura 23. 
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Figura 23 – Importância da Mata do Passarinho 

 

 

Fonte: O autor. 

 

Uma pequena reflexão foi realizada na pergunta 3, apontando um pequeno 

contrassenso. Se a maioria dos questionados não frequenta a FURB Mata do Passarinho, 

poder-se-ia inferir que a importância da UC seria tida como baixa. Entretanto, mais de 

93% dos questionados admitem a importância da reserva, o que causou pequeno 

incômodo em parte dos que responderam anteriormente não frequentar o local. 

Alguns dos questionados reafirmaram a importância da UC citando aspectos 

relativos aos serviços ambientais e outros encargos desempenhados por ecossistemas. 

Especificamente sobre a FURB Mata do Passarinho, foram relembradas ocasionalmente 

funções como abrigo de animais, melhoria de qualidade do ar e provisão de frutas. 

Os resultados referentes à quarta pergunta estão na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Motivos de degradação na Mata do Passarinho 

 

 

Por qual motivo você degrada a Mata do 

Passarinho (com lixo, aterros, corte de 

árvores...) 

Total 

Falta de 

costume 

Falta de 

fiscalização 

Falta de 

opção 

Não 

degrado 

Caracteriza

ção do 

questionad

o 

População Contagem 10 19 10 5 44 

% em Caracterização 

do questionado 
22,7% 43,2% 22,7% 11,4% 100% 

% em Por qual motivo 

você degrada a Mata 

do Passarinho  

100% 100% 100% 23,8% 73,3% 

População 

organizada 

Contagem 0 0 0 8 8 

% em Caracterização 

do questionado 
0% 0% 0% 100% 100% 

% em Por qual motivo 

você degrada a Mata 

do Passarinho  

0% 0% 0% 38,1% 13,3% 

Servidores 

públicos 

Contagem 0 0 0 8 8 

% em Caracterização 

do questionado 
0% 0% 0% 100% 100% 

% em Por qual motivo 

você degrada a Mata 

do Passarinho  

0% 0% 0% 38,1% 13,3% 

Total Contagem 10 19 10 21 60 

% em Caracterização 

do questionado 
16,7% 31,7% 16,7% 35,0% 100% 

      

Fonte: O autor. 

A Figura 24 é relativa às respostas da mesma questão. 
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Figura 24 – Motivos de degradação na Mata do Passarinho 

 

 

Fonte: O autor. 

 

Uma das mais importantes questões numa montagem do perfil do agente 

degradador, a quarta questão traz à tona pretextos relacionados aos atos de degradação 

ambiental. A totalidade das respostas referentes a tais práticas pertence à categoria de 

População. Existem três variáveis e duas possibilidades. 

O primeiro direcionamento, com 22,7% do total na categoria População, responde 

como falta de costume, que ocorre devido a problemas de caráter educacional, seja no 

âmbito familiar quanto no institucional. Cabe, a esta parcela, abordagem de correção 

nas formas lúdicas e informativas, como oficinas de conscientização, mutirões 

populares de limpeza e distribuição de peças informativas como panfletos. Não são 

esperadas atitudes mais profundas ou drásticas para a mitigação deste problema. 

O segundo e mais evidente tipo de resposta, com 43,2% dos questionados em 

População, versa sobre a falta de fiscalização. O agente da degradação tem consciência 

plena da nocividade que pratica, inclusive possivelmente dentro de grau instrucional 



82 
 

pertinente a uma reflexão autocrítica que evitaria tais atitudes. Assim, a mitigação do 

transtorno mais recomendada é a punitiva, através da fixação e aplicação de multas 

resultantes do aumento – ou criação – da fiscalização, como legalmente previsto e por 

vezes afirmado pelos próprios participantes. Também a apropriação social do meio 

ambiente é capaz de dirimir conflitos em áreas ecológicas que não detém apego dos 

indivíduos65. 

A falta de opção é apontada como a terceira resposta, levando em conta a 

inexistência de locais para descarte apropriado de resíduos sólidos ou pontos de coleta 

seletiva de lixo, fator este ligado unicamente à urbanidade local. A presença de resíduos 

contaminantes prejudica o desenvolvimento sadio da fauna e ameaça o crescimento da 

flora, além de afetar a estética paisagística e o bem-estar dos visitantes e servidores 

responsáveis pela UC. 

A primeira das possibilidades sobre as condicionantes do comportamento 

degradador reside na ausência de vigilâncias internas e externas, o que é inclusive 

admitido pela administração municipal como um dos maiores problemas de gestão. O 

controle e monitoramento ambiental estão a níveis quase nulos, o que não compactua 

com a atenção devida a um espaço verde de enorme vulnerabilidade e fragilidade. 

A descontinuidade das ações, assim como o descompasso nos planos adotados 

pelas diferentes esferas de poder deprecia os planejamentos de ações ostensivas, como, 

por exemplo, a renovação do convênio entre a PMO e a 1ª CIPOMA. À época das 

rondas regulares não há registros de presenças externas sem autorização na UC, o que 

impactava positivamente na redução dos detritos despejados nos terrenos da reserva, 

fossem eles rejeitos domésticos ou derivados de rituais religiosos. 

Por razões não identificadas, a 1ª CIPOMA não atua mais na área, ao menos de 

maneira rotineira. Necessita-se que o acordo seja reestabelecido, negociando-se com o 

governo estadual o aumento do efetivo da companhia, designando, fixamente, agentes 

policiais para o território da FURB Mata do Passarinho. Este contingente deve também 

cursar capacitação especial para diligenciar negociações de redução de conflitos, 

pautadas nas regulamentações já existentes da UC, bem como as futuramente 

estabelecidas em razão de situações particulares.  

É necessário equilíbrio entre os fatores de repressão e educação. A polícia 

ambiental, treinada, tem a possibilidade de discernir o impacto de cada atividade para 

                                                             
65 LEFF, 2009. 
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escolher a abordagem necessária, se de permissão ou coibição. É fato que um morador 

colhendo algumas frutas em área de uso antrópico não tem o mesmo risco que grupos de 

pessoas invadindo deliberadamente a reserva para fins de desmatamento. Se, por um 

lado, a leniência do patrulhamento ostensivo permite abusos, o excesso deste se 

qualifica como uma barreira entre a interação da sociedade com a natureza, revertendo 

qualquer ganho social da gestão ambiental. 

A segunda possibilidade analisada nesta questão se refere às duas outras 

categorias de pesquisados que não admitiram degradar a FURB Mata do Passarinho. É 

complexo determinar se as obrigações provenientes de participações em associações ou 

cargos públicos é o suficiente para evitar, sob qualquer hipótese, que o indivíduo se 

torne um agente degradador. Da mesma maneira, não podemos definir se aspectos 

socioeconômicos como nível de formação ou localidade de moradia são determinantes. 

Trazemos na Tabela 5 os resultados do quinto ponto do questionário. 

 

Tabela 5 – Pior degradação na Mata do Passarinho 

(continua) 

 

 

Qual a pior degradação na Mata do 

Passarinho? 

Total 

Desmata

mento 

Queimad

a Lixo Invasão 

Caracterização 

do questionado 

População Contagem 10 8 24 2 44 

% em 

Caracterização do 

questionado 

22,7% 18,2% 54,5% 4,5% 100% 

% em Qual a pior 

degradação na Mata 

do Passarinho? 

66,7% 72,7% 77,4% 66,7% 73,3% 

População 

organizada 

Contagem 3 2 3 0 8 

% em 

Caracterização do 

questionado 

37,5% 25% 37,5% 0% 100% 
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Tabela 5 – Pior degradação na Mata do Passarinho      

 
  
(conclusão) 

 
  

% em Qual a pior 

degradação na Mata 

do Passarinho? 

20% 18,2% 9,7% 0% 13,3% 

Servidores 

públicos 

Contagem 2 1 4 1 8 

% em 

Caracterização do 

questionado 

25% 12,5% 50% 12,5% 100% 

% em Qual a pior 

degradação na Mata 

do Passarinho? 

13,3% 9,1% 12,9% 33,3% 13,3% 

Total Contagem 15 11 31 3 60 

% em 

Caracterização do 

questionado 

25% 18,3% 51,7% 5% 100% 

      

Fonte: O autor. 

A Figura 25 explicita os mesmos resultados utilizando gráfico. 
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Figura 25 – Pior degradação na Mata do Passarinho 

 

 

Fonte: O autor. 

 

Por conta deste questionamento, podemos mensurar a partir da perspectiva dos 

possíveis agentes degradadores quais são as práticas mais delicadas de degradação na 

FURB Mata do Passarinho. Com 51,7% do total global, o descarte irregular de resíduos 

sólidos em local impróprio tem posição de destaque, mais do que o dobro da segunda 

maior preocupação, caracterizada pelo desmatamento, muito ligado às memórias dos 

primeiros movimentos invasivos na reserva, décadas atrás, quando centenas de árvores 

foram derrubadas para construção de casas. 

Seguindo de perto, está a indicação das queimadas, mesmo que agora raramente 

vistas, principalmente se de grandes proporções. Com pequena porcentagem está a 

menção às invasões. Por carregar forte viés social, não é citada uma única vez por 

participantes da categoria População Organizada. 

 

A Tabela 6 indica os resultados da sexta pergunta. 
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Tabela 6 – Possibilidade de recuperação da Mata do Passarinho 

 

 

Você acha que a Mata do 

Passarinho pode ser 

recuperada da degradação? 

Total Não Sim Não sei 

Caracterização do 

questionado 

População Contagem 5 27 12 44 

% em Caracterização do 

questionado 
11,4% 61,4% 27,3% 100% 

% em Você acha que a 

Mata do Passarinho pode 

ser recuperada da 

degradação? 

71,4% 65,9% 100% 73,3% 

População 

organizada 

Contagem 0 8 0 8 

% em Caracterização do 

questionado 
0% 100% 0% 100% 

% em Você acha que a 

Mata do Passarinho pode 

ser recuperada da 

degradação? 

0% 19,5% 0% 13,3% 

Servidores 

públicos 

Contagem 2 6 0 8 

% em Caracterização do 

questionado 
25% 75% 0% 100% 

% em Você acha que a 

Mata do Passarinho pode 

ser recuperada da 

degradação? 

28,6% 14,6% 0% 13,3% 

Total Contagem 7 41 12 60 

% em Caracterização do 

questionado 
11,7% 68,3% 20,0% 100% 

     

Fonte: O autor. 
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A Figura 26 exemplifica os resultados. 

Figura 26 – Possibilidade de recuperação da Mata do Passarinho 

 

 

Fonte: O autor. 

 

68,3% dos questionados dizem acreditar na recuperação ambiental da FURB Mata 

do Passarinho. Parcela quase inexpressiva, de 11,7%, admite o contrário. 71,4% desta 

pequena porcentagem é composta pelas respostas de cinco participantes da categoria 

População. Estes asseguram duvidar completamente da recuperação por descrença no 

poder público, a partir da velha noção de que o Estado deve ser o único responsável 

pelas coisas públicas.  

Dentro da mesma categoria População estão alocados 100% das pessoas que não 

puderam responder a questão, totalizando 12 indivíduos. A descrença no poder público 

é presente, mas a possibilidade de recuperação não chega a ser descartada, criando um 

nebuloso clima de incerteza. 
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Os participantes das categorias População Organizadas e Servidores Públicos 

estão majoritariamente convencidos pela possibilidade de recuperação ambiental total 

da UC, possivelmente pelos cargos e obrigações de articulação que desempenham, onde 

não pode imperar pessimismo. 

A sinopse de respostas para o sétimo questionamento está na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Benefícios originados pela Mata do Passarinho 

(continua) 

 

 

Você pensa que a Mata do 

Passarinho pode trazer benefícios 

para sua vida? (qualidade do ar, 

clima ameno e possibilidades 

econômicas...) 

Total Não Sim Talvez 

Caracterização 

do questionado 

População Contagem 8 25 11 44 

% em Caracterização do 

questionado 
18,2% 56,8% 25% 100% 

% em Você pensa que a 

Mata do Passarinho pode 

trazer benefícios para sua 

vida?  

100% 65,8% 78,6% 73,3% 

População 

organizada 

Contagem 0 5 3 8 

% em Caracterização do 

questionado 
0% 62,5% 37,5% 100% 

% em Você pensa que a 

Mata do Passarinho pode 

trazer benefícios para sua 

vida?  

0% 13,2% 21,4% 13,3% 

Servidores 

públicos 

Contagem 0 8 0 8 

% em Caracterização do 

questionado 
0% 100% 0% 100% 
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Tabela 7 – Benefícios originados pela Mata do 

Passarinho 

 

    

  (conclusão)   

% em Você pensa que a 

Mata do Passarinho pode 

trazer benefícios para sua 

vida?  

0% 21,1% 0% 13,3% 

Total Contagem 8 38 14 60 

% em Caracterização do 

questionado 
13,3% 63,3% 23,3% 100% 

     

Fonte: O autor. 

 

Temos na Figura 27 o gráfico dos resultados. 
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Figura 27 – Benefícios originados pela Mata do Passarinho 

 

 

 

Fonte: O autor. 

 

Os resultados foram, de maneira geral, similares ao questionamento anterior, 

apesar de denotarem diminuição nas respostas positivas e aumento nas negativas ou das 

incertezas. É difícil refletir sobre os benefícios diretos que o meio ambiente pode nos 

ocasionar, a menos que tenhamos uma formação sólida no assunto ou, ao menos, 

trabalhamos com isso. Por tal, a categoria de Servidores Públicos apresentou 100% de 

suas respostas de modo entusiástico, onde a FURB Mata do Passarinho aparece como 

equipamento espacial diferencial em suas vidas. 

Enquanto os que responderam de maneira negativa estão fortemente 

fundamentados em postura alheia à UC, os 14 participantes que no total ficaram 
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impossibilitados de uma resposta positiva ou negativa, demonstraram desconhecimento 

da probabilidade de uma floresta urbana oferecer melhoramentos aos seus cotidianos. O 

trabalho lúdico e informativo, apontado anteriormente, por oficinas e panfletos, por 

exemplo, pode sanar esta incompreensão, fazendo com que estes participantes reflitam 

sobre a importância de um fragmento natural conservado. 

