
1 

 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO       

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

 DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM GESTÃO E POLÍTICAS 

AMBIENTAIS 

 

 

 

Letícia Almeida de Paula 

 

 

 

 

Gestão ambiental no mundo do açúcar: Uma análise a partir das 

Unidades de Conservação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife 

 2011 

 



2 

 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO       

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

 DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM GESTÃO E POLÍTICAS 

AMBIENTAIS 

 

 

 

Letícia Almeida de Paula 

 

 

 

 

Gestão ambiental no mundo do açúcar: Uma análise a partir das 

Unidades de Conservação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife 

 2011 

 

 

Dissertação de Mestrado submetida à Pró-reitoria de 

Pesquisa de Pós-Graduação da Universidade Federal de 

Pernambuco e ao Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, como parte dos 

requisitos necessários para obtenção de grau de Mestre 

em Desenvolvimento e Meio Ambiente.  

Orientador (a): Profª Drª Christine Rufino Dabat  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  Catalogação na fonte 
Bibliotecária Divonete Tenório Ferraz Gominho, CRB4- 985 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A324g      Paula, Letícia Almeida de 
     Gestão ambiental no mundo do açúcar : uma análise a partir das 
unidades de conservação / Letícia Almeida de Paula. – Recife : O 
autor, 2011. 

                       116 f. : il., 30cm. 
 

                       Orientador :  Profa. Dra. Christine Rufino Dabat.                                   
   Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco, 

CFCH. Programa de Pós–Graduação em Desenvolvimento e Meio 
Ambiente, 2011. 
       Inclui bibliografia. 

 
1. Gestão ambiental. 2. Conservação - Unidades. 3. Produção 

capitalista. 4. Conflitos. I. Dabat, Christine Rufino (Orientador). II. 
Título. 

 
363.7 CDD (22.ed.)     UFPE (BCFCH2011-54) 
       



4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho é dedicado aos meus queridos pais 

Nilton e Ivanice, que sempre me apóiam e me dão 

forças para continuar em busca dos meus sonhos. 

Aos meus irmãos, Luíza e Niltinho e à Amanda e 

Luiz Felipe que fazem nossa família mais feliz. E, 

especialmente, ao meu amado companheiro, 

Fernando, que não mediu esforços para me ajudar e 

que respeitou e entendeu a minha fase de imersão. 

 

 

 

 



6 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente aos espíritos amigos que me inspiraram e fortaleceram para a 

realização deste trabalho. 

À professora Christine pela preciosa orientação, amizade e generosidade.  

Aos amigos do grupo de História Ambiental pelas sugestões, textos, discussões e 

informações fundamentais para a concretização deste trabalho. 

Um obrigada muito especial aos meus queridos colegas de mestrado pela grata 

convivência, pelos debates calorosos, por toda amizade e cumplicidade. Seria injusta em 

citar nomes, mas agradeço a cada um (a) por tornarem esta caminhada mais prazerosa e 

alegre. 

Aos professores e funcionários do PRODEMA pelo apoio e suporte necessários. 

Minha especial gratidão à professora Mônica pela disciplina e pelos textos inspiradores. 

Ao DAAD pelo apoio financeiro para a realização desta pesquisa. 

Agradeço também a amizade e companheirismo da família AMANE. 

As queridas amigas Marcela, Elâine, Sofia e Rosália, pelo apoio moral e as dicas 

preciosas na fase de seleção e a todos os amigos que deixam esta vida mais bonita. 

Aos funcionários da REBIO de Saltinho, aos membros do Conselho Consultivo e todos 

os entrevistados pela disponibilidade e atenção. 

Enfim, agradeço a todos que fazem parte desta busca por um mundo mais justo e que 

compartilham das aflições em relação à maneira como nossa sociedade tem lidado com 

a natureza da qual faz parte. 

 

 

 

 

 

 



7 

 

É FOGO 

(Lenine) 

 

Éramos uma pá de apocalípticos, 

De meros hippies, com um falso alarme... 

Economistas, médicos, políticos 

Apenas nos tratavam com escárnio. 

Nossas visões se revelaram válidas, 

E eles se calaram mas é tarde. 

As noites tão ficando meio cálidas... 

E um mato grosso em chamas longe arde 

O verde em cinzas se converte logo, logo... 

É fogo! é fogo! 

Éramos uns poetas loucos, místicos 

Éramos tudo o que não era são; 

Agora são com dados estatísticos 

Os cientistas que nos dão razão. 

De que valeu, em suma, a suma lógica 

Do máximo consumo de hoje em dia, 

Duma bárbara marcha tecnológica 

E da fé cega na tecnologia? 

Há só um sentimento que é de dó e de 

Malogro... 

É fogo... é fogo... 

Doce morada bela, rica e única, 

Dilapidada só como se fôsseis 

A mina da fortuna econômica, 

A fonte eterna de energias fósseis, 

O que será, com mais alguns graus celsius, 

De um rio, uma baía ou um recife, 

Ou um ilhéu ao léu clamando aos céus, se os 

Mares subirem muito, em tenerife? 

E dos sem-água, o que será de cada súplica, 

De cada rogo 

É fogo... é fogo... 

Em tanta parte, do ártico à antártida 

Deixamos nossa marca no planeta: 

Aliviemos já a pior parte da 

Tragédia anunciada com trombeta. 

O estrago vai ser pago pela gente toda; 

É foda! é fogo!... 

É a vida em jogo! 

 

 

 

http://letras.terra.com.br/lenine/
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RESUMO 

 

A relação da sociedade com a natureza vem sendo moldada em função de diferentes 

paradigmas ao longo da história. Eles servem como pilares para elaboração das 

metodologias de gestão e uso dos elementos naturais. Dentre as ferramentas de gestão 

ambiental estão as Unidades de Conservação (UC), áreas reservadas e submetidas a 

condições diferenciadas de uso e ocupação teoricamente pautadas em estudos 

científicos, e geridas com o intuito de proteger a biodiversidade e os serviços 

ecossistêmicos. Este estudo tem como objetivo analisar a relação entre o modelo 

político econômico, a criação e a implementação das UC como ferramentas voltadas à 

gestão ambiental.  Inicialmente, foram caracterizados os paradigmas que influenciaram 

a concepção deste modelo de gestão ambiental. Para isto, foram analisadas as idéias de 

natureza em diferentes épocas da história da sociedade e a influência delas na 

conformação do modo de produção capitalista, constituído pelos ideais de 

desenvolvimento, de utilização de tecnologia e dos estudos científicos para resolver as 

externalidades originadas com sua expansão pelo globo.  A seguir, tomando como ponto 

de partida a cultura sulcroalcooleira, foi analisada a influência dos contextos 

socioeconômicos na situação atual do bioma Mata Atlântica, especificamente na região 

foco deste estudo, a Zona da Mata Sul pernambucana. Por fim, com o objetivo de se 

traçar um panorama a respeito dos desafios para se promover uma gestão ambiental 

sustentável na Zona da Mata Sul pernambucana foi feito um estudo de caso, cujo objeto 

foi a Reserva Biológica (REBIO) de Saltinho em Tamandaré. A escolha da UC se deveu 

ao fato desta ser uma referência no que diz respeito à gestão de áreas protegidas e, 

principalmente, por ela possuir um Conselho Consultivo indicando que há participação 

da sociedade na gestão ambiental desta UC e de seu entorno. Esta análise permitiu 

identificar alguns dos benefícios e entraves resultantes desta forma de gestão em um 

cenário composto por diversos atores que possuem diferentes interesses no que diz 

respeito ao manejo e a conservação dos elementos naturais da região. 

 

Palavras-chave: Gestão Ambiental, Unidades de Conservação, Modo de Produção 

Capitalista, Gestão participativa e Conflitos socioambientais. 
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ABSTRACT 

 

The relationship between society and nature has been shaped according to different 

paradigms throughout history. They serve as pillars for development of methodologies 

for management and use of natural elements. Among the environmental management 

tools are Conservation Units, reserved areas and subjected to different conditions of use 

and occupancy theoretically framed by scientific studies, and managed in order to 

protect biodiversity and ecosystem services. This study aims to examine the relationship 

between the political economic model and the creation and implementation of the 

Conservation Units as tools for the environmental management. Initially, we 

characterized the paradigms that have influenced the design of this management model. 

For this, we analyzed the human point of view of the nature in different periods of 

history and their influence in shaping the capitalist mode of production. That is 

consisting of the ideals of development and the use of technology and scientific studies 

to address the externalities arising from its expansion by globe. Then, taking as its 

starting point, we analyzed the influence of the sugar-alcohol culture at the  

socioeconomic backgrounds in the current situation of the Atlantic Forest biome, 

particularly in the region focus of this study: the Atlantic Forest of the South Zone of 

Pernambuco. Finally, in order to give an overview of the challenges in promoting a 

sustainable environmental management in the Atlantic Forest of the South Zone of 

Pernambuco we analyzed the Reserva Biológica de Saltinho in Tamandaré. The choice 

of this reserve was due to the fact that this is a reference regarding the management of 

protected areas and, especially, it has an Advisory Board indicating that has society 

participation in environmental management of Units Conservation at its surroundings. 

This analysis revealed some of the benefits and obstacles arising from this form of 

management in a scene composed by several actors who have different interests 

regarding the management and conservation of natural elements in the region. 

 

Keywords: Environmental Management, Protected Areas, Capitalist Mode of 

Production and Socio-environmental Conflicts. 
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 Introdução 

A discussão proposta com este trabalho faz referência as Unidades de Conservação 

(UC) enquanto instrumentos indutores da conservação dos ecossistemas e de seus 

processos ecológicos ao mesmo tempo em que pretende analisar o papel que cumprem 

enquanto instrumentos de gestão democrática do uso dos recursos naturais. 

Estas UC, por dependerem do aparato legal do Estado para serem implementadas, estão 

inevitavelmente ligadas à dubiedade do papel que este desempenha no que tange a 

utilização dos recursos naturais. Ao mesmo tempo em que o poder público tem sob sua 

responsabilidade a implantação e gestão de reservas naturais, é forte fomentador da 

expansão das atividades produtivas, causadoras de grandes impactos ambientais. Neste 

sentido, a intenção deste estudo é entender que idéias e valores moldam esta postura, 

aparentemente tão contraditória, e seus desdobramentos no panorama de degradação 

ambiental presente na atualidade. 

A Zona da Mata pernambucana compõe um interessante cenário para se analisar como 

os ideais de desenvolvimento produtivo e de conservação ambiental caminham no 

mundo real. Historicamente reconhecida como território da cultura da cana-de-açúcar, a 

região teve a paisagem e as relações de produção moldadas em função desta atividade. 

A expansão das áreas de cultivo, incompatível com a florestal em pé, reduziu a 

cobertura florestal de Mata Atlântica a pequenos fragmentos. Grande parte deles ainda 

resiste por estarem protegidos nas UC presentes na região. Uma delas é a Reserva 

Biológica de Saltinho, reconhecida por abrigar várias espécies ameaçadas de extinção 

ou restritas àquela região. Esta reserva é tida atualmente como um modelo, por ser a 

única a vivenciar um Conselho Consultivo, que possibilita a participação comunitária na 

gestão da UC e seu entorno. 

A análise das repercussões das políticas econômicas de fomento à atividade 

sulcroalcooleira nos mecanismos destinados à gestão ambiental na região são 

construídas tendo por referência o cenário composto pelas relações de cooperação e 

conflito presentes no Conselho Consultivo da Reserva Biológica de Saltinho. Este 

trabalho pode ser considerado inovador já que, como apontado por Silva & Pedlowski, 

2008, há uma grande carência de estudos empíricos que possibilitem a identificação dos 

efeitos práticos a nível local resultantes da implementação de ferramentas destinada à 

gestão ambiental, como é o caso dos conselhos consultivos de UC.  
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Este estudo foi estruturado de maneira interdisciplinar, elencando fatores históricos, 

políticos e biológicos que compõem a problemática socioambiental na região da Mata 

Sul Pernambucana.  O primeiro capítulo traça uma linha do tempo da relação 

estabelecida entre a sociedade e os elementos naturais. No que diz respeito à atualidade, 

são apresentados os paradigmas que compõem a estratégia de expansão do modelo 

produtivo capitalista e suas repercussões na legislação destinada à gestão ambiental com 

destaque para as Unidades de Conservação, objeto deste estudo. No segundo capítulo, a 

Mata Atlântica Nordestina serve de cenário para demonstrar como se dá a relação entre 

o contexto político econômico, representado pela cultura sulcroalcooleira e a 

delimitação das estratégias destinadas à gestão ambiental. O terceiro capítulo descreve a 

Reserva Biológica de Saltinho e a metodologia utilizada para o estudo, pautada pela 

análise do Conselho Consultivo e analisa o Conselho Consultivo enquanto estrutura 

destinada à gestão democrática da UC e seu entorno, apresentado um panorama a 

respeito do seu funcionamento na visão de seus membros. Destaca-se a possibilidade ou 

não de diálogo entre as políticas econômica e ambiental e sua interface com a realidade 

vivenciada neste espaço. 

 

Objetivo 

Objetivo Geral:  

Analisar a relação entre o contexto político econômico e o papel das Unidades de 

Conservação como ferramentas voltadas à gestão ambiental. 

Objetivos específicos: 

1- Discutir a respeito do estabelecimento de Unidades de Conservação como 

ferramentas de Gestão Ambiental. 

2- Identificar e relacionar historicamente a degradação da Mata Atlântica em 

Pernambuco e a implementação das Unidades de Conservação na Zona da Mata Sul. 

3- Identificar como tem se dado a participação da sociedade na gestão das Unidades de 

Conservação em Pernambuco. 

4- Propor alternativas para melhorar a gestão ambiental participativa na Zona da Mata 

Sul. 
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Capítulo 1 – 

Capitalismo, ciência e as ferramentas de Gestão Ambiental 

 

1.1- Os diferentes significados de natureza ao longo da história 

A transformação dos significados atribuídos à natureza constitui uma interessante 

ferramenta para análise dos rumos tomados pela sociedade. Influenciaram estes 

significados os paradigmas
1
 vigentes em determinadas épocas. 

As hesitações e surpresas dos homens em relação ao mundo ao seu redor foram 

apresentadas por diversos autores em diferentes épocas. Passmore, (2005) se refere a 

uma natureza representada por todos os elementos que não fossem humanos. Esta 

concepção a respeito do mundo natural moldou o pensamento ocidental moderno e 

estruturou duas tradições principalmente. Uma de “inspiração cartesiana”, que entendia 

a natureza como matéria de propriedade humana passível de transformação e reforma e 

outra de “inspiração hegeliana”, que entendia a natureza como existindo potencialmente 

que se tornava efetiva quando submetida à arte, ciência, filosofia, aptidões e criações 

humanas. A concepção de natureza também recebeu influência de outros elementos, 

como nas sociedades dos povos primeiros, onde os fenômenos naturais eram 

interpretados como um reflexo do estado de humor dos deuses. As tempestades, os 

vulcões e outros fenômenos naturais eram reconhecidos como resultado da fúria ou 

desagrado dos deuses, que os enviavam para a Terra como uma espécie de castigo. Para 

controlar estas “forças” foram criados vários rituais, oferendas e orações. 

Outra importante contribuição para a formação deste imaginário se origina nas religiões 

cristãs, como é possível perceber neste trecho, retirado do Livro da Gênesis: “E Deus os 

abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a; e 

dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se 

move sobre a terra.” Verifica-se aqui, a idéia de uma natureza concebida a serviço do 

                                                           
1
 “o termo “paradigma” é usado em dois sentidos diferentes. De um lado indica toda a constelação de 

crenças, valores, técnicas, etc., partilhados pelos membros de uma comunidade determinada. De outro, 

denota um tipo de elemento dessa constelação: as soluções concretas de quebra-cabeças que, empregadas 

como modelos ou exemplos, podem substituir regras explícitas como base para a solução dos restantes 

quebra-cabeças da ciência normal.” (Khun, 2001) 
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ser humano e passível do seu domínio e transformação por meio do uso da 

racionalidade. Há, inclusive, indícios da inexistência de qualquer limitação moral para 

os humanos ao submeterem e manejarem os elementos naturais.  Passmore, (2005), cita 

diversos argumentos de Santo Agostinho, São Tomaz de Aquino e Kant para justificar 

que os elementos naturais não deveriam ser tratados com crueldade, simplesmente 

porque, deste modo, poderiam ser influenciados comportamentos violentos entre os 

seres humanos. No entanto, não havia nenhuma referência relacionada ao respeito às 

outras formas de vida. 

Os ensinamentos religiosos cultivavam a idéia de uma natureza criada “para o bem do 

homem e as outras espécies deviam se subordinar a seus desejos e necessidades. No 

entanto, em outros livros bíblicos, é possível se identificar a idéia do Pecado Original e 

de que a sobrevivência dos seres humanos, em um mundo composto por animais 

peçonhentos e intempéries, seria uma espécie de castigo ou punição, Thomas, (1983). 

Para superá-los era preciso sair em busca do paraíso, da terra prometida o que originou 

as grandes expedições destinadas a desbravar os mares e descobrir horizontes 

(Baumann, 1992). A colonização do Novo Mundo justificada pela necessidade de se 

cristianizar os povos primeiros foi, no entanto, uma forma de apropriação dos 

territórios, para expulsão e escravização dos povos nativos, para saquear as riquezas 

naturais e produzir riquezas na metrópole (Zea, 1978).  

A idéia de privatização promoveu uma transição da concepção e utilização comunitária 

dos elementos naturais, para a delimitação de propriedade e poder sobre estes e por 

conseqüência, sobre os demais cidadãos desprovidos destes. Rousseau, (1755) apresenta 

o argumento de que esta transformação resultou na diferenciação de classes e 

consequentemente nas desigualdades e injustiças sociais: 

  

“Desde o instante que um homem teve necessidade de socorro do 

outro, (...) a igualdade desapareceu, a propriedade se introduziu, o 

trabalho tornou-se necessário e as vastas florestas se transformaram 

em campos risonhos que foi preciso regar com o suor dos homens, e 

nos quais, em breve, se viram germinar a escravidão e a miséria, a 

crescer com as colheitas” (Rousseau, 1755, p. 62). 

 

Estas diversas idéias e justificativas contribuíram para que, com o passar do tempo, 

fossem consolidadas as bases produtivas capitalistas baseadas na concentração de terras, 
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no surgimento de uma classe privilegiada, na produção agrícola destinada ao mercado 

externo, dentre outros. Este modo de produção também influenciou diretamente a 

conformação do modelo político econômico presente na atualidade. Pautado pela 

industrialização crescente e pela urbanização, ele tem sido adotado em todo o mundo, 

transformando os padrões de consumo e de cultura e fomentando várias injustiças 

socioambientais. 

 

1.2 - O paradigma do desenvolvimento  

Ao longo dos séculos, os moldes produtivos capitalistas se espalharam pelos 

continentes, romperam fronteiras e modificaram a maneira como as sociedades lidavam 

com os elementos naturais e deles se utilizavam para promover seu bem-estar. O tão 

almejado desenvolvimento, que seria alcançado pela sociedade no auge da adequação ao 

sistema do capital, ganhou credibilidade com a promessa de “crescimento econômico, 

urbanização e acesso ao consumo de bens e serviços” (Britto-Pereira, 2005, p.265).  

À medida que o capital se disseminava, os países com economia baseada na produção 

agrícola e no extrativismo foram se transformando por meio da incorporação de 

estruturas voltadas à produção industrial. Esta etapa era entendida como requisito básico 

para que eles deixassem sua condição de subdesenvolvidos 

O ideal de desenvolvimento foi vendido como um sinônimo de bem-estar para todos os 

cidadãos. No entanto, passados mais de cinco séculos, o cenário global é bastante 

diferente do esperado. Tornam-se cada vez mais evidentes as diferenças sociais e os 

graves impactos ambientais gerados das atividades produtivas. O avanço do capital 

provoca diversos problemas que vem sendo tratados como externalidades passíveis de 

resolução com o uso de estratégias que podem ser subsídios aplicados pelo Estado. Na 

tentativa de minimizar a pobreza e a violência ou de desenvolver tecnologias e 

mecanismos de produção considerados mais limpos são aplicados altos investimentos 

financeiros e intelectuais em pesquisas científicas e políticas governamentais. 

A tentativa de minimizar estes problemas se mostra, contudo, superficial e contraditória. 

(Foladori, 2005) argumenta que a sociedade tem lidado com as causas imediatas desta 

crise socioambiental, mas, não tem lidado com as causas estruturais provocadas pelas 

relações produtivas que levam o empresariado a utilizar os bens públicos para 

proporcionar benefícios privados. 
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Mézsáros, (2002) e Rist, (2002), apresentam argumentos semelhantes para criticar o 

modelo de desenvolvimento vigente e apontam o que parece ser uma negação de seus 

antagonismos e defeitos estruturais, por parte da sociedade, resguardada pelo slogan de 

que não há alternativas fora do capital.  

 

“Vivemos hoje em um mundo firmemente mantido sob as rédeas do capital, 

numa era de promessas não-cumpridas e esperanças amargamente frustradas, 

que até o momento só se sustentam por uma teimosa esperança.” (Mézsáros, 

2002, p.37)  

 

Estes autores defendem a idéia de que as conseqüências deste modo de produção nem 

sempre são tão positivas e justas ou se sobrepõem às suas contradições como se quer 

fazer acreditar: 

A força do discurso procede de sua capacidade de sedução. Em todos os 

sentidos do termo: atrair, agradar, fascinar, fazer ilusão e também enganar, 

faltar com a verdade. Como não render-se à idéia de que possa existir um 

método para eliminar a pobreza que está em toda parte? Como atrever-se a 

pensar, ao mesmo tempo, que o remédio pode agravar o mal que tenta 

combater? (Rist, 2002, p.13)  

 

Estes dois autores tecem algumas críticas bastante desafiadoras ao capitalismo, 

destacando as suas limitações em atingir o desenvolvimento ou ideal de civilização 

prometido como os altos índices de desemprego, a incapacidade do mercado de 

incorporar toda a mão-de-obra disponível, os volumes cada vez maiores de resíduos 

gerados pelas indústrias e aglomerados urbanos e a carência de estratégias voltadas a 

reaproveitá-los. A conclusão que eles chegam é de que a estrutura capitalista só 

contribui, de fato, para que os homens e a natureza da qual eles fazem parte sejam 

explorados para além dos limites. 

No final da década de 80, o conceito de desenvolvimento foi repaginado com o objetivo 

de incorporar as externalidades socioambientais emergentes. Inspirado nas etapas 

pertinentes ao ciclo de vida dos seres vivos, o desenvolvimento em moldes ecológicos 

(Rist, 2002), previa um volume de produção sustentável para o ecossistema e que 

poderia ser considerado em longo prazo
2
. Seria, portanto, a capacidade de reprodução 

                                                           
2
 No desenvolvimento dos seres vivos a multiplicação celular determina o crescimento dos filhotes mas, 

se ela for excessiva provocará doença e poderá levá-lo à morte. 
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que determinaria a taxa de crescimento e a quantidade de bens produzidos pela 

indústria. O termo Desenvolvimento Sustentável passou a ser incorporado nos 

documentos e acordos pautados pela causa ambiental
3
 sempre estruturado em três 

pilares: a sustentabilidade social, alcançada quando todos os cidadãos, independente da 

classe social, tiverem acesso a bens e serviços; a sustentabilidade econômica, 

representada pela repartição igualitária dos benefícios e a sustentabilidade ambiental 

refletida pelo uso racional dos ditos recursos naturais, bens comuns, com garantias de 

que eles sejam conservados para as futuras gerações. 

A aplicação desta definição no mundo real, no entanto, foi aos poucos se mostrando 

bastante distinta da proposta inicial.  Isto porque a economia se pauta pelo princípio do 

crescimento e este tende a ser sempre positivo, o que significa que, em condições reais, 

ele não deverá ser paralisado ou interrompido. Por esta lógica, matérias-primas como 

minerais, madeiras, água, dentre outros, não podem ser fatores limitantes o que é 

incompatível com a demanda por intervalos necessários à sua regeneração e reprodução. 

Como é comum acontecer nesta estrutura produtiva, uma alternativa foi criada com o 

objetivo de solucionar esta “limitação” (Mézsáros, 2002). Assim, passou-se a investir 

volumes cada vez maiores de recursos em pesquisas que pudessem aperfeiçoar o 

crescimento e a produtividade das espécies de interesse comercial e criar tecnologias 

alternativas ao uso de matérias-primas não-renováveis. A natureza, por esta ótica, foi 

convertida em uma simples variável a ser manejada, administrada e gerida, com o uso 

da racionalidade científica, de modo a não impedir o desenvolvimento (Zhouri, 2005). 

O ideal do Desenvolvimento Sustentável, utilizado como discurso “politicamente 

correto”, estagnou qualquer possibilidade de reorientação direcionada a torná-lo 

ecologicamente sustentável e socialmente igualitário (Carneiro, 2005) e, como aponta 

(Midori, 2009, p.171) 

 

“neste tipo de economia, o meio ambiente é visto como um mero apêndice 

que deve ser contabilizado para a geração de renda. Para eles a economia não 

é limitada pelo ambiente, pois com o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia tudo será superado”. (Midori, 2009, p.171) 

 

                                                           
3 O termo foi pela primeira vez apresentado no Relatório Brundtland – Nosso Futuro Comum (1987). E 

continuou a ser debatido e estruturado também na Rio 92, promovida pela ONU em 1992. 
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Desta forma, o ideal do Desenvolvimento Sustentável, passa a ser só mais um 

instrumento para que as práticas produtivas ganhem uma nova roupagem e passem a ser 

aceitas como compatíveis com a conservação. Pode-se concluir, sem receios, que este 

tem sido um objetivo utópico, de uma sociedade que não consegue identificar de 

maneira clara as limitações próprias da maneira pela qual o seu sistema de produção 

está estruturado e continuam lidando com elas de forma imediatista e supérflua sem 

conseguir de fato, resolver os problemas existentes. 