A Tabela 8 exibe os resultados da última pergunta. 

 

 

Tabela 8 – Participação em projetos na Mata do Passarinho 

 

(continua) 

 

 

 

Você participaria de algum 

projeto de conservação na Mata 

do Passarinho? 

Total Não Sim 

Possivel

mente 

Caracterização do 

questionado 

População Contagem 5 30 9 44 

% em Caracterização do 

questionado 
11,4% 68,2% 20,5% 100% 

% em Você participaria 

de algum projeto de 

conservação na Mata do 

Passarinho? 

100% 71,4% 69,2% 73,3% 

População 

organizada 

Contagem 0 6 2 8 

% em Caracterização do 

questionado 
0% 75% 25% 100% 

% em Você participaria 

de algum projeto de 

conservação na Mata do 

Passarinho? 

0% 14,3% 15,4% 13,3% 
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 Tabela 8 – Participação em projetos na Mata do 

Passarinho 

 

    

      

  (conclusão)    

Servidores 

públicos 

Contagem 0 6 2 8 

% em Caracterização do 

questionado 
0% 75% 25% 100% 

% em Você participaria 

de algum projeto de 

conservação na Mata do 

Passarinho? 

0% 14,3% 15,4% 13,3% 

Total Contagem 5 42 13 60 

% em Caracterização do 

questionado 
8,3% 70% 21,7% 100% 

     

Fonte: O autor. 

 

Pela Figura 28, observamos graficamente a classificação das respostas. 
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Figura 28 – Participação em projetos na Mata do Passarinho 

 

 

Fonte: O autor. 

A tendência segue estável no oitavo e último questionamento. Os participantes 

mantiveram posturas de descrença na conservação da FURB Mata do Passarinho, 

respondendo negativamente sobre possíveis participações em projetos de recuperação 

ambiental. Alguns não souberam responder exatamente sobre sua disposição, a partir de 

outros compromissos como trabalho e família. 

Entretanto, analisamos com bastante entusiasmo a porção de 70% dos 

questionados que respondeu ter a possibilidade de participar de projetos na UC, o que 

demonstra que a apropriação social pela gestão ambiental compartilhada é factível. 

Inserindo tais agentes no contexto do planejamento e decisão da reserva criará, em 

médio prazo, a ligação dos indivíduos com a natureza e a noção das responsabilidades. 
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CAPÍTULO 3: GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA, 

PROPOSTAS E PERSPECTIVAS 
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3.1 O Residencial Bajado 

 

Utilizando a técnica conhecida como Event-Driven Process Chain66 – EPC, foram 

construídos dois painéis que versam sobre a trajetória e contexto do Residencial Bajado 

e área vinculada67. Esta técnica de tratamento e visualização de dados dispõe, em forma 

de fluxograma e através de formas e cores próprias, uma cadeia de processos disparados 

por eventos, com explicações, funções e componentes próprios. 

As primeiras formas da técnica de EPC surgiram nas universidades alemãs dos 

anos 1990. Voltadas primeiramente ao planejamento de recursos através dos sistemas 

integrados de informação, evoluiu aos dias de hoje numa miríade de aplicações e 

geometrias, mantendo, apesar, seu funcionamento padrão. Um EPC pode ser 

dimensionado como um ordenamento de funções, eventos, componentes e informações 

com conexões próprias, muitas vezes paralelas. Para a situação em particular do Bajado, 

foi admitida uma linha principal de evolução sob o aspecto de lapso temporal ordenado, 

primando pela simplicidade da evolução do pensamento e ordenamento singelo. 

É válido lembrar que para o EPC, atualmente, não existe uma fórmula padrão, 

entretanto se opta por respeitar as convenções básicas explicitadas pelas legendas das 

Figuras 29 e 30, além do encadeamento lógico essencial a qualquer sistema gráfico 

organizado. A seta, que aqui recebeu dois tratamentos, o vermelho para a ligação 

principal e o preto para a ligação comum, é a indicadora do fluxo e conexões 

interdependentes. Os eventos são acontecimentos expressos, importantes à temática do 

EPC, onde na maioria das vezes é desencadeado por outro elemento ou combinações 

circunstanciais. Os componentes agem como participantes ou responsáveis de ações ou 

elementos a eles ligados, devendo as funções elucidar qualquer problema de clarificação 

da questão. As caixas de informações são participantes importantes dos processos 

descritos, todavia elementos periféricos mesmo que abundantes. 

 

                                                             
66 Cadeia de Processos Dirigida por Eventos 
67 Cf. Apêndice C. 
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Figura 29 – EPC sobre o Residencial Bajado, 1998 – 2007  

 

Fonte: O autor. 
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Figura 30 – EPC sobre o Residencial Bajado, 2008 – 2014  

 

Fonte: O autor. 
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Analisando a situação particular do processo criador do contexto de 

vulnerabilidade que envolve o Bajado, é possível perceber com facilidade que a situação 

dos agentes menos amparados, no caso os moradores, é a mais dificultosa e de 

complexa resolução. Planejados pela Caixa Econômica Federal – CEF, ao final dos anos 

1990, pretendia se tornar instrumento da política do Programa de Arrendamento 

Residencial – PAR. Por ele, a ocupação do imóvel seria garantida por um máximo de 15 

anos, ao fim dos quais o morador teria a opção de compra e liberação de escritura. Por 

ser financiado por banco estatal, este programa de habitação mirava os estratos 

populacionais humildes, mas com renda fixa e estabilidade de emprego, mas que não 

gozavam de residência própria. 

A construtora apontada como responsável, a partir das análises documentais, já 

não existe mais. A empresa Vértice Construções e Incorporações Ltda. não atua no seu 

mercado de origem há mais ou menos uma década. Em 1998 foi alvo de uma ação 

judicial que terminou por paralisar as obras, num passo estimado de 70% de 

completude. Esta paralisação teria acontecido em função dos erros estruturais e falhas 

de projeto, como a escolha e emprego de material inadequado, além da escolha do sítio 

de instalação do empreendimento, composto por terreno inadequado conhecido como 

solo mole68. 

Os solos moles sempre se apresentaram como uma dificuldade a ser sobreposta 

pelas obras humanas. Acostumou-se vencer estes terrenos por meio de técnicas de 

aterro, que terminavam por expandir as fronteiras da construção civil. Entretanto, nem 

sempre uma solução simples é capaz de extinguir um problema complexo. Os aterros 

em solos moles continuavam a concentrar problemas de estabilidade do solo, uma vez 

que a capacidade de suporte do mesmo não era adequadamente melhorada. Muitas 

vezes, o deslocamento das fundações nas obras é irreversível, movendo-se mesmo 

apenas pelo trabalhar do local por pesadas máquinas ou dezenas de homens.  

O solo do sítio onde o Residencial Bajado foi erguido, assim como o de região 

próxima, de acordo com o Mapa 7, constitui-se predominantemente por argilas 

quaternárias e areias de baixa resistência ao cisalhamento, sendo coesos e com grande 

capacidade de compressão. Hidromórfico, medianamente saturado de água, com 

deposição mineralógica e orgânica de causa aluvionar, é de tal maneira que a 

possibilidade de remoção do solo mole inexiste.  

                                                             
68 MASSAD, 2003. 
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Mapa 7 – Caracterização dos solos em Olinda 

 

Fonte: EMBRAPA, 2001. 
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Mesmo com os cálculos de correção corretos, a construção nestes locais se 

qualifica como de risco, acentuando-se pelo fato de se tratar de obra de baixo custo, 

onde muito provavelmente não existiria o emprego de materiais corretivos e 

melhoramentos de instalação. Na consciência coletiva da comunidade local, o terreno 

aterrado foi o principal responsável pelo embargo do Bajado. 

O solo podzólico amarelo, hoje caracterizado como argissolo amarelo69, são 

sedimentos desenvolvidos principalmente no Grupo Barreiras, comum à faixa litorânea 

pernambucana sob o domínio dos Tabuleiros Costeiros, com a influência cristalina já 

bastante arrasada. Por conta da fertilidade entre nível baixo e médio, além da 

profundidade também baixa ou média, são recomendados à conservação ambiental. 

Cinco anos depois da paralisação judicial, em janeiro de 2003, mesmo com as 

obras paradas, foram ofertadas pela Prefeitura da Cidade do Recife – PCR 700 

apartamentos sob a ação do PAR, distribuídos em seis residenciais. Os servidores da 

PCR elegíveis ao negócio deveriam possuir renda entre R$800 e R$1.200, estar entre os 

21 e 65 anos, além de não constar casa própria em seu nome. Sobre os habitacionais, 

construídos pela CEF, que à época não estavam inteiramente prontos, podemos induzir, 

de acordo com os endereços apresentados na ocasião, que nunca chegaram aos estágios 

e características declarados. Caracteriza-se fortemente, deste modo, como uma ação 

costumeira de previsão aos períodos eleitorais, uma vez que as habitações estariam 

prontas em meses seguintes. 

Em março do mesmo ano, a PMPE ofereceu 280 apartamentos sob o mesmo 

esquema, variando-se a renda do servidor, diminuída para a escala de R$586 a R$626. 

Dessas habitações, 110 seriam do Residencial Bajado. É, entretanto, impossível de se 

afirmar que à época houve má-fé do poder público ou simples vislumbre de liberação 

das obras. É imprescindível ressaltar que, nos anos destes acontecimentos, o cidadão e a 

opinião pública não contavam com o acesso facilitado à informação como atualmente, 

dependendo quase exclusivamente da imprensa ou de processos draconianos de 

requisição e extração de informações. 

Um ano depois ocorreu o desabamento do edifício Areia Branca, em Jaboatão do 

Guararapes, havendo vítimas fatais. Por conta da comoção geral, foi instalada no ano 

seguinte uma Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, nomeada como CPI da 

Habitação, aos cargos do corpo estadual de deputados. Esta CPI buscou, sobretudo, a 

                                                             
69 Id., 2006. 
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elucidação dos problemas dos prédios tipo caixão, bastante comuns na RMR. Na 

ocasião dos trabalhos, a situação do Bajado chegou a ser denunciada. As grandes 

rachaduras e escoras internas improvisadas impressionaram os políticos que 

prometeram além das visitas a resolução da situação. Destacamos, inclusive, a 

declaração de desconhecimento de tal situação. 

Findada a CPI sem grandes resoluções, uma vez que os prédios-caixão já estavam 

em desuso e sob suspeita da crítica pernambucana, o Residencial Bajado foi invadido 

em novembro de 2006, pelo MLT, composto por moradores de periferia, pagadores de 

aluguel de baixa renda ou mesmo inquilinos de favor. Este movimento, fundado em 

2002 em Pernambuco, foi recebido pela reação da segurança privada, que foi ineficiente 

ao evitar, mesmo sob os disparos de arma de fogo, a consolidação da tomada do local. 

70 famílias ocuparam 160 apartamentos sem eletricidade, portas, janelas, água ou 

mesmo composições sanitárias de esgotamento. Apenas a metade dos prédios 

disponíveis foi ocupada, em razão do grande risco de desabamento já propagado 

naquele tempo. Podemos visualizar pelas Figuras 31 e 32 a condição desfavorável dos 

imóveis. 

 

Figura 31 – Imóveis do Residencial Bajado 

 

 

Fonte: O autor, 2015. 
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Figura 32 – Segunda vista dos imóveis do Residencial Bajado 

 

 

Fonte: O autor, 2014. 

 

Na mesma noite da invasão, o proeminente deputado federal pernambucano Paulo 

Rubem Santiago discursou em Brasília sobre tal situação. Apelando à presidenta da 

CEF e ao Ministro das Cidades, procurou a negociação da permanência das famílias em 

risco e a retomada das obras. Entretanto, 6 dias após o movimento invasivo, a CEF 

consegue ordem de reintegração de posse através de juiz federal, que numa ordem de 

poder desmedido, notificou a todo o efetivo da Polícia Federal no Recife, juntamente 

com a PMPE e PMO a retirada dos invasores. As crianças encontradas no local 

deveriam ser imediatamente encaminhadas ao Conselho Tutelar da região, enquanto 

seus pais presos em flagrante por diversos delitos correlacionados. 

Cinco dias após a reintegração, ainda em novembro de 2006, a parte mais 

comprometida do Bajado é posta ao chão pela CEF. Na ocasião, as já 320 famílias do 
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MLT ocupam o mesmo número de 160 apartamentos restantes. A promessa da total 

demolição nunca foi cumprida.  

O primeiro vislumbre de resolução só ocorreria em julho de 2007, quando a PMO 

anunciou o emprego de 29 milhões de reais vindos do Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC, instrumento federal, para a moradia de famílias em situação de 

vulnerabilidade. Os moradores do Bajado, que estariam inclusos, receberiam suas novas 

casas em 2009. Este foi um gesto de pequena legitimação do poder municipal diante do 

reconhecimento da situação vivida no local, tomando para si, finalmente, a 

responsabilidade de sua competência, uma vez que a CEF estava envolta por brigas 

judiciais e o MLT não constituído como invasor comum ou recente, mas consolidado 

como pequena comunidade em situação de risco concreto. 

Durante abril de 2008 a PMO deu o início judicial ao que parecia, ao menos, a 

solução para duas soluções complexas e análogas até no recorte geográfico: de um lado, 

o recente Residencial Bajado invadido, e de outro, a reinvindicação da comunidade que 

se formou desde as primeiras agressões contra a Mata do Passarinho, mais antiga e 

consolidada no início dos anos 1990, agora com casas um pouco mais elaboradas, 

batizada pelo nome de Vila do Tetra em razões da disputa brasileira pela taça mundial. 

As suas ruas, inclusive, receberam informalmente o nome dos jogadores daquela tão 

querida seleção. A distância entre ambas as comunidades não excederia os 30 metros. 

A PMO escolheu o terreno da Rádio Olinda Pernambuco Ltda. como local de 

reinstalação das famílias, o que significaria um deslocamento de menos de 200 metros, 

em média. A proprietária foi acionada na Justiça Estadual, sob os termos de 

desapropriação por utilidade pública, pelo processo nº 0002130-74.2008.8.17.0990. A 

primeira decisão sairia rapidamente, em Maio, dando ganho de causa para o município. 