 

1.3- O paradigma científico  

 

“(...) uma sociedade que promove o progresso infinito e a exploração sem 

limites dos recursos naturais amparada no desenvolvimento científico e 

tecnológico, na organização burocrática da sociedade e na racionalidade” 

Acuña, 2007, p.45 

 

O aprofundamento das pesquisas ecológicas possibilitou o entendimento das dinâmicas 

dos ecossistemas e fez reforçar uma aspiração que há muito vinha ganhando terreno no 

mundo em desenvolvimento, a possibilidade do homem controlar a natureza. Ao longo 

dos séculos, a ciência ganhou credibilidade e status de inquestionabilidade, resultado da 

aplicação de delineamentos experimentais cada vez mais sofisticados que possibilitaram 

a análise de hipóteses por meio de experimentos controlados e posteriormente 

corroborados ou refutadas com o uso das análises estatísticas.  O controle as ditas 

variáveis experimentais fez florescer no imaginário da sociedade uma concepção 

materialista, racionalista e objetiva do mundo que transformou inclusive a gestão 

pública:  

“Estabeleceu-se um movimento de mão dupla, em que as produções 

científicas influenciaram e foram influenciadas pelas ações públicas.” (Pádua, 

2010, p.82) 

 

A busca pelo aprimoramento da ciência e das tecnologias como forma de estabelecer 

mecanismos eficientes para a gestão ambiental reduziu os desafios socioambientais a 

problemas essencialmente técnicos. Simplificou-se também a maneira da sociedade 

perceber o mundo. A noção de um universo composto por vários elementos, 

interligados e dependentes, típica dos povos primeiros, cedeu espaço para a de um 
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mundo semelhante a uma máquina, formada por peças substituíveis que compõem 

processos perfeitamente explicáveis e controláveis com a utilização da inteligência 

humana (Capra, 1982). Tal descrição se assemelha à paisagem predominantemente 

urbana e industrial que aos poucos predominou em grande parte do globo. 

O ideal desenvolvimentista ganhou respaldo quando a produção de alimentos, que 

sempre esteve entre as preocupações primordiais da sociedade, foi otimizada graças ao 

melhoramento dos cultivares que aumentaram a sua produtividade e resistência. 

Algumas empresas investiram grandes montantes de capital em laboratórios de 

pesquisas e transformaram a agronomia uma espécie de ciência da industrialização 

(Cushman, 2005).   

A inserção dos conhecimentos científicos no campo provocou uma profunda alteração 

da relação entre os trabalhadores e a terra. A Revolução Verde remodelou as práticas 

agrícolas que passaram a ser estruturadas a partir dos pilares da máxima produção, no 

menor espaço de tempo possível e com poucos investimentos, pilares à semelhança das 

práticas capitalistas. Na tabela abaixo é possível identificar as principais diferenças 

entre o modelo agrário tradicional, estruturado a partir de conhecimentos empíricos e o 

modelo químico-mecanizado estruturado a partir de conhecimentos técnicos:  

 

Tabela 1: Principais diferenças entre as práticas de cultivo tradicionais e as químico-mecanizadas.  

Inspirada no estudo de Almeida, 2001 
PRÁTICAS TRADICIONAIS DE CULTIVO PRÁTICAS QUÍMICO-MECANIZADAS 

 Pequenas propriedades 

 Policultura 

 Mão-de-obra familiar 

 Instrumentos rudimentares de trabalho 

 Busca de otimização da produtividade em longo 

prazo 

 Produção destinada ao consumo  

 Excedentes comercializados no mercado local 

 Grandes propriedades 

 Monocultura 

 Uso de mão de obra (escrava ou assalariada) 

 Uso de insumos agrícolas  

 Uso de tecnologias 

 Busca da maximização da produtividade em um 

curto espaço de tempo 

 Demanda por financiamentos e créditos (subsídios) 

 Produção destinada ao mercado exterior 

 

As práticas tradicionais de cultivo feitas em pequenas propriedades, com produção 

diversificada e sem uso de insumos externo cederam espaço às monoculturas que 

demandavam por grandes extensões de terra e pelo uso crescente de fertilizantes, típicas 

da agricultura moderna. Esta necessidade de controle de predadores e competidores que 

pudessem comprometer o rendimento das culturas encareceu a produção e contribuiu 
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ainda mais para a exclusão dos pequenos proprietários já que estes não dispunham de 

recursos para tornar sua produção competitiva. 

No que diz respeito ao Brasil, outros elementos foram implementados com o objetivo de 

possibilitar sua inserção no cenário internacional do agronegócio. Dentre eles podem ser 

citados os fomentos financeiros de bancos nacionais e internacionais que 

disponibilizaram financiamentos e créditos aos produtores, a estruturação de instituições 

de ensino e pesquisa voltadas à formação de profissionais de ciências agronômicas 

difusores da “filosofia” da Revolução Verde e o respaldo estatal representado pela 

instituição de medidas legislativas destinadas ao fortalecimento e expansão do setor 

produtivo: “o Estado definiu um amplo e complexo conjunto de instrumentos de 

intervenção- leis, regulamentos, programas e instituições- que passou a favorecer a 

expansão e consolidação do processo modernizador” (Almeida, 2001 Apud Almeida, 

1993). 

Estas técnicas produtivas, entretanto, se mostraram limitadas quando os insumos 

agrícolas, elaborados de acordo com as dinâmicas ecológicas dos países temperados, 

muito menos diversas que a dos países tropicais, não tiveram os mesmos resultados nos 

ambientes caracterizados por sua alta diversidade e condições naturais bastante 

diferentes. Isto provocou uma demanda crescente pelo uso de inseticidas para se 

controlar as espécies nocivas à produção que se tornavam cada vez mais resistentes 

devido a alteração de suas dinâmicas populacionais. O uso massivo destas substâncias 

teve efeitos diretos na qualidade da água dos rios, cada vez mais contaminados e dos 

solos, cada vez mais empobrecidos e erodidos.  

Em termos sociais, à medida que se passaram as gerações, as pessoas que viviam no 

campo, que já nasciam dentro do contexto produtivo em que a família era desprovida de 

terras e vendia a força de trabalho, foram desaparecendo progressivamente os 

conhecimentos a respeito da “antiga” forma de se cultivar, assim como os laços 

anteriormente estabelecidos com a terra.  As pessoas já não produziam seus alimentos e 

dependiam dos salários, muitas vezes insuficientes, para comprá-los. Como apontado 

por (Shiva, 2003, p. 23): 

“os prefixos “científico” para os sistemas modernos e “anticientífico” para os 

sistemas tradicionais de saber tem pouca relação com o saber e muita com o 

poder.”  

 



26 

 

Nesta trama de produção moderna se fortaleceram as diferenças sociais e a concentração 

do poder que resultou em um terreno fértil para a pobreza. À medida que foram 

acentuadas as divisões de classes, representadas pelos proprietários (donos dos meios de 

produção) e pelos trabalhadores (donos da força de trabalho), foi fomentada a alienação 

do trabalhador rural a respeito do processo produtivo. Para este não restou alternativa 

senão a submissão às condições exploratórias de trabalho que implicavam no 

recebimento de uma salário incapaz de atender suas necessidades básicas. Linhart, 

(1981) descreveu da seguinte forma a dura realidade das famílias dos canavieiros:  

 

“... eles estão com fome, que seus filhos estão com fome”. (Linhart, 1981, 

p.11)  

O crescimento desta massa de “desprovidos” teve efeitos diretos também sobre os 

recursos naturais, cuja exploração servia como forma de aumentar o rendimento familiar 

ou mesmo poupar gastos como é o caso do uso da lenha e da carne de caça. Como 

aponta Andrade, (2002), as condições precárias de vida e até mesmo a reivindicação 

destes trabalhadores pela devolução das suas terras, onde eles possam cultivar suas 

roças e assim conseguir a subsistência levam a questionar o que é arcaico e o que é 

moderno nos resultados reais da proposta de desenvolvimento aplicada a estas regiões.  

A adequação ao modelo químico-mecanizado resultou, em última análise, na acentuação 

da pobreza e dos impactos ambientais resultantes, sobretudo da conversão das áreas de 

florestas em grandes latifúndios.  

 

1.4- A Biologia da Conservação como subsídio para as estratégias de gestão 

ambiental 

O avanço dos estudos científicos possibilitou uma melhor compreensão dos efeitos das 

atividades humanas sobre os processos naturais que resultam na extinção de espécies 

vegetais e animais. As extinções de origem antropogênica estão diretamente ligadas à 

destruição e/ou alteração dos hábitats
4
, às alterações das características dos 

                                                           
4
 Hábitat: O lugar onde um animal ou uma planta vive normalmente, muitas vezes caracterizado por uma 

forma vegetal ou característica física dominante (isto é, o habitat de lago, de floresta, etc). (Ricklefs, 

1996)  
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ecossistemas, à sobreexploração de espécies ou a introdução de espécies exóticas
5
 

nestes ambientes (Ricklefs, 1996).  

A destruição e/ou alteração dos hábitats está diretamente ligada à conversão de áreas 

destinadas às atividades agropecuárias ou zonas urbanas e é a primeira causa de 

extinção de espécies (Primack & Rodrigues, 2001).  Em termos ecológicos, quando as 

características físicas ou biológicas do habitat destas espécies são alteradas há o 

comprometimento de sua dinâmica populacional porque isto provoca a diminuição do 

seu sucesso reprodutivo. Se as taxas de nascimento são menores que as taxas de morte 

por um período de tempo prolongado isto acaba por provocar sua extinção. 

Com o objetivo de aplicar os conhecimentos científicos na formulação de estratégias 

práticas voltadas a diminuir as taxas de extinções de espécies vegetais e animais, foi 

criada no século XX a Biologia da Conservação. Tal ciência se baseia no princípio de 

que os ecossistemas devem ser mantidos o mais próximo possível do seu estado natural 

de forma a minimizar os impactos e alterações que poderiam comprometer sua 

capacidade de sustentar as espécies (Ricklefs, 1996). A proposta de manter os processos 

naturais em equilíbrio foi pautada pelo desafio de propor alternativas compatíveis com 

as atividades humanas. Disto resultou o eixo das práticas conservacionistas, baseado na 

separação de grandes áreas onde os hábitats devem ser mantidos o mais próximo 

possível do seu estado natural, as reservas naturais. 

A delimitação destas áreas de reserva deve obedecer a alguns critérios biológicos 

destinados a promover a sua efetividade (Dourojeanni & Pádua, 2001; Ricklefs, 1996): 

a) Diversidade: Estes espaços devem ser o mais heterogêneo possível de forma a conter 

diversos hábitats, capazes de abrigar espécies com diferentes estratégias adaptativas. 

b) Tamanho: Áreas maiores sustentam mais espécies que áreas menores porque grandes 

populações de espécies reduzem o risco de extinções ao acaso, promovem a diversidade 

genética reduzindo a possibilidade de endogamia
6
. 

c) Conectividade: É desejável que estas áreas de reserva sejam ligadas aos fragmentos 

florestais do entorno o que possibilita a movimentação dos espécimes e reduz o risco de 

endogamia. 

                                                           
5
 Espécie exótica ou introduzida: qualquer espécie proveniente de um ambiente ou de uma região 

diferente. (Programa Global de Espécies Invasoras, 2005) 

6
 Endogamia: Cruzamentos consangüíneos, ou seja, entre indivíduos aparentados. 
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d) Formato: Para minimizar o efeito de borda, caracterizado pela vulnerabilidade das 

áreas limites dos fragmentos as alterações de habitat provocada pelas intempéries e que 

podem se estender pelas áreas mais distantes da região afetada. Desta forma, as reservas 

devem ser delimitadas em formatos mais arredondados, o que na prática diminui as 

áreas de fronteira e a distância entre a zona núcleo e a borda. 

e) Endemismos: delimitação de reservas em áreas que contenham o maior número de 

espécies endêmicas, ou seja, que só existem naquela região geográfica ou naquele 

ambiente específico. 

 

1.5- A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) 

A Política Nacional do Meio Ambiente, lei nº 6.938/81, é a representação em termos 

legislativos das atribuições do Estado e estratégias adotadas por ele para proteger os 

elementos naturais. A análise desta lei se apresenta como um interessante mecanismo 

para se caracterizar o que o poder público entende por meio ambiente e quais são os 

princípios e valores incutidos nos mecanismos por ele definidos voltados à gestão 

ambiental. Isto porque esta legislação é resultado, sobretudo, da aplicação dos 

paradigmas produtivos e econômicos nas estratégias destinadas à manutenção da 

natureza. 

 A PNMA foi instituída com o objetivo de preservar, melhorar e recuperar a qualidade 

ambiental que garanta a vida, visando assegurar “condições ao desenvolvimento 

socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade 

humana”.  Cabe ao Estado promover ações voltadas a manutenção do equilíbrio 

ecológico do meio ambiente, entendido como um bem público que deve ser por ele 

assegurado e protegido tendo em vista o uso coletivo.  

As definições dos conceitos e instrumentos destinados à Gestão Ambiental que, de 

acordo com Araújo (2007), consiste na definição de normas e na mobilização 

instituições públicas e privadas com o objetivo de se promover um ambiente 

ecologicamente equilibrado, são pautadas e regulamentadas por esta lei. Dentre os 

conceitos definidos estão: I) meio ambiente, entendido como “o conjunto de condições, 

leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas”; II) degradação ambiental, entendida como 

qualquer alteração adversa das características do meio ambiente; III) poluição 

ambiental, representadas pela degradação ambiental resultante de atividades que direta 
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ou indiretamente prejudiquem a população, a biota ou as características do meio 

ambiente; IV) poluidor, definido com a pessoa física ou jurídica, de direito público ou 

privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação 

ambiental; V) recursos ambientais: representados pela atmosfera, as águas interiores, 

superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os 

elementos da biosfera, a fauna e a flora. 

Cabe ao Estado criar estratégias conciliar a gestão ambiental com o desenvolvimento 

socioeconômico e definir áreas prioritárias para ações governamentais destinadas à 

promoção da qualidade de vida e ao equilíbrio ecológico. Os instrumentos propostos 

nesta lei oferecem interessantes alternativas para a efetiva proteção do meio ambiente, 

mas também deixam evidente a idéia de que eles devem também possibilitar o 

desenvolvimento socioeconômico. Em termos práticos isto significa dizer que eles 

servem como garantia de que a industrialização e as atividades produtivas sejam 

desenvolvidas de maneira equilibrada, mas, que não podem ser entraves para a sua 

execução (Midori, 2009). 

 Os instrumentos estabelecidos pela PNMA são apresentados aqui de maneira 

esquemática para possibilitar a identificação dos princípios que os regulamentam: 

a) Pesquisas, tecnologias e normatizações técnicas: 

 - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

- os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de 

tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 

- o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 

 - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumento de Defesa Ambiental; 

 - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado 

anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

- IBAMA;  (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989) 

   - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o 

Poder Público a produzi-las, quando inexistentes;  

    - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou 

utilizadoras dos recursos ambientais. 

  b) Planejamento territorial: 

- o zoneamento ambiental;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7804.htm#art1vi
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- a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal, 

estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse 

ecológico e reservas extrativistas.   

c) Monitoramento e estratégias para minimização de impactos ambientais: 

- o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 

- a avaliação de impactos ambientais; 

- as penalidades disciplinares ou compensatórias não cumprimento das medidas 

necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. 

- instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro 

ambiental e outros.  

Ficam evidentes, desta maneira, as influências dos ideais desenvolvimentistas nesta 

legislação que são aplicados com o objetivo de contornar as externalidades sociais e 

ambientais resultantes das práticas econômicas na tentativa de promover a gestão 

racional e a manutenção dos recursos naturais. 

Dentre os instrumentos destinados a gestão ambiental apresentados pela PNMA se 

encontram as UC, um mecanismo destinado ao planejamento territorial. A delimitação 

de áreas de relevante interesse e grandes riquezas naturais é uma das estratégias de 

responsabilidade do Estado para promover garantias de conservação e o uso racional 

dos elementos naturais. Elas serviram como ferramenta para este estudo que foi 

desenvolvido com o intuito de avaliar como tem se dado a implementação destes 

instrumentos no mundo real. 

O estabelecimento das reservas naturais no Brasil teve início na década de trinta. O 

primeiro parque nacional foi criado no estado de São Paulo em 1937 e recebeu o nome 

de Parque Nacional de Itatiaia.  A Lei Florestal de 1965 (Lei Federal nº 4771) definiu 

algumas categorias de Unidades de Conservação em âmbito nacional, estadual e 

municipal, mas não continha um plano de áreas protegidas. A Política Nacional do Meio 

Ambiente em 1981(Lei Federal nº 6938) oficializou a denominação Unidade de 

Conservação para as reservas florestais ou marinhas e determinou que caberia ao 

governo criá-las nos locais em que a biodiversidade se mostrasse mais representativa. 

Contudo, não havia nenhum documento ou lei para definição do termo e para a 

caracterização ou denominação das diversas áreas protegidas que foram sendo criadas 

(Milano, 2002).   

Até o ano 2000 a classificação conceitual e legal das UC era confusa apresentando, por 

exemplo, categorias que não tinham objetivos claros e que recebiam nomes diferentes 
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apesar de objetivos semelhantes (Teulen, 2007). Esta realidade mudou a partir do 

estabelecimento do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC, (BRASIL, 

2000), pela qual ficou oficialmente definido que, entende-se por unidade de 

conservação, o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo Poder 

Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (Brasil, 2000). Além 

disto, ficou estabelecido que, em função de seus objetivos primários e secundários, as 

Unidades de Conservação seriam divididas em dois grandes grupos: Proteção Integral e 

Uso Sustentável (Tabela 2).   

Tabela 2: Categorias de Proteção Integral e Uso Sustentável de acordo com o SNUC, lei federal nº 

9985/2000. 

UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL UC DE USO SUSTENTÁVEL 

- Parque Nacional 

- Estação Ecológica 

-Reserva Biológica 

- Monumento Natural 

- Refúgio de Vida Silvestre 

- Floresta Nacional 

- Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

- Área de Proteção Ambiental 

- Reserva Extrativista 

- Área de Relevante Interesse Ecológico 

- Reserva de Fauna 

- Reserva Particular do Patrimônio Natural 

 

No primeiro ficaram totalmente restritas a exploração ou aproveitamento dos recursos 

naturais e as modificações ambientais (exceto as medidas de restauração de 

ecossistemas alterados); no segundo, a exploração e o aproveitamento econômico direto 

ficaram permitidos desde que executados de forma planejada e regulamentada. As 

alterações deveriam ser limitadas a um nível compatível com a sobrevivência 

permanente de comunidades animais e vegetais.  

Esta legislação também estabeleceu que as análises científicas deveriam subsidiar a 

escolha e delimitação das áreas a serem protegidas e que, atrelada a elas, deveriam ser 

realizadas consultas públicas às comunidades e demais partes da sociedade interessadas. 

A gestão deveria ser estipulada de acordo com as especificidades de cada uma, o que 

determinaria as atividades passíveis de realização e constituiria o seu Plano de Manejo.  

As comunidades tradicionais e algumas das atividades desenvolvidas por ela foram 

reconhecidas aliadas da conservação da biodiversidade em certos casos. Disso se 

derivaram as categorias de Uso Sustentável. No que diz respeito a participação da 

sociedade, ficou decidido que deveriam ser estabelecidos os Conselhos Consultivo ou 
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Deliberativo que teria, dentre outras atribuições, que elaborar o seu regimento interno, 

acompanhar as etapas para implementação e execução do Plano de Manejo, buscar 

integrar a UC com as demais áreas protegidas e seu entorno e tentar compatibilizar os 

interesses dos diversos segmentos sociais em relação a UC, na prática seria uma 

estratégia para que a sociedade pudesse participar da gestão.  

O estabelecimento de UC vem sendo tema de análise em várias esferas ao longo dos 

anos, evidenciando, inclusive discussões a respeito da sua capacidade de promover a 

conservação biológica em termos ecológicos. Isto porque a delimitação de reservas deve 

se pautar, em termos práticos, pelo Princípio da População Mínima Viável, que diz 

respeito à necessidade de se calcular a área mínima necessária para que as espécies ali 

existentes consigam se sustentar sob condições de variação ambiental. Isto significa que 

as comunidades ali existentes deverão ter um número mínimo de indivíduos que garanta 

a diversidade genética e minimize o risco de extinções ao acaso. Este é um cálculo 

complexo, que deve levar em conta muitas variáveis de maneira a garantir a 

sustentabilidade das dinâmicas ecológicas ali existentes e, que nem sempre se faz 

preciso porque pode se alterar devido ao surgimento de variáveis ao acaso. Desta 

maneira, poderia haver um comprometimento da resiliência destas espécies, que pode 

ser entendida como a capacidade de resistência a distúrbios antrópicos. As ilhas de 

biodiversidade, como se apresentam as reservas, estariam fortemente ameaçadas se 

ocorresse, por exemplo, alguma catástrofe ambiental (como um vulcão ou uma 

enchente) ou uma epidemia. (Ricklefs, 1996) 

As críticas também levam em conta alguns aspectos políticos, que argumentam que a 

criação destes espaços segue a lógica produtiva, como explica Acserald (2008) se 

referindo à lógica de ajustar tecnicamente técnicas produtivas à capacidade suporte dos 

ecossistemas que permeia as ferramentas de gestão em espaços urbanizados e não-

urbanizados: 

“A mesma lógica funcional aplica-se aos espaços não urbanizados, nos quais 

a normalização expressa-se pelo estabelecimento de dispositivos de proteção 

localizados, que afirma a distinção entre uma natureza digna de ser 

preservada e uma natureza ordinária, que pode ser deixada ao sabor de 

apetites diversos.” (Acserald, 2008, p.35 ) 

 

Os profissionais que atuam nas instituições do Estado responsáveis pela implementação 

e gestão das UC, em sua maioria possuem formação em ciências naturais. Isto 
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influencia que eles apliquem um olhar técnico e fragmentado às questões ambientais, 

focado nos processos ecológicos e nas espécies presentes nestas áreas, mas, na maioria 

das vezes, sem levar em conta os aspectos socioeconômicos que também estão ali 

inseridos (Diegues, 1996). Esta limitação pode ser contemplada, por exemplo, quando 

são analisadas as estratégias para planejamento do uso e ocupação do solo.  Em muitas 

vezes, a criação de UC reforça a separação entre o que é antrópico e o que é “intocável” 

porque a conservação das florestas, corpos d‟água e manutenção dos serviços 

ecossistêmicos ficam restritos a estas áreas, enquanto as outras continuam submetidas a 

processos insustentáveis de produção representados pelas culturas agrícolas, indústrias e 

estruturas urbanas que acabam por comprometer o ecossistema como um todo, 

contaminando bacias hidrográficas, lençóis freáticos e comprometendo o processo de 

regeneração do solo (Midori, 2009; Zhouri, 2005).  

No que diz respeito aos aspectos sociais, outra contradição pertinente ao 

estabelecimento das UC pode ser entendida, como ressaltado por Acserald (2005), como 

expressão de tensões no processo de reprodução do modelo de desenvolvimento. Muito 

se discute sobre a ética contida em reservar áreas onde as atividades extrativistas são 

proibidas ou limitadas, sendo caracterizadas como destrutivas, enquanto o restante da 

população e das atividades industriais tem padrões insustentáveis de consumo de 

energia, recursos e comida. Como aponta Zhouri, (2005) incorre-se neste caso, no 

equívoco de homogeneizar os diferentes estilos de vida e de projetos de apropriação 

material e simbólica dos recursos ambientais.  

Fomenta as polêmicas sociais, o fato de grande parte das terras delimitadas como 

reservas sob a argumentação da proteção dos “bens comuns” quando, na verdade, são 

criadas a partir da demanda de órgãos governamentais e de pesquisa e impostas às 

comunidades. Siqueira, (2007) ressalta que: 

  

“Não há decisões neutras e inteiramente baseadas em dados racionais, pois 

técnicos, especialistas e outros formuladores dessas políticas são também 

humanos e usam valores subjetivos em seus julgamentos”. (Siqueira, 2007, 

p.432) 

  

Disto incorre, muitas vezes, em grandes injustiças com os grupos sociais que ali vivem 

e que permanecem excluídos do atual modelo de desenvolvimento (Santos, 2009).  
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Autores como Leff (2007), Diegues (1996), Acserald (2005), e Zhouri (2005) 

compartilham o anseio de que os mecanismos de gestão ambiental devem ser 

transformados de maneira a se tornarem mais democráticos e efetivos no ordenamento e 

ordenamento do uso do solo. Eles também falam da necessidade de que seja levada em 

conta toda a heterogeneidade dos atores sociais no que diz respeito à relação que 

estabelecem com a natureza e maneira com que se apropriam dos elementos naturais. 

No intuito de se trabalhar as limitações do modelo de gestão ambiental pautado pela 

criação de UC algumas estratégias vem sendo implementadas. Vários delas, inclusive, já 

são previstas pelo próprio SNUC ou foram sugeridas a partir de estudos destinados a 

fortalecer estas reservas e promover a sua efetividade. 

Um deles é representado pelos Corredores Ecológicos que consiste em estabelecer 

maneiras para que a área da reserva seja conectada a outros fragmentos de mata 

presentes no entorno de forma a promover a mobilidade das espécies ali existente. Estes 

fragmentos podem ser as Reservas Legais (RL) e Áreas de Preservação Permanente 

(APP) presentes nas propriedades agrárias vizinhas, áreas protegidas de acordo com a 

lei federal 4771/65, o Código Florestal. A figura abaixo apresenta um modelo 

esquemático do que seria um corredor ecológico, estruturado a partir dos vários tipos de 

uso do solo e com objetivo de aumentar a conexão entre os remanescentes florestais 

existentes. 
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Figura 1: Modelo esquemático para a proposta de criação de Corredores Ecológicos. Fonte: Conservação 

Internacional 

 

 

À proposta de formação de corredores foi adicionada a possibilidade de pensar os 

territórios como um mosaico, o que significa estabelecer estratégias para gestão 

integrada de todas as reservas presentes em uma mesma região. O SNUC define que,  

 

“quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias 

diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas 

protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do 

conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se 

os seus distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a 

presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o 

desenvolvimento sustentável no contexto regional.”  

 

A criação de um mosaico tem caráter inovador à medida que propõe a gestão conjunta 

das UC, das áreas protegidas e dos demais espaços que podem ser propriedades 

agrícolas ou áreas urbanas. Isto significa que deverá haver parceria entre as instituições 

de Estado e proprietários particulares no sentindo de se pensar a paisagem de maneira 

conjunta. 
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No estudo em caso, na Zona da Mata Sul, as iniciativas de diálogo e planejamento 

conjunto das UC são incipientes, apesar de extremamente necessárias e imprescindíveis 

já que ali prevalecem reservas de tamanho reduzido. A baixa representatividade destas 

reservas no que diz respeito a sua capacidade suporte de conservação da biodiversidade 

coloca em questionamento a sua efetividade. A REBIO de Saltinho, por exemplo, foco 

deste estudo, é a menor na categoria, com 475 hectares. Entretanto não pode ser 

desprezada a importância destas reservas no que diz respeito ao papel de abrigar 

espécies com potencial colonizador das demais áreas.  

Atualmente, há uma melhor articulação entre os gestores da REBIO de Saltinho e a 

APA de Guadalupe, já que a primeira serve como Zona de Proteção da Vida Silvestre.  

As demais UC presentes na região, no entanto, permanecem geridas e planejadas de 

forma individual. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA) 

tem planos para criar um Mosaico de Unidades de Conservação no Litoral Sul
7
. Este 

seria composto pelas seguintes reservas: APA de Guadalupe, APA de Sirinhaém, 

Parque Municipal de Tamandaré, REBIO de Saltinho, APA Costa dos Corais, RPPN 

Nossa Senhora do Outeiro de Maracaípe e as APA Estuarinas de Ipojuca/Maracaípe, 

Sirinhaém, Rio Formoso, Ilhetas/Mamucabas e do Rio Una.  

O Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – CNRBMA (2006) 

propõe que sejam criadas estratégias de comunicação e diálogo entre os atores que 

compõem o mosaico, que podem ser estruturadas através de redes ou reuniões 

previamente agendadas. Outro mecanismo utilizado para estimular a configuração do 

mosaico é o de sensibilizar os proprietários para que declarem suas áreas de floresta, 

que podem incorporar inclusive a RL e APP, como Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural, as RPPN.  

Talvez por ser uma proposta própria dos ambientalistas (ONG, Secretarias de Meio 

Ambiente e instituições de ensino e pesquisa) a criação de mosaicos corre o risco de 

emperrar por ter a tendência de ignorar a existência de outras áreas que não sejam 

reservas ou áreas protegidas. No entanto, estas podem ser manejadas de forma a 

contribuir para o fortalecimento da estratégia de conservação. As áreas de cultivo 

agroflorestal, por exemplo, podem ser excelentes aliadas no propósito de conectar 

                                                           
7
 Em uma palestra realizada no 1º Encontro de Gestores de Unidades de Conservação de Pernambuco, em 

junho de 2010, a representante da SECTMA apresentou o mapa da proposta de criação do Mosaico de UC 

do Litoral Sul. 
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fragmentos e, mais importante que isto, de utilizar os elementos naturais de maneira a 

promover a sustentabilidade socioambiental (Pasini, 2008). 

 

1.6- Princípios para formação dos Conselhos Gestores de Unidades de 

Conservação 

“A ação coletiva com foco no ambiente está, portanto, sob as 

tendências de institucionalização que incidem sobre os campos onde 

os atores sociais são chamados a ocupar os espaços deixados pelo 

Estado ou a compartilhar com este a busca de soluções, nem sempre 

consensuadas.” (Silva, 2008, p.10) 

 

A formação de conselhos gestores de UC pode ser entendida como uma tendência atual 

presente em diversas esferas do Estado de democratização dos processos decisórios. Os 

conselhos funcionariam, de acordo com esta proposta, como espaço para manifestação 

das demandas sociais e parcerias entre representantes de diferentes esferas da sociedade 

e do Estado com o objetivo de estabelecer estratégias de diálogo e promoção da justiça. 

Acselrad, (2008) entende que esta seria uma estratégia do Estado em busca de um 

governo mais legítimo. 

A formação dos Conselhos Consultivos e Deliberativos é uma exigência do SNUC e 

tem como objetivo estabelecer espaços legalmente instituídos onde a sociedade participe 

das atividades de gestão da UC e de seu entorno. Os Conselhos Consultivos, 

juridicamente tem o papel de aconselhamento sobre as questões propostas nas 

assembléias cabendo aos gestores acatá-las ou não. No caso dos Conselhos Executivos, 

as decisões estabelecidas nas assembléias prevalecem e devem ser acatadas para a 

gestão da UC (Brasil, 2000). 

De acordo com Loureiro, (2007) o estabelecimento dos conselhos deve obedecer a 

alguns critérios que determinam que sua composição: deve contemplar representantes 

de todas as esferas sociais (representativo), em mesmo número (paritário), envolvidas 

direta ou indiretamente com a UC (legítimo). Além disso, o processo de 

estabelecimento destes espaços deverá ser pautado por estratégias que promovam a 

divulgação de informações a respeito da importância da UC e da biodiversidade que ela 

abriga. É fundamental também que a comunidade seja sensibilizada de maneira a 

entender a importância de sua participação (Brasil, 2000).  
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O funcionamento do Conselho deve contemplar ações voltadas à participação de todos. 

Como ressalta Mussi, (2007) 

 

“O conselho gestor (...) deve atuar como se fosse uma instância autônoma, na 

qual são discutidas questões emanadas do órgão gestor e de seus 

conselheiros” (Mussi, 2007, p.79) 

 

Estas questões podem ser pertinentes à gestão da reserva ou a sua área de entorno. A 

autora também ressalta que devem ser estabelecidos mecanismos que permitam a 

participação dos grupos identificados como socialmente vulneráveis. Desta maneira, a 

linguagem utilizada nas assembléias deverá ser simplificada, deixando de lado os 

termos técnicos, que poderiam dificultar a participação das pessoas mais simples. A 

organização da ordem e do tempo das falas de cada um dos participantes também deve 

obedecer a critérios previamente estabelecidos. 

Dentre outras funções, o conselho deverá formular o Regimento Interno relativo ao seu 

funcionamento, avaliar e planejar o orçamento da UC e participar das atividades 

voltadas à elaboração e revisão do Plano de Manejo (Loureiro, 2007). A sua eficiência 

deverá ser promovida por meio da capacitação de todos os conselheiros e da equipe de 

gestores de forma que possa ser construído um espaço de diálogo e colaboração e desta 

forma promover a conservação dos elementos naturais ali presentes. 
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Capítulo 2 

A Mata Invisível: O processo histórico de “reconhecimento” da Mata Atlântica do 

Centro de Endemismo Pernambuco 

 

A natureza vem sendo, ao longo dos séculos, utilizada e transformada pelas civilizações 

com o objetivo de atender suas necessidades e promover seu bem-estar. Uma análise 

detalhada possibilita perceber que a relação entre sociedade e natureza tem sido 

influenciada por idéias e valores que vigoravam em uma determinada época. Estas 

idéias podem ter sido religiosas, como quando Agostinho defendia que a natureza devia 

ser submetida ao domínio humano sem haver qualquer tipo de limitação moral para isso 

(Passmore, 1995).  Ou científicas, por exemplo, quando os estudos sobre os processos 

ecológicos foram aprofundados e os conhecimentos originados destes passaram a 

influenciar as ações públicas, posturas éticas, ideológica, movimentos sociais (Acuña, 

2007), no planejamento da utilização de recursos naturais que geravam lucros e 

contribuíam para a economia local (Cushman, 2005). 

A partir desta análise do valor atribuído à natureza, no entanto, emerge outra ainda mais 

reveladora, de que as sociedades humanas e o “mundo natural” se transformam 

reciprocamente em todas as épocas. Desta forma, os laços entre sociedade e natureza 

passam a ser identificados como determinantes para as análises históricas. A inclusão do 

elemento “natureza” no campo de observação faz emergir um novo ramo de pesquisa, a 

História Ambiental, que pode ser entendida como uma ampliação da análise histórica 

(Worster, 1990). Pádua, (2010), aponta uma transição da História Natural, relatora de 

processos naturais, para uma visão da própria natureza como história, que participa e 

influencia a conformação da sociedade. Com esta modificação, “as condições naturais” 

passaram a ser analisadas mais profundamente nas dinâmicas históricas o que serviu de 

tema de estudo e debates para diversos pesquisadores e pensadores (Pádua, 2002). Em 

muitos casos pode-se concluir que, as atividades desenvolvidas pelos seres humanos 

foram impactantes e transformadoras promovendo inclusive o esgotamento de alguns 

elementos. O ambiente foi responsável, inclusive, pelo sucesso ou o fracasso de diversas 

civilizações, alterando seus hábitos, forçando migrações ou até mesmo, na visão trágica 

do processo, as extinguindo (Fernandez, 2005). 

A História Ambiental sustenta uma visão crítica de como o homem tem lidado com a 

natureza ao longo do tempo e como as heranças deixadas são repercutidas na qualidade 
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de vida dos cidadãos nas épocas que se seguem. Como apontado por Worster (1990) a 

História Ambiental funciona então como aprendizado para a sociedade atual e serve 

para:  

“aprofundar nossa compreensão de como os humanos tem sido afetados pelo 

seu ambiente natural através do tempo e, contrariamente e talvez de modo 

mais importante, na visão da insustentável situação global atual, como a ação 

humana afetou o ambiente e quais foram as conseqüências” (Worster, 1990, 

p.25). 

  

Algumas mudanças epistemológicas são destacadas como motivadoras do surgimento 

deste enfoque ambiental na pesquisa histórica. Pádua, (2010), aponta como decisivas: a) 

a idéia de que as atividades antrópicas tem impacto direto no mundo natural: por um 

longo tempo as análises históricas não creditavam o potencial de transformação das 

atividades humanas sobre seus territórios e os elementos naturais, aceitar esta 

possibilidade e adicioná-las aos contextos históricos alterou o foco da análise  b) a 

revolução dos marcos cronológicos para compreensão do mundo: ruptura com os 

tempos bíblicos alterando inclusive, o surgimento dos seres humanos na Terra. Desta 

forma o Homo sapiens surge em um tempo recente da história, mais ou menos há 

200.000 anos. c) a visão da natureza como história: alteração na forma de percepção da 

natureza permanente e imutável para uma natureza dinâmica que tem sua “história” 

independente dos seres humanos, que não é uma coisa acabada e influencia a vida 

social. Esta mudança se originou basicamente do surgimento da Teoria Evolucionista de 

Darwin. 

O desenvolvimento das pesquisas no campo da História Ambiental destaca-se como um 

aliado na busca da superação do sério quadro de degradação e esgotamento das riquezas 

naturais. Leff, (2007), reforça que, os desafios ambientais demandam estudos e 

discussões interdisciplinares que abranjam a ampla complexidade da questão.  

Desde 1500, época em que o Brasil passa a ser considerado propriedade portuguesa, 

foram estruturados os arranjos produtivos e sociais voltados a cumprir o papel atribuído 

à colônia de fornecedora de riquezas naturais e de produtora de elementos destinados a 

atender as necessidades da metrópole e/ou cujo comércio fosse capaz de promover 

acúmulo de riquezas. A primeira riqueza natural intensamente explorada por Portugal 

foi uma árvore, que originou inclusive o nome da colônia, o pau-brasil. Esta foi 
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intensamente explorada na zona costeira, atividade que só foi interrompida com a 

escassez da árvore. 

Outra produção iniciada na época colonial e que ainda hoje é peça chave na economia 

brasileira é representada pelo cultivo da cana-de-açúcar. As primeiras culturas foram 

desenvolvidas na região Nordeste, área inicialmente ocupada pelos portugueses. O 

açúcar, consumido de maneira crescente na Europa encontrou condições bastante 

favoráveis para sua produtividade, representadas pelo solo de massapé, pelos extensos 

períodos chuvosos e pela abundância de luz solar (Freyre, 1989). A atividade ficou de 

tal maneira arraigada na região que, como apresenta Dabat (2010), grande parte dos 

atores e segmentos sociais ainda hoje se refere a “vocação natural” da região para tal 

cultivo. Esta vem historicamente sendo moldada segundo um arranjo produtivo 

composto por grandes latifúndios para cultivo unicamente da cana-de-açúcar, utilizando 

a força de trabalho de escravos ameríndios e posteriormente africanos, estes em maior 

número, e que tinha a produção destinada ao mercado exterior. Salvo algumas 

mudanças, que ocorreram ao longo do tempo, a estrutura da produção guarda grandes 

semelhanças na época atual. 

Outros ciclos econômicos compuseram o período colonial, determinando a configuração 

da sociedade e transformando a cobertura florestal nativa em outras regiões do bioma 

Mata Atlântica, basicamente o sul e o sudeste (Dean, 1996). Dentre eles estão o ciclo da 

mineração e do café, por exemplo. A época do Brasil colônia foi encerrada, contudo, há 

indícios da prevalência das idéias e premissas que desde aquela época moldaram as 

relações sociais e políticas em função das atividades econômicas. Estes foram e são 

diretamente vinculados à exploração de elementos presentes em uma natureza 

exuberante, passível de ser transformada em capital, alheia a todas as externalidades 

vinculadas ao seu uso, inclusive a possibilidade do seu esgotamento. Pádua, (2010), 

denomina esta idéia de “Mito da Natureza inesgotável” que pode ser facilmente 

percebida nas ações e imaginários voltados outrora a exploração da Mata Atlântica e 

agora a exploração da Amazônia. Segundo ele, estas ações seguem premissas nômades 

que concebem a natureza como elemento abundante e a ser desbravado e submetido à 

sabedoria humana. 
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2.1- O Ciclo da Cana - A Degradação Ambiental na Zona da Mata Sul sob a ótica 

da história ambiental 

A degradação dos elementos naturais pode ser identificada de maneira crescente nas 

sociedades à medida que o sistema econômico capitalista é disseminado nos diferentes 

territórios globais, homogeneizando culturas, padrões de consumo e os arranjos 

produtivos (Mészáros, 2002).  A Zona da Mata Sul de Pernambuco, representa um 

interessante cenário para demonstração de como uma atividade econômica vem 

moldando o espaço, o modo de utilização dos recursos naturais, as relações sociais e 

influenciando as políticas de Estado.  

Para Woster (2003) uma análise histórica de cunho ambiental consistente três óticas são 

consideradas fundamentais do ponto de vista: a dimensão ecológica, as relações 

econômicas e a cognição humana na época. Este mesmo autor também considera que  

 

“este pode ser o caminho para o atendimento da necessidade de se buscar 

formas menos dualistas de estudo das relações entre natureza e cultura” 

(Woster,2003, p.23). 

 

Seguindo esta lógica propõe-se analisar a história da transformação da Mata Atlântica 

na região da Zona da Mata Sul com pauta em três elementos: o modelo colonial 

civilizatório, o sistema produtivo de plantations e as políticas estatais de fomento à 

atividade sulcroalcooleira. 

O argumento utilizado pela metrópole para justificar a colonização era principalmente 

de cristianizar os nativos levando até eles os preceitos religiosos/evangelizadores e sua 

cultura a qual concebiam como superior, como relatado em Zea, (1978):  

 

(...) o conquistador (...) busca simplesmente se impor, mantendo sua própria 

identidade. Não quer ser identificado com os homens e povos que submete. A 

Europa para da suposição da superioridade de sua cultura e humanidade, 

assim como da suposta inferioridade e incapacidade dos conquistados para 

fazer sua a cultura de seus dominadores (Zea, 1978, p.104) 

 

Pode-se perceber, com o desenrolar histórico que esta catequese e educação européia 

contribuíram no final das contas, para reforçar a estrutura colonialista que declara o seu 

direito de propriedade das terras conquistadas, bem como de suas riquezas naturais que 

seriam a “retribuição” por estes levarem Deus às almas perdidas. A idéia de saquear 
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todos os elementos disponíveis que pudessem gerar riqueza foi a premissa fundamental 

no processo de tomada do “Novo Mundo” feito nos moldes que tratados no próximo 

tópico. 

A construção da civilização no Mundo Novo foi feita em alicerces desenvolvimentistas 

compostos, basicamente, por estratégias voltadas ao desenvolvimento econômico em 

moldes agrícolas nos quais  

 

“os recursos naturais como terra, madeira e água, considerados ociosos, 

foram confiscados” (Mintz, 2009, p 18). 

 

A Zona da Mata Pernambucana recebeu este nome em alusão à cobertura florestal que 

antes abrangia toda a área litorânea e foi sendo crescentemente substituída pelas 

lavouras canavieiras ao longo dos anos. Atualmente restam cerca de 2,5% da área 

originalmente coberta com floresta atlântica (IBAMA, 2008). 

A história da Mata Atlântica nordestina é, em grande parte, semelhante às outras áreas 

do bioma existentes nas regiões sul e sudeste do Brasil. No processo civilizatório,
 
foi a 

primeira região a ser ocupada e urbanizada e serviu de palco para o início das atividades 

produtivas. Os ideais de civilização sempre estiveram presentes nos objetivos do 

colonizador. Isto pode ser notado na conformação da região da Zona da Mata Sul 

pernambucana para produção do açúcar destinado a abastecer o mercado exterior, 

prioritariamente, o europeu. 

Assim como as demais regiões litorâneas no Brasil, a Zona da Mata pernambucana foi o 

primeiro alvo das intervenções dos colonizadores. A cobertura vegetal foi intensamente 

explorada, inicialmente para exploração do pau-brasil e outras espécies madeireiras 

também eram visadas principalmente para o fornecimento de matéria-prima para a 

indústria naval o que motivou a elaboração de leis, reservando segmentos da mata e 

espécies de árvores para abastecimento madeireiro da coroa, da qual se originou a 

expressão “madeira de lei” (Denevan,1992).  

Além da exploração madeireira a cobertura florestal cedeu lugar também à implantação 

dos primeiros núcleos urbanos na região e para a produção agrícola. Na zona da mata 

pernambucana, a produção da cana-de-açúcar pode ser apontada como a grande 

responsável pela conversão da floresta. Nos latifúndios foi implantado o sistema de 
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produção agrícola, “plantation”
8
, que demandava grandes extensões de terra para 

implantação de monocultura destinada à exportação. Este modo de produção implicou 

na conversão das florestas, dados atuais apontam entre 1970 e 2001 a região perdeu, 

pelo menos, 55% da vegetação nativa substituída, principalmente pela cultura açucareira 

(Cepan, 2010).  

Foram aliadas desta prática agrícola as condições naturais. O solo de massapê, a 

disponibilidade de água e luz do sol tornaram as lavouras altamente produtivas. Com o 

passar dos anos, foi se percebendo que a retirada da cobertura, as plantações 

ininterruptas e a as queimadas realizadas antes do corte empobreceram o solo e 

esgotavam sua produtividade gradativamente. O problema é relatado por Freyre, (1989) 

“O empobrecimento do solo, em tantos trechos do Nordeste, por efeito da erosão, não se 

pode atribuir aos rios, à ânsia de correr para o mar levando a gordura das terras, mas 

principalmente à monocultura. Devastando as matas e utilizando-se do terreno para uma 

cultura única, a monocultura deixava que as outras riquezas se dissolvessem na água, se 

perdessem nos rios.” Assim, o “plantation” transformou a paisagem ora densamente 

ocupada por mata, em uma grande e homogênea lavoura de cana-de-açúcar, 

denominada por Rogers (2010), “a paisagem que trabalha”. De acordo com esta 

concepção, cabe a região o estrito papel de produzir cana-de-açúcar. É esta a atividade 

destinada àquele espaço e àquela população não restando espaço, ou até mesmo energia 

para a implantação de alternativas a ela. À floresta restaram as áreas de mais difícil 

acesso ou inapropriadas para tal cultivo, todas as demais faixas florestais eram 

derrubadas emendando os canaviais. 

A ocupação desigual da terra, que ficava concentrada nas mãos de uma pequena elite, 

acirrou desigualdades sociais e conflitos. Além disso, os moldes de produção 

sulcroalcooleiros, mesmo com o passar dos anos, não fomentavam uma ligação dos 

moradores com os territórios nos quais trabalhavam (Dean, 1996). Tal fato pode ser 

atribuído a prevalência da idéia de natureza como recurso inesgotável e passível de 

transformações da qual se derivaram os grandes impactos ambientais.  

                                                           
8
 Plantation é um termo utilizado por Mintz para se referir ao modo de produção tipicamente 

desenvolvidos nas colônias para açúcar, café, tabaco, as grandes fazendas. Este tem como modelo o 

cultivo em grandes extensões de terra, para uma só espécie vegetal (monocultura), com grande demanda 

por mão-de-obra (o que implica em exploração dos trabalhadores) e voltadas ao abastecimento do 

mercado exterior. 
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A maior parte da produção era destinada à exportação ao mercado europeu o que gerava 

altas receitas aos senhores de engenho e ao país. Por isso, a produção ganhou impulso e 

ultrapassou o período colonial. No pós-guerra, o Brasil vivenciou o período denominado 

por Dean, (1996), o “Imperativo do Desenvolvimento”, cuja premissa básica dizia 

respeito a estimulação de acumulação de capital e da industrialização que deveria ser 

fomentada pelo Estado. A solução desenvolvimentista foi apresentada como o único 

caminho para erradicação do persistente flagelo da pobreza. Por ela se justificar, 

inclusive, a extinção da natureza que deveria ceder espaço para os cultivos de produtos 

alimentícios. 

O Estado brasileiro exerceu um papel estratégico para a expansão do cultivo da cana-de-

açúcar em seu território disponibilizando investimentos, respaldando juridicamente e 

financiando pesquisas com o intuito de aumentar sua produtividade deste cultivo. Como 

aponta (Andrade, 1994): “Observando-se a ação dos responsáveis pelo processo de 

crescimento da agroindústria canavieira, não se pode esquecer o papel desempenhado 

pelo Estado, uma vez que essa atividade econômica sempre esteve ligada ao poder 

público e protegida por ele”.  

O desenvolvimento da atividade sulcroalcooleira era entendido como uma ação 

necessária para que o país alcançasse os ideais civilizatórios e progressistas advindos 

com a sedimentação do modo de produção capitalista. Para inserir os produtos 

canavieiros no mercado internacional seria necessário aumentar sua produtividade e 

diminuir os custos de produção, objetivos que serviram de base para diversos esforços 

do governo. 

Andrade, (1994) identifica as etapas do que ele denomina de “Processo Usineiro”, 

representando pelo histórico das políticas estatais implantadas para o fomento da 

atividade, que ele divide em quatro períodos: 

- Primeiro período: teve início em 1870 e se estendeu até o fim da primeira República. 

Consistiu em incentivos e garantias de juros das pelo governo imperial aos produtores. 

- Segundo período: consistiu na racionalização da intervenção do Estado na economia 

canavieira e na criação do Instituto do Açúcar e Álcool (IAA). Se encerrou na Segunda 

Guerra Mundial. 

- Terceiro período: de 1950 a 1970, período em que a política do IAA de 

contingenciamento da produção desmoronou devido a pressão dos produtores paulistas 

no mercado mundial. 
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- Quarto período: teve início em 1970 com a intervenção do governo feita com o intuito 

de dinamizar, modernizar e acelerar a concentração da produção do açúcar e expandir a 

produção do álcool o que possibilitaria uma reformulação da política energética do país. 

Neste período é possível se identificar quatro programas governamentais: o Programa 

Nacional de Melhoramento da Cana-de-Açúcar (Planalçúcar) em 1971, o Programa de 

Racionalização da Agroindústria Açucareira no mesmo ano e o Programa de Apoio à 

Agroindústria Açucareira de 1973. O Programa Nacional do Álcool (Próalcool), de 

1975 foi considerado uma complementação destes programas sendo o de maior 

abrangência e resultados. Ele permitiu a implantação de mais de uma centena de 

destilarias e a expansão dos canaviais para áreas anteriormente ocupadas por outras 

culturas agrícolas e sítios de posseiros. 

Por este panorama, pode-se concluir que desde seu início, na época da colonização, este 

tipo de cultura agrícola vem sendo tutelado pelo Estado. Além dos subsídios e 

incentivos financeiros, investimentos em pesquisas voltadas ao melhoramento das 

espécies de cultivares, modernização da estrutura industrial. Tudo era válido para que o 

Brasil se tornasse o grande fornecedor mundial de açúcar e álcool. 

 À semelhança de grande parte das atividades destinadas à expansão do capital, não 

foram contemplados, nos esforços destinados ao fortalecimento do setor, maiores 

preocupações com as conseqüências ambientais e sociais. A justificativa, mais uma vez 

é que estas seriam resolvidas com o uso de tecnologias ou a repartição de benefícios 

quando a atividade estivesse devidamente estruturada, “o crescimento do bolo” o que 

não se comprovou com o passar dos anos. 

A alta rentabilidade das plantações de cana-de-açúcar foi representada, em termos 

práticos, pela concentração de terras, de renda e pela desigualdade social.  A 

incorporação de terras pelas famílias canavieiras tradicionais resultou no desequilíbrio 

alimentar provocado pelo desaparecimento dos cultivos desenvolvidos nos sítios e áreas 

de arrendamento pelas populações mais carentes. Sem possibilidade de manter suas 

roças e alimentar suas famílias, aos agricultores “sem-terras” restou a alternativa de 

vender sua força de trabalho nos canaviais. 