Em julho do mesmo ano, foi feita a decisão do recurso proposto pela Rádio 

Olinda. O juiz responsável paralisou a ação em nove meses, ao contatar a falta de 

pagamento da prefeitura dos valores indenizatórios. A Rádio Olinda, além disso, alegou 

que não poderia interromper de imediato seu serviço de concessão federal, sob a pena 

de perder suas permissões.  A avaliação pericial final só ocorreria dois anos depois, em 

Julho de 2010, quando mensurou a área em 24.200m². O valor do lote foi orçado em 

R$168.689,26 e a indenização fixada em R$817.482,26. Mais uma vitória da PMO 

chegaria durante Agosto do mesmo ano. 

Novamente após uma diferença de dois anos, em março de 2012 a PMO 

movimenta o processo exigindo compensação por débitos da área, o que seria negado 
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em Outubro. O processo só seria arquivado definitivamente em Março de 2014, seis 

anos após o seu início. 

O governo estadual, em março de 2013, anunciou o repasse de 5 milhões e meio 

de reais referente aos recursos do PAC sinalizados anteriormente pela prefeitura 

olindense, que em Agosto do mesmo ano se justificou pelo atraso das obras do agora 

chamado Conjunto Vila do Tetra. A tramitação do processo judicial, ainda não 

encerrado, seria o motivo do atraso, juntamente com a presença da antena de 

transmissão da rádio ainda instalada no local. 

Mais uma vez o governo estadual, agora em dezembro daquele ano, tentou 

amenizar a situação concedendo, por meio da Lei nº 15.17970, R$151 mensais sob forma 

de auxílio-moradia para moradores do Residencial Bajado que lá estivessem por ao 

menos cinco anos, além de determinar o pagamento da mesma quantia para populações 

de outras áreas em situação de vulnerabilidade social e ambiental. 

 

3.2 Futuro: ZEIS Vila do Tetra? 

 

Em abril de 2014, num movimento oportuno, mas de impacto negativo ao 

planejamento ambiental de longo prazo da cidade, o prefeito de Olinda instituiu a Zona 

Especial de Interesse Social – ZEIS Vila do Tetra, transformando, a partir da Lei nº 

5.86771, a área anteriormente ocupada pela Rádio Olinda e terreno extenso e desocupado 

próximo. As margens do Rio Beberibe e o Residencial Bajado são incluídos, constando 

inclusive na redação da legislação a supressão ambiental de Área de Proteção 

Permanente – APP para a construção do Habitacional Vila do Tetra. Aliás, o significado 

completo da sigla APP está oculto do caput da referida lei. 

Em junho desse ano, a rádio transfere sua transmissão de local. Em outubro 

também do mesmo ano a PMO retifica, através de decreto72, a execução da lei referente 

à ZEIS Vila do Tetra, excluindo área pertencente ao Projeto da CEF para o Residencial 

Bajado, possivelmente para evitar complicações judiciais. Esta exclusão está redigida de 

maneira complexa, quase hermética, quando não opta por definir, através das 

convenções básicas de localização, a medição da área através de coordenas obtidas por 

                                                             
70 PERNAMBUCO, 2013. 
71 OLINDA, 2014b. 
72 Id., 2014a. 
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instrumentos de precisão como o Global Positioning System73 – GPS. Ao invés de 

utilizar o GPS, o decreto regulamenta os espaços através de referências dúbias e 

efêmeras, quando utiliza, por exemplo, marcações como esquinas de propriedades, 

frentes de casas, muros, distâncias contadas por centímetros e direções dadas por 

ângulos. Os editos da municipalidade de Olinda não costumam ser claros e nem 

publicitados como advoga as boas práticas da transparência. 

A imposição vertical da ZEIS Vila do Tetra nos parece uma solução incompleta, 

como os remédios que o poder público ministra quando não dispõe ou não está 

inclinado a dispender o devido capital político. Foi assim, dessa lógica imperfeita, que a 

PMO uniu sem grande esforço de abstração um “problema” e uma “solução”, onde duas 

comunidades tradicionais em luta por habitação são realocadas em uma área próxima, 

vazia. 

Entretanto, tais comunidades não perfazem o perfil tradicional, e nem a área 

próxima está vazia. Tanto a comunidade do Residencial Bajado quanto a Vila do Tetra 

nasceram de movimentos de invasão, contados de cerca de uma a duas décadas. Não há 

a reinvindicação pela terra específica; há, no entanto, a reinvindicação pela moradia 

digna. À Vila do Tetra foi dado um tratamento mais caprichoso: suas porções internas 

foram removidas, e as casas à margem da estrada, já desenvolvidas e sem feições de 

favela, permaneceram. Ao Residencial Bajado, não foi feito muito. 

Para a real solução dos problemas de habitação da área, basta ao poder público 

providenciar uma área específica e empreender a construção de casas e transferência de 

renda enquanto não as conclui, e não a implementação legislativa desnecessária de uma 

ZEIS, que condiz com lutas verdadeiramente tradicionais, como o caso clássico 

recifense da comunidade de Brasília Teimosa, onde não se lutou apenas pelo teto, mas 

pela terra legitimamente dominada e herdada, em vias de expropriação a partir da 

especulação imobiliária. O Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse 

Social – PREZEIS de Olinda74 difere bastante da alma do plano de origem, na cidade do 

Recife. 

É comum na legislatura o subterfúgio do interesse social. Este, desligado de uma 

função social pertinente, é um motivo raso que o poder público usa para empreender 

suas vontades. No documento da PREZEIS, são estabelecidos três tipos de ZEIS 

olindenses, onde todos têm por fim a produção de áreas para habitação social destinado 

                                                             
73 Sistema de Posicionamento Global. 
74 Id., 2003. 



106 
 

à famílias com menos de cinco salários mínimos. Ora, é de interesse comum da 

sociedade a constante produção de novas moradias ou melhoramento das existentes 

através de maior oferecimento de serviços públicos. Então, seguindo este pensamento, 

qualquer área estaria apta a se tornar uma ZEIS, não havendo o argumento do 

estabelecimento tradicional e consequentemente do histórico de luta e resistência, o que 

torno o instrumento da PREZEIS de Olinda um documento legislativo sem 

embasamento, de eficiência questionável, por em suma oferecer um título a uma área 

que não tem nem ao menos lotes edificados, como o caso da ZEIS Vila do Tetra e a 

segunda tipologia expressa pelo PREZEIS.  

Visualiza-se, pelo Mapa 8 e 9, que consideráveis porções do município de Olinda 

se encontram nesta situação. Foram utilizadas referências de extrema vulnerabilidade, 

para ilustrar com ênfase a afirmação de que a renda, unicamente, não é suficiente para o 

estabelecimento de uma ZEIS. 

 

Mapa 8 – Pessoas de 10 anos ou mais sem rendimentos mensais em Olinda 

 

 

Fonte: IBGE, 2011. Adaptação: O autor. 
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Mapa 9 – Domicílios particulares e permanentes com renda mensal de até ¼ de 

salário mínimo em Olinda 

 

 

Fonte: Idem. Elaboração: O autor. 

 

De acordo com o Mapa 10, vemos que, mesmo dentro do parâmetro dos cinco 

salários mínimos, a maioria do município de Olinda poderia ser estabelecida como 

ZEIS, uma vez que na legislação o interesse social não abrange o processo histórico das 

populações. O salário mínimo no momento da redação desta dissertação estava fixado 

em R$ 788,00. Assim, cinco salários mínimos contabilizam R$ 3.940,00. 
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Mapa 10 – Rendimento mensal médio dos domicílios particulares e permanentes 

em Olinda 

 

 

Fonte: Idem. Elaboração: O autor. 

 

A área destinada à implantação da ZEIS Vila do Tetra não está tampouco vazia. 

Ela está preenchida por resquícios de natureza, sobretudo mata ciliar do Rio Beberibe, 

prevista por dispositivos legais como uma permanente área de preservação. Inclusive, 

mesmo que a legislação de criação da ZEIS preveja a supressão de área de proteção 

permanente, o que por si só é indefensável, o documento do PREZEIS também 

estabelece como um dos princípios da ZEIS a preservação do meio ambiente natural. 

Temos, então, uma contradição entre a teoria e a prático, o plano e a execução.  

Entre tais princípios há, também, a contenção da especulação imobiliária que 

expulsa moradores locais, o que inexiste por se tratar de território periférico de 

surgimento espontâneo; além do respeito às características e tipicidades da área da 

intervenção, o que também inexiste, uma vez da intenção de erradicação das feições e 

funções primordiais da localidade, que é a existência de floresta urbana. 
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Além, a lei estabelece que a área deva possuir todas as características de 

viabilidade técnica. Relembrando o caso de processo judicial enfrentado pela 

construtora do Residencial Bajado, é possível que toda a área esteja pontuada por 

porções de solos moles, um alto risco aos habitantes. Não é o caso, assim, de sofrer um 

intenso e pesado processo de urbanização, mas sim uma recuperação ambiental. 

Ademais, um documento ainda mais importante, o Plano Diretor de Olinda75, 

regulamenta por diversas vezes diretrizes de preservação, proteção e valorização do 

meio ambiente e da paisagem no perímetro urbano. Ao versar sobre a função social da 

cidade, estabelece logo no primeiro ponto que deve manter condições favoráveis ao 

desenvolvimento sustentável. Logo depois, em outro ponto, determina a recuperação de 

uma natureza sadia e ecologicamente equilibrada. Tais posições de vanguarda não 

devem ser desmerecidas com a implantação impositiva de zonas de construção. Olinda, 

mesmo sendo um município pequeno de grande densidade demográfica, possui 

bastantes áreas urbanas que necessitam de recuperação e abrigariam tal projeto de 

habitação social. Dá-se a honra, inclusive, de abrigar uma zona rural. O problema se 

apresenta em regiões de grande vulnerabilidade socioeconômica, onde o comum é o 

ajuntamento extenso da população, sobretudo familiar. Em quase metade do município, 

a quantidade de residentes cai à metade quando comparadas com determinados bairros, 

conforme Mapa 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
75 OLINDA, 2004. 
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Mapa 11 – População residente em Olinda 

 

 

Fonte: IBGE, 2011. Elaboração: O autor. 

 

Os problemas surgidos a partir da alta densidade populacional são inúmeros. 

Quando os piores indicadores sociais e econômicos surgem destas áreas, mesmo não 

podendo estabelecer uma simples relação de causa e efeito, podemos, por outro lado, 

imaginar e constatar contextos que intensificam outras causas. A densidade demográfica 

no município de Olinda pode ser conferida no Mapa 12. Nota-se que um dos maiores 

núcleos populacionais está na área de contato com a FURB Mata do Passarinho. 
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Mapa 12 – Densidade demográfica em Olinda 

 

Fonte: OLINDA, 2010. 
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Se a saúde pública é insuficiente, seu sucesso será ainda reduzido em áreas de 

elevado adensamento humano. Um posto de saúde, estrutura comum de atendimento nas 

periferias, atua diferentemente se sua demanda é um raio composto por duzentos ou por 

mil habitantes. Sua capacidade não será estendida, seu quadro profissional não será 

ampliado e os recursos não serão ofertados em maior quantidade. O mesmo acontece na 

educação pública, nos serviços de transporte e demais aspectos de atuação do poder 

público. Não é, então, de bom planejamento manter empreendimentos de habitação 

social em localidades que já apresentam elevado índice de ocupação. Recomenda-se, já 

que não se trata de um território especialmente reclamado, a revogação da ZEIS Vila do 

Tetra, além da realocação digna, em área própria, da população removida e daquela em 

situação de vulnerabilidade. 

Em outra importante legislação, a Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo 

do Município de Olinda76, a Mata do Passarinho aparece junto com outras áreas como 

uma zona especial de atenção e conservação, para fins de manutenção dos sistemas 

naturais existentes, identificados como frágeis. Não devemos, diante deste cenário, 

trazer a pressão urbana traduzida por moradias para as proximidades da FURB, já que 

ainda não dispomos da infraestrutura e das posturas adequadas.  

A livre convivência entre a sociedade e a natureza, infelizmente, ainda se encontra 

longe da realidade brasileira. Devemos, por outro lado, fomentar e resgatar a 

convivência parcial e o chamamento de responsabilidades, não relegando quadros 

onerosos aos agentes sociais dispostos a trabalhar a gestão ambiental compartilhada. 

Entretanto, não devemos obstruir para sempre as possibilidades futuras. 

Uma alternativa é a ampliação da área da FURB e regularização fundiária e 

habitacional dos moradores do Residencial Bajado, como exposto no Mapa 13. Os 

residentes, apesar de longe da conceituação de população tradicional, podem ser aceitos 

por uma nova redação na legislação das florestas urbanas, que então permitiriam a 

habitação por populações reconhecidas. Dessa maneira, tanto o território da sociedade 

quanto o espaço natural ficariam assegurados. O trabalho de fomento e formação da 

comunidade seria, enquanto parceira na gestão ambiental da FURB Mata do Passarinho, 

capitaneado pelo Conselho Gestor e demais funcionários da UC, incorporando ao 

calendário regular de atividades. 

 

                                                             
76 OLINDA, 2008. 
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Mapa 13 – Proposta de expansão da FURB Mata do Passarinho 

 

 

Fonte: O autor. 

 

 

A expansão seria de fácil consolidação, uma vez que, apesar de representar quase 

100% de aumento na área da FURB, a delimitação para anexação está em maior parte 

preenchida pelo que sobrou da natureza degradada, como exposto no modelo 3D da 

Figura 33, confeccionado a partir de imagens reais. 
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Figura 33 – Representação da proposta de expansão da FURB Mata do Passarinho 

 

 

Fonte: O autor. 

 

O que pode ser aposto, numa perspectiva autocrítica para o planejamento 

governamental, é a resolução dos problemas por etapas e de maneira pouco ortodoxa. 

Na prática comum, uma população que habita irregularmente um território urbano 

experimenta algumas alternativas, como a completa omissão, a retirada à força ou o 

indulto governamental na forma de regularização de posse da terra. 