Nos territórios em que as usinas e destilarias empregam a maioria da população, o 

trabalho se tornou sazonal. Isto porque, a maioria de seus funcionários tem contratos 

temporários, ou seja, só tem emprego garantido durante os meses de colheita e 

processamento. A entressafra dura de seis ou sete meses e, neste período, estes 
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trabalhadores ficam sem fonte de renda o que contribui para agravar ainda mais as 

precárias condições de vida desta população. 

Em termos ambientais, a conversão das florestas em áreas de cultivo também foi 

fomentada sem maiores preocupações do Estado.  O uso intensivo de pesticidas e 

fertilizantes e o vinhoto, produzido em um volume 13 vezes maior que o álcool nas 

destilarias, contaminaram indiscriminadamente os rios e corpos d‟água, provocando a 

morte de peixes e comunidades planctônicas, alterando as dinâmicas ecológicas ali 

existentes, deixando as águas impróprias para o consumo e dificultando ainda mais a 

vida das pessoas que dela dependiam para consumo. Da cobertura florestal restaram 

fragmentos de mata em meio às plantações de cana-de-açúcar o que comprometeu 

diretamente os habitas das espécies de flora e fauna e toda dinâmica ecológica daqueles 

ambientes, inclusive as de interesse direto dos produtores como a manutenção das 

nascentes e a capacidade de regeneração do solo. 

Dentre as diversas estratégias governamentais destinadas ao fomento da cultura 

canavieira, o Próalcool é apontado como o maior responsável pela perda de cobertura 

florestal no Nordeste brasileiro (Andrade, 1994). Os resultados do programa nos estados 

que compõem esta região são comparados entre os anos de 1970 e 1980 (Tabela 3). 

Nestes, onde as áreas de mata se encontravam altamente fragmentadas, a 

implementação deste programa fez com a situação ambiental ficasse ainda mais grave.   

 
Tabela 3: Principais resultados dos investimentos do Próalcool entre os anos 70 e 80 em Estados 

nordestinos. 

Produção de cana-de-açúcar- 1970 

Estados Área cultivada (ha) Produção (t) Produtividade (t/ha) 

Rio Grande do Norte 11.970 370.930 30,9 

Paraíba 40.007 1.433.245 35,8 

Pernambuco 273.877 11.124.049 40,6 

Alagoas 166.194 7.303.454 43,9 

Produção de cana-de-açúcar- 1980 

Estados Área cultivada (ha) Produção (t) Produtividade (t/ha) 

Rio Grande do Norte 36.558 1.706.600 46,7 

Paraíba 85.455 3.057.112 35,8 

Pernambuco 380.509 17.972.726 47,2 

Alagoas 380.151 17.782.776 46,8 

Adaptado da obra de Andrade, 1992 

 

É possível concluir, pela análise deste cenário, que para fomentar a atividade 

sulcroalcooleira, o Estado promoveu a destruição da floresta, oferecendo, inclusive, 

financiamentos para isto acontecesse. Estudos atuais demonstram que 70% áreas de 
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cultivo de cana-de-açúcar no Nordeste continuam concentradas no domínio da Mata 

Atlântica, como se pode observar na figura apresentada a seguir (Conservação 

Internacional, dados ainda não publicados). 

 

Figura 2: Área Plantada de Cana-de-Açúcar 2008 e Domínio Original da Mata 

Atlântica. Fonte: Conservação Internacional (Material ainda não publicado) 
 

 

 

 

 

Também foram desconsiderados os impactos sociais desta atividade que em muito tem 

contribuído para acentuar a concentração de renda e a miséria típica das regiões que 

tiveram sua economia moldada em função deste cultivo agrícola. 

 

2.2- A Mata na Zona da Cana: Descobrindo a Mata Atlântica do Nordeste 

Os históricos da ocupação do território brasileiro e do desaparecimento da Mata 

Atlântica se sobrepõem e, não ficaram restritas à colonização. Dean, (1996) relata que 

“todas as transformações físicas e econômicas dos anos 50 aos 70 que poderiam ser 

chamadas de desenvolvimento estavam confinadas à região da Mata Atlântica”. A 
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floresta, segundo ele, era uma barganha para alcançar o desenvolvimento, de caráter 

predominantemente econômico. 

No entanto, este modelo civilizatório logo deixou transparecer suas mazelas o que 

causou preocupações e desencadeou na sociedade ações voltadas a exigir do Estado 

estratégias para frear o intenso ritmo de destruição a que o bioma estava sendo 

submetido.  Os mapeamentos tiveram grande importância para que fosse identificada a 

área de abrangência deste domínio e para que fossem delineadas estratégias voltadas à 

sua conservação.  Contudo, estes mapas nem sempre eram precisos e acabaram por 

deixar de fora algumas áreas, o que motivou sérias repercussões. O mapa da vegetação 

publicado pelo IBGE (1983) é um exemplo disto. Nele a região Nordeste foi retratada 

como uma área do domínio semi-árido sem contemplar os remanescentes de Mata 

Atlântica existentes. 

Como este mapeamento serviu de base para que o Conselho Nacional da Reserva da 

Biosfera da Mata Atlântica (CNRBMA) estabelecesse suas áreas de atuação, mais uma 

vez o trecho nordestino não foi incluído 
9
. 

E o que teria contribuído para que este “desconhecimento” se perpetuasse por tantos 

anos? A justificativa comumente mencionada pelos pesquisadores e membros de 

instituições não governamentais é de que sempre houve uma carência de estudos 

voltados à identificação e mapeamento da biodiversidade na região, reflexo da 

desmobilização das instituições de pesquisa e do próprio Estado. Também colaborou 

para esta “invisibilidade” o fato de que, os fragmentos nordestinos, por serem pequenos 

e dispersos, não apareciam nos mapas devido a escala de resolução utilizada na década 

de 80, quando foi criada a CNRBMA. A situação só foi revertida em 1994, quando, 

tomando como base o mapeamento dos remanescentes ainda existentes na região feito 

pela Sociedade Nordestina de Ecologia, foi instaurada a fase V desta rede incorporando 

a região Nordeste. 

O fato é que, na dinâmica aplicada à região baseada principalmente nos aspectos 

econômicos as ações de conservação da biodiversidade nunca estiveram entre as 

                                                           
9
 A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) é vinculada ao Programa MaB/UNESCO. Tem a 

missão de contribuir para o desenvolvimento de relações harmônicas entre a sociedade e o meio 

ambiente. A RBMA foi a primeira unidade da Rede Mundial de Reservas da Biosfera declarada no Brasil. 

É a maior reserva da biosfera em área florestada do planeta, com cerca de 35 milhões de hectares, 

abrangendo áreas de 15 dos 17 estados brasileiros onde ocorre a Mata Atlântica.” (fonte: Planejamento 

Estratégico da RBMA- 2003)  
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prioridades e os impactos ambientais gerados foram feitos, inclusive, com o 

consentimento do Estado, objetivando a expansão das áreas agrícolas. 

 

2.2.1- O Centro de Endemismo Pernambuco 

Há registros de várias personalidades que em diferentes épocas tentaram descrever a 

zona da mata nordestina, um dos mais reconhecidos foi feito por Vasconcelos Sobrinho 

(1971) apud Brasil (2006). No entanto, a expansão da cultura açucareira, a divulgação 

pouco efetiva de informações a respeito da biodiversidade da região e escassez voltadas 

à sua conservação contribuíram para que a floresta fosse considerada praticamente 

desaparecida. 

O mundo científico também demorou a descobrir a Mata Atlântica nordestina. As 

publicações, manchetes de jornal e artigos científicos datam, principalmente, da última 

década. Os estudos possibilitaram uma descrição mais detalhada do que era esta floresta 

e o que ela representava um importante passo para que, finalmente, seu status fosse 

transformado e todo o patrimônio biológico ali abrigado fosse reconhecido, 

primeiramente na academia e depois em outros setores da sociedade. A importância 

atribuída à área é fundamentada, principalmente, na identificação das várias espécies 

endêmicas e ameaçadas de extinção, contemplando vários grupos taxonômicos. A classe 

com maior número de representantes endêmicos é representada pelas aves. Foram 

identificadas 27 espécies/subespécies sendo que o CEP abriga 2/3 do total de aves do 

bioma Mata Atlântica. Fazem parte da lista também árvores, bromélias, orquídeas, 

anfíbios,répteis e etc. (Roda, 2005), (Tabarelli, 2005), (Silveira, 2004). 

Dados atuais informam que, atualmente, esta cobertura florestal está reduzida a 4% da 

original. A figura abaixo ilustra a progressão de perda de Mata Atlântica no CEP ao 

longo dos anos. 
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Figura 3: Modificação histórica da Cobertura Vegetal Original no CEP. Fonte: AMANE, 2011. 

 

 

 

As inúmeras peculiaridades regionais foram explicadas pela história biogeográfica 

completamente diferente da Mata Atlântica presente em outras regiões do país (Brasil, 

2006) e levaram os cientistas a denominarem a zona da mata ao norte do rio São 

Francisco como o Centro de Endemismo Pernambuco (CEP). Compõem este centro os 

remanescentes presentes nos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do 

Norte.   
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Figura 4: Caracterização da Mata Atlântica do Centro de Endemismo Pernambuco  

Fonte: Pinto, 2010 

 

 

 

A caracterização do CEP promoveu a articulação do movimento ambientalista que já 

vinha sendo desenvolvido com foco na Mata Atlântica do Sul e Sudeste
10

 e serviu 

também como subsídios para alavancar políticas públicas voltadas a sua conservação. 

O trecho ao norte do São Francisco é de longe o mais ameaçado da Floresta Atlântica 

brasileira em termos de perda de habitat, fragmentação e antropismos históricos 

representados, principalmente pela atividade sulcroalcooleira e a expansão urbana. É 

                                                           
10

 A primeira destas articulações foi denominada Pacto Murici, firmando em 2004, com o intuito de 

promover ações voltadas à conservação dos remanescentes florestais localizados em Murici, Alagoas. 

Participaram deste pacto a SOS Mata Atlântica, WWF, TNC, SNE, BirdLife, CEPAN e CI. A iniciativa 

colaborou para que o governo federal criasse a Reserva Biológica de Murici (fonte: Paese, 2010) 
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também a área menos conhecida e historicamente esteve à margem dos principais 

esforços de conservação do bioma. Atualmente poucos trechos desta floresta possuem 

características originais (Silva & Tabarelli, 2000). Tais características tem profundas 

implicações no que diz respeito às alterações provocadas na dinâmica ecológica 

regional deteriorando a variabilidade genética das populações de fauna e flora ali 

existente e resultando em taxas crescentes de extinção.  

A configuração da floresta chegou a um ponto tal que, se não forem feitas intervenções 

diretas no sentido de que ela se mantenha e se recupere.  Da cobertura florestal original 

restam alguns fragmentos, nenhum maior de que 10.000 hectares (Paese, et.al. 2010). O 

inventário das áreas prioritárias para a conservação da diversidade biológica no CEP foi 

promovido pelo Ministério do Meio Ambiente e publicado em 2006 (Brasil, 2006), e 

está representado na figura a seguir.  

  

Figura 5: Vinte e duas das 40 áreas prioritárias para a conservação da diversidade biológica da Floresta 

Atlântica ao norte do Rio São Francisco. Fonte: Conservation Internacional et. al (2000) apud 

Diversidade Biológica ao Norte do São Francisco MMA (2006). 
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Deste esforço de pesquisa foi feita uma caracterização da região de acordo com sua 

importância biológica o que possibilitou a identificação das áreas mais suscetíveis e que 

demandavam por ações urgentes de conservação. 

Tabarelli & Siqueira Filho (2004) apud MMA (2006) identificaram algumas estratégias 

fundamentais para que seja formado um corredor de biodiversidade no Centro de 

Endemismo Pernambuco são eles: 

1) Identificar os sítios chave para a conservação da biodiversidade em áreas 

públicas e particulares (núcleos de manejo para o corredor); 

2) Elaborar e implantar planos de gestão dos recursos naturais nos sítios chave e 

seus entornos; 

3) Monitorar o sucesso dos planos de gestão dos recursos naturais nos sítios chave 

e seus entornos; 

4) Ampliar o sistema de áreas protegidas nos sítios; 

5) Viabilizar alternativas econômicas para a restauração florestal (essencial para 

ampliar a quantidade e a qualidade de hábitats disponíveis em escala local; 

6) Planejar e implementar corredores florestais de ligação entre os sítios  

7) Gerar o conhecimento científico necessário à execução das seis etapas 

anteriores. 

Devido à importância biológica e ao seu status de conservação, as Unidades de 

Conservação presentes na Mata Atlântica nordestina são extremamente relevantes. No 

entanto, estas reservas estão em pequeno número e cobrem uma área reduzida o que 

compromete a sua representatividade e faz com que elas exerçam um tímido papel no 

que diz respeito à proteção da área (Tabarelli, 2006).  

Esta realidade demonstra que não houve um esforço de conservação condizente com 

patrimônio biológico abrigado na região. Devido aos sucessivos impactos a que esta 

floresta foi submetida ao longo dos anos, muito provavelmente os fragmentos 

remanescentes também não existiriam se não fossem considerados como áreas 

protegidas. Elas provavelmente seriam incorporadas aos tantos outros que cederam 

espaço à expansão urbana e as áreas produtivas. 

No que diz respeito aos aspectos ecológicos, grande parte destas reservas garante a 

manutenção dos corpos hídricos que abastecem as cidades. Elas também abrigam 

importantes espécies capazes de colonizar as áreas de entorno na possibilidade de que 

estas sejam restauradas e conectadas, o princípio do Mosaico, já mencionado 

anteriormente.  
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Além das limitações relacionadas à fragmentação e ao tamanho dos remanescentes que 

constituem as UC, outros aspectos relacionados à gestão também comprometem a sua 

efetividade. Mesmo nas reservas de responsabilidade de uma mesma instituição, salvo 

poucas exceções, praticamente não existem mecanismos destinados a implementação de 

uma gestão conjunta que possibilite pensar nestas UC como parte do planejamento de 

uso e ocupação de uma bacia hidrográfica ou alguma região de interesse, por exemplo. 

Os gerentes destas reservas, praticamente isolados em suas respectivas funções, ficam 

impossibilitados de compartilhar as experiências e os desafios constantes em sua rotina 

de trabalho.  

Possibilitar uma maior cooperação entre as instituições e dentro delas de forma a 

promover uma gestão estratégica das áreas protegidas talvez seja o maior desafio 

atualmente no CEP. Algumas atividades neste sentido vem sendo promovidas, nos 

últimos anos 
11

 com o objetivo de criar uma rede de relacionamento entre estes atores 

para que, ao se conhecer e dialogar eles se fortaleçam e consigam delinear um modelo  

mais democrático e participativo de gestão de áreas protegidas. 

   

2.3- O Panorama atual dos mecanismos de gestão ambiental em Pernambuco 

 As ações do Estado destinadas à gestão ambiental em Pernambuco são de 

responsabilidade de diferentes instituições. Em âmbito federal elas são desenvolvidas 

pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), responsável pelas ações de planejamento 

em conjunto com os órgãos executores, o Instituto Chico Mendes para Proteção da 

Biodiversidade (ICMBIO), responsável pelas Unidades de Conservação e Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA) responsável pela 

gestão e manejo dos recursos naturais. A estrutura das instituições responsáveis pela 

gestão ambiental no âmbito federal está representada na figura a seguir: 

 

 

 

 

                                                           
 

11  O Projeto Rede de Gestores de Unidades de Conservação de Pernambuco é uma destas estratégias. A 

participação nas reuniões desta rede contribuiu para a construção da análise a respeito das políticas 

ambientais do Estado aqui apresentada.  
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Figura 6: Organograma- Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) – adaptado da Política 

Nacional de Meio Ambiente (PNMA) lei federal 6938/81. 

 

 

 

Em âmbito estadual as ações atribuição da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio 

Ambiente (SECTMA) que atua no planejamento e implementação de políticas públicas 

e coordena secretarias (figura  abaixo) e instituições de pesquisa e ensino. Dentre elas 

está a Agência Pernambucana de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH) 

responsável pela execução de ações destinadas à gestão ambiental. 
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Figura 7: Organograma da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de 

Pernambuco. Fonte: www.sectma.pe.gov.br  

 

 

 

Apesar da estruturação das instituições federais e estaduais voltadas à gestão ambiental 

não é possível se identificar a existência de um modelo de gestão ou planejamento das 

ações. No estado de Pernambuco especificamente, pode-se perceber que as ações são 

iniciativas isoladas e muitas delas ainda se encontram no estágio de proposição.  

No que diz respeito aos mecanismos destinados a gestão e conservação da 

biodiversidade e relacionados especificamente as áreas protegidas e UC, podem-se 

identificar alguns acontecimentos e limitações que merecem ser discutidos: 

Uma grande alteração na estrutura federal foi a divisão do IBAMA em 2007 originando 

o ICMBIO que passou a ser responsável pelas áreas protegidas. A divisão do órgão foi 

justificada pela grande demanda de licenciamentos para as obras do Plano de 

Aceleração do Crescimento (PAC) que ficou a cargo do IBAMA. A estruturação do 

novo instituto, no entanto, comprometeu o andamento das estratégias de conservação 

dentro das UC. Segundo os funcionários, eles perderam a autonomia em gerir os 

recursos, que antigamente eram específicos para cada UC e agora tem que ser 

solicitados a diretoria em Brasília o que provoca lentidão em suas ações.  

Esta ausência de estratégias pode ser evidenciada, principalmente, pelo número 

reduzido de UC federais no Nordeste. Segundo informações do ICMBIO existem sete 
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UC no estado, sendo três de Proteção Integral e quatro de Uso Sustentável, 

especificamente no domínio da Mata Atlântica existem apenas duas, a Reserva 

Biológica de Saltinho e Reserva Biológica de Pedra Talhada. Muitas delas não atendem 

as exigências básicas, previstas pela legislação como, por exemplo, o Plano de Manejo e 

a formação do Conselho Consultivo. Em Pernambuco, atualmente apenas a REBIO de 

Saltinho possui um conselho. 

Outros fatores também reforçam os indícios de que as políticas de gestão não chegam ao 

Nordeste, o planejamento de corredores de biodiversidade é um deles. Diferente das 

regiões Sul e Sudeste, que contam com ações voltadas a formação do Corredor da Serra 

do Mar e do Corredor Central da Mata Atlântica, ainda não há iniciativas destas 

instituições destinadas à formação de um corredor na região Nordeste ou mesmo a 

constituição de um mosaico de áreas protegidas o que poderia inclusive, promover uma 

maior sustentabilidade dos fragmentos localizados no CEP. 

No âmbito federal a gestão das UC também é problemática. Não há conexão entre as 

políticas e ações implementadas que esbarram em limitações da legislação ou não 

conseguem alcançar os resultados planejados.  

A falta de prioridade para a recategorização e a lentidão das demais ações voltadas a 

gestão das UC pernambucanas também são reforçadas por fatores ligados à própria 

estrutura institucional. A CPRH tem como atribuições, além da gestão de áreas 

protegidas, o licenciamento e a fiscalização, atividades que demandam grande parte dos 

esforços da instituição principalmente com a atual política de desenvolvimento baseada 

na industrialização implementada no Estado.  Esta estrutura tem sido muito criticada 

pelos gestores porque resulta no enfraquecimento no setor de UC e compromete as 

estratégias destinadas ao fortalecimento das ações de conservação da biodiversidade. 

Segundo informações da CPRH existem 66 UC estaduais sendo 25 de Proteção Integral 

e 41 de Uso Sustentável. No entanto, somente 21 delas pertencem a categorias descritas 

no SEUC. Isto se deve, principalmente, as 38 Reservas Ecológicas criadas em 1987 

através da Lei N° 9.989 e que não foram recategorizadas após o SNUC em 2000. 

Grande parte das reservas não está devidamente implementada, não conta com nenhum 

tipo de estrutura física e não possui um número de funcionários condizente com sua 

extensão. Além disso, nenhuma UC estadual possui um Conselho Consultivo. 

O Sistema Estadual de Unidades de Conservação de Pernambuco (SEUC), Lei Estadual 

nº 13.787 foi lançado em 2009 pela SECTMA. Pernambuco foi o primeiro estado do 

CEP a elaborar este documento. Inspirado no SNUC a lei cria importantes estratégias 
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como a que atribui ao Estado o dever de criar e implementar seu Programa de 

Conservação da Biodiversidade. Além disto, o documento trata de questões como ações 

voltadas ao manejo de espécies exóticas em UC, dentre outros. 

O Programa de Conservação da Biodivesidade, também lançado em 2009, tem o 

objetivo de “promover a proteção in situ dos biomas e ecossistemas existentes em 

Pernambuco, contribuindo para o fortalecimento e sustentabilidade do SEUC”. Este 

documento é norteador das ações de conservação da biodiversidade no Estado e 

contempla esforços específicos para assegurar uma gestão efetiva das UC. Ele também 

assegura que a sociedade pode participar efetivamente de sua implementação e 

monitoramento. Em termos jurídicos esta especificação mune os cidadãos do direito de 

acionar o Ministério Público, caso se encontre alguma irregularidade, por exemplo. Este 

documento visa preencher a lacuna histórica a respeito da conservação da natureza no 

Estado. Dentre as metas estabelecidas está o enquadramento das reservas ecológicas 

criadas em 1987 à legislação vigente. 

Os grandes empreendimentos instalados nos últimos anos em Pernambuco, como o Pólo 

Industrial de Suape, destinaram grandes volumes de recursos aos cofres públicos 

referentes às taxas de compensação ambiental, fixadas de acordo com os impactos 

ambientais gerados para a sua implantação. As estimativas extra-oficiais calculam que 

este recurso seja atualmente em torno de três milhões de reais. Eles continuam 

guardados e sem previsão de liberação para serem aplicados na gestão das UC, como 

previsto em lei. Isto porque o SNUC exige que, para que estes recursos possam ser 

utilizados, as reservas tem que estar devidamente categorizadas. No entanto, o processo 

de implementação destas reservas se arrasta desde 1987 e a recategorização de 33 

Reservas Ecológicas presentes no estado se arrasta há mais de 10 anos o que impede 

que elas sejam contempladas e faz com que elas continuem sem ser implementadas.  

Os fatores mencionados permitem observar que existe uma limitação das políticas e 

ferramentas utilizadas pelo Estado em estruturar um modelo estratégico de gestão 

ambiental. Por um lado, o Estado não consegue criar muitas áreas destinadas a 

conservação, por outro ele não consegue implementá-las o que compromete diretamente 

a proposta de conservação in situ. Também são desarticuladas as ações dos governos 

municipais, estaduais e da união aplicadas no entorno destas áreas o que acentua a 

problemática.  O desafio para a efetividade das UC passa também pela falta de inserção 

das UC nas políticas de Estado voltadas ao planejamento territorial de forma geral, 
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como o uso do solo, os Planos Diretores municipais, os assentamentos de reforma 

agrária, dentre outros.  

 

2.4- A polêmica “conservação” dos remanescentes de propriedade do setor 

sulcroalcooleiro  

As alternativas delineadas com o objetivo de reverter a situação de degradação da Mata 

Atlântica de Pernambuco sempre esbarram no setor produtivo. Isto porque a maior parte 

dos remanescentes florestais está localizada nas propriedades das usinas e destilarias da 

região que ignoram a legislação ambiental e a própria função social da propriedade.  

As justificativas para esta negligência são as mais diversas. Os representantes legais das 

usinas defendem, inclusive, que as áreas utilizadas para o plantio de cana-de-açucar 

foram consolidadas em período anterior ao Código Florestal, de 1951 e que por isso, 

nos dias atuais, eles não podem ser responsabilizados e muito menos obrigados a 

desocupá-las ou restaurá-las. 

Grande parte dos fragmentos florestais que restaram nas propriedades sulcroalcoleiras 

foi preservada graças a sua “utilidade” por servirem de abrigo às nascentes. A água 

sempre teve alto valor para o setor por irrigar as áreas de cultivo e como força motriz 

para produção de eletricidade.  

O aprimoramento das metodologias para Pagamento de Serviços Ambientais também 

representa uma alternativa para que o setor sulcroalcooleiro mantenha suas áreas de 

mata. Cientistas, funcionários do governo, instituições de 3º setor e os próprios 

empresários entendem que contabilizar economicamente os serviços ambientais 

prestados por estes remanescentes pode ser uma importante oportunidade para gerar 

lucros para seus proprietários. 

A pressão do mercado também tem, de certa forma, pressionado o setor no sentido de se 

adequar ambientalmente. Muitas usinas já vem desenvolvendo projetos de restauração 

florestal em parceria com as universidade e instituições de 3º setor em suas áreas de RL 

e APP. Eles usam estas áreas para fazer o “marketing verde” de suas empresas e 

conseguem, inclusive, certificar seus produtos como provenientes de uma empresa 

ambientalmente correta. Estas medidas destinadas a promover sustentabilidade do setor, 

no entanto, são suscetíveis a diversas críticas que dizem respeito a sua efetividade 

(Cornils, 2010). 



61 

 

A possibilidade de criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), 

uma categoria de UC prevista pelo SNUC e voltada a proteger os remanescentes de 

mata em propriedades particulares, é também relevante. Em termos ecológicos estas 

reservas contribuem para aumentar as áreas protegidas e para conectar os fragmentos de 

floresta. No que diz respeito às estratégias de mercado elas vendem a imagem de uma 

empresa comprometida em conservar a biodiversidade. No entanto, apesar das 

iniciativas de proprietários de usinas de outros estados nordestinos, em Pernambuco 

ainda não existe nenhuma UC desta categoria criada pela iniciativa do setor 

sulcroalcooleiro. 

No que se refere as ações de restauração florestal, as discussões atuais sobre as 

possíveis alterações na Lei Federal 4771/65 que trata do Código Florestal paralisaram a 

maioria destas iniciativas. Aqui cabe mais uma vez uma reflexão sobre a ética que este 

setor estabelece com a floresta, demonstra a instabilidade de ações baseadas em 

estratégias de mercado e aponta para o papel fundamental do Estado em legislar e fazer 

cumprir as regras para o uso prudente dos elementos naturais. 

Ao que tudo indica a alteração do Código Florestal poderá facilitar a adequação 

ambiental das usinas às leis, uma vez que as áreas de proteção legal serão menores, 

possibilitando a legitimação da degradação ambiental da Zona da Mata provocada pelas 

usinas. Mas mesmo com essa flexibilização poucas são as usinas em Pernambuco que 

atualmente possuem alguma área de mata, de maneira que precisarão reflorestar as 

margens dos cursos d´água com índices bem maiores que os previstos no Termo de 

Compromisso - Processo n° 6132/2007, assinado pelos usineiros com a CPRH, que 

prevê o plantio de apenas 6 hectares de mata ciliar por ano por usina. Além disso, não 

há nenhum indicativo de que as usinas pretendem se adequar legalmente, uma vez que 

resistem em fornecer informações sobre suas propriedades rurais aos órgãos ambientais, 

tanto à CPRH, quanto ao IBAMA. Este, realizou em 2008 a operação Engenho Verde 

contra todas as usinas de Pernambuco, com autuações por ausência de licenciamento da 

atividade de cultivo e ações civis públicas requerendo a adequação ambiental das usinas 

e o fornecimento de informações sobre o uso das propriedades rurais de todas elas. Mas, 

apesar da suspensão dos processos por quase dois anos para a tentativa de negociação de 

um acordo de adequação ambiental entre IBAMA e usinas (Sindaçucar), não houve 

acordo e o posicionamento do poder judiciário até o momento tem sido favorável aos 

usineiros (Momesso, 2011). 
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Ao que tudo indica, prevalecem os interesses econômicos de empresas e indivíduos sem 

que haja nenhuma cobrança do Estado no sentido de que eles cumpram seus deveres. 

Vale lembrar que muitas destas propriedades recebem licenças para continuar operando 

mesmo sem cumprirem as exigências de adequação ambiental anteriormente exigidas 

nos relatórios técnicos das instituições de gestão ambiental (Melo, 2011) . 

O futuro da floresta parece estar associado, muito mais do que ao cumprimento da 

legislação ambiental, a visão que determinados atores possuem a respeito da 

importância da sua conservação inclusive e, no que diz respeito ao setor produtivo, 

como eles a enxergam em termos de oportunidade. 

Inúmeras políticas de Estado implementadas na Zona da Mata Pernambucana dão 

evidências de que o componente ambiental tem sido negligenciado em nome do 

desenvolvimento econômico teoricamente promovido pelo setor sulcroalcooleiro. A 

mais antiga delas é considerada por pesquisadores e instituições ambientalistas como o 

golpe fatal sobre os remanescentes de floresta. O Pró-Álcool – Programa Nacional do 

Álcool – foi uma iniciativa governamental voltada à substituição em larga escala dos 

combustíveis derivados do petróleo em 1975. Durante a escassez de petróleo o regime 

militar que imperava no Brasil em moldes desenvolvimentistas destinou benefícios para 

todos os agricultores que pudessem expandir suas áreas destinadas ao cultivo da cana-

de-açúcar o que implicou no financiamento da derrubada da florestal (Andrade, 1994).  

Deste período até a atualidade, o que restou das florestas vem sendo perdido em 

pequenas escalas e mais uma vez, uma iniciativa do Estado tem sido decisiva para que 

ele ocorra. As ações voltadas a promoção da reforma agrária na região, segundo 

mapeamento realizado pelo CEPAN (dados ainda não publicados), foram responsáveis, 

entre 1990 e 2000 por uma perda de 10% dos remanescentes ainda existentes. As usinas 

falidas compradas pela União e destinadas aos assentamentos de reforma agrária foram 

o foco deste desmatamento. Isto se deve, basicamente, a ineficiência das estratégias 

destinadas a assentar e promover melhorias efetivas nas condições de vida destes 

trabalhadores. As famílias ganham seus lotes, muitas vezes de solo depauperado devido 

ao cultivo de cana-de-açúcar, e não recebem qualquer tipo de assistência técnica para a 

produção agrícola o que acaba contribuindo para que sua fonte de renda tenha origem na 

madeira, carvão ou caça retirados dos remanescentes florestais presentes nesta área.  

Reforça este quadro o fato de que, dos 17 assentamentos rurais existentes na Zona da 

Mata Sul, especificamente em Tamandaré, não existe nenhum devidamente licenciado 

pelo órgão ambiental responsável e de que os 100.000 hectares que, por lei, deveriam 
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ser delimitados e declarados como Reservas Legais ainda não foram, segundo 

informações do próprio INCRA, responsável pela criação e gestão destes 

assentamentos. 

Desta forma, é possível observar que, em diferentes épocas da história, a questão do 

desenvolvimento pautado pelo crescimento econômico e pela melhoria na qualidade de 

vida da população contribuiu ainda mais para acentuar a realidade de injustiças 

ambientais na região. O Estado, em todos os momentos, teve um papel fundamental 

nisto e, que apesar dele não poder ser responsabilizado como executor das ações que 

degradam o bioma ele foi a liderança intelectual e política para que isto acontecesse.   
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Capítulo 3 

Os desafios para a gestão participativa em Unidades de Conservação: uma análise 

a partir do Conselho Consultivo da REBIO de Saltinho/PE 

 

3– Caracterização da Área de estudo: A Reserva Biológica de Saltinho 
12

 

A Reserva Biológica de Saltinho (08º44‟13"S e 35º10‟11"O) é um dos últimos 

remanescentes de Mata Atlântica em Pernambuco, com aproximadamente 475 hectares, 

é a menor do Brasil nesta categoria. A UC abriga uma rica biodiversidade, composta por 

espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção.  

Ela está localizada na Zona da Mata Sul do estado abrangendo os municípios de 

Tamandaré (93,66%) e Rio Formoso (6,34%) e é gerida, atualmente, pelo Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO).  

Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), (lei federal 

9985/2000), a Reserva Biológica (REBIO), tem como objetivo principal a conservação 

da biodiversidade e a realização de pesquisas científicas previamente autorizadas pela 

administração da unidade. É proibida a visitação pública, exceto as com objetivos 

educacionais. 

 A reserva está localizada na área onde existia um antigo engenho de cana-de-açúcar 

adquirido pela União em 1905 com o objetivo de garantir a captação de água. 

Posteriormente, em 1940, foi transformado em horto florestal. Em 1967 se tornou uma 

estação experimental florestal, com o objetivo de desenvolver pesquisas. Em 1983 foi 

classificada como reserva biológica sob o Decreto Federal nº 88.744. O nome Saltinho 

se origina do riacho que corta a reserva e também dava nome ao antigo engenho ali 

existente. A figura abaixo ilustra a localização atual da REBIO: 

 

 

 

                                                           
12 As informações aqui apresentadas foram retiradas do Plano de Manejo da REBIO de Saltinho, IBAMA, 

2003. De acordo com o SNUC, o “Plano de Manejo é um documento técnico que estabelece o 

zoneamento e as normas que devem orientar o uso, o manejo dos seus recursos naturais e a implantação 

das estruturas físicas necessárias à gestão desta Unidade de Conservação. 
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Figura 8: Mapa de localização e acesso da Reserva Biológica de Saltinho, Tamandaré – PE. 
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A principal via de acesso à REBIO é a rodovia PE-60, localizada no município de Cabo  

de Santo Agostinho a 33 km de Recife partindo pela BR-101 que também liga esta 

reserva a Sirinhaém, Barreiros e Rio Formoso e a PE-076 liga o município de 

Tamandaré a ela. Tais rodovias, devidamente pavimentadas, permitem o acesso à região 

em qualquer época do ano o que, apesar de facilitar a acessibilidade, também provoca 

vários impactos ambientais como atropelamento de animais, isolamento de populações 

da fauna, aumento da possibilidade de incêndios florestais e outros impactos. 

A criação de Unidades de Conservação é um mecanismo comumente adotado no Brasil 

e no mundo e se destina, principalmente, a garantir a conservação da biodiversidade e 

dos serviços ecossistêmicos presentes em áreas estratégicas. 

O bioma Mata Atlântica é o mais ameaçado do país e da cobertura original restam 

aproximadamente 11% (SOS Mata Atlântica). Esta perda foi causada principalmente 

pela expansão urbana e pela conversão da floresta em áreas destinadas aos cultivos 

agrícolas. 

A estratégia de implementação de UC é o eixo central para a estruturação de um 

planejamento de gestão ambiental que garanta os últimos remanescentes existentes no 

país. Na Zona da Mata pernambucana, as UC ganham ainda maior importância. Os 

remanescentes que não ultrapassam 10.000 hectares (Paese, 2010). A criação de UC é 

tida como o único mecanismo com possibilidades de garantir que estes fragmentos não 

desapareçam já que a pressão pela expansão de áreas agrícolas e urbanização ainda 

persistem. 

A Reserva Biológica Saltinho está localizada na Mesorregião da Zona da Mata 

Pernambucana e na Microrregião da Mata Sul ou Mata Meridional Pernambucana. A 

monocultura açucareira, base econômica da região historicamente origina problemas 

econômicos e conflitos socioambientais. Os remanescentes pertencentes ao setor 

sulcroalcooleiro são declarados como protegidos, mas não existem informações oficiais 

sobre isto. As áreas de Preservação Permanente (APP) e as Reservas Legais (RL) das 

suas propriedades não estão regulamentadas como exige a legislação e, apesar das 

medidas judiciais tomadas pelos órgãos de fiscalização ambiental o problema vem se 

arrastando sem indícios de resolução.
2
 O setor é resistente também a categorizar estas 

áreas como UC, o que seria possível com a criação de RPPN. Este mecanismo, já 

realizado em outras regiões do Brasil, viabiliza a formação de corredores ecológicos 

pautado pelo planejamento estratégico para gestão das áreas protegidas e a formação de 
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um mosaico de áreas protegidas o que possibilita uma maior efetividade das UC em seu 

papel de conservar a biodiversidade e manter os serviços ecossistêmicos.  

As UC existentes no Estado em âmbito federal são em número reduzido e pertencem 

principalmente às classes que permitem o uso sustentável dos recursos naturais. Na 

Zona da Mata Sul a REBIO de Saltinho e a ESEC de Pedra Talhada (que abrange os 

estados de PE e AL) constituem as UC federais de proteção integral. Em âmbito 

estadual, várias das UC presentes não estão implementadas ou sequer pertencem a 

categorias do SNUC. A APA de Guadalupe está inserida na Zona de Amortecimento da 

REBIO e sua gestão tem sido feita em parceria com a UC federal de forma a pensar a 

gestão ambiental regional de maneira mais estratégica. Todas estas UC estão imersas 

em uma matriz ocupada, basicamente, por plantações de cana-de-açúcar, o que agrava o 

cenário de fragmentação de habitas e comprometimento das dinâmicas ecológicas 

regionais. 

Como a área de entorno desta reserva é bastante impactada, devido, basicamente, às 

atividades agropecuárias (cultivos de cana-de-açúcar e pastagens), ela serve como 

refúgio para a biodiversidade local exercendo papel fundamental para a sua 

manutenção. Por estar inserida em uma categoria que determina a sua Proteção Integral 

esta UC colabora inclusive com a conservação da diversidade biológica das UC do 

entorno que permitem o manejo sustentável, como é o caso da APA de Guadalupe.  

Devido ao fato de possuir em seu interior áreas de florestas plantadas com objetivos 

experimentais e histórico de soltura de animais o Plano de Manejo da REBIO de 

Saltinho propõe a sua recategorização como Estação Ecológica, o que possibilitaria que 

estes estudos e as alterações do ecossistema se tornassem objeto de estudo e 

monitoramento da regeneração e sucessão do bioma local, o que não é possível dentro 

das normas que regem a categoria a qual pertence atualmente esta reserva. 

De acordo com seu Plano de Manejo a REBIO deve atender aos seguintes objetivos: 

1. Contribuir para a conservação da diversidade biológica dos Recifes Costeiros da foz 

do rio Mamucabas. 

2. Proteger as espécies raras, endêmicas e ameaçadas da flora nativa, em especial, 

Lacistema robusta. 

3. Proteger as espécies raras, endêmicas e ameaçadas da mastofauna nativa, em especial, 

Lontra longicaudis (Lontra), Cyclopes didactylus (Tamanduá-i), Leopardus pardalis 

(Jaguatirica), Leopardus tigrinus (Gato-do-mato-pequeno), Leopadus wiedii (Gato-

maracajá), Monodelphis americana (cuíca-de-três-listras). 
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4. Proteger as espécies raras, endêmicas e ameaçadas da avifauna nativa, em especial, o 

Tangara fastuosa (pintor verdadeiro), Thalurania watertonii (beija flor da costa 

violeta), Ramphocelus bresilius (tiê-sangue), Euphonia pectorralis (ferro-velho) e 

Tangara cyanocephala (saíra). 

5. Proteger as espécies raras, endêmicas e ameaçadas da herpetofauna nativa, em 

especial Enyalius catenatus (lagarto), Dendrophidium dendrophis (cobra) e Hyla 

atlantica (perereca). 

6. Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade da Mata Atlântica 

nordestina ocorrente no Litoral Sul do estado de Pernambuco. 

7. Propiciar o desenvolvimento de pesquisas científicas, estudos e monitoramento 

ambiental dos recursos naturais na Unidade de Conservação e educação ambiental. 

8. Propiciar a conectividade entre a REBIO e fragmentos florestais. 

9. Contribuir, na condição de área-núcleo, com os objetivos da Reserva da Biosfera da 

Mata Atlântica. 

A reserva é composta por vegetação na reserva é classificada como Floresta Ombrófila 

Densa de Terras Baixas em regeneração e um Sistema Secundário resultante do plantio 

de espécies exóticas e nativas quando a área abrigava experimentos da antiga Estação 

Florestal (EFLEX).  Foram identificados cerca de 45 experimentos desenvolvidos na 

época tanto com espécies exóticas quanto nativas localizados nas áreas de menor 

declividade das encostas e terraços do córrego Saltinho. Segundo os dados disponíveis 

no Plano de Manejo existem registros de 80 famílias botânicas, 205 gêneros e 325 

espécies. Entre as famílias mais diversas estão Myrtaceae (33 sp. sendo 17 sp. de 

Eucaliptus remanescentes dos plantios, Mimosaceae (21 sp.), Melastomataceae (16 sp.), 

Fabaceae (13 sp.), Caesalpiniaceae (12 sp.), Poaceae (11 sp.), Rubiaceae (10 sp.) e 

Annonaceae (9 sp.). Estas estão entre as famílias mais importantes em riquezas de 

espécies tanto no domínio da Floresta Atlântica (Lima & Guedes-Bruni, 1997 apud 

Plano de Manejo da REBIO de Saltinho (2003) quanto do denominado Centro de 

Endemismo Pernambuco (Sales et al., 1998, Barbosa & Thomas 2002;  Tabarelli et. al. 

2002 apud Plano de Manejo da REBIO de Saltinho, 2003). 

A fauna da região é bastante rica, com espécies endêmicas da Mata Atlântica e/ou 

ameaças de extinção. A composição de répteis e anfíbios está em torno de 33 espécies, 

número comum aos demais fragmentos do mesmo bioma. Estão presentes espécies 

como o lagarto Enyalius catenatus encontrado principalmente no CEP, a perereca da 

espécie Hyla atlântica registrada anteriormente somente na Bahia e a cobra 
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Dendrophidium dendrophis que ainda não tinha sido registrada no estado de 

Pernambuco. Algumas espécies podem ser consideradas localmente vulneráveis devido 

às atividades antrópicas e à fragmentação do habitat. Além das espécies citadas 

anteriormente estão nesta situação o lagarto Anolis fuscoauratus, o teiú Tupinambis 

merianae, o lagarto Coleodactylus meridionalis e o lagarto Kentropix calcarata. 

No que diz respeito às aves, foram registradas 128 espécies, distribuídas em 30 famílias 

e 8 subfamílias na REBIO. Foram registradas durante as atividades de campo, 5 

espécies endêmicas da Mata Atlântica, o Thalurania watertonii (beija-flor-da-costa-

violeta), o Ramphocelus bresilius (tiê-sangue), o Euphonia pectoralis (ferro-velho), 

Tangara cyanocephala (saíra militar) e o Tangara fastuosa (pintor-verdadeiro), sendo 

este último ameaçado de extinção.  

Quanto aos mamíferos foram registradas 50 espécies na REBIO. Das nove ordens de 

mamíferos terrestres brasileiros somente duas não foram registradas (perissodactila e 

artiodactila) sendo os quirópteros os mais representativos (20 sp.), os carnívoros (10 sp.) 

e os roedores (7 sp.). Foi registrado o tamanduá-í (Cyclopes didactylus), espécies de 

ocorrência restrita ao CEP. 

É importante ressaltar que a REBIO representa um dos últimos fragmentos florestais 

conservados na região e que, portanto, serve de habitat para um grande número de 

indivíduos da fauna e flora local. Por ser uma área de tamanho reduzido e com poucas 

possibilidades de conectividade (existem poucos fragmentos florestais no entorno), a 

viabilidade genética das populações destas espécies está comprometida pelo aumento da 

possibilidade de cruzamentos endogâmicos o que aumenta a possibilidade de 

mortalidade e acentua o quadro de extinções na região. 

O clima é úmido, caracterizado pelas chuvas de outono-inverno com temperaturas 

médias anuais em torno dos 25°C e índice pluviométrico de 1.500 mm. Por estar 

localizada na região litorânea, a área também sofre a influência do clima super-úmido o 

que torna ainda maior a pluviosidade. 

O relevo na REBIO é predominantemente plano, de altitude pouco pronunciada (entre 

40 m e 120 m), sendo composto por cristas e colinas em sua porção oeste e por uma 

planície costeira sedimentar na porção sudeste que abrange a Zona de Amortecimento. 

Os solos são muito profundos, bem drenados, com terra argilosa e possuem os 

horizontes A, B e C pertence à classe do Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico com 

horizonte B latossólico, não hidromórfico apresentando acidez e saturação com 
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alumínio elevada. Devido as suas características, estes solos, localizados no entorno da 

reserva, servem para o cultivo sulcroalcooleiro principalmente. 

Quanto à hidrologia, o rio Mamocabas nasce próximo da REBIO, a cerca de 15 Km a 

noroeste da Baía de Tamandaré. Esta reserva abriga um reservatório que abastece o 

município de Tamandaré e é alimentado pelo Córrego do Saltinho que se inicia a 

poucos quilômetros de seus limites atravessando a área até desaguar no Rio Ilhetas. A 

Bacia Hidrográfica do Córrego do Saltinho tem aproximadamente 22.634 ha.  

A Zona de influência da REBIO de Saltinho abrange os municípios de Tamandaré, Rio 

Formoso e Barreiros. Todos tem uma história bastante semelhante, sendo ocupados 

desde a época da colonização e compondo o pólo de expansão do setor sulcroalcooleiro 

na região.  

O município de Rio Formoso (08º66‟36” S e 35º15‟86” O), com área de 340 km2 ,  foi 

criado em 1883. No ano de 1995 ele foi fragmentado e originou o município de 

Tamandaré. Tem população de aproximadamente 20.000 habitantes sendo que 60% 

ainda residem na Zona Rural. 

O município de Tamandaré (08º75‟97”S e 35º10‟47”O) tem população de 

aproximadamente 14.000 habitantes mas, ao contrário do município que o originou 

apenas 33,17% vivem na Zona Rural. Esta situação tem sido transformada devido a 

atuação do INCRA que, vem implementando assentamentos para trabalhadores sem-

terra. Segundo informações da Prefeitura Municipal, dos 100 km
2 

que compõem o 

município, aproximadamente 80 km
2 

estão ocupados pelos 12 assentamentos ali 

existentes. A atividade turística vem crescendo significativamente na região graças à 

beleza cênica das praias que compõem a área de balneário do município. 

O município de Barreiros (08º49‟10”S e 35º11‟18”O) tem aproximadamente 40.000 

habitantes, sendo o mais povoado. Ocupa uma área de 340 km
2 

e tem quase 20.7% de 

sua população em áreas rurais.  

No que diz respeito à educação, a situação atual de alfabetização dos habitantes que 

ocupam a faixa etária entre 10 anos (Tabela 4). 
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Tabela 4: Distribuição relativa da população (de 10 anos ou mais de idade) alfabetizada nos municípios 

de Barreiros, Tamandaré e Rio Formoso e no Estado de Pernambuco. 

LOCAL TOTAL ALFABETIZADOS TAXA DE ALFABETIZAÇÃO 

PERNAMBUCO 6.319.507 4.851.306 76,8% 

BARREIROS 30.694 21.642 70,5% 

TAMANDARÉ 12.970 8.361 64,5% 

RIO FORMOSO 15.869 10.695 67,4% 

Fonte: IBGE-Censo Populacional 2000 

 

Em todos os municípios pode ser identificada uma carência de alfabetização no ensino 

fundamental. 

O saneamento básico também é um problema nos municípios pernambucanos. O Censo 

Populacional de 2000 demonstra que cerca de 70,52% dos domicílios possuíam 

abastecimento de água, o que corresponde a 89,48% da população urbana. Apenas 

64,3% dos distritos dispunham de água tratada. Quanto ao esgotamento, apenas 34,24% 

possuíam banheiros e sanitários ligados à rede geral o que corresponde a 41,99% da 

população urbana. O número de domicílios que dispunham de coleta domiciliar de lixo 

era de 68,65%, atendendo a 78,23/5 da população urbana.  

Os municípios de Tamandaré e Rio Formoso, abrangidos pela REBIO e Barreiros, com 

atividades que determinam a relação com esta unidade e sua inserção na Zona de 

Amortecimento, tem economia estruturada basicamente no setor primário representado 

pela produção agrícola, em sua maior parte, e pela pecuária. Não existem dados 

específicos sobre Tamandaré, pelo fato deste município ter sido criado recentemente, 

mas como este se originou de Rio Formoso, os dados apresentados na Tabela 5 podem 

explicar o uso de solo nos três municípios. 

A caracterização do tipo de relação que a população tem com as suas terras apresenta-se 

da seguinte forma. 
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Tabela 5: Caracterização da condição fundiária dos produtores rurais no Estado de Pernambuco, na Zona 

da Mata Pernambucana e Meridional e nos municípios de Barreiros e Rio Formoso. 

REGIÃO 
PROPRIETÁRIO ARRENDATÁRIO OCUPANTE 

Estabelec. Área (ha) Estabelec. Área (ha) Estabelec. Área (ha) 

PERNAMBUCO 186.117 5.053.954 9.586 145.082 51.773 339.502 

MATA 

PERNAMBUCANA 

15. 858 549.800 1.423 100.173 4.308 17.155 

MATA 

MERIDIONAL 
5.395 320.896 252 49.736 1.465 9.079 

BARREIROS 239 22.203 2 501 - - 

RIO FORMOSO 217 34.914 15 2.930 24 98 

Fonte:Censo Agropecuário 1995 – 1996. 

 

Percebe-se que a maioria dos proprietários tem terras devidamente regularizadas e, 

apesar de não estar aqui representado, o município de Tamandaré tem 80% de seu 

território abrigando assentamentos, que são classificados, dentro deste quadro, como 

ocupantes. 

Na tabela 6 é possível observar a distribuição de atividades de uso do solo segundo o 

Censo Agropecuário 1995-1996. 

 

Tabela 6: Distribuição de área (ha), de acordo com o tipo de uso do solo, em Pernambuco e nos 

municípios de Barreiros e Rio Formoso na Zona da Mata Sul do Estado. 

REGIÃO Área (ha) 

Lavouras 

permanentes e 

temporárias 

Pastagens 

naturais e 

artificiais 

Matas 

naturais e 

plantadas 

Lavouras em 

descanso e 

produtivas não 

utilizadas PERNAMBUCO 5.580.734 1.232.804 2.131.003 1.245.966 706.845 

MATA 

PERNAMBUCANA 

668.217 372.075 105.240 49.613 89.905 

MATA 

MERIDIONAL 

379.932 201.235 56.055 30.328 63.955 

BARREIROS 22.716 13.477 2.583 1.261 3.820 

RIO FORMOSO 37.941 19.251 4.411 4.330 3.926 

Fonte: Censo Agropecuário 1995 – 1996. 

 

Pode-se perceber que predominam nestas áreas as lavouras permanentes e temporárias. 

Quanto às culturas agrícolas desenvolvidas na região prevalece a cana-de-açúcar, 

totalizando 31,9% da produção, seguida pela banana, com 27,27%, a mandioca com 

18,49% e laranja com 10,94%. Vale destacar que o cultivo da cana prevalece, inclusive, 

em Tamandaré, o que indica que os assentamentos continuam desenvolvendo esta 

atividade agrícola. 



73 

 

3.1 - Zoneamento da Reserva Biológica de Saltinho 

Para uma melhor definição das atividades que deverão ser realizadas no interior da 

REBIO, para possibilitar a conservação da biodiversidade e a recuperação das áreas 

anteriormente transformadas, a reserva é dividida nas seguintes áreas:  

 

Zonas Intangíveis - Abrange a Mata Alta e da Massaranduba. Correspondem às áreas 

mais conservadas nas quais não são permitidas quaisquer alterações humanas o que tem 

por objetivo a sua proteção integral com a conservação dos ecossistemas e sua 

biodiversidade. A Mata Alta possui 30 hectares, correspondendo a 7,5% da REBIO e a 

Mata de Massaranduba a 34 hectares, 8,5% da área total da unidade. 

  

Zona Primitiva - Possui características de transição entre a Zona Intangível e a de Uso 

Extensivo, apresentando pequenas ou mínimas intervenções humanas com espécies de 

fauna e flora ou fenômenos naturais. Tem área correspondente a 195 hectares (49,24%). 