Uma vez que a prefeitura municipal demonstra claros sinais de intenção na última 

alternativa, seria mais proveitoso, tendo em vista a particularidade local de uma floresta 

urbana carente de participação social na sua gestão, o dispêndio pouco maior de capital 

político para a regularização de assentamento populacional em área protegida, já 

levando em consideração a adoção de uma nova área para o território legal da referida 

floresta urbana. 

Há de se argumentar que, legalmente, o único tipo de população ocasionalmente 

tolerada é aquela de viés tradicional, cujos argumentos de refutação já foram 

apresentados. Entretanto, renomados estudiosos77 apresentam provas contraditórias às 

bases de aceitação das comunidades tradicionais. Vestígios e evidências, de diferentes 

                                                             
77 HARVEY, 1996. 
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partes do mundo, demonstram que mesmo as populações tradicionais, até aquelas pré-

técnicas, já foram responsáveis por acontecimentos que hoje julgaríamos como 

cataclismos ecológicos. Somada a particularidade urbana e complexa pertinente às 

FURBs, então se admitam as populações que possam integrar os processos de gestão 

ambiental, devidamente regulamentadas e ocupando territórios inofensivos à 

coexistência da floresta urbana. 

Dessa forma, também rejeitamos o dualismo contraproducente, simplista, 

romântico e até maniqueísta do espaço, que além de definir a cidade unicamente como o 

produto perverso do sistema capitalista, espaço de habitação própria ao homem 

explorado, determina o campo como a zona livre de interferência antrópica, e, portanto, 

social, designado para os objetos naturais. 

O campo e a cidade estão inexoravelmente intrincados, e por isso devemos rejeitar 

tal dicotomia, conforme a análise basilar de Raymond Williams78. Enxergar o campo 

como um paraíso desabitado, local de lazer e crescimento mágico de alimentos, na 

verdade reforça uma lógica de ordem social, pois o destituímos de articulação social e 

demais objetos humanos e geográficos que porventura combatem as características 

negativas da produção espacial capitalista, que não estão encerradas apenas na cidade. A 

julgar pela mesma interpretação, que traz contribuições históricas, o modo de preservar 

ou conservar baseado em parques tem sua gênese numa época onde espaços naturais 

eram sinônimos de propriedade privada reservada à diversão das altas classes, imbuída 

na ordem social anteriormente citada. 

 

3.3 Gestão Compartilhada 

 

Se considerarmos que a conservação ambiental só é possível a partir da mitigação 

dos problemas ambientais, tais como degradação, perda de resiliência e diminuição da 

capacidade de oferecimento de serviços ambientais, devemos também considerar que, 

em ambientes urbanos, a mitigação dos problemas ambientais, e em consequência a 

própria conservação, estão amplamente conectados com o contexto socioeconômico do 

território.  

Assim, é necessária a adoção de políticas públicas atreladas a diferentes áreas da 

ciência, levando em consideração a participação social. Uma dessas políticas é, por 

                                                             
78 WILLIAMS, 1989. 



116 
 

exemplo, a gestão ambiental compartilhada. A partir do fracasso das antigas estratégias, 

as áreas especiais de conservação requerem intervenções adaptadas ao contexto atual, já 

sob o risco de degradação irreversível e perda de características ecológicas, como a 

possibilidade de reequilíbrio natural após distúrbios. 

Na FURB Mata do Passarinho, tais estratégias tomaram espaço através de 

oficinas, consultas públicas e encontros envolvendo setores governamentais, a 

sociedade civil organizada e pequena parte do setor de organizações privadas 

interessadas. A diretriz básica da democracia, junto com a abordagem sistêmica, buscou 

a adaptação e implantação de preceitos ecológicos bem como a inclusão social. Assim, 

diversas associações de cunho religioso, educacional, comunitário, conservacionista e 

de saúde pública uniram esforços com as secretarias ambientais municipais e estaduais. 

Decomposto, este processo de construção foi uma iniciativa plural de dinamismo, 

materialidade e transparência, sobrepondo aspectos socioeconômicos ou exclusivistas 

que pudessem limitar a participação. O resultado desta iniciativa pioneira foi a 

construção, por exemplo, do Plano de Manejo. 

Utilizando a análise de Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats79 – 

SWOT se identificou positivamente diversos aspectos a favor da governança e gestão da 

FURB Mata do Passarinho, como a elaboração do Plano de Manejo, o envolvimento 

governamental na administração da reserva, a existência de estrutura física e a projeção 

de maior interatividade e colaboração junto às comunidades locais nos processos de 

gestão ambiental. Vulnerabilidades e riscos percebidos foi a falta de vigilância e 

proteção, a baixa resiliência ou fragilidade em relação aos ataques com fogo e deposição 

de lixo, o ainda baixo interesse científico na UC e a presença elevada de espécies 

exóticas. 

O zoneamento ambiental da Mata do Passarinho, que também é fruto de esforços 

técnicos e conjuntos, define as parcelas da FURB a partir de objetivos, normas e 

permissões específicas. O zoneamento ambiental se configura como instrumentos da 

gestão ambiental, uma vez que é fruto de planejamento que visa disciplinar usos do 

território e dos arranjos paisagísticos80. Na Mata do Passarinho, a categoria de zonas 

compreende os usos esperados de uma floresta urbana, enquanto a categoria de setores 

se encarrega e classifica os locais de maior problema de conservação. 

                                                             
79 Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. 
80 BRAGA, 2009. 
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As três zonas estão divididas em Ambiente Natural, onde rege a proteção total no 

centro ecológico da FURB; Uso Antrópico, onde são admitidas atividades humanas 

como os complexos administrativos, visitação regular e manejo não agressivo; já a Zona 

de Atenção Especial compreende uma faixa de dez metros de largura a partir dos limites 

da Mata do Passarinho, focada no monitoramento humano e animal, empreendendo 

também a função de minimizar impactos externos. Os dois setores restantes são 

divididos em Restauração, área de readaptação ecológica; e Regularização Fundiária, 

compreendendo um território ocupado por propriedades privadas, construções e porções 

desabitadas, em vias de incorporação à área pública da FURB Mata do Passarinho. 

São dois os paradigmas formados no zoneamento ambiental da Mata do 

Passarinho: o território tal qual como é e o território como poderia ser. O apoio e 

engajamento de diferentes atores, mesmo quando em posições conflitantes, foi essencial 

para classificar de maneira compreensiva as áreas internas pertinentes a uma floresta 

urbana e demais tipos de áreas protegidas. 

O Plano de Manejo classifica também as atividades desempenhadas como macro e 

micro estratégias de conservação. As chamadas atividades autônomas são 

desempenhadas pelo Conselho Gestor e pelo Órgão Gestor. Já as atividades integradas 

são desenvolvidas em parceria com agentes públicos e privados. Ambos os tipos de 

atividades entendem a conservação como o resultado de eixos como gestão, 

monitoramento, restauração ambiental, pesquisa científica, educação e integração 

ambiental, controle ecológico e suporte de recursos econômicos. 

À respeito da gestão ambiental, existem duas visões81 que, mesmo não 

particularmente conflitantes, adotam caminhos opostos, sendo elas: a gestão ambiental 

integrada, representada pelo Órgão Gestor; e a gestão ambiental compartilhada, 

traduzida no Conselho Gestor.  

O Órgão Gestor é limitado no número de participantes e alimentado por 

informações providas por outros agentes sociais, não havendo, assim, reciprocidade em 

termos de construção coletiva ou intercâmbio informacional. Atuando como instituição 

reguladora e controlador de emergências, o Órgão Gestor desempenha um papel 

intermediário entre os aspectos administrativos e a gestão técnico-burocrática, por vezes 

até servindo de preparação para a evolução em direção à gestão compartilhada. Um dos 

prejuízos neste modelo é a figura central e praticamente inalcançável do gestor 

                                                             
81 SILVA et al., 2003. 
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principal, dotado de palavra final nas decisões do Órgão Gestor. Suas decisões são 

apoiadas em subsídios providos por outros agentes, na maior parte das vezes apenas 

institucionais. 

A Gestão Ambiental, quando tomada através de Conselho Gestor, aceita, ao 

menos em teoria, processos democráticos de decisão, onde, através da participação 

direta ou representativa dos diversos segmentos da sociedade, o pensamento plural é 

transformado em proposições uniformes de ação. Entretanto, em muitas ocasiões, o 

Conselho Gestor pode ser 

(...) visto apenas como um conselho consultivo, desenhado e instituído 

na Unidade de Conservação, ou de validação de políticas 

anteriormente pensadas, quando deveria ser a maior autoridade 

deliberativa e descentralizada, respeitando premissas de regulação 

ambiental e respondendo às secretarias supervisoras e responsáveis82. 

 

Esta modificação de caráter do Conselho Gestor atende ao pensamento de 

inserção para resolução de problemas. A administração técnico-burocrática, distanciada 

da realidade, pode não ser suficiente para resolver os desafios de múltiplos e complexos 

contextos sob sua responsabilidade. Os Conselhos Gestores, multiplicados, 

responsabilizados e compostos por atores sociais cientes dos conflitos de cada UC 

realiza o “empoderamento da sociedade através da promoção do controle social e do 

Conselho Gestor como legítima autoridade no controle (...)”
83. A alteração mais 

adequada na natureza dos conselhos, no âmbito do SEUC, está exposta pela situação 

hipotética da mudança da Figura 34 para Figura 35. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
82 “(...)been viewed as an advisory board only or a validation character of the thought policies, designed 

and instituted in the Conservation Unit, when it should be the highest deliberative and decentralized 
authority, respecting the environmental regulatory guidelines and responding to the regulatory and 
supervisory secretaries”. CAVALCANTE JÚNIOR et al., 2015, p. 10. 
83 “Empowerment of society through the promotion of social control and the management council as the 

legitimate authority (…)”. Id. 
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Figura 34 – Conselhos gestores no âmbito do SEUC 

 

 

Fonte: PERNAMBUCO, 2009. Adaptação: O autor. 

 

Figura 35 – Propostas de conselhos gestores para o âmbito do SEUC 

 

 

Fonte: O autor. 



120 
 

A estratégia de formação de um Conselho Gestor composto por agentes sociais 

locais para coordenar e auxiliar os esforços de conservação ambiental de uma UC faz 

prevalecer a ideia de um aprendizado coletivo e uma constante disseminação de 

conhecimento. Dentro da lista de itens que mais extrai benefícios dessa composição está 

a identificação de vulnerabilidades e potenciais, uma vez que diferentes agentes sociais, 

a partir de variadas posições, podem cobrir variados ângulos do mesmo conjunto de 

problemas. Uma composição exemplificada se encontra na Figura 36, enquanto a 

operacionalização dos dois modelos se encontra no Quadro X: 

 

Figura 36 – Organograma da gestão ambiental compartilhada 
 

 

Fonte: SILVA et al., 2003, p. 206. Adaptação: O autor. 

 

Quadro 5 – Operacionalização de modelos de gestão 

ASPECTOS MODELO INTEGRADO MODELO COMPARTILHADO 

Critério de 
decisão 

O gestor toma uma decisão com 
base nas opiniões e preferências 

dos entes envolvidos no 
processo de gestão do recurso 

natural 

A gestão é realizada a partir das 
decisões determinadas por um 

colegiado formado pelos diversos 
segmentos da sociedade 

organizada. 

Temporalidade Curto prazo Médio e longo prazo 

Eficácia 
Ambiental 

Interação parcial Interação total 

Processo 
decisório 

Unilateral (o gestor toma as 
decisões com base nos subsídios 
dos diversos entes envolvidos no 

processo) 

 
Bilateral (o gestor decide com base 
nas determinações do colegiado) 

Abordagem Contingencial Sistêmica 

Fonte: Id. Adaptação: O autor. 
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A natureza é encarada pelo homem urbano e industrial com um misto de 

imaginário. Seus maiores processos em pequena e grande escala, a saber, a urbanização 

e a globalização, responsabilizam-se por extirpar o território natural para liberação de 

novas fronteiras produtivas. O que sobra é rotulado e vendido, servindo inclusive de 

alívio ao homem que pensa interpretar bem o seu papel quando protege suas clausuras 

preservadas de meio ambiente. 

Esse descompasso entre harmonia e proteção começou há dois séculos. Em certo 

momento da história, o homem começou a descartar as relações harmoniosas com a 

natureza, tentando saldar esta dívida através de esforços de preservação. O homem 

habitante da sociedade industrial foi então destituído da liberdade de apreciar o aspecto 

paisagístico dos espaços verdes, julgado culpado pela destruição da vida selvagem e 

considerado agora mais máquina de força produtiva do que animal social.  Neste 

período, as correntes naturalistas derrotaram qualquer tese de reeducação. O simbolismo 

de uma vida selvagem sem mácula era mais atraente – ou mais fácil – do que imaginar 

alternativos ao modelo predatório em voga. Pensava-se que a eficiência da preservação 

se dava pelo tamanho ou extensão da área de proteção, devendo estar separada de 

qualquer contato humano84. 

A prática de separação total, como a história nos ensina, não alcançou tanto 

sucesso quanto reformas profundas como legislações fortes, mudanças de interesses 

produtivos e articulação de grande esforço político. Não é, por exemplo, que grande 

parte da Amazônia estando fora do alcance de nossos olhos, que ela está totalmente 

resguardada. Pelo contrário, todos os abusos ali cometidos estão distantes da auditoria 

do cidadão comum. Todo o porte grandioso de nossas florestas pode ser posto abaixo 

em poucas horas, caso este seja o direcionamento dado por nossos entendimentos 

econômicos e políticos. O descompasso, inclusive, acontece quando nossas tecnologias 

e ferramentas de desmatamento estão bem mais avanças que nossas técnicas de 

conservação. 

Nos Estados Unidos da América, já nos primeiros vestígios de Revolução 

Industrial, os espaços verdes deram lugar, não apenas territorial, mas também 

simbólico, às novas coisas que encantavam a sociedade na época. A partir da extinção 

de tais espaços, como num movimento de mercado contraditório, começou a procura ou 

resgate pelo sentimento bucólico. As casas de campo da alta sociedade, o turismo 
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rústico e a simulação da natureza cativa motivaram, inclusive, movimentos literários 

daquele tempo. Logicamente, ao habitante comum da classe trabalhadora, tais prazeres 

eram negados. 

O Estado, principal aliado das classes dominantes, quando não seu exato espelho, 

tornou devolutas ou estatizou largas faixas de terra habitadas por populações 

tradicionais, notadamente indígenas. Numa época de revanchismo racista por todos os 

reveses da expansão ao oeste, lares de incontáveis nativos foram transformados em 

parques nacionais, modelos que não reconheciam a ligação do indígena com sua terra e, 

portanto, não o aceitava dentro de suas fronteiras. A pureza da proteção integral e 

falsamente intocada tomou o espaço historicamente produzido de populações 

tradicionais, onde há muito disseminavam experiências de sucesso entre natureza e 

sociedade. Pois tais populações, sem modos de vida e produção pertinentes a uma 

relação responsável com o meio ambiente, não teriam garantido suas sobrevivências. 

A permanência desses povos por séculos em suas áreas de relações territoriais 

revela que é possível a existência de um modo de vida que respeita a natureza e com ela 

convive pacificamente. A expropriação de populações tradicionais de expões 

tradicionais de experiências harmoniosas com o meio ambiente, como os indígenas, 

revela-se um grande erro estratégico de grande proporção. Ele não resolve um problema 

– o da degradação ambiental, pois os nativos não são causa ou agente desta – e acaba 

por criar outro – conflitos por terra pelas próprias populações tradicionais. O 

desligamento forçado de um povo espiritualmente e também produtivamente de sua 

terra, quando poderiam se tornar agentes de fiscalização das ameaças contra o meio 

ambiente pode ser classificado tanto como ação tramada pelas forças contrárias à 

conservação do natural quanto como pura inexperiência pública de gestão pública. Não 

é, então, a proteção da natureza contra a degradação das populações tradicionais, e sim, 

junto com as populações tradicionais, proteger o meio ambiente dos processos de 

degradação, operando, inclusive, a favor da justiça ambiental. 

A política de transformação da natureza em parques ou unidades que não admitem 

a permanência prolongada de grupos sociais é um benefício exclusivista para o homem 

urbano. Enquanto os grandes protetores dessas áreas, aqueles que dependem do 

extrativismo sustentável, da caça e da pesca por subsistência, são expulsos e privados de 

seu papel social desde os antepassados, o homem industrial e urbana ganha nova áreas 

de lazer esporádico e alívio de consciência. Essa estratégia ocidentalizada de 

preservação seletiva ignora em suas classificações as ricas áreas de biodiversidade, 
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como mangues, mas sem apelo estético. Os animais nos parecem componentes de 

vitrines, como na Figura 37, visitados apenas para lazer. 

 

Figura 37 – Exibição de animais em florestas urbanas 

 

 

Fonte: O autor, 2012. 

 

Quando determinados grupos sociais, políticos, econômicos ou éticos suportam, 

de maneira impositiva, consequências negativas da manipulação ou mesmo falta de 

gestão adequada do meio ambiente, sofrem injustiças ambientais. Estas são, geralmente, 

as populações tidas como a base da pirâmide social mais afastada de seus direitos: os 

grupos étnicos discriminados, os indivíduos em vulnerabilidade socioeconômica.  

Tais danos podem acontecer de diversas formas. A expropriação de indígenas é 

um dos muitos exemplos, em vias de uso da terra para mineração, agronegócio ou 

extrativismo econômicos. Efeitos da toxicidade lançada por complexos industriais na 

natureza, ao afetarem a saúde do cidadão, também podem ser apontados como exemplo. 
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É, em maioria, o ganho de poucos em detrimento do desgaste de muitos, perdurando 

durante muitos anos mesmo depois de sanados os problemas85. 

A natureza intocável e pura, ao contrário das populações tradicionais, detém no 

sul-sudeste mais de 80% das UCs do Brasil. Esse percentual de preservação, na região 

mais urbanizada e produtora do país, também se encaixa na lógica de produção e 

sociometabolização capitalista, ao premiar o empresariado degradador da natureza, que 

tem sempre como opção compensar seus danos em regiões remotas, onde quase nunca 

se comparam aos passivos ambientais gerados por seus negócios86. Mais uma vez, a 

ideia da mudança de modo de vida e produção é derrotada pela tese maquiadora do 

preservacionismo, que admite, legalmente, instrumentos contraproducentes como a 

compensação ambiental. 

A vida selvagem também era a portadora da estética buscada tanto pelos grupos 

preservacionistas e desenvolvimentistas. Para ambos, bastava-se a preservação completa 

de determinado estrato, como na arca bíblica – mesmo que Noé tenha queimado animais 

em sacrifício depois – , enquanto o resto do mundo poderia ser arrasado e reconstruído 

com as feições de uma linha de produção. Em vez da propaganda de equidade, proteção, 

estética e refúgio, o que era apreendido na verdade tomava formas de irracionalidade, 

racismo e privilégio burguês. 

A corrente contrária, conservacionista, tentaria contrapor os modelos adotados 

argumentando que a natureza não é mercadoria aos sentidos do corpo nem matéria para 

a produção industrial. Na verdade, ela deve ser interpretada tal como sua condição real 

de organismo vivo, com o qual é perfeitamente possível e saudável a troca e boa 

convivência, seguindo preceitos de sustentabilidade e interdependência. Se o homem 

impôs limites à natureza, agora deve o fazer ao crescimento de sua própria sociedade. 

Um desafio a ser superado no escopo da proteção ambiental é o caráter técnico 

das nossas estratégias preservacionistas ou conservacionistas, onde não há a devida 

integração com outros componentes da biosfera. A cidade, em sua produção histórica 

radicalmente diversa da natureza é a única encarregada de pensar no que é e como deve 

ser manejada a UC. A situação se agrava quando o Estado, maior responsável legal, não 

consegue impedir ações de degradação e ao mesmo tempo não permite o uso racional 

desses espaços. Existe grande desconhecimento sobre processos naturais e ecológicos 
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de formação de paisagens e ecossistemas, ao não admitir a presença histórica antrópica 

desde os tempos das civilizações antigas87. 

Pela incapacidade atual de convivência com a natureza, é pertinente o papel da 

etnoecologia88, entendida como o conjunto de saberes tradicionais guiados pelo manejo 

racional de recursos naturais. A resistência do saber sistematizado tecnicamente é 

grande, já que a forma e o emprego da etnoecologia, além da sua transmissão, é 

totalmente diferente do saber científico, já tão fundamentado na sociedade atual . Neste 

paradigma de produção do conhecimento, a fenomenologia empírica passa pelas 

gerações através da tradição oral. As memórias coletivas, construídas a partir da 

metodologia de tentativa e erro, destitui o valor de troca das mercadorias em favor dos 

valores de uso e das vidas equilibradas. Admite, portanto, a convivência das populações 

e das UCs. 

Bastião do conhecimento sistemático, a universidade também abriga setores dos 

novos pensamentos, principalmente em tempos de mudanças de paradigmas diante do 

declínio e falência dos modelos de sociedade e por consequência suas relações com a 

natureza. Além da etnoecologia, dois conceitos ainda dispersos, mas interessantes, são 

as noções de topofilia89 e biofilia90. 

Pela topofilia, a relação do indivíduo com o meio ambiente é permeada pela sua 

percepção e sensação de pertencimento. Constantemente constrói, a partir dos lugares 

de vivência, seus próprios valores e símbolos, os quais se intensificam por contatos mais 

prolongados. A mistura do físico e do imaginário se confunde com a memória 

fundamentada na paisagem, onde a afetividade do homem com a natureza reforça 

vontades de retorno aos seus locais pessoais, que são, por vezes, em consequência do 

aprofundamento da urbanização, bucólicos. 

Pela criação de seus próprios lugares sagrados, seguros e familiares, o homem 

toma, a partir do fenômeno da topofilia, a responsabilidade sobre eles. Uma vez que a 

natureza o importa, ele age a favor dela. Todavia, apenas locais de características 

pertinentes ao bem-estar humano podem ser capazes de prover a base psicológica dessas 

atitudes. O sujeito, ao encontrar uma natureza já vandalizada, não conseguiria moldar 

uma base emocional e ativa de transformação, calcada na racionalidade crítica. Se esta 

já não tiver sido acessada por outros meios, o homem tomaria postura passiva. 

                                                             
87 GÓMEZ-POMPA, et al., 1992. 
88 TOLEDO et al, 2009. 
89 TUAN, 2012. 
90 KELLERT et al., 1995; WILSON, 1984. 
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A hipótese da biofilia, por sua vez, baseia o comportamento humano em relação à 

natureza não como aspecto psicológico, mas sim como mecanismo de biologia 

evolutiva. Os laços afetivos desenvolvidos com outros sistemas na verdade resguarda a 

sobrevivência. Cuidando da natureza, mesmo que inconscientemente, a humanidade 

cuida de sua própria perpetuação e bem-estar. 

Mesmo que o conceito de biofilia comece de um ponto instintivo, os seres 

humanos teriam laços naturais também de afeto com outros componentes de sistemas de 

vida orgânica, como necessidade vital e urgente da espécie. Tanto a biofilia quanto a 

topofilia estão inseridas também na visão de parte da psicologia alemã, onde na sua 

análise se encontram necessidades básicas ao homem, como sensação de pertencimento, 

unidade homem-mundo, entendimento do contexto experimentado, senso de origem e 

relacionamentos, além da transcendência pela destruição ou criação91. Dessa forma, 

esses dois conceitos se apresentam de maneira interdisciplinar, multifacetados e aliados 

ao pensamento da etnoecologia. 

É na agroecologia que tais práticas e pensamentos ganham corpo num paradigma 

de vivência e produção. De sua origem campesina, amarra técnicas e conhecimentos 

pela ecologia saudável e sociedade justa92. Seria difícil recortar e mover uma 

experiência rural para o ambiente urbano e suas florestas, sob pena de perda de 

construção histórica, símbolos e mesmo profundidade e ética de pensamento. Então, 

quando não possível a total simbiose, fica provável o aproveitamento dos ensinamentos 

e experiências. A sociometabolização não precisa ser instrumento exclusivo do 

capitalismo, principalmente quando dispomos de classes sociais tão compatíveis como o 

trabalhador rural e o homem urbano em vulnerabilidade, ambos explorados sem direito 

à terra ou ao teto. Poderíamos até considerar flexivelmente o conceito de rurbano93, ou o 

estágio do desenvolvimento brasileiro que combinaria formações socioeconômicas do 

rural e do urbano, onde a modernização espacial não acabaria com as particularidades 

dos espaços tradicionais.  

A rurbanização se aparenta como uma boa via inicial de ação, combinando 

política estatal e valorização social com os estilos de vida rural e urbano. O incentivo à 

manutenção do campo e despressurização das metrópoles agiria também em favor do 

meio ambiente e dos recursos naturais. Ambos espaços precisam ser atrativos. O êxodo 
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92 LEFF, 2002. 
93 FREYRE, 1982. 
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rural só pode ser evitado pela homogeneização das formas e estruturas, garantindo 

mesmas oportunidades de crescimento pessoal e possibilidades de desenvolvimento 

familiar, mantendo, logicamente, as características próprias dos lugares. 

Não podemos pensar que a mudança paradigmática é coisa recente. Já no século 

XIX, a Geografia do anarquista Elisée Reclus trazia à tona a ecologia social, entendendo 

problemas ecológicos como resultantes dos problemas sociais. Estes, iniciados pelo 

desenvolvimentismo e crescimento econômico à custa ambiental, seriam superados 

apenas pela radical mudança de paradigmas e estruturas, que não seriam postas em 

prática por pequenas atitudes individuais, incapazes de destruir a lógica catastrófica da 

sociedade industrial94. 

Para todas as novas visões que surgem em matéria de conservação, especialmente 

relacionado ao meio ambiente no território urbano, uma diretriz tem importância 

garantida. A autonomia, se não contemplada, elimina as possibilidades de sucesso de 

qualquer política pública. Experiências exitosas em cidades nos Estados Unidos da 

América, como Atlanta, Austin, Seattle e Washington D.C., por exemplo, trazem a 

alternativa de criação de comitês permanentes formados pela sociedade civil, atuantes 

sobre todas as questões pertinentes às florestas urbanas. Estes grupos, que contam com 

intensa participação cidadã e chegam a possuir até mais de uma centena de anos de 

existência, auxiliam ou se responsabilizam por operações de plantio de mudas, poda de 

árvores, recolhimento de resíduos sólidos, revisão e submissão de novas leis, criação de 

planos de ação, táticas para envolvimento comunitário e construção de fundos 

financeiros participativos95. Esses grupos só podem funcionar de maneira legítima e 

eficiente se organizados de forma autônoma. 

Em Washington D.C. onde o dossel arbóreo encobre pelo menos 35% do território 

urbano, as organizações civis autônomas estão focadas no desenvolvimento e execução 

de planos e estratégias, além do fomento e manutenção de parcerias. Em conjunto, o 

poder público adotou medidas em busca de maior responsabilidade ambiental, igualdade 

social e competitividade econômica em sustentabilidade. Estas medidas são expressas 

em metas pragmáticas, como por exemplo, a obrigatoriedade da existência de um 

espaço verde conservado a pelo menos dez minutos de caminhada da residência de 

qualquer cidadão. 
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Mesmo com o elevado percentual de cobertura arbórea, considerado um dos 

maiores do mundo iniciativa popular, o distrito busca romper seus próprios limites, 

estando uma maior participação social como a meta dos próximos anos. Formas de 

envolvimento comunitário devem ter também expandidas suas aplicações. Uma delas, 

iniciada já por volta de 1860, era o incentivo de plantação de arbóreas alinhadas com as 

calçadas, em frente aos jardins das casas. Estas formas complementares de espaço 

público, mas de responsabilidade mista, são chamadas de planting strips e agem como 

uma eficaz separação das vias de trânsito, como mostrado na Figura 38. 