Tem por objetivo preservar o ambiente natural e possibilitar a pesquisa científica. 

 

Zona de Uso Extensivo - Abrange a Cachoeira Bulha d‟água, entrada da REBIO 

composto pela portaria e a residência funcional, Centro de Vivência e a Casa do Diretor. 

Abrange 5 hectares (1,26%) da reserva, tendo como objetivo a manutenção do ambiente 

natural com mínimo impacto humano, possuindo restrições de acesso, fiscalização, 

pesquisa, monitoramento ambiental e educação ambiental. É a transição entre a Zona 

Primitiva e a de Uso Intensivo. 

 

Zona de Recuperação – Corresponde às áreas onde anteriormente foram 

implementados os experimentos florestais que estão se regenerando e deverão ser 

incorporadas a Zona Permanente, são 105 hectares (26,51%). Para agilizar o processo 

de recuperação, as espécies exóticas deverão ser retiradas e a regeneração natural 

estimulada. Tais experimentos estão localizados, principalmente no sentido norte-sul, 

pela PE-060 no lado esquerdo e ao longo da rodovia PE- 076, no lado esquerdo e 

direito, no sentido leste-oeste. 

   

Zona de Uso Especial – Correspondem as áreas utilizadas para a administração e 

serviços de manutenção da UC. Abrange 3 hectares que correspondem a 0,75% da área 
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total da reserva e é onde estão localizadas as residências e alojamentos que abrigam os 

serviços administrativos e de pesquisa. 

  

Zona de Uso Conflitante – Abrange as áreas cujos usos e finalidades das atividades 

estabelecidas anteriormente são conflitantes aos objetivos de criação da UC. São 

ocupadas por empreendimentos como açudes, linhas de transmissão de energia, antenas, 

estradas e cabos óticos correspondendo a 14 hectares (3,5%). A administração da 

REBIO deverá priorizar as ações voltadas a minimizar os impactos ambientais gerados 

por estas atividades na UC. De acordo com o Plano de Manejo esta zona está dividida 

em cinco áreas:  

- situada na porção leste da REBIO, estando localizada entre as zona primitiva e a zona 

de recuperação, onde passa a linha de transmissão da CELPE, de 69 KV, cortando no 

sentido norte-sul a rodovia PE-076. 

- situada na porção noroeste da REBIO, envolta pela zona primitiva, onde se localizam 

os açudes da COMPESA. 

- As rodovias PE-076 e PE-060 que cortam a REBIO de norte a sul e no sentido leste 

oeste, respectivamente. 

- A estrada vicinal utilizada para a manutenção da Linha de Transmissão da CELPE. 

- A faixa onde se localiza o cabo de fibra ótica da TELEMAR. 

 

Zona de Interferência Experimental – Esta área é definida para as Estações 

Ecológicas e por isso, até o enquadramento da UC nesta categoria ela ficará como Zona 

de Recuperação. De acordo com o SNUC, na Zona de Interferência Experimental 

podem ser desenvolvidas pesquisas em uma área de no máximo 3% da área total. Se 

localiza na porção centro-meridional da REBIO (Figura 9), onde anteriormente foram 

implantados diversos experimentos que ainda hoje existem. 
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Figura 9: Mapa de Identificação do Zoneamento da REBIO de Saltinho, estabelecido de acordo com o 

Plano de Manejo. Fonte: Plano de Manejo REBIO Saltinho/ICMBIO. 
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A Zona de Amortecimento de uma UC corresponde, de acordo com o SNUC, à 

“definição de setores ou zonas em uma Unidade de Conservação com objetivos de 

manejo e normas específicas, com o propósito de proporcionar os meios e as condições 

para que todos os objetivos da REBIO possam ser alcançados de forma harmônica e 

eficaz” (lei federal 9985/2000).  Desta forma, esta área é corresponde ao entorno da UC 

“onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o 

propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade”.  

Para a identificação das áreas correspondentes à Zona de Amortecimento foram 

utilizados os seguintes critérios:  

 i) locais de desenvolvimento de projetos e programas federais, estaduais e municipais 

que possam afetar a unidade de conservação (assentamentos, projetos agrícolas, pólos 

industriais, grandes projetos privados, rodovias, e outros); 

 ii) unidades de conservação em áreas contíguas;  

iii) áreas naturais preservadas, com potencial de conectividade com a unidade de 

conservação (APP, RL, RPPN);  

iv) remanescentes de ambientes naturais próximos à UC que possam funcionar ou não 

como corredores ecológicos;  

v) áreas sujeitas a processos de erosão, de escorregamento de massa, que possam vir a 

afetar a integridade da UC; e,   

vi) áreas com risco de expansão urbana ou presença de construção que afetam aspectos 

paisagísticos notáveis junto aos limites da UC. 

A Zona de Amortecimento da REBIO Saltinho abrange ao Norte: Com o divisor de 

bacias do Rio Formoso com o Rio Sirinhaém, por vezes se unindo ao limite desses rios; 

Ao Sul: Faz limite com o Rio Una, excluindo a cidade de Barreiros; A Leste: Parte do 

rio Formoso e com o Oceano Atlântico, sendo que a cidade de Tamandaré está excluída; 

e a Oeste: Faz limite com divisores de microbacias no município de Rio Formoso 

(Figura 10). 
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                                                        Figura 10: Identificação da Zona de Influência da REBIO Saltinho. Fonte: Plano de Manejo REBIO Saltinho/ICMBIO 
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3.2 - O Conselho Consultivo da Reserva Biológica de Saltinho 

Criado em 2008 pela Portaria ICMBIO nº 50, o Conselho Consultivo da Reserva 

Biológica de Saltinho possui de acordo com seu Regimento Interno as seguintes 

atribuições: 

I – participar das ações de planejamento da Reserva Biológica de Saltinho e sua zona de 

amortecimento; 

II – discutir e propor programas e ações prioritárias para a Reserva Biológica de 

Saltinho e sua zona de amortecimento; 

III – formular propostas relativas à gestão da Reserva Biológica de Saltinho e sua zona 

de amortecimento; 

IV – opinar, quando couber, sobre a aplicação de recursos financeiros destinados à 

Reserva Biológica de Saltinho; 

V – opinar sobre assuntos de interesse da Reserva Biológica de Saltinho e sua zona de 

amortecimento. 

As ações voltadas a mobilização do futuro conselho tiveram início em 2006 e foram 

feitas pela gestão da UC. Posteriormente, houve uma oficina promovida pela extinta 

DIREC. Uma primeira reunião do conselho foi agendada para maio deste mesmo ano, 

mas, após umas análise mais detalhada apontou a necessidade de envolver os membros 

do NUC (Núcleo de Unidades de Conservação) do NEA (Núcleo de Educação 

Ambiental) da sede do IBAMA/PE e assim elaborar mecanismos que pudessem reforçar 

a mobilização dos atores envolvidos com a UC. Foi formada uma comissão com 

funcionários destes diferentes setores que ficaram responsáveis por todas as etapas de 

formação do futuro Conselho Consultivo da REBIO de Saltinho. 

A partir daí foram identificados os possíveis conselheiros e definidas as estratégias que 

deveriam ser utilizadas para promover a mobilização e posterior formação do conselho.  

Para isto foram divididos os segmentos sociais de acordo com seus interesses. Tal 

divisão também foi contemplada ao longo das reuniões com o objetivo de se evitar 

embates entre grupos com interesses divergentes o que poderia torná-las pouco 

produtivas e empacar a formação do conselho já em sua fase inicial.  

As atividades seguintes foram representadas por diversas reuniões com os possíveis 

conselheiros com temas como a apresentação da REBIO, o Plano de Manejo, a 

importância do conselho e quais suas atribuições, dentre outros. De acordo com o 
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histórico do conselho foram 06 reuniões com os assentados rurais, 04 com usinas e 

proprietários não- assentados, incluindo-se aqui os trabalhadores rurais, 03 com ONG e 

01 com órgãos públicos, o resultou em um total de 14 reuniões.  

As reuniões com os atores envolvidos e a metodologia de mobilização utilizada pelo 

IBAMA, possibilitaram que se chegasse a um consenso a respeito da conformação do 

conselho consultivo. Desta maneira este pôde ser caracterizado como paritário e com 

representatividade de todos os 11 segmentos
13

 identificados para sua composição sendo 

44 conselheiros, 22 titulares e 22 suplentes distribuídos entre os seguintes órgãos 

(Tabela 7). 

 

Tabela 7: Composição do Conselho Consultivo da REBIO de Saltinho. 

SEGMENTOS SOCIAIS REPRESENTANTES 

I- Segmento Municípios Titular: Prefeitura Municipal de Tamandaré 

Suplente: Associação Municipalista de Pernambuco Câmara 

Municipal de Tamandaré* 

Titular: Prefeitura Municipal de Barreiros de Rio Formoso* 

Suplente: Prefeitura Municipal de Rio Formoso Barreiros* 

II- Segmento Ensino e Pesquisa Titular: Universidade Federal de Pernambuco 

Suplente: Faculdade de Formação de Professores da Mata 

Sul IFPE Barreiros*/ Ipojuca*  

Titular: Universidade Federal Rural de Pernambuco 

Suplente: Universidade Federal Rural de Pernambuco 

Titular: Faculdade de Formação de Professores da Mata Sul 

Suplente: GERE Barreiros 

III- Segmento Meio Ambiente e 

Reforma Agrária 

Titular: Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH  

Suplente: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio 

Ambiente – SECTMA 

Titular: Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA 

Suplente: Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA 

 

IV-Segmento Empreendimentos Titular: Departamento de Estradas e Rodagens – DER 

 Suplente: Departamento Estadual de Rodagem – DER 

Titular: Companhia Pernambucana de Saneamento - 

COMPESA 

Suplente: Companhia Pernambucana de Saneamento – 

COMPESA 

 

V- Segmento Entidades Civis 

Ambientalistas 

Titular: Associação para Proteção da Mata Atlântica do 

Nordeste – AMANE 

Suplente: Centro Sabiá 

                                                           
13

 Optou-se por adotar o mesmo termo utilizado na documentação referente à criação do Conselho 

Consultivo da REBIO de Saltinho. 
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Titular: Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste – 

CEPAN 

Suplente: Associação Pernambucana de Defesa da Natureza 

– ASPAN 

VI- Segmento Colegiados de 

Gerenciamento de Recursos Naturais 

Titular: Conselho de Meio Ambiente de Tamandaré*  

Suplente: Comitê da Bacia do Una* 

Titular: Conselho de Meio Ambiente de Rio Formoso 

Suplente: Conselho de Meio Ambiente de Barreiros*  

Conselho de Meio Ambiente de Tamandaré 

VII- Segmentos Assentamentos Rurais Titular: Assentamento Laranjeiras  

Suplente: Assentamento Baeté 

Titular: Assentamento Mato Grosso 

Suplente: Assentamento Sauezinho 

VIII- Segmentos Trabalhadores Rurais Titular: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tamandaré  

Suplente: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barreiros 

Titular: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Formoso 

Suplente: Sindicato de Trabalhadores Rurais da Agricultura 

Familiar – SINTRAF 

IX- Segmentos Produtores Rurais Titular: Usina Trapiche 

Suplente: Federação da Agricultura do Estado de 

Pernambuco – FAEPE 

Titular: Engenho Onça Velha 

 Suplente: Granja União 

X- Segmento Setor Sulcroalcooleiro Titular: Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool do 

Estado de Pernambuco – SINDAÇUCAR/PE  

Suplente: Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco 

– FIEPE 

Titular: Associação dos Fornecedores de Cana-de-açúcar de 

Pernambuco – AFCP 

Suplente: Sindicato dos Cultivadores de Cana de 

Pernambuco – SINDICAPE 

XI- Segmento de Proteção à Unidade Titular: Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA Suplente: Gerência Regional 

do Patrimônio da União em Pernambuco – GRPU/PE 

Titular: Companhia Independente de Polícia do Meio 

Ambiente – CIPOMA* 

 Suplente: 10º Batalhão da Polícia Militar* 

 

As instituições destacadas no quadro acima foram substituídas, em sua maioria, por 

contrariarem o regimento no que diz respeito a assiduidade na participação das 

assembléias. A FAMASUL foi inserida a pedido da própria instituição. No caso dos 

CONDEMA, excluiu-se o de Barreiros que não está sequer estruturado. O CIPOMA e o 

10º Batalhão da Polícia Militar de Palmares passaram a ser convidados especiais, com 

direito a voz, mas, sem direito ao voto. 

De acordo com o Regimento Interno do Conselho Consultivo, o quadro de conselheiros 

poderá ser alterado quando algum destes solicitar, obedecendo a um período de 15 dias 

antes da próxima reunião, e sendo substituído pelo suplemente.   
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Segundo este mesmo documento, cabe aos conselheiros: 

I - comparecer às reuniões, discutir e votar as matérias submetidas ao Conselho Gestor; 

II - apresentar proposições diversas, podendo solicitar, justificadamente, a inclusão de 

matéria na “ordem do dia” ou na reunião subseqüente;  

III - dar apoio ao Presidente e ao Secretário Executivo no cumprimento de suas 

atribuições; 

IV - pedir vistas de documentos e pareceres submetidos ao Conselho Gestor; 

V - requerer informações, providências e esclarecimentos à Presidência do Conselho 

Gestor e, através desta, aos órgãos públicos ou privados, sobre matéria da competência 

destes; 

VI - envidar esforços para implementar, na sua área de atuação, as deliberações do 

Conselho Gestor; 

VII - propor a criação de Grupos de Trabalho para a análise de questões específicas;  

VIII - participar de Grupos de Trabalho; 

IX - propor o convite de pessoas de notório conhecimento para subsidiar a análise de 

assuntos da competência do Conselho Gestor; 

X - fazer constar em ata seu ponto de vista quando a opinião oriunda da instituição ou 

entidade que representa divergir da maioria, ou sempre que julgar relevante; 

XI - propor, justificadamente, alterações neste Regimento Interno; 

XII – assinar atas e resoluções do Conselho Gestor; 

XIII – propor à Presidência do Conselho Gestor a convocação de reuniões 

extraordinárias. 
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O Regimento Interno regulamenta a composição (Figura 11) e as atribuições dos 

membros do Conselho Consultivo. Este tem como Presidente o chefe da REBIO que 

dentre outras responsabilidades que competem à gestão do conselho convocar e presidir 

as reuniões ordinárias e extraordinárias do conselho e, na primeira versão do regimento, 

o direito de votar como conselheiro e proferir o voto de desempate. De acordo com as 

modificações feitas ao longo do funcionamento do conselho, atualmente o presidente só 

terá direito a este último voto. 

Figura 11: Estrutura do Conselho Consultivo da REBIO de Saltinho. 

 

 

 

 

 

O Vice-Presidente será eleito pela plenária e terá como responsabilidades, substituir a 

presidência em suas faltas e impedimentos e exercer outros encargos atribuídos pelo 

presidente. Ao Secretário-Executivo compete, dentre outras atribuições, o planejamento, 

a organização e outras funções referentes a secretaria do conselho, além de assessorar 

técnica e administrativamente a presidência. 
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A Plenária é o órgão superior de deliberação do Conselho Gestor constituído pelos 

conselheiros titulares, substituídos em suas ausências e impedimentos pelos respectivos 

suplentes. As assembléias realizadas pela plenária deverão constituir um espaço para 

análise e manifestações da opinião dos componentes a respeito dos assuntos 

encaminhados à sua apreciação; a discussão e votação de matérias relacionadas ao 

cumprimento das finalidades do conselho; elaborar e alterar o Regimento Interno, dentre 

outros. 

Os Grupos de Trabalho deverão ser formados quando houver a necessidade de analisar 

questões específicas que não puderem ser tratadas pela Plenária. Terão caráter 

temporário e serão compostos por conselheiros e quando houver a necessidade, por 

especialistas nos temas que motivaram a sua formação. Ele será composto por um 

coordenador e um relator, pertencentes ao conselho. 

 

3.3- Procedimentos Metodológicos 

Este trabalho pode ser caracterizado como uma Pesquisa Qualitativa com abordagem 

metodológica baseada em um Estudo de Caso. Tal estratégia corre o risco de 

generalização do problema por utilizar apenas um objeto para a análise (Bauer, 2008). 

Para tentar minimizar esta possibilidade adotou-se a iniciativa de utilização de várias 

fontes de evidência na coleta de dados. A pesquisa se constituiu das seguintes etapas: a) 

Pesquisa Bibliográfica e Análise de Documentos referentes a REBIO de Saltinho e ao 

Conselho Consultivo. b) Visita de Campo para Observação Direta da reunião do 

Conselho Consultivo c) Entrevistas do tipo focal com os representantes dos segmentos 

com assento no Conselho Consultivo utilizando como instrumento um roteiro semi-

estruturado (Anexo 1).
 

Etapas da Pesquisa 

a) Pesquisa Bibliográfica e Análise de Documentos referentes a REBIO de Saltinho 

e ao Conselho Consultivo: Os trabalhos de pesquisa bibliográfica e análise documental 

(revisão da literatura e da legislação específica, coleta e catalogação dos dados) foram 

iniciadas no segundo semestre de 2009 e se estenderam até novembro de 2010. 

A pesquisa na literatura foi pautada nas seguintes palavras-chave: UC, Modo de 

Produção Capitalista, Produção Sulcroalcooleira, Mata Atlântica Nordestina e Conselho 

Gestor. 

Para a análise documental foram usadas as seguintes fontes de evidência: a) 

Documentação relativa a REBIO de Saltinho: Decreto de Criação, Histórico da REBIO, 
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Plano de Manejo; b) Documentação relativa ao Conselho Consultivo da REBIO: 

Histórico de criação, Regimento Interno e Atas das Assembléias do Conselho. 

 

b)  Visita de Campo para Observação Direta da reunião do Conselho Consultivo: 

Na etapa de observação direta utilizou-se o diário de campo para anotações de interesse. 

Esta observação foi feita em dois momentos. O primeiro foi em uma mesa-redonda da 

qual participou o Diretor-Chefe da REBIO e Presidente do Conselho Consultivo, Fábio 

Adônis, relatando a experiência de formação do conselho. No segundo foi uma 

assembléia extraordinária do Conselho que aconteceu na REBIO com duração de 4 

horas em outubro de 2010. Na ocasião foram discutidas as propostas de alteração no 

Regimento Interno e na composição do Conselho. 

 

c) Entrevistas do tipo focal com os representantes de 8 segmentos com assento no 

Conselho Consultivo utilizando como instrumento um roteiro semi-estruturado: 

O roteiro de entrevistas foi elaborado no mês de setembro de 2010 e aplicado entre os 

meses de setembro e novembro de 2010.  

O contato com os entrevistados foi feito por meio de email e telefone para que fosse 

feito o agendamento prévio da aplicação do roteiro. Foram priorizados os representantes 

com mais tempo de participação, totalizando 8 entrevistados dos 11 segmentos que 

compõem o conselho.  

Durante as entrevistas, foram tomadas algumas providências para que os procedimentos 

fossem devidamente padronizados. Por isso elas foram feitas individualmente e 

seguindo uma mesma sequência: apresentação do pesquisador: mestrando do Programa 

de Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFPE; apresentação da 

pesquisa: objetivo geral e objetivos específicos; justificativa para escolha da REBIO de 

Saltinho, a única a possuir um Conselho Consultivo o que possibilita a participação da 

sociedade na gestão da UC; pedido para que a entrevista pudesse ser gravada e 

esclarecimento de que o nome do entrevistado não apareceria na pesquisa; padronização 

no conteúdo e na sequência das perguntas. Optou-se por utilizar o segmento e não o 

nome do representante como um forma de preservá-los e deixá-los à vontade para 

responder a entrevista. 

Foram entrevistados: 

- 1 Representante do Segmento dos Produtores Rurais 

- 2 Representantes do Segmento do Meio Ambiente e Reforma Agrária 
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- 1 Representante do Segmento do Setor Sulcroalcooleiro 

- 1 Representante do Segmento dos Colegiados de Gerenciamento de Recursos Naturais 

- 1 Representante do Segmento Município 

- 1 Representante do Segmento dos Produtores Rurais 

- 1 Representante do Segmento Entidades Civis Ambientalistas 

 

Os dados foram coletados e analisados de acordo com a seguinte estrutura: 

a) Pesquisa Bibliográfica e Análise de Documentos referentes a REBIO de Saltinho 

e ao Conselho Consultivo:  

As informações coletadas nesta etapa da pesquisa permitiram, primeiramente, entender 

o histórico e as estratégias utilizadas para a formação do conselho gestor. As análises do 

Plano de Manejo e das Atas das Assembléias do Conselho possibilitaram a identificação 

dos principais conflitos existentes na REBIO e em sua área de entorno. Foi possível 

caracterizar-los, identificar os segmentos sociais envolvidos, localizá-los, identificar as 

estratégias aplicadas para resolvê-los, os responsáveis por sua execução e classificá-los. 

Este foi um importante passo na pesquisa, pois possibilitou traçar um perfil do Conselho 

estruturado a partir dos principais temas discutidos e dos entraves e resultados 

alcançados com suas atividades. 

b) Visita de Campo para Observação Direta da reunião do Conselho Consultivo: 

Por meio da observação direta foi possível identificar importantes detalhes do 

funcionamento das assembléias do Conselho. A primeira delas é todos os representantes 

tem o direito a palavra e que para organizar as falas o secretário faz a lista de inscritos. 

Foi possível perceber também que, apesar de uma pauta previamente estabelecida em 

conjunto pelos gestores e a assembléia, vários outros temas foram colocados em debate. 

A maioria deles eram denúncias sobre contravenções ou ilícitos ambientais nas áreas de 

entorno da REBIO.  

c) Entrevistas do tipo focal com os representantes de 8 segmentos com assento no 

Conselho Consultivo utilizando como instrumento um roteiro semi-estruturado 

(Anexo 1): As entrevistas feitas com os membros da plenária tiveram o objetivo de 

identificar os interesses que motivaram as suas candidaturas para participarem da 

plenária, a importância que atribuem a existência do conselho, os avanços e entraves 

referentes as atividades deste órgão e a avaliação que eles fazem à respeito dos desafios 

socioambientais presentes na região.  
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Os dados foram interpretados de acordo com Análise de Conteúdo proposta por Bauer, 

2008. Este tipo de análise se baseia em uma descrição objetiva e sistemática das 

mensagens contidas nas respostas dos entrevistados. Desta forma, as categorias ou 

temas de análise foram previamente estabelecidos e contemplados durante a elaboração 

do roteiro semi-estruturado. 

O processo para coleta, tratamento e análise dos dados obedeceu a seguinte sequência: 

- Estabelecimento dos temas e elaboração do roteiro de entrevistas: para isto foram 

estabelecidos os temas relacionados ao conteúdo teórico discutido nos capítulos 

anteriores e elaboradas as perguntas. 

- Aplicação e transcrição das entrevistas gravadas: A transcrição foi feita de acordo com 

os temas a serem discutidos previamente estabelecidos na etapa. 

  - Tratamento dos dados coletados e interpretação dos resultados: Foram selecionados os 

recortes do texto (trechos das falas) em unidades comparáveis. Também foram listados 

os termos que apareceram com maior freqüência nas respostas. Para cada pergunta foram 

estabelecidos dois ou três termos que apareceram em maior freqüência. 

 

3.4 - Resultados e Discussões 

3.4.1- O Perfil dos Conselheiros 

No que diz respeito ao perfil dos conselheiros entrevistados, a faixa etária varia entre 24 

e 55 anos e 86% ocupam cargos de chefia no setor de meio ambiente ou áreas afins nas 

instituições que representam no conselho. O que, segundo eles, motivou a sua escolha 

como representantes institucionais. 

Todas as instituições entrevistadas participam do conselho desde a formação sendo que 

cerca de 71% dos entrevistados ocupam o cargo de conselheiro desde o início.  Tal dado 

pode ser um indício de que a formação do conselho se mantém estável desde quando 

este se iniciou. Isto pode ser vantajoso por possibilitar um maior entrosamento do 

grupo, a continuidade das ações e, pelo fato do conselho ser paritário, que haja 

representatividade de todos os segmentos sociais envolvidos. Vale ressaltar que quando 

houve demandas de outras instituições em participar do conselho (como foi o caso da 

FAMASUL) esta foi colocada em votação e posteriormente aceita. Esta é uma forma de 

garantir que todos os interessados sejam contemplados.  
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No entanto, ao longo dos anos, esta estabilidade pode provocar uma estagnação do 

conselho no que diz respeito às novas idéias e visões diferenciadas sobre os problemas. 

Isto deve ser levado em conta pelo órgão gestor na renovação do mandato dos 

conselheiros que segundo o regimento interno é de 2 anos com possibilidade de 

renovação por mais 2 anos. 

 

3.4.2- Interesses e percepções dos membros do Conselho Consultivo 

Os entrevistados apontaram motivações estratégicas para as participações institucionais 

no conselho da REBIO de Saltinho.  Elas tem o objetivo de promover a conservação da 

biodiversidade nas áreas protegidas da região e utilizar o modelo de gestão aplicado à 

reserva como referência, o que pode ser verificado com a seguinte justificativa: 

 

“Para a APA de Guadalupe, Saltinho é estratégico. Primeiro porque Saltinho 

é a Zona de Proteção da Vida Silvestre da APA de Guadalupe então a idéia é 

das instituições sempre serem parceiras. (...) O Conselho de Saltinho ajudou e 

inspira o conselho da APA, é uma referência de conselho gestor na região.” 

(representante do segmento Meio Ambiente e Reforma Agrária) 

 

Ou pode ter o intuito de formar parcerias ou fortalecer a representatividade de um 

determinado setor, como é o caso do setor produtivo: 

 

“Pelo fato de sermos vizinhos da reserva, (a participação da instituição tem o 

objetivo de) tentar firmar parcerias.” 

 “Por exemplo, no conselho da APA de Guadalupe nem nós e nem (cita o 

nome de outro produtor) teremos assento, mas nós já combinamos que vamos 

participar independente disso, de todas as reuniões para apoiar o (cita o nome 

do sindicato) que nos representa lá.” (representante do segmento dos 

Produtores Rurais) 

 

Nota-se que a motivação mencionada pelos entrevistados tem como base os interesses 

institucionais, sejam eles voltados à conservação, sejam eles voltados à estratégias do 

setor produtivo. Tais interesses costumam ser bastante diferentes dos de interesse da 

REBIO o que contribui para o desafio do gestor do conselho em geri-lo de forma 

democrática e fazer com que prevaleça o interesse da maioria. 
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Perguntados a respeito da importância do conselho prevaleceu entre os entrevistados a 

justificativa de que esta é uma ferramenta voltada à gestão da UC onde é possível a 

participação da  sociedade. Como se pode verificar com as declarações a seguir: 

 

“O Conselho aproxima a população dos chefes da reserva e promove a 

educação ambiental.” (representante do segmento Meio Ambiente e Reforma 

Agrária) 

 

“É uma forma democrática de se trabalhar com todos os envolvidos ali da 

região. Porque se isto ficasse só na mão do “IBAMA” seria um negócio 

autoritário.” (representante do segmento Setor Sulcroalcooleiro) 

 

Alguns dos conselheiros também destacaram a importância do conselho como espaço 

para discussão a respeito da problemática local na região. Vale ressaltar a 

desmobilização e desarticulação das diferentes instâncias e dos segmentos sociais no 

que se refere a este aspecto.  Praticamente não existem outras instituições do Estado 

voltadas à discussão da problemática ambiental o que foi relatado por um entrevistado. 

 

“O CONDEMA de Rio Formoso está parado há mais de um ano. O de 

Tamandaré não se reúne há mais de 4 meses”. (Representante do segmento 

Colegiados de Gerenciamento de Recursos Naturais) 

 

 Devido à carência de ações voltadas à gestão ambiental na região o conselho serve até 

mesmo para obrigar certos órgãos a cumprirem a legislação, um dos quesitos básicos 

para a efetividade das ações que lhes são atribuídas. Questionado a respeito da 

importância do conselho, o órgão do Estado responsável por assentar trabalhadores 

rurais em praticamente todo território do município de Tamandaré declarou o seguinte:  

“Em primeiro lugar, uma responsabilidade maior do (órgão). Se não fosse 

assim não se faria cumprir as leis ambientais nos assentamentos”. 

(Representante do segmento Meio Ambiente e Reforma Agrária) 

As reuniões também servem como instrumento de educação ambiental aos participantes, 

principalmente aqueles representantes dos segmentos mais vulneráveis. Outras 

instituições reconhecem os avanços destes poderem participar das discussões do 

conselho.  

“A importância do conselho foi trazer mais conhecimento para o pessoal dos 

assentamentos. Como a pesca, como usar a Mata Atlântica, como usar o 
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desmatamento, a caça... isto diminuiu na região “... (Representante do 

segmento Municípios) 

 

Desta forma, segundo a opinião dos entrevistados, a importância da existência do 

conselho se reflete em uma gestão mais democrática e educativa, tanto para os órgãos 

de Estado que atuam na região quanto para a comunidade do entorno.  

No que diz respeito às atribuições do Conselho Consultivo as opiniões dos conselheiros 

nem sempre refletem às instituídas pelo Regimento Interno. Em alguns momentos é  

possível se identificar o que poderia ser chamado de uma “supervalorização” das 

atribuições.  

 Tal fato pode dar pistas do quanto a região é carente de instituições ambientais atuantes 

e que exerçam as funções que lhes são cabidas e, ao mesmo tempo, de como, o 

Conselho Consultivo legitima as práticas estatais fragmentadas e burocráticas (Acserald, 

2008) 

 Por exemplo, em uma das reuniões do conselho quando foi requerido que se 

intensificassem as ações repressivas ao roubo de madeira dos fragmentos florestais do 

entorno, o representante do segmento de Proteção à Unidade destacou o fato de que 

faltam viaturas para atender às demandas de fiscalização ambiental na região. Esta 

limitação é citada por outro membro do conselho: 

 

“Precisamos ter mais gente na equipe. Trabalhando na parte mais ostensiva, 

fiscalizando os ilícitos ambientais e aí entra o papel dos municípios e do 

(segmento de proteção à unidade de âmbito estadual) além da (segmento 

meio ambiente e reforma agrária e segmento de proteção à unidade de âmbito 

federal). Então é necessário estruturar estes órgãos de meio ambiente dos 

municípios e estruturar o (segmento de proteção à unidade de âmbito 

estadual) dando mais capacidade de ação”. (Representante do segmento Meio 

Ambiente e Reforma Agrária)  

 

Estas limitações parecem influenciar a visão que os conselheiros tem do conselho, 

inclusive atribuindo a ele um papel coercitivo e repressivo dos ilícitos ambientais 

praticados: 

 

“O conselho é um espaço de discussão e denúncia”.  (Representante do 

segmento Meio Ambiente e Reforma Agrária)  



90 

 

 

Ainda a respeito do papel exercido pelo Conselho Consultivo, as instituições com 

passivos ambientais parecem entender a sua participação como uma oportunidade de:  

 

“manter sobre controle” as instituições de Estado responsáveis pela gestão 

ambiental. Duas declarações chamam a atenção para esta interpretação: 

“Policiar o ICMBIO que é o órgão gestor da reserva, nas tomadas de 

decisões, não deixar só eles ficarem responsáveis pela decisão”. 

(Representante do Segmento Sindicato dos Produtores Rurais) 

 

“Desde que não atrapalhe as atividades sociais e financeiras desenvolvidas no 

exterior desta reserva e não prejudique a conservação dela, dá pra conciliar 

tudo  muito bem”. (Representante do segmento dos Produtores Rurais) 

 

O que se percebe, de fato, é que a participação no Conselho da REBIO funciona como 

uma estratégia dos setores produtores da região no sentido de indicar uma 

“preocupação” com as questões ambientais regionais, mas, é também entendida, por 

alguns representantes, como uma oportunidade de controle e fiscalização das ações dos 

órgãos ambientais. 

É interessante notar que, em vários momentos, de acordo com as atas houve debates a 

respeito da adequação ambiental dos assentamentos do entorno da UC, a necessidade de 

capacitá-los para que exerçam uma agricultura de bases sustentáveis e etc. No entanto, a 

análise destas atas das assembléias mostra que não houve discussões a respeito da 

adequação das propriedades das usinas. Apesar de não terem, por exemplo, suas áreas 

de Reserva Legal e Área de Preservação Permanente declaradas oficialmente ou de 

lançarem vinhoto e outros resíduos poluentes nos rios da região, da própria utilização de 

agrotóxicos, das plantações em áreas de APP, a adequação a legislação ambiental das 

usinas não foi tema de debate. 

Quando questionados a respeito dos resultados alcançados os entrevistados deixam 

claro que a maioria dos problemas ambientais presentes na região só foram identificados 

e discutidos por diferentes segmentos sociais quando tiveram início as assembléias do 

Conselho.  

 

“Fiscalização espontânea: os participantes denunciam levando os 

funcionários da reserva a atuar nestas atitudes errôneas” (Representante do 

segmento Meio Ambiente e Reforma Agrária)  
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Também foi mencionada a implantação de placas e da lombada eletrônica na estrada 

que cruza a REBIO. Estas ações foram previamente discutidas e acordadas com o DER 

durante as assembléias. 

No entanto, alguns conselheiros se mostraram desapontados com as burocracias 

demandas para o funcionamento do Conselho, o que torna as assembléias morosas.  

 

“A única coisa que a gente vai lá é pra trocar idéia com os gestores porque a 

gente só vai lá a gente só lê ata e discute ata, aí isto leva a reunião toda.” 

(Representante do Segmento Colegiados de Gerenciamento de Recursos 

Naturais)  

 

A respeito desta análise, (Mussi, 2007) ressalta que o excesso de reuniões e processos 

burocráticos pertinentes ao funcionamento do Conselho acabam por comprometer a 

imagem que os membros possuem deste bem como o seu funcionamento. 

Também foi mencionada a pouca iniciativa dos membros em resolver os problemas 

ambientais da região, o que, segundo eles, contribui para que o conselho tenha poucos 

resultados efetivos: 

 

“A gente está lá mais pra segurar, marcar território ali. Mas até agora não tem 

nada de importante que a gente fez (...). Cada membro que teve assento no 

conselho ainda não teve espaço para defender seus interesses. De poder se 

posicionar de acordo com a opinião da instituição que representa.” 

(Representante do Segmento Colegiados de Gerenciamento de Recursos 

Naturais)  

 

Eu acho que o povo vai muito mais pra reclamar e eu acho que eles deveriam 

propor mais coisas e participar também das ações não ficar só atribuindo 

responsabilidade de um pro outro. Na verdade ninguém diz: - eu poderia 

fazer isso. Assumir responsabilidades também. (Representante do Segmento 

Entidades Civis Ambientalistas) 

 

Outra questão apontada em uma entrevista foi a preocupação de que possam surgir 

conflitos entre os segmentos nas assembléias do Conselho.  

“Estes assuntos mais burocráticos né? Então do meu ponto de vista ele ainda 

não andou muito bem não, tá começando né? (...) Ainda não vi nenhuma 
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discussão mais difícil, mais embate. É até melhor né? As decisões até agora 

foram consensuais.” (Representante do Segmento Produtores Rurais) 

  

A presença ou ausência de conflitos dentro do conselho pode ser uma questão de 

interpretação dos participantes. Vale lembrar que a definição do que seria conflito, 

varia, de pessoa para pessoa e que a função do conselho estaria, justamente, em tentar 

negociar as diferentes opiniões e visões da sociedade. A análise das atas das assembléias 

relata alguns acontecimentos a respeito da própria elaboração do Regimento Interno nos 

quais os integrantes tiveram opiniões diferentes, resolvidas posteriormente por votação, 

caso, por exemplo, da alteração do Regimento Interno que retirou o direto de voto do 

diretor da REBIO nas decisões do conselho exceto nos casos de desempate. O modo 

como se aborda um conflito pode resultar em uma discussão construtiva que chega num 

consenso ou em brigas e desentendimentos que protelam sua resolução (Pelizolli, 2010). 

Por outro lado, a ausência de debates mais incisivos e de pontos de divergência entre os 

conselheiros pode também dar indícios de que, ou as pessoas não se sentem à vontade 

para falar ou que preferem se desviar de discussões mais calorosas ao abordar temas 

polêmicos que envolvem poder político e econômico. Isto enfraquece os pilares de 

equidade, participação e representatividade, bases para a criação de conselhos gestores.  

Os conselheiros reconhecem a REBIO por sua biodiversidade, por sua importância 

como um dos últimos remanescentes de floresta da região e como estratégia para ações 

que possam surgir voltadas à recuperação da cobertura original em algumas áreas:   

 

“Saltinho hoje aqui na região, digo no litoral sul, Saltinho é uma referência. 

Saltinho é chamado na região como o coração dos municípios, o pulmão 

deles. “(Representante do Segmento Município) 

 

“Mata Atlântica, vários endemismos, espécies ameaçadas. Ela está em um 

lugar estratégico naquela região. Acho que deveria ter mais, ter um mosaico 

com aqueles fragmentos em volta. Agora, pelo tamanho, pela importância da 

área ela é estratégica.” (Representante do Segmento Colegiados de 

Gerenciamento de Recursos Naturais)  

 

É importante salientar, a importância da REBIO como banco de sementes e fauna que 

poderão colonizar as áreas degradadas que cobrem grande parte do território da mata sul 

pernambucana. Ações estratégicas voltadas à restauração destas áreas e a formação de 
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corredores ecológicos são fundamentais para promover a sustentabilidade 

socioambiental da região, garantindo a conservação da biodiversidade e dos serviços 

ambientais. Apesar de todas as limitações técnicas, ecológicas e sociais resultantes do 

estabelecimento de áreas protegidas em algumas realidades como a da região da Mata 

Sul, elas representam uma importante alternativa, senão a única, em um contexto em 

que prevalecem as atividades econômicas independente dos impactos socioambiental 

gerado. 

Os membros do conselho gestor citaram diferentes ações voltadas a conservar os 

remanescentes de floresta existentes na região. Alguns pontuaram questões mais 

técnicas, destinadas à estruturação dos órgãos responsáveis pela gestão ambiental e 

outros, em sua maioria, proprietários de remanescentes, esperam ser favorecidos 

economicamente pela sua proteção:  

 

“As usinas são detentoras da maioria destes fragmentos. Eu acho que deveria 

haver algum incentivo por parte do governo, tipo se fala muito agora neste 

pagamento por serviços ambientais, alguma coisa desta forma pra estimular 

os proprietários a conservar”. (Representante do segmento Sindicato dos 

Produtores Rurais) 

 

Outra alternativa apontada é a criação de reservas particulares, as RPPN, o que, 

estrategicamente, poderia contribuir para formar corredores ou mosaicos ecológicos e 

promover a conservação da biodiversidade da região. Vale lembrar que todas as opções 

apontadas dependem da sensibilização e interesse dos proprietários particulares em 

conservar estes remanescentes ou de incentivos fiscais do Estado para que estes 

mantenham áreas que, muitas vezes, já são exigência da legislação ambiental, caso das 

RL e APP. Esta questão foi discutida anteriormente no tópico à respeito do papel do 

setor sulcroalcooleiro na conservação dos remanescentes florestais da região. 

Na opinião dos conselheiros prevaleceu que a responsabilidade de conservar a área é 

dos proprietários. Mas, não foi descartado o papel do Estado em articular ações voltadas 

à conservação destes remanescentes o que é atribuído a carência de instituições na 

sociedade que cumpram este papel:  

  

“A Associação de RPPN de PE é fantasma, daí a importância do Estado em 

articular a conservação destes remanescentes”. (Representante do Segmento 

Colegiados de Gerenciamento de Recursos Naturais)  
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 No setor produtivo, uma argumentação merece ser mencionada porque ter semelhanças 

com a utilizada pela bancada ruralista para propor as alterações no Código Florestal (Lei 

4771/65) 

 

 “Hoje eu digo, nós plantamos em áreas consolidadas. Eu acho que é quase 

uma forma de direito entre aspas, só que você tem que ter o senso, a razão pra 

saber se você pode ou não continuar naquela área. E também você sabe que 

precisa produzir né? Quer dizer se for fazer de acordo com o Código 

Florestal atualizado, não estou nem falando desta de Aldo Rebelo, estou 

falando de conforme é hoje a legislação você fecharia o estado de 

Pernambuco com certeza, pelo menos o setor canavieiro você fecharia”. 

(Representante do Segmento Produtores Rurais) 

 

Ora, pouco tempo antes, nesta mesma entrevista, o conselheiro havia declarado que o 

setor que ele representa não possui nenhum passivo ambiental em relação à RL. 

Contraditoriamente, logo em seguida, ele disse que era impossível respeitar a legislação 

ambiental.  

Para a conclusão da entrevista foi feita uma pergunta mais ampla, sobre qual seria, na 

opinião deles, o panorama socioambiental na região. A intenção foi de que cada 

conselheiro tivesse a oportunidade de analisar a realidade como um todo e não só nos 

aspectos relacionados ao Conselho da REBIO. Foi interessante perceber que todas as 

análises mencionaram a atividade sulcroalcooleira e suas implicações. Estas foram 

contempladas em seus aspectos positivos, quando os entrevistados eram ligados a este 

setor produtivo e negativos quando eram representantes de outros segmentos. Este fato 

deixa claro como a atividade vem moldando as relações sociais e as condições 

ambientais na região.  

Os representantes dos segmentos relacionados ao setor defenderam a permanência da 

atividade e salientaram a sua importância para a economia:  

 

“o pessoal às vezes atribui que o setor canavieiro traz regiões de condições 

precárias, mas o setor canavieiro é que gera empregos. (...) Então você veja, 

no caso de uma empresa desta não existir na região o que é que vai causar? 

Vai causar desemprego que são estes que geram o movimento da cidade (...) 

vai faltar comercio, vai faltar tudo, ou seja, a cidade se acaba. (...) Mas então 

é melhor se ter o setor sulcroalcooleiro lá do que não ter ou do que não ter 
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nada. Mas eu acho que o setor sulcroalcooleiro hoje gera uma quantidade de 

empregos e se enquadrando as exigências sociais, exigências do Ministério 

Público, segurança do trabalho, dando mais conforto ao trabalhador, 

equipamento de segurança. (...) e hoje, o nosso trabalhador rural, o que posso 

te dizer é que o pior que ele pode ter são apenas as condições climáticas que 

ele fica exposto ás condições climáticas (...) Você tem trabalhadores que 

ganham um salário justo, que ganham por produtividade. Um trabalhador 

quando consegue fazer sua produtividade alta ele vive bem. No final de safra 

a gente dá prêmio,  dá cesta básica, dá energético pro trabalhador. Então 

existe uma qualidade de vida.”  (Representante do segmento Produtores 

Agrícolas)  

 

Tais declarações vão de encontro com os relatos dos impactos no comércio local 

causados nos meses de entre safra e do agravamento da fome e miséria de famílias 

inteiras que dependem do corte da cana. É possível considerar a atividade 

sulcroalcooleira vantajosa e esquecer este quadro de carência extrema presente em, pelo 

menos cinco meses do ano nesta região?  

A produtividade também é um tema polêmico. Como considerar justo um sistema de 

trabalho que ocasiona inúmeras mortes de pessoas devido à exaustão provocada por 

esforço físico excessivo ou diminui drasticamente a sua expectativa de vida?  

Como é possível declarar que as condições de trabalho são dificultadas pelos aspectos 

climáticos quando o Ministério Público continua a registrar todos dos anos, em várias 

propriedades, a presença de trabalhadores submetidos à condições análogas à 

escravidão?  

Estes são alguns questionamentos pertinentes para uma análise concisa das vantagens e 

desvantagens promovidas pela atividade sulcroalcooleira. 

Os representantes de outros segmentos relatam a perpetuidade da hegemonia deste 

segmento produtivo na região e como, apesar das políticas governamentais, como a 

implantação de assentamentos rurais, a situação de desigualdade social permanece 

assim como a submissão destes trabalhadores ao setor sulcroalcooleiro:  

 

“Muitos problemas, condição secular das usinas é um entrave, elas são 

“poderosas” e mandam nos políticos, mandam no governador”. 

(Representante do segmento Meio Ambiente e Reforma Agrária) 

 



96 

 

“Eles (assentados) alegam que não tem apoio técnico, alegam que não tem 

condições de sobreviver bem da terra da forma como eles usam. E acaba que 

fica um círculo vicioso assim: muitos ainda cultivam cana e aí cultivando 

cana tem um lucro certo, não fácil, mas um lucro certo, porque já tem um 

comprador imediato mas este lucro não é tão grande a ponto dele melhorar a 

qualidade de vida. E então ele meio que fica ainda dependente da usina de 

uma forma diferente. Antes ele era cortador de cana agora ele é fornecedor 

mas continua na mão do mesmo grupo. A usina que vai pegar na hora que 

quer, então se ela quiser demorar e pegar ela demora e o cara vai lucrar 

menos. Então tem uns mecanismos de controle das usinas em cima de vários 

agricultores”. (Representante do segmento Meio Ambiente e Reforma 

Agrária) 

O que se percebe é que há uma dicotomia a respeito do papel exercido pela atividade 

sulcroalcooleira na região. Enquanto os representantes do setor tentam destacar a sua 

relevância econômica, os representantes de outros setores sociais entendem que ela 

serve de foco para que se perpetue o quadro de injustiças socioambientais na região.  

Mas o que estas diferentes análises a respeito do panorama socioambiental têm a ver 

com a conservação dos remanescentes de floresta nesta região? Em primeiro lugar, elas 

permitem perceber o quanto os aspectos voltados ao crescimento econômico foram 

priorizados pelo Estado, não importando os impactos sociais e ambientais que resultam 

disto (Correia, 1994). 

Este quadro de injustiças, representado pelas enormes diferenças de classes sociais, 

resulta em uma pressão direta sobre os recursos naturais da região. Seja esta voltada à 

sua exploração como fonte de renda, caso da retirada e venda de madeira presente em 

todos os municípios, pela expansão desordenada dos assentamentos rurais ou pela 

manutenção das áreas de produção de cana-de-açúcar, seja pela construção dos grandes 

condomínios de luxo voltados à expansão turística.  Reforçam esta realidade a 

desmobilização dos órgãos competentes e da população no que diz respeito à 

implementação de ferramentas destinadas a uma gestão ambiental eficiente e à 

conservação dos elementos naturais.  

A iniciativa de se formar um Conselho Consultivo para promover uma gestão 

compartilhada das áreas protegidas e seu entorno é louvável. Tornar este espaço o mais 

representativo e democrático possível, discutir a problemática ambiental de maneira 

construtiva e implementar ações eficientes são formas inovadoras de se promover a 

gestão ambiental  mais justa. 



97 

 

No entanto, a iniciativa esbarra na própria estrutura do Estado, composta por 

instituições com sérias limitações em cumprir o papel que lhes é cabido ou executarem 

suas ações de maneira completamente desarticulada em relação às ações dos outros 

órgãos, como foi relatado aqui o caso da implantação dos assentamentos e das áreas 

protegidas. Isto promove uma sobreposição de esforços e resultados muito aquém aos 

propostos quando tais ações foram delineadas. 

A hegemonia econômica presente nestes municípios acentua os problemas sociais e 

ambientais, mas continua a lidar com estes como externalidades, passíveis de resolução 

com o uso de tecnologias ou ferramentas tais como a implementação de áreas 

protegidas. Estas podem até minimizá-los, mas, não os resolvem porque estes são 

resultados de problemas estruturais pertinentes ao sistema produtivo capitalista tão bem 

representado pela produção sulcroalcooleira historicamente desenvolvida na região 

estudada. 

 

3.4.3 - Temas discutidos nas Assembléias do Conselho Consultivo 

A tabela em anexo apresenta, de maneira esquemática, os temas discutidos durante as 

assembléias e relatados nas atas do Conselho Consultivo. Estes foram categorizados 

com o intuito de possibilitar uma visão geral da complexidade do quadro ambiental, 

social e político contemplados pelo território da REBIO e seu entorno.  As contradições, 

polêmicas e limitações oriundas destes conflitos serão discutidas mais adiante, por 

agora a idéia é apresentar um panorama geral sobre a realidade da região estudada e 

seus principais desafios. 

Os itens que compõem a tabela foram assim determinados: 

 

Conflito: foram identificados os temas discutidos durantes as assembléias que 

representam os problemas presentes no interior da REBIO e em sua Zona de 

Amortecimento. 

 

Caracterização do conflito: um breve relato para identificar os motivos que geram os 

conflitos e suas implicações. 

 

Segmentos envolvidos: identificação dos segmentos do conselho que apontaram o 

problema e dos responsáveis por estes acontecerem.  
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Localização do conflito: identificação da região em que ocorre o conflito. Eles podem 

estar localizados no interior da UC ou nas áreas que compõem sua Zona de 

Amortecimento. 

 

Possíveis soluções para o conflito: propostas para a resolução dos conflitos apontadas 

nas assembléias e principais medidas a serem tomadas. 

 

Responsáveis: segmentos ou órgãos responsáveis pela tomada de providências e 

execução das medidas destinadas à resolução dos conflitos. 

 

Classificação do conflito: tipo de impacto causado pelo conflito. Este pode ter 

implicações diretas para o ambiente, para a sociedade ou pode estar relacionado à 

questões políticas como limitações burocráticas e/ou falta de diálogo entre os 

segmentos. 
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Tabela 8: Caracterização dos conflitos discutidos nas assembléias do Conselho Consultivo da REBIO de Saltinho. 

CONFLITO Localização  Caracterização  
Segmentos 

envolvidos  
Estratégias para solucionar  Responsável/Classificação 

1- Rede Elétrica 
Interior da 

REBIO 

As linhas de transmissão da CELPE se 

localizam no interior da REBIO 
CELPE/REBIO 

Estudos sobre a possibilidade de 

uma fonte alternativa de energia para 

a REBIO (provavelmente energia 

solar) 

ICMBIO responsável pelo 

estudo de energia 

alternativa/ Ambiental 

2- Captação de 

Água no Açude 

Mamucabas 

Interior e Zona 

de 

Amortecimento 

da REBIO 

Apesar de ser categorizada como uma 

unidade de proteção integral, a água do 

açude Mamucabas, localizado no 

interior da REBIO é captada e abastece 

o município de Tamandaré  

COMPESA e 

ICMBIO 

Formalizar acordo de Compensação 

Ambiental com a Compesa para 

formalizar ações de manutenção do 

açude. 

COMPESA, 

Ministério Público e 

ICMBIO/Ambiental, Social 

e Político 

3- Degradação do 

Rio Mamucabas 

Interior e Zona 

de 

Amortecimento 

da REBIO 

Desmatamento de APP na bacia do Rio 

Mamucabas 

Setor sulcroalcooleiro, 

agricultores, 

moradores do entorno 

e ICMBIO 

Projeto de Revitalização do Rio 

Mamucabas: Georrefereciamento da 

bacia Mamucabas, identificação de 

áreas para recuperação e de 

interesse, restauração florestal, 

geração de emprego e renda através 

da restauração para a comunidade 

Projeto realizado pela 

UFRPE com parceria do 

ICMBIO/ Ambiental e 

Social 

4- Estradas PE-60 e 

PE-076 

Interior e Zona 

de 

Amortecimento 

da REBIO 

As estradas cortam a REBIO 

provocando impactos antrópicos e a 

fragmentação do habitat das espécies 

que ali vivem. O trânsito de veículos 

causa acidentes e morte de animais 

silvestres. 

DER e ICMBIO 

Provisoriamente, a instalação de 

tachões redutores de velocidade, 

sinalização no interior da REBIO 

com placas que apresentem espécies 

nativas e implantação de lombada 

eletrônica. Realização de estudos 

para fechar as PE-60 e PE-76 em 10 

anos e retomar a estrada velha de 

Tamandaré. 