 

Figura 38 – Planting strip ou faixa de plantio e suas vantagens 

 

 

Fonte: O autor. 

 

A utilização de planting strips está ligada ao princípio da cooperação. O Estado se 

desobriga da manutenção complexa de centenas de ruas e árvores, enquanto a 

população, autonomamente, e onde está de fato a cooperação, assume responsabilidades 

que se revertem em benefício próprio, evitando transtornos sérios como acidentes de 
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trânsito e danos à propriedade, além de oferecer equipamentos urbanos contribuindo 

enormemente com o bem-estar, estética paisagística e facilidade na mobilidade. 

Em Atlanta, o principal ponto de planejamento envolve a participação 

comunitária. Desde a última década, a cidade sofre os resultados da equação de abrigar 

a cada ano 100.000 novos habitantes, enquanto perde gradativamente a sua cobertura 

verde. Tal perda chega a aproximadamente 60% do total. Devido aos estragos do 

crescimento urbano, as compensações ambientais são voltadas exclusivamente ao 

reflorestamento. Qualquer empreendimento que queira extrair uma árvore sequer em 

terreno do poder público, ou qualquer árvore em propriedade privada que possua mais 

de 15 centímetros de diâmetro, devem arcar com ações de reflorestamento como 

compensação ambiental, mesmo que as árvores retiradas tenham constatada morte ou 

doença. Isto acontece também sob uma licença especial, que, em caso de descumprida, 

acarreta pesadas multas. Muitas empresas, mesmo fora do ramo da construção, são 

convocadas a contribuir com o reflorestamento urbano. 

O voluntariado cidadão assume plantio de espécies nas épocas apropriadas e a 

manutenção destas no resto do ano. Um dos programas de sucesso é a plantação de 

espécies raras, com demarcações chamativas em diferentes bairros. As plantas 

industriais abandonadas também são palco do replantio, trazendo as florestas urbanas ao 

cotidiano da cidade, mesmo que por iniciativa antrópica. É importante observar uma 

pretensa soberania humana na paisagem da cidade. Os elementos naturais, subjugados, 

são posteriormente artificializados numa paisagem aos interesses urbanos de produção, 

contemplação ou lazer necessários ao desenvolvimento da vida humana. Sistemas são 

criados para o provimento da reprodução da natureza artificial96. 

A artificialidade do natural é capaz de distorcer ou quebrar a noção de espaço 

enquanto um conjunto indissociável de objetos geográficos, objetos sociais e objetos 

naturais97, mesmo que as vidas que os preenchem e animam tenham suas próprias 

histórias sobrepostas à subjetividade da realidade. O espaço contemporâneo urbano não 

pode ignorar os objetos naturais, artificializando-os, já que o próximo passo é a 

artificialidade das ditas vidas que animam nossos objetos espaciais. 

Os projetos norte-americanos de reflorestamento, envolvimento comunitário e 

mesmo de faixas de plantio costumam beneficiar apenas os subúrbios das cidades. Não 

os podemos transpor para o contexto brasileiro, pois existe uma grande diferenciação 
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entre os conceitos geográficos de subúrbio para os Estados Unidos da América e para o 

Brasil. Lá, os subúrbios são o local de moradia de classe média a alta, que 

deliberadamente se afastaram dos grandes centros urbanos de vida agitada. A partir das 

largas vias de rodagem, utilizam seus carros para o deslocamento diário, beneficiando-

se da periurbanização quase planejada e tranquila. Diferentemente, o subúrbio brasileiro 

é mais acertadamente classificado como periferia, por sua formação histórica e 

econômica de território de habitação destinado às classes excluídas e trabalhadores 

expropriados. Seu distanciamento dos centros é, inversamente, problemático, por não 

dispor de equipamentos ou serviços públicos de qualidade como nos lugares centrais, 

principalmente a mobilidade que é bastante prejudicada. É impossível, portanto, 

importar modelos estrangeiros e exatos sem perfazer, antes, os caminhos da justiça 

socioeconômica e mesmo ambiental, preparando assim os territórios periféricos para a 

capacidade de realização autônoma. O cidadão, infelizmente, apesar de conseguir cuidar 

das árvores em frente à sua casa, não dispõe dos recursos financeiros, da articulação ou 

do tempo necessário para resolver os problemas maiores de saúde, empregabilidade ou 

transporte diante da covardia estatal na resolução dos problemas urbanos. 

A abertura para contribuição ou mesmo discussão com a sociedade nos 

planejamentos e execuções tem muitos benefícios. O Estado se exclui de custos 

contratuais de muitos especialistas, evitando suas responsabilidades em relação a erros e 

falhas. Os agentes civis, em contrapartida e em teoria, têm suas opiniões respeitadas e 

intenções legitimadas. Esta inclinação à parceria e ao diálogo é considerada 

sensivelmente em questões que envolvem populações em vulnerabilidade 

socioeconômica, como no caso das florestas urbanas em Pernambuco. Entretanto, é 

necessário dar atenção também às relações de poder e dominação que podem se 

estender para as metodologias de trabalho, onde simplesmente podem mascarar 

estratégias de mitigação dos conflitos entre o poder público e a sociedade. 

Uma crítica pertinente a nível nacional versa que os tomadores de decisão estão 

fora das realidades para qual regulam, valendo-se, inclusive, de informações e 

conclusões equivocadas. Suas reuniões rotineiramente exercem papel de ocultar a 

legitimação dada a decisões de instâncias anteriores, ou para prospecção de informações 

úteis a projetos futuros98.  
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As administrações estatais comumente não avaliam os custos de manutenção ou 

ampliação de UCs provocados pela exclusão dos habitantes locais dos processos de 

decisão, o que pode resultar na intensificação dos usos inadequados de recursos naturais 

além da própria degradação das áreas. A sintonia verdadeira entre os tomadores de 

decisão junto com aqueles que experimentam as realidades locais evita tais desgastes. 

Estes últimos, devidamente empoderados juridicamente, não devem ser deixados a 

compor apenas conselhos consultivos. O sucesso na gestão ambiental de UCs de áreas 

urbanas ou que envolvam contato humano prévio está na existência de processos de 

discussão e decisão compartilhadas, onde se tornam claras para todos os lados as 

responsabilidades e necessidades de cada agente. 

Na FURB Mata do Passarinho, os esforços para a gestão ambiental são em parte 

tomados pelo conjunto formado pelo poder público, setor privado interessado e 

sociedade civil organizada. Juntos, compõem metas, e para tal, constituem planos, ações 

e capacitações. Neste momento atual de crise de legitimidade e capacidade de execução 

do poder político, atitudes de boa governança99 são as respostas da articulação contra a 

inflexibilidade. O remédio para a doença da burocracia é a descentralização dos 

processos, compartilhamento de instrumentos e conhecimentos específicos de 

conservação de florestas urbanas. 

A multiplicidade da ação de diferentes agentes é despertada sinergicamente a 

partir de pequenas e catalizadoras iniciativas. A implantação embrionária de 

meliponários compostos por abelhas indígenas sem ferrão na FURB Mata do 

Passarinho, exposto na Figura 39, em conjunto com o cultivo de plantas medicinais, tem 

a capacidade de gerar interesse nas comunidades locais, que incluídas em ações 

coletivas e inovadoras, podem experimentar a formação de novos recursos humanos, 

atividades de lazer e pequena produção, bem-estar familiar, com baixo custo de 

execução e manutenção. Parcerias com organizações diversificam as possibilidades e 

formam alternativas para uma construção ainda mais descentralizada e conjunta. 

 

 

 

 

                                                             
99 JACOBI et al., 2012. 
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Figura 39 – Meliponário na FURB Mata do Passarinho 

 

 

Fonte: O autor, 2015. 

 

A criação desse tipo de abelhas não demanda o aparato especial obrigatório como 

seus parentes de ferrão.  A roupa especial e indispensável de proteção pode pesar no 

orçamento do produtor, fazendo-o optar por outra atividade econômica. A manutenção 

dessas abelhas também não exigem muita técnica ou instrumentos. Geralmente, uma 

caixa de madeira tampada e furada é o suficiente para elas construírem as colmeias. 

Utensílios para pássaros também são utilizados para fornecer nutrientes, como mostrado 

nas Figuras 40 e 41. O produto resultante, mel, é apreciado e, portanto, de fácil 

comercialização. 
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Figura 40 – Caixas de abrigo para abelhas sem ferrão 

 

 

Fonte: O autor, 2015. 

 

Figura 41 – Nutrição de abelhas sem ferrão 

 

 

Fonte: O autor, 2015. 
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É possível destinar um espaço fixo para a instalação de meliponários comunitários 

na FURB Mata do Passarinho. Por conta do fácil manejo, constituiria uma atividade de 

grande apreensão para as crianças e adolescentes das comunidades locais. A renda 

porventura resultante da comercialização pode contribuir para um fundo próprio da 

FURB Mata do Passarinho, gerido de forma autônoma e transparente. A aplicação dos 

recursos, sendo assim, seria de acordo com discussões coletivas e decisões horizontais. 

A exposição, troca e comercialização dos espécimes e da produção pode também 

constituir evento especial no calendário de atividades da SEMA, abrigando iniciativas 

de diferentes lugares e aspectos. Lembramo-nos das experiências campesinas e suas 

redes de troca como imprescindíveis ferramentas de construção da agrobiodiversidade. 

Antagonicamente ao pensamento urbano e industrial proprietário da produção e da 

criação intelectual, a troca de semente e mudas é a verdadeira inovação. Construídos 

pelos antigos laços de parentescos e amizades intergeracionais, o conhecimento é 

dispersamente alimentado, garantindo espaço para a renovação do meio ambiente e a 

prática de atividades alternativas100. 

Estas redes de troca podem ser contempladas com dias e horários específicos 

dentro do território de uso antrópico da FURB Mata do Passarinho especificado no 

Plano de Manejo. Em vista do caráter de periferia da área, onde parte das habitações 

dispõem de quintais com espécies frutíferas, esta ação conseguiria envolver o gênero 

feminino de maior faixa etária, normalmente responsável pela atividade do cultivo 

doméstico. 

O desenvolvimento de capital ecológico consciente e responsável auxilia famílias 

pelo complemento de renda e estabilidade na segurança alimentar, principalmente pelo 

apreço às frutíferas. É constante a presença de espécies exóticas na FURB Mata do 

Passarinho como abacateiros, cajazeiras e jaqueiras. Na esperança de colhê-las, 

moradores do Residencial Bajado transpõem as cercas, invadindo o território e 

acirrando conflitos na gestão ambiental da UC. Caso estimulados a produzir de forma 

autogerida, e, portanto, dispondo das próprias frutíferas numa atividade com assistência 

de diferentes órgãos, a pressão das invasões pode ser aliviada. 

É nítido que, sozinhos, os que vivenciam situações de vulnerabilidade 

socioeconômica não dispõem de meios e recursos necessários para a sustentabilidade 

ambiental, pois existem necessidades de sobrevivência mais imediatas101. Entretanto, 

                                                             
100 VEIGA et al., 2002. 
101 PLOEG, 2009. 



135 
 

são dos mais importantes aliados, podendo até, frequentemente, possuir a consciência 

dos recursos naturais e autocrítica. Necessitam, pois, de assistência ao seu 

empoderamento além de finalmente o Estado assumir suas responsabilidades em áreas 

de risco à vulnerabilidade. 

Na área da FURB Mata do Passarinho e comunidades ao redor se notam as 

tentativas de autonomia como escape às situações de vulnerabilidade. Não é à toa que se 

registram altos índices de ocupação trabalhista por conta própria, como visto no Mapa 

14. Tanto a economia urbana informal quanto a produção individual ou familiar 

camponesa possuem fortes tendências de proteção ou conservação de recursos, já que 

estes são escassos para os agentes empregados nestes tipos de atividades.  

 

Mapa 14 – Habitantes com 10 anos ou mais de idade ocupados em atividades de 

trabalho por conta própria em Olinda 

 

 

Fonte: IBGE, 2011. Elaboração: O autor. 
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O assédio imperialista do mercado cria espaços de resistência e demais valores 

presentes em instâncias de democracia direta e gestão compartilhada. A adoção do 

corpo da economia solidária é a proposta mais acertada para experiências populares em 

cenários de crise ecológica, política ou econômica. Sendo assim, os caminhos da gestão 

ambiental compartilhada não seriam estranhos a tais agentes, que praticam muitos de 

seus valores no cotidiano. 

Claramente chama a atenção na exposição da ilustração de nossas propostas a 

existência ou permanência de uma via pavimentada para tráfego de carros no interior da 

FURB Mata do Passarinho. Diferentes pesquisadores atestam distintas problemáticas 

envolvidas na permanência ou na criação de estradas e rodovias quando do 

estabelecimento de UCs no mesmo local. O teor dominante das críticas versa que  

 

a construção de estradas é um mecanismo de fragmentação da 

paisagem de alto impacto, muito embora sejam concebidas com 

significância econômica e social como corredores de transporte e 

utilidades. Existem estudos que explicitam os efeitos dessas 

intervenções nas paisagens naturais, a fragmentação de habitats, 

perturbação dos hábitos faunísticos, invasão de espécies, efeitos de 

borda, erosão, poluição atmosférica e hídrica, etc102 

 

Sem risco de dúvidas, nas cidades brasileiras é, hoje, indispensável o uso do 

automóvel e demais transportes viários, estando relegado o pensando de exclusão de 

estradas e rodovias aos círculos mais radicais de pensamento sobre remodelagem 

urbana. Entretanto, diante do conflito limiar entre uma UC e uma estrada, ou melhor, na 

interação mais pertinente ao modelo de sociedade atual juntamente com o que nos resta 

de natureza, a UC estará sempre em desvantagem. 

Como citado, estradas constituem uma barreira extrema entre o espaço do natural 

e o espaço do homem, fragmentando a paisagem e acarretando risco às espécies. Por 

problemáticas de alimentação, migração, acasalamento e outras questões, comum é a 

ação de animais que se deslocam do seu habitat de origem. A estrada pode constituir tal 

perigo que os animais acabam por não transpô-la, sujeitando-se a continuar na situação 

problemática original que motivaria a travessia. Quando aceitam o desafio, 

                                                             
102 FARIA et al., 2012, p. 02. 
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atropelamentos podem causar a perda de suas vidas, ou dependendo do porte da espécie, 

provocar acidentes com perdas humanas. 

A fragmentação das paisagens é também o provocante do efeito de borda, cuja 

ação aconteceu pela distorção na composição estrutural, tanto de flora quanto de fauna, 

nos limites de um fragmento de ecossistema, tamanhas as perturbações que está 

sofrendo. Geralmente, quanto menor o fragmento, mais fácil é de se notar o efeito de 

borda, que também pode ser natural, ocasionando pelo encontro de diferentes 

ecossistemas. Suas feições são diversas, variando em largura quanto em forma. É 

notado, em alguns casos, o aumento da biodiversidade, o que nem sempre é visto de 

maneira positiva, principalmente se tratando de espécies exóticas. Tudo isto está 

relacionado com a quebra da paisagem, a poluição atmosférica e sonora e até mesmo 

erosões provocadas no local de contato103. 

Algumas importantes considerações se fazem então pela permanência da estrada 

nas propostas de aprimoramento para a FURB Mata do Passarinho. O primeiro ponto é 

que, reconhecidamente em documentos oficiais, a fauna da UC ainda não dispõe de 

tamanho considerável. Sendo composta em grande maioria por insetos, roedores, répteis 

e pequenos mamíferos, o impacto no quantitativo populacional faunístico é pequeno. 

Tais animais, inclusive, da maneira que está estabelecida atualmente a FURB Mata do 

Passarinho, não vivenciam grandes confrontos com o ambiente antrópico.  

A partir de constatações locais e relatos de moradores e servidores, analisa-se que 

as perdas animais são mínimas. Não há registros ou memórias de atropelamento de 

espécies, restando a aventura da travessia aos pequenos e amigáveis primatas 

Callitrichinae do gênero Callithrix, comum ao Nordeste brasileiro e Mata Atlântica, 

conhecidos como saguis-de-tufos-brancos, como visto na Figura 42.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
103 LEVIN, 2009; MURCIA, 1995. 
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Figura 42 – Sagui-de-tufo-branco na FURB Mata do Passarinho 

 

 

Fonte: O autor, 2015. 

 

Por se tratar de animal que trafega pelas copas das árvores em busca de alimentos, 

não há, portanto, contato com os veículos ao nível de solo. Tal espécie, inclusive, é 

comumente avistada num raio de quase 500 metros a partir do centro da FURB Mata do 

Passarinho, frequentando casas em busca de alimentos. Durante as pesquisas, poucos 

foram os répteis avistados, em maioria serpentes, com todos os contatos ocorrendo nas 

proximidades de suas tocas, que serviam como rota de fuga. 

De maneira interessante, não é possível notar efeitos de borda na FURB Mata do 

Passarinho. Isso exigiria questionamento técnico mais especializado, porém 

imaginamos que, pelo tamanho reduzido da UC, aliado aos processos degradadores que 

trouxeram diversas espécies exóticas que se misturaram às endêmicas durante décadas, 

seria impossível visualmente ou biologicamente estabelecer limites entre o “de fora” e o 

“de dentro”. O terreno um pouco elevado em relação à estrada, aliado à canalização e 

existência de cercas causa também a impressão, mesmo irreal, de um recorte brutal 

entre dois mundos totalmente separados. 
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Também é possível trazer ganhos com o provimento ou manutenção de uma via 

veicular próximo ou dentro de um UC. O modelo de Estrada Parque, teorizado nos 

estudos prévios do SNUC como uma  

 

unidade de conservação linear de alto valor educativo, cultural e 

recreativo que visa proteger a paisagem ao longo das vias de acesso, 

cujos limites são estabelecidos com vistas à proteção de suas 

características e mantidos em estado natural ou seminatural, evitando-

se intervenções que desfigurem a estética da paisagem104. 

 

Esta morfologia é adotada em alguns estados da federação, de modo estatal ou 

privada, e por consequência regulamentada legislativamente ou não, reunindo vantagens 

e opositores105. Busca-se a integração de um potencial paisagístico, educacional, 

cultural de acessibilidade, lazer e relacionamento socioambiental por vias de turismo. O 

público visita o parque trafegando pela estrada e quando apenas utiliza a estrada 

vivencia também as atrações de um parque natural.  

A travessia desses museus naturais tem além o objetivo da conscientização, sendo 

indispensáveis diversos aparatos ao longo do trajeto. A manutenção do trajeto obedece a 

critérios ecológicos e legais, devendo ser intensamente estudada e acompanhada. Não se 

espera a implantação do modelo Estrada Parque para a FURB Mata do Passarinho – 

onde nem ao menos existe extensão considerável –, mas, a partir da adoção de seus 

preceitos, é possível resolver problemas pertinentes tanto ao meio ambiente quanto às 

comunidades próximas. 

Rota de acesso principal aos bairros próximos, a Estrada do Passarinho tem longo 

histórico de precariedade. São comuns as reclamações contra a administração municipal 

sobre o péssimo estado de manutenção da via, que aparentemente nunca recebeu os 

tratamentos normatizados de asfalto. O resultado é que, a cada período de chuvas 

intensas, como é regra na RMR, somado à constante vazão dos pequenos nascedouros 

de água da UC, a Estrada do Passarinho fica perfurada por verdadeiras crateras, todas 

elas cobertas de água, oferecendo grandes riscos de acidentes. É, inclusive, um dos 

poucos caminhos que podem ser utilizados pelo sistema de transporte público que 

atende ao local. Os pesados ônibus e seus passageiros sofrem danos recorrentes. 

                                                             
104 PÁDUA et al., apud FARIA et al., 2012, p. 03 
105 DUTRA et al., 2008. 
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A utilização de parte da filosofia da Estrada Parque na Estrada do Passarinho 

evitaria, num cenário de adoção das propostas aqui apresentadas, a remoção da via 

veicular, o que causaria imenso transtorno à população. Por outro lado, a valorização do 

interesse paisagístico na área exigiria a mudança de postura dos responsáveis públicos, 

vistos obrigados a controlar situações de risco na estrada, que atualmente sequer dispõe 

de espaço para pedestres ou iluminação pública. A FURB Mata do Passarinho, 

funcionando como atrativo, tem potencial de alterar toda a dinâmica local de maneira 

positiva. 

Alguns autores106 recomendam a Estrada Parque aos contextos latino-americanos 

por motivos de fomento ao turismo, criação de oportunidades para economias locais e 

redução de riscos de acidentes automobilísticos, uma vez que segue critérios de tráfego 

diferenciado. É, portanto, de tal forma benéfica que é capaz de mitigar problemas de 

atropelamento. Se não há perspectivas de mudanças no conflito entre a FURB e a 

estrada, que elas possam então se integrar da maneira mais benéfica. 

Estão listadas no Quadro 6 algumas atitudes para o aproveitamento da situação. 

 

Quadro 6 – Propostas de transformação na Estrada do Passarinho 

(continua) 

 

PROPOSTA CUSTO ESTIMADO DIFICULDADE 

Comunicação – peças informativas 
(placas, banners) 

MÉDIO BAIXA 

Estrutura – alambrado MÉDIO BAIXA 

Estrutura – drenagem ALTO MÉDIA 

Redutores de velocidade – eletrônicos 
(radar, câmeras) 

MÉDIO MÉDIA 

Redutores de velocidade – lombadas BAIXO BAIXA 

Regulamentação – horário de tráfego 
de acordo com tipo de veículo 

BAIXO BAIXA 

Regulamentação – peso máximo 
permitido 

BAIXO BAIXA 

Regulamentação – redução de 
velocidade 

BAIXO BAIXA 

Segurança – abrigo para condutores BAIXO BAIXA 

                                                             
106 DOUROJEANNI, 2003 
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Quadro 6 – Propostas de transformação na Estrada do Passarinho 

(conclusão) 

 

  

   

Segurança – acostamento BAIXO BAIXA 

Segurança – câmeras MÉDIO MÉDIA 

Segurança – postos de controle 
(guaritas, abrigos) 

BAIXO BAIXA 

Sinalização – refletores (iluminação 
de borda, iluminação de via) 

MÉDIO MÉDIA 

Via de tráfego - animal (passagem 
subterrânea, pontes) 

ALTO ALTA 

Via de tráfego – ciclista BAIXO BAIXA 

Via de tráfego – pedestre BAIXO BAIXA 

Fonte: O autor. 

 

Dentre estas propostas, algumas são de efeito imediato e custo de implantação e 

manutenção extremamente baixo, trazendo mais qualidade de vida para a população 

local e mais proteção à pequena fauna neste processo de revalorização da UC, como o 

espaço apropriado a ciclistas, regulamentações de uso da via e mesmo a abertura de um 

acostamento. O espaço necessário é dado pela desmobilização do Residencial Bajado, 

onde, com a expansão da área legal da FURB Mata do Passarinho, definições e ajustes 

espaciais ficariam mais flexíveis. Algumas, por outro lado, mostram-se desafios, como 

estruturas de segurança para a locomoção de espécimes da fauna. A depender da espécie 

e seus hábitos, a forma dessas passagens e túneis podem ser fundamentalmente 

diferentes, variando em extensão, abertura e mesmo composição dos materiais107. 

De toda maneira, o resguardo de uma estrada nos domínios de uma UC requer  

 

que seja implementada com características técnicas diversas das 

adotadas para as vias rodoviárias convencionais (...), permitindo 

o fluxo de turistas e visitantes, (...) ao mesmo tempo em que 

pode conservar a biodiversidade dessas unidades, por meio de 

                                                             
107 CLEVENGER et al., 2000;  
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seu uso de forma sustentável pela comunidade, aliando turismo 

ecológico e educação ambiental108. 

 

São, enfim, mais que meras estradas, pois devem “adotar não apenas mecanismos de 

redução de impactos ambientais, mas também, tecnologias que integrem esforços para 

a conservação e valorização do patrimônio ambiental”
109.  

As propostas expostas no trabalho estão, inclusive, alinhadas de acordo com 

recente recomendação do MPPE110. Como produto do Inquérito Civil nº 015/00, a 3ª 

Promotoria de Justiça de Cidadania de Olinda, responsável pelas áreas temáticas de 

meio ambiente, habitação, urbanismo e patrimônio histórico-cultural, listou diversos 

problemas e apontou soluções de acordo com competências e responsabilidades de cada 

órgão público. 

Após constatações in situ, o MPPE requereu a execução ou justificativas do 

contrário para suas resoluções. Admitindo a importância ambiental da área, bem como o 

atualmente extenso amparo legal da matéria tanto na esfera federal quanto nas esferas 

estaduais e municipais, os responsáveis jurídicos da ação foram incisivos ao contestar as 

divergências entre planos e práticas. 

Assim como tratado aqui e então legitimado por uma nova opinião, de autoridade 

e fé pública, apesar dos esforços conjuntos do poder público e parte da sociedade civil 

organizada, a realidade ou está longe ou encara problemas substanciais para atingir o 

estado proposto pelo Plano de Manejo. Entendemos que é necessário tempo para 

adequação, principalmente por esta ser a primeira iniciativa do tipo no estado 

pernambucano. Entretanto, toda crítica é sempre pertinente à construção e ajuste no 

contexto da conservação ambiental. 

Nos documentos divulgados, a promotoria clama à autarquia municipal, 

representada, pela PMO e pela SEMA, que restabeleça o convênio firmado com a 

PMPE através da 1ª CIPOMA. Este convênio deveria, como responsável pela 

consolidação do perímetro da FURB ante as invasões clandestinas, ser retomado nos 

mesmos moldes anteriores, onde a simples distribuição de três equipes em três turnos 

distintos garantia o suficiente para o sucesso das operações. A busca de outros 

convênios, notadamente com as universidades públicas da RMR, tais como a 

                                                             
108 LAMY et al., 2006, p. 09. 
109 DA-RÉ, apud LAMY et al, op. cit., p. 09. 
110 PERNAMBUCO, 2015a, 2015b. 
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Universidade de Pernambuco – UPE, Universidade Federal Rural de Pernambuco – 

UFRPE e UFPE, deve ser priorizada para a celebração de atividades científicas. Além 

da UPE, UFRPE e UFPE, qualquer faculdade no município olindense pode atender a 

esta demanda. 

Ainda sob a responsabilidade municipal, a promotoria recomendou a retirada 

imediata de entulhos de construções e outros resíduos sólidos, além da afixação de 

placas informativas sobre o caráter protegido da área, bem como leis e punições 

específicas para quem porventura desrespeitar a legislação, a fim de desestimular 

qualquer agressão à natureza protegida. 

Para o governo estadual, representado pela CPRH e SEMAS, oficiou-se a 

obrigação de aplicação de recursos de fundos próprios oriundos de compensações 

ambientais para a implantação de projetos e atividades previstos no plano de manejo, 

assim como ações reflorestamento, fiscalização, educação ambiental e promoção de 

novas cercas, pois as atuais já estão danificadas em demasia. Além disso, o MPPE, 

através da promotoria específica, trata da necessidade de incorporação do Setor de 

Regularização Fundiária tratado no plano de manejo.  

Este é um ponto particularmente espinhoso de resolução, uma vez que o Setor de 

Regularização Fundiária está inserido, ao menos visualmente e urbanisticamente, na 

dinâmica habitacional de um dos bairros que compõem as fronteiras da FURB, 

legitimado pelo poder público a partir de obras de impacto e longo prazo, como o 

calçamento e esgotamento parcial das ruas que constituem a zona analisada. 

Logicamente, estes não são argumentos suficientes para impedir o desenvolvimento de 

uma ação pública em direção oposta, rumo à proteção da UC, ainda por ter admitido e 

planejado tal empreendimento. Alerta-se, então, para a dificuldade e esforço político-

financeiro para a resolução do problema, que decerto confrontaria a opinião pública e o 

orçamento público pelo valor das possíveis indenizações. 

Ao poder público estadual, com gravidade de afirmação, a promotoria notifica, 

através da informação do mau funcionamento do Conselho Gestor, sobre a permanência 

ou designação de um novo servidor responsável pela presidência do órgão. O MPPE 

argumenta que, por motivos de afastamentos médicos sistemáticos. Estas ausências 

estariam prejudicando as reuniões periódicas do Conselho Gestor e, por conseguinte, 

atrasando a implantação de atividades pertinentes sob sua responsabilidade. Ao corpo de 

bombeiros, foi solicitada a retirada de árvores tombadas, bem como a poda necessária 

àquelas que apresentam tal risco, nos termos da lei. 
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Particularmente, ao Conselho Gestor, foi recomendada a retomada imediata das 

reuniões periódicas, bem como a formulação de pontos indispensáveis ao seu 

funcionamento, como um regimento interno. As dificuldades e atuações prioritárias 

deveriam, de acordo com os documentos divulgados, ser relatadas aos órgãos 

superiores. A problemática de atuação de um componente parcialmente democrático e 

paritário está no comprometimento dos membros, seja em questão de esforços ou 

agendas. É comum, em tempos atuais, a sobreposição de interesses pessoais às coisas da 

administração pública. A superação deste entrave é essencial ao desenvolvimento e 

consolidação de um corpo democrático menos estagnado ou, ainda, petrificado, em 

detrimento de um funcionamento mais líquido e coeso. 

Aos gestores da UC, também foram diversas as declarações. Entre elas, está a 

manutenção das trilhas, tendo em vista o funcionamento o funcionamento irregular e 

parcial de diversas delas. Este é um problema oriundo tanto das condições 

meteorológicas de certos períodos do ano como também a dificuldade de manutenção 

dos caminhos, que precisa ser arranjado por corpo técnico especializado que não 

compõe as instancias administrativas da FURB Mata do Passarinho. Além, foi 

recomendada pela promotora de Justiça e Meio Ambiente de Olinda, Belize Câmara, a 

construção de espaço dedicada ao crescimento de mudas a serem utilizadas nos planos 

de reflorestamento, juntamente com uma ação de controle e erradicação de espécies 

nativas. Um dos pontos foi prontamente atendido, como visto pela Figura 43, a partir da 

afixação de placas explicativas das espécies mais relevantes do local. 

Figura 43 – Placa informativa na FURB Mata do Passarinho 

 

Fonte: O autor, 2015. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É esperada de toda população local, do Estado e das associações organizadas uma 

postura prioritária de participação. Esta é a única maneira dos esforços da FURB 

obterem êxito nos seus objetivos. São necessários, ainda, o melhoramento e elaboração 

de novos estudos e planos de ação que possam condicionar as bases de combate aos 

principais problemas aqui expostos. Neste e em todos os quesitos, a gestão ambiental 

compartilhada se mostra como indispensável. 

As complicações encaradas pelo Conselho Gestor da FURB Mata do Passarinho 

nascem de diversos fatores, internos e externos à administração pública. A inclusão da 

população local é um dos seus principais desafios, pela exposta preocupação em 

questões mais tocantes à realidade de um contexto de extrema vulnerabilidade 

socioambiental e econômica. Preocupações por moradia, segurança física e alimentar, 

saúde, educação e oportunidades de emprego puxam para si toda a atenção, restando aos 

problemas ambientais um espaço secundário ou justificável, além de provocar grande 

distância das responsabilidades divididas pela gestão ambiental compartilhada. 

Entretanto, através da redução de conflitos e apropriação social, este cenário pode ser 

revertido111. As práticas de governança são, então, a maior aliada das novas formas de 

gestão. Sobre o teorizado por Merilee Grindle, temos que  

 

(...) Cada país ou localidade teria os seus próprios 

constrangimentos e oportunidades. Isso exige que as estratégias de 

governança surjam a partir de contextos particulares. A referida autora 

afirma que estratégias bem-sucedidas de governança são fruto de 

processos históricos particulares (...). 

É fundamental definir em cada contexto quais características 

são realmente necessárias, quais são apenas ideais, e quais são 

inviáveis. Esse esforço de definição implica o conhecimento das 

realidades locais, de sua cultura, de seu meio biofísico, de suas 

relações de poder, de suas arenas políticas e de suas estruturas 

previamente existentes. 

                                                             
111 LEFF, 2009. 
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Após essa definição, é possível elaborar estratégias com foco na 

promoção das características essenciais e que sejam viáveis em sua 

implementação, obedecendo a uma hierarquia no tempo e entre 

prioridades. O esforço de definição permite também a identificação de 

gargalos locais que podem impedir ou distorcer ações futuras112. 

 

Citando Marcel Bursztyn, continua-se: 

 

(...) É necessário que os planejadores e gestores de programas e 

projetos sejam permeáveis a alternativas locais que favoreçam uma 

melhor governança local. Contudo, tal permeabilidade não deve ser 

confundida com o imperativo de ações unilaterais (...). Provocar ou 

forçar grupos sociais a expressar vontades que nem sempre lhes são 

claras e perceptíveis é inverter a lógica (...). 

Duas características são cruciais para a governança 

suficientemente boa: a percepção do processo histórico e o foco nas 

relações de poder113. 

 

Existem três estágios fundamentais para o sucesso de uma gestão ambiental 

compartilhada nas esferas de governo e comunidades locais: primeiro a atenção ou 

consciência dos problemas, seguido pela organização dos agentes responsáveis, e por 

fim a transformação de realidades. Estes estágios são fomentados e expandidos pelo 

conhecimento coletivamente construído através da comunicação, discussão e publicação 

realizada pelo envolvimento de diversos setores da sociedade. A coesão social é 

essencial para a superação dos problemas mais comuns neste tipo de organização114, 

como o a interpretação errônea do papel do Conselho Gestor, pressão política 

desnecessária, depreciação de discussões e decisões, falta de compromisso de entidades 

e mesmo desconhecimento das comunidades locais. Cada território local é capaz de unir 

o capital social suficiente a partir da grande multiplicidade de seus membros para 

reverter quadros em situação críticas pelo estabelecimento de redes compostas por 

relações valorizadas. 

O reconhecimento da existência do agente degradador, mesmo que por razões 

além de sua autocrítica, geradas pela deficiente efetividade da educação pública e 
                                                             
112 FONSECA et al., 2009, p. 37 – 38. 
113 Ibid., p. 38. 
114 NOGUEIRA et al., 2012. 
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familiar, ajuda a pensar as ações de combate à degradação nas florestas urbanas em 

geral, não esquecendo que, entretanto, existe a consciência da degradação do ambiente 

pelo indivíduo. Enxerga-se, pois, tanto o viés educacional quanto o repressivo para a 

resolução da problemática. 

A inter-relação entre esses dois caminhos de ação tem a capacidade de atingir 

resultados suficientes para a conservação do ambiente. Não demandaria, afinal, grandes 

somas de recursos financeiros ou capital humano ao poder público, como é comum à 

aproximação burocrática unicamente através da contração de especialistas e emprego de 

planejadores para lançamento de documentos públicos. A população local como aliada, 

disciplinada, é primordial aos trabalhos ecológicos para a consolidação da FURB como 

um fragmento perene de Natureza e exemplo de sucesso na recuperação e conservação 

da Mata Atlântica brasileira e pernambucana. 

Mesmo que as estratégias adotadas difiram das aqui recomendadas, é importante 

dar a devida atenção ao conjunto coordenado das relações estáveis de poder, 

representadas pelas normas jurídicas e regulações formais, e as relações pontuais de 

poder, como decisões de Conselhos Gestores115. As iniciativas nascidas em escala local 

e reduzidas, quando de sucesso, incentivam a transformação no sentido vertical inverso 

ao que estamos familiares, ou seja, das bases populares, afeitas à experimentação 

flexível e compartilhamento das experiências, aos poderes organizados e constituídos. 

Depois que estas experiências tenham sua eficácia provada, os níveis articulados de 

poder devem tomar a obrigação de incentivar e as fundamentar através de maiores 

garantias, a partir das suas instâncias pontuais até os seus níveis superiores e estáveis. O 

que seria ineficiente e por fim equivocado, seria o caminho inverso de aplicação de 

práticas não testadas em campo e abstraídas dos contextos locais, a partir da edição e 

aplicação de regulamentações, por exemplo. 

Ainda não é possível para a realidade brasileira admitir a livre circulação dentro 

dos limites das UCs. Aliás, muitas das florestas urbanas legitimadas reservam áreas de 

recuperação que necessitam a dispensa total do contato humano, tendo em vista a baixa 

resiliência provocada por intensos processos de degradação. Assim, mesmo se a 

iniciativa popular tomar as ações de conservação em parte ou integralmente, isto não a 

transforma em populações tradicionais, sendo este o único tipo populacional por vezes 

tolerado em áreas de conservação tão complicadas. 

                                                             
115 MOLINA, 2012. 
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Analisamos como positivos os esforços do poder público, apesar da falta de 

recursos materiais, capital humano e mesmo pouca profundidade de alcance das ações 

de conservação, excluindo-se algumas iniciativas pontuais que não foram benéficas à 

FURB Mata do Passarinho. A atuação civil, agora insuficiente, deve chamar para si as 

obrigações a que falta o Estado, não para assumir o ônus, mas para se empoderar. 

Estamos nos tempos mais propícios às práticas alternativas. Constantemente cresce o 

contingente de agentes sociais que deslegitimam a capacidade do Estado de tomar 

decisões para todos, ou ainda pior, apontam suas críticas para a omissão do poder 

público. Armados de experiências próprias, eles são capazes de contribuir com 

eficiência para a melhoria da conservação ambiental brasileira, sobretudo em relação ao 

manejo sustentável dos recursos naturais. Isto tudo acontece porque tais agentes tomam 

os trabalhos com as próprias mãos. 

Evidenciou-se que as florestas urbanas, especialmente a FURB Mata do 

Passarinho, estão contidas em um contexto muito particular, a partir do qual são 

necessárias adaptações de políticas e estratégias de conservação ambiental, sob o 

propósito de incluir os agentes sociais pertinentes ao território, reavaliando inclusive 

diretrizes e prioridades. Por esta pesquisa é possível analisar práticas que, tidas como 

contrárias pelo poder público, guardam em si possibilidades de transformação e 

afirmação tanto para agentes sociais quanto para o ambiente natural. O afastamento 

deliberado de convívio e usufruto cooperativo dos serviços ambientais fomenta o agravo 

do estado de vulnerabilidade socioambiental que, ciclicamente, incentiva as pressões de 

degradação. 

Fica a esperança de que as conclusões e propostas apresentadas nesta dissertação 

sejam levadas em consideração, para a real conservação da FURB Mata do Passarinho, 

como devida área ambiental de características especiais. Sua resiliência é a prova de 

que, mesmos nas condições mais adversas, a natureza pode resistir ao avanço sem fim 

da sociedade. 
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APÊNDICE A: FRAGMENTO DO LIVRO “O VERDE DA 

CIDADE: MEMÓRIAS DA MATA DO PASSARINHO" 

 

A silhueta curvada produzia pequenas trilhas de fumaça a partir do cigarro. O sol 

de fim de tarde já não conseguia aquecer aquelas lembranças tão antigas. Era quase um 

momento qualquer para a Dona Amarelo, não fossem os cadáveres esquecidos a saltar à 

memória. 

 

“Matavam muita gente lá." 

 

Diante da interrogação, tratou de corrigir as imprecisões. Apesar da idade, nunca 

vira um desses cadáveres, pois muito medo sentia. Chegava até a sonhar no meio da 

noite. Quando o povo, ou melhor, o povo com algo de coragem abútrea, reunia-se ao 

redor de algum dos corpos encontrados já sem vida, Dona Amarelo não tirava o pé de 

casa. Tinha até medo dos espíritos e não queria contato com nada que alterasse a 

normalidade da sua vida. Cheguei até a pensar que a ausência de uma televisão mais 

moderna, aparentemente o único entretenimento da casa, tivesse argumento nessa 

constatação. 

 

“Nunca cheguei a ver. Nunca. Nem vontade tinha. Só de passar por lá, quando 

via uma daquelas palmeiras grandes, cheias dos espinhos, arrepiava o couro pensando 

no que Lampião fazia.” 

 

Dona Amarelo fazia alusão a uma alegada prática do Capitão Virgulino Ferreira 

da Silva, pernambucano comandante em chefe do cangaço de Norte a Sul do Nordeste e 

símbolo maior de uma era sertaneja. Era dito que, pra castigar mulheres, Lampião as 

amarrava ou ordenava que subissem alguma macaúba-barriguda, árvore típica da Mata 

Atlântica nordestina. Muito alta, com pouca folhagem e apenas no topo, oferecia muitos 

e longos espinhos a quem se oferecesse para chegar perto de sua solidão. As mulheres 

que tiveram participação em tais desventuras, nuas, ainda tinham que vencer a 

protuberância típica da espécie que surgia na metade da escalada. 
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Apesar disso, como que revestido por toda a aura de verdade ou completa 

inverdade de lendas urbanas, no assunto há quem desminta toda e qualquer informação 

sobre o lugar ter sido um grande depósito de corpos. 

 

“Sim, aconteceu casos sim. Mas tudo muito isolado, com anos de diferença. Não 

acontecia com as pessoas que moravam por aqui, geralmente era alguém sem nenhuma 

ligação que fazia o serviço e depois procurava um lugar para se livrar”, afirmou um 

morador do local. 

Mesmo que não possuindo o status de lenda urbana, por diversas avaliações dos 

acontecimentos, seja por meio de uma grande quantidade de moradores, quanto por 

dados jornalísticos e policiais, a área ganha tons realmente macabros na boca de outras 

pessoas. Há quem jure que já viu até mesmo enforcados e decapitados nas frondosas 

árvores, muitas décadas atrás. Hoje, a frequência dos encontros fúnebres caiu 

praticamente a zero há muitos anos, e é pouco provável encontrar nos mais jovens 

algum sabedor das histórias. 
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APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 
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ANEXO A: CLIPPINGS REFERENTES AO CONJUNTO 

HABITACIONAL BAJADO 

 

 



163 
 

 



164 
 

 

 



165 
 

 

 



166 
 

 

 



167 
 

 



168 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

 
 
 
 
 

 

 