DER, PRODETUR 

(compensação ambiental)/ 

Biológico 
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5- Assentamentos 

de reforma agrária 

sem licenciamento 

ambiental 

Segundo 

informações 

dos gestores 

nenhum dos 

assentamentos 

localizados na 

APA 

Guadalupe é 

licenciado 

Os assentamentos não tem suas 

atividades licenciadas pelos órgãos 

ambientais o que aumenta a ocupação 

com culturas agrícolas e a construção de 

casas em áreas de RL e APP. 

INCRA, 

Assentamentos, 

CPRH, 

ICMBIO, 

Mapear e licenciar os assentamentos 

tornando-os empreendimentos legais 

e controlados pelos Estado. 

CPRH, INCRA e IBAMA/ 

Ambiental, Social e Político 

6- Invasões nos 

assentamentos de 

reforma agrária 

Assentamento 

Brejo 

A área destinada a Reserva Legal do 

assentamento Brejo foi invadida por 

posseiros. A CELPE, por sua vez, 

instalou luz nas propriedades 

clandestinas. As invasões aumentam o 

desmatamento e causam conflitos entre 

os assentados e os clandestinos. 

INCRA,  

Posseiros, assentados, 

CELPE  

Identificação, notificação e expulsão 

dos posseiros. Desinstalação da rede 

de luz nas propriedades irregulares. 

INCRA, CELPE/ 

Ambiental, Social e Político 

7- Urbanização na 

Zona de entorno da 

REBIO 

Zona de 

Amortecimento 

principalmente 

na área 

litorânea 

Há uma desaticulação entre os Planos 

Diretores Municipais e os Planos de 

Manejo das UC da região  
CPRH, PRODETUR, 

SECTUR de 

Tamandaré, 

empresários do setor 

hoteleiro 

É proibida a expansão urbana no 

entorno imediato da REBIO (exceto 

para obras de bem público) 

CPRH, SECTUR e 

Urbanização de Tamandaré/ 

Ambiental, Social e Político Falta de padronização no licenciamento 

da CPRH para obras na Zona de 

Amortecimento 
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8- Deficiência na 

Gestão de Resíduos 

Sólidos e de 

Sistema de 

saneamento básico 

Zona de 

Amortecimento 

da REBIO 

Os esgotos são lançados diretamente nos 

rios da região em grande parte dos 

municípios 
Secretarias de Meio 

Ambiente Municipais, 

Comunidade local  

Plano de gestão de resíduos sólidos e 

construção de sistema de 

saneamento básico 

Prefeituras Municipais e 

Secretarias de Meio 

Ambiente/ Ambiental, 

Social e Político Há denúncias da existência de lixões em 

áreas de APP. 

9- Espécies Exóticas 

Interior e Zona 

de 

Amortecimento 

da REBIO 

No interior da REBIO ainda persistem 

as áreas de experimentos científicos 

com espécies exóticas da época da 

EFLEX. Além disso, atividades 

produtivas desenvolvidas no entorno 

como piscicultura, bubalinocultura, 

carcinicultura 
14

e plantações de sabiá 

colaboram para introdução de outras 

espécies exóticas na região. 

ICMBIO, 

Assentamentos, 

Produtores rurais do 

entorno 

Plano de erradicação e contenção de 

espécies invasoras na REBIO de 

Saltinho. Educação Ambiental e 

fiscalização das propriedades de 

entorno. 

ICMBIO, CPRH/ 

Ambiental e Social 

10- 

Comercialização de 

elementos florestais 

Entorno da 

REBIO 

Desmatamento para uso de lenha nas 

padarias da região e abastecimento das 

serrarias clandestinas 

Comunidade local, 

IBAMA 

Fiscalização e ações para geração de 

emprego e renda para a comunidade 

local 

IBAMA, CPRH/ 

Ambiental, Social e Político 

11- Deficiências das 

Ações de 

fiscalização  

Entorno da 

REBIO 

O CIPOMA não tem estrutura suficiente 

(faltam até mesmo veículos). As ações 

de fiscalização do IBAMA não são 

planejadas estratégicamente 

CIPOMA, IBAMA 

Possível destinação de recursos dos 

Termos de Ajuste de Conduta para o 

CIPOMA. Planejamento Estratégico 

das ações de fiscalização do IBAM 

ICMBIO tentará 

argumentar a possibilidade 

de repasses de recursos de 

compensação ambiental 

junto ao MP que deverão 

ser destinados ao CIPOMA. 

                                                           
14

 Piscicultura: criação de peixes; Bubalinocultura: criação de búfalos; Carcinicultura: criação de camarões 
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12- Deficiências das 

ações de educação 

ambiental  

Zona de 

Amortecimento 

da REBIO 

Poucas ações destinadas à disseminar na 

população conhecimentos referentes a 

práticas agrícolas sustentáveis e  à 

conservação 

Comunidade local, 

ICMBIO, CPRH, 

INCRA 

Projeto Ciranda de Saberes com 

objetivo de promover ações 

educativas nos assentamentos. 

Fortalecimento das práticas de 

agricultura através da assistência 

técnica, social e ambiental 

UFPE, COOATES, 

ICMBIO, CPRH, INCRA 

13- Incêndios 

Florestais 

Interior e Zona 

de 

Amortecimento 

da REBIO 

A prática de queima da cana-de-açúcar e 

a falta de manutenção dos aceiros 

provocam incêndios na área de entorno 

e ameaçam a própria REBIO. 

Setor sulcroalcooleiro 

e ICMBIO 

Manutenção e alargamento de 

aceiros e capacitação do PREV-

FOGO 

Setor sulcroalcooleiro e 

IBAMA 
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A análise das assembléias do conselho permite logo de início identificar que ele é um 

dos únicos espaços existentes na comunidade no qual diferentes setores sociais podem 

discutir democrática e construtivamente à respeito dos desafios ali presentes, expor as 

dificuldades e tentar firmar parcerias para resolvê-los. Desta forma, o conselho, além 

das atribuições definidas por seu regimento e da sua importância para a gestão da UC e 

seu entorno, abriga discussões muito mais amplas, que dizem respeito as ações dos 

segmentos, dos órgãos de Estado e suas implicações, não somente ambientais, mas 

também políticas e sociais. Esta realidade permite avaliar o quanto são fragmentadas as 

ações desenvolvidas na região do ponto de vista de estratégias. Disto resulta, na maioria 

das vezes, a sobreposição ou neutralização dos esforços voltados a transformar a 

realidade local, que se arrastam por décadas sem atingirem os resultados esperados. 

Deste quadro surge o que seria o principal desafio do conselho: o compromisso dos 

representantes de cada segmento com a coletividade, do respeito à heterogeneidade de 

interesses e do diálogo com intuito de promover a proteção da REBIO e seu entorno e a 

justiça socioambiental. É sob esta ótica que se discutirá a respeito dos conflitos 

identificados nas atas das assembléias. 

 

Conflitos relacionados à gestão da Reserva Biológica de Saltinho
15

 

 

1. Rede Elétrica: tida como obra de interesse público, a rede elétrica provoca impactos 

ambientais como a fragmentação do habitat das espécies ali presentes e o 

comprometimento do processo de regeneração da floresta. Este problema é ainda mais 

sério quando se leva em conta o tamanho reduzido da área da REBIO, que acaba por 

resultar em uma menor variabilidade genética das populações ali presentes.  

Sua existência se justificava na época de sua implantação já que era a única forma de 

levar energia elétrica à reserva. Atualmente, com outras possibilidades como a energia 

solar, a rede deverá ser retirada. A decisão pode ser apontada como eficiente. 

 

2. Estradas PE-60 e PE-76: tidas como obras de interesse público, as estradas, além de 

provocar a fragmentação do habitat das espécies presentes na REBIO, mantem grande 

fluxo de veículos que causam o atropelamento de vários animais que tentam atravessar a 

                                                           
15

 A caracterização dos conflitos segue a mesma numeração apresentada na tabela 8, na qual estes são 

identificados. 
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rodovia. O problema é agravado devido ao tamanho reduzido da reserva, como já foi 

tratado anteriormente e pelo fato dela ser um dos únicos remanescentes que existem na 

região, servindo de abrigo para a maioria dos animais e plantas. 

Mais uma vez podem-se identificar os conflitos gerados de ações dos órgãos 

governamentais sem qualquer diálogo. Atualmente, tem sido propostos estudos para 

modificação do traçado da estrada, o que poderia ter sido feito antes da implantação 

destas BR e evitado maiores conflitos. 

 

3. Presença de espécies exóticas: Como a reserva abrigava anteriormente uma estação 

de pesquisa, alguns experimentos com espécies exóticas (como Pinus e Eucalipto) 

foram implementados e várias espécies de animais apreendidas foram soltas na área. 

Algumas destas espécies são potencialmente invasoras, o que significa que elas 

competem com as espécies nativas e comprometem a dinâmica ecológica regional. A 

introdução de exóticos é a segunda causa de extinção em todo o mundo (GISP, 2005). A 

proposta do conselho é que seja elaborado e implementado um Plano de Erradicação e 

Controle de Espécies Exóticas na UC. As atividades como piscicultura, carcinicultura, 

bubalinocultura e plantações de sabiá, realizadas nas propriedades do entorno da reserva 

deverão ser licenciadas pelos órgãos responsáveis. A problemática referente a 

introdução de exóticos necessita também de estudos que propiciem entender melhor o 

processo de invasão e seus efeitos além de que sejam realizadas ações educativas que 

apresentem o problema  para a sociedade. 

 

4. Incêndios Florestais: A prática da queima da cana-de-açúcar antes do corte 

representa uma grande ameaça para a manutenção da reserva e dos remanescentes 

florestais na região, principalmente quando se leva em conta que estes estão rodeados 

pelas áreas de cultivo. Para controlar o problema são implementadas áreas de aceiro nas 

fronteiras entre as plantações e as matas. A manutenção destas áreas deve ser feita de 

maneira contínua. Tal medida, no entanto, não acaba com outros problemas como a 

geração de fuligem que provoca problemas respiratórios em grande parte da população 

residente nestas áreas o que demanda ações do Estado no sentido de extinguir de uma 

vez por todas esta prática. 
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 Conflitos relacionados à biodiversidade e aos serviços ambientais 

 

5. Captação de Água no Rio Mamucabas: A área foi comprada anteriormente pela 

União com o objetivo de garantir o fornecimento de água. Com o avanço das atividades 

agrícolas e o comprometimento de grande parte dos corpos hídricos, o açude se tornou 

uma das únicas fontes para abastecimento de água na região. Tal atividade, no entanto, 

vai de encontro aos objetivos propostos para uma unidade de conservação de proteção 

integral. Este fato aponta para a importância de um planejamento estratégico a respeito 

do uso e ocupação de solo em um contexto mais amplo e não somente com base na 

proteção de determinadas áreas, o que interfere diretamente na sustentabilidade de toda 

região. A iniciativa proposta de firmar um acordo de compensação ambiental em que a 

COMPESA se responsabilize pela manutenção do açude é uma ação emergencial mas, 

no entanto, não resolve o desafio mais amplo de recuperação da bacia hidrografia, do 

planejamento e da regulamentação das atividades ali realizadas. 

 

6- Degradação da Bacia do Rio Mamucabas: ocasionada, basicamente, pelo 

descumprimento do Código Florestal (Lei Federal nº 4771/65) no que diz respeito à 

preservação das Áreas de Preservação Permanente e Reservas Legais. Tais áreas vem 

sendo ocupadas historicamente pelos cultivos agrícolas, basicamente a cana-de-açúcar, 

predominante na região. Isto provoca a erosão e empobrecimento do solo e o 

assoreamento do rio que recebe um grande volume de sedimentos. Além da substituição 

da cobertura florestal, o uso de fertilizantes e agrotóxicos compromete a qualidade da 

água do rio. As medidas para minimização do problema propostas pelo conselho e os 

órgãos ambientais envolvem a restauração florestal, basicamente nas APP e RL. No 

entanto, fica claro que sem a fiscalização dos produtores rurais para que obedeçam a 

legislação e um planejamento estratégico de uso e ocupação da bacia, como dito 

anteriormente não resolverá o problema de maneira eficiente.  Aqui se encontra um 

desafio que tem implicações políticas, sociais e ambientais o que demanda ações 

conjuntas dos órgãos de Estado. 

 

7- Assentamentos de Reforma Agrária  

A política da reforma agrária é destinada a promover uma melhor distribuição de terras 

na região que historicamente foi composta por grandes latifúndios e controlada pela 
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hegemonia do setor sulcroalcooleiro. A criação destas áreas é de grande importância no 

sentido de se alcançar a justiça socioambiental. No entanto, a distribuição de terras e 

criação de assentamentos deve ser feita de maneira planejada o que garanta que estes 

sejam eficientes socialmente e ambientalmente. Para isso, é fundamental que estas áreas 

sejam devidamente licenciadas pela CPRH e que os trabalhadores recebam apoio 

técnico no sentido de desenvolver suas atividades de forma sustentável. Infelizmente, a 

realidade aponta para falhas na gestão destas áreas o que compromete a proposta inicial. 

Os assentados de reforma agrária, diagnosticados, inclusive, como grupo de maior 

vulnerabilidade socioambiental pela comissão responsável pela formação do Conselho 

Consultivo, se encontram nesta situação, devido, basicamente, à ausência de qualquer 

tipo de planejamento voltado à produção e a gestão ambiental. O próprio INCRA não 

possuía uma diretoria de meio ambiente até o ano de 2006. Existem 300 projetos de 

assentamento na Zona da Mata Sul o que resulta em um total de 100.000 hectares de 

Reserva Legal que ainda não estão devidamente delimitadas e protegidas. Como grande 

parte destas pessoas recebeu terrenos com cobertura florestal os impactos tornam-se 

ainda mais graves, já que a implantação de áreas de cultivo exige o desmatamento. Este, 

por outro lado, pode ser uma forma de ganhar dinheiro rápido com a venda de madeiras 

de lei. Vale ressaltar que cerca de 70% do município de Tamandaré, onde se localiza a 

REBIO, é ocupado por assentamentos de reforma agrária. 

 

8- Falta de licenciamento ambiental: Os assentamentos são criados sem que seja feita 

a delimitação das áreas de APP e RL, grande parte já degradada quando estas ainda 

abrigavam engenhos. A falta de compromisso com a legislação ambiental é grave, e 

envolve deste órgão responsável pela criação e gestão destas áreas quanto aos 

agricultores que os recebem. Houve um caso de que o próprio órgão responsável pela 

reforma agrária construiu residências em uma área de APP de um assentamento e foi 

obrigado judicialmente a retirá-las do local.  Como não estão definidas as áreas 

destinadas à recuperação ou manutenção das florestas os parceleiros acabam por 

também ocupá-las com cultivos ou pastagens. Este conflito permite mais uma vez 

identificar a fragmentação das ações do Estado e a falta de diálogo entre as diversas 

instâncias governamentais o que resulta no agravamento do quadro de degradação 

ambiental da região. Ele compromete, inclusive, a efetividade da REBIO, já que diminui 

o número de fragmentos disponíveis que poderiam servir como corredores e aumentar 

as alternativas de habitat para a biodiversidade ali presente. Vale lembrar que os 
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assentamentos ocupam uma grande área do município sede da reserva e a sua gestão 

ambiental interfere diretamente na efetividade de conservação de grande parte da zona 

de amortecimento. A proposta de ação integrada dos órgãos responsáveis pelos 

assentamentos e dos de fiscalização ambiental para mapear e identificar estas áreas é o 

primeiro passo no sentido de solucionar o problema. No entanto, a iniciativa pode ficar 

comprometida se não houver projetos eficientes destinados a recuperação destas áreas e 

que estimulem que a comunidade se comprometa a conservá-las.  

 

9- Invasões dos assentamentos: As ocupações clandestinas dos assentamentos do 

entorno da REBIO causam conflitos diretos entre os invasores e os assentados, tendo 

graves implicações sociais, inclusive gerando a violência na comunidade. Há relatos de 

assentados que tiveram seus lotes invadidos e completamente desmatados pelos 

posseiros. O problema foi agravado com a eletrificação das áreas invadidas. A 

assembléia do conselho foi o espaço utilizado para discussão entre a CELPE, o órgão 

responsável pela instalação de luz e o INCRA, órgão responsável pela gestão dos 

assentamentos. A proposta de autuação e expulsão dos invasores não pode ser atendida 

pelo INCRA, que, apesar de ter a responsabilidade de regulamentar e fiscalizar o uso e 

ocupação dos assentamentos declarou que por não possuir um cadastro das pessoas que 

receberam lotes não poderia identificar os invasores. O órgão responsável pela 

eletrificação pediu que fosse formalizado o pedido de desinstalação e a questão 

continuou sem ser resolvida. Aqui fica clara, mais uma vez, o cenário problemático das 

políticas de assentamento rural. 

 

10- Urbanização do entorno da Reserva Biológica de Saltinho- A ocupação urbana 

desordenada é uma outra ameaça à região. A atividade turística tem sido fomentada na 

região e estão sendo aplicados recursos governamentais destinados a estruturar a 

atividade ali. Como o avanço turístico chegam também os grandes empreendimentos 

hoteleiros e obras de pavimentação das rodovias, o que demanda um licenciamento 

ambiental eficiente. O problema é agravado pelo fato de que grande parte dos 

municípios está com os Planos Diretores desatualizados e de que estes não tem qualquer 

relação com os Planos de Manejo das UC ali presentes. É urgente que estes 

planejamentos sejam compatibilizados e obedeçam a critérios padronizados de 

licenciamento. Segundo o Plano de Manejo da REBIO é proibida a expansão urbana no 

entorno imediato da UC. 
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11. Deficiência na gestão de resíduos sólidos e de sistema de esgotamento- A falta de 

um sistema eficiente para a gestão de resíduos industriais e domésticos representa uma 

ameaça a sustentabilidade ambiental, social e política na região. Como não há 

planejamento, parte do esgoto é lançada na rede fluvial e áreas de APP se transformam 

em lixões a céu aberto. O conselho da REBIO propôs que fosse implementado um 

sistema de gestão de resíduos para as cidades abrangidas pela UC. Isto exige o 

comprometimento das Prefeituras Municipais e a parceria entre os municípios. A rede 

de saneamento destes municípios vem sendo estruturada como compensação ambiental 

pelas obras voltadas à estruturação turística da região. 

 

12. Exploração dos elementos florestais- A retirada clandestina de madeira dos 

fragmentos florestais remanescentes na região é uma constante. Conselheiros 

denunciaram que um grande número de padarias utiliza lenha nativa e várias das 

serrarias presentes nos municípios são clandestinas. É de responsabilidade do IBAMA, 

da CPRH e do CIPOMA a fiscalização deste tipo de atividade. A proposta do conselho 

é de que sejam reforçadas as ações de fiscalização para multar e apreender os 

contraventores pela exploração de madeira de Mata Atlântica. Esta pode ser uma 

solução momentânea e não resolverá um problema que tem origem na desigualdade 

social que fomenta nos cidadãos a visão da floresta como fonte inesgotável de recursos 

e de renda. Aqui fica claro o quanto os desafios sociais e ambientais tem a mesma 

origem. 
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4.  Considerações Finais    

As considerações finais deste trabalho remetem à limitação das Unidades de Conservação 

em garantir a manutenção da biodiversidade e serviços ecossistêmicos enquanto as 

demais áreas do território são degradadas pela via do “imperativo desenvolvimentista.” A 

análise dos paradigmas - desenvolvimento, produção agrícola moderna e científica - 

aplicados às políticas destinadas ao fomento das atividades produtivas vem 

negligenciando a sustentabilidade ambiental devido à sobreexploração e ao 

comprometimento da resiliência dos ecossistemas.  

Pode-se perceber que a legislação vigente, responsável pela regulamentação e gestão do 

uso dos elementos naturais, foi claramente influenciada por estes paradigmas, o que dá 

indícios da dubiedade do papel do Estado que ao mesmo tempo em que fomenta a 

degradação implementa medidas para minimizá-las.   

A análise histórica do processo de estruturação da atividade sulcroalcooleira no Nordeste 

brasileiro permite avaliar que a Mata Atlântica tem sido negligenciada pelos mecanismos 

destinados à expansão e modernização do cultivo. No mundo do açúcar, esta floresta 

sempre foi considerada um entrave para o desenvolvimento e foi destruída, inclusive, por 

meio de incentivos e subsídios estatais.  O fato dela não ter sido, por vários anos, 

contemplada nas estratégias e políticas destinadas à conservação do bioma permite inferir 

que os interesses políticos e econômicos também exerceram um papel bastante relevante 

neste cenário.  

Em busca do ideal da modernização e do desenvolvimento do setor sulcroalcooleiro, o 

Estado tem sido negligente ao tratar os impactos sociais e ambientais gerados pela 

expansão das atividades produtivas como externalidades, ou seja, como desvios do 

sistema produtivo, passíveis de resolução por meio do uso racional dos elementos 

naturais. O agravamento das injustiças socioambientais denuncia que as estratégias 

destinadas à sedimentação do modelo produtivo são incapazes de promover a 

sustentabilidade.  

A análise do panorama atual das instituições do Estado de Pernambuco demonstra que a 

fragmentação histórica das políticas públicas contribui para agravar a situação do bioma 

na medida em que promove ações completamente desarticuladas, como é o caso dos 

assentamentos rurais implementados sem nenhum tipo de licenciamento ambiental no 
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município de Tamandaré. A ausência de diálogo entre o INCRA, órgão de Estado 

responsável pela criação destas áreas e a CPRH, IBAMA e ICMBIO, os órgãos 

responsáveis pela gestão ambiental, serve como indício para apontar como os aspectos 

sociais, econômicos e ambientais são tratados de maneira fragmentada nas esferas do 

poder público o que acaba por agravar ainda mais o quadro de insustentabilidade 

socioambiental instaurado.  

No que diz respeito ao Conselho Consultivo da Reserva Biológica de Saltinho, pode-se 

dizer que ele é inovador na medida em que propõe a gestão democrática da reserva e seu 

entorno. A composição deste conselho, pautada pela participação dos diferentes setores 

sociais presentes na região, inclusive os grupos historicamente excluídos do processo 

decisório, caso dos trabalhadores rurais e assentados, representa, sem dúvida, um grande 

avanço. Contudo, como apontado por Mussi, (2007) a compatibilização dos diversos 

interesses e significados atribuídos ao mundo natural é o grande desafio deste tipo de 

mecanismo destinado à participação social. Neste sentido, é imprescindível que os 

representantes e gestores participem de cursos para qualificação técnica e política com o 

objetivo de identificar e lidar de maneira construtiva com os conflitos inerentes ao 

processo de tomada de decisão no que diz respeito à gestão ambiental na região. Outra 

questão fundamental é que esta ferramenta corre o risco de se tornar ineficiente à medida 

em esbarra nas limitações da estrutura estatal. Acserald, 2008, destaca que, a 

ambientalização truncada do Estado pode resultar em uma participação também truncada 

das instituições de gestão que contemplam a participação da sociedade. Os conselhos 

municipais, as secretarias de meio ambiente e outras instâncias destinadas à gestão 

ambiental de âmbito municipal são incipientes e desorganizadas. Desta forma, o conselho 

desta UC acaba sendo o único espaço onde podem ser denunciados e debatidos toda a 

problemática ambiental da região, o que compromete a sua produtividade porque 

multiplica o foco de suas atividades.  

Todas estas observações demonstram o quanto é imprescindível o papel do Estado em 

reavaliar a maneira como a sociedade tem lidado com o mundo natural e promover 

alternativas mais sustentáveis de gestão. Ele deve ser a liderança intelectual que fomenta, 

induz e indica o caminho por meio de políticas públicas e mecanismos de gestão. 

Diante do exposto, sugere-se que sejam implementadas estratégias voltadas à integração 

das diferentes esferas do poder público e que suas ações sejam pautadas por mecanismos 
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que possibilitem priorizar os aspectos ambientais, imprescindíveis para a sua efetividade 

a longo prazo.   

No que diz respeito às instituições públicas responsáveis pela gestão ambiental é 

necessário que elas sejam estruturadas de maneira a descentralizar as responsabilidades. 

O fortalecimento das esferas municipais poderia ser interessante na medida em 

possibilitaria que as ações de gestão se pautassem pelos aspectos regionais. 

Paralelamente devem ser traçadas estratégias que promovam um olhar mais crítico dos 

cidadãos a respeito do projeto de “desenvolvimento” a que estão submetidos. O caminho 

para esta sensibilização está indubitavelmente ligado a uma educação ambiental política 

que fomente reflexões sobre as limitações desta estratégia de modernidade. É preciso que 

os cidadãos estejam conscientes de seu papel como agentes transformadores da realidade 

de injustiças socioambientais em que vivem e que isto depende diretamente da maneira 

como a sociedade tem lidado com a natureza. 



112 

 

5. Referências 

ACSERALD, H. Política Ambiental e discurso democrático: o caso do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente. In. Atores sociais, participação e meio ambiente. 

(Org.) Silva J. & Pedlowski. Porto Alegre: Dacasa, 2008. 13-36 p. 

-------------------- Conflitos Ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Relume Dumará: 

Fundação Heinrich Boll, 2004. 

ACUNÃ I. T. Ambientalismos y Ambientalistas: Una expresión del ambientalismo 

em Colombia. Ambiente & Sociedade. Campinas. Vol.X, n.2, 2007. 

ANDRADE, M.C., Modernização e pobreza: a expansão da agroindústria 

canavieira e seu impacto ecológico e social. São Paulo: Editora da Universidade 

Estadual Paulista, 1994. 

ALMEIDA, S. G. Crise socioambiental e conversão ecológica da agricultura 

brasileira: subsídios à formulação de diretrizes ambientais para o 

desenvolvimento agrícola. 1ª ed. Rio de Janeiro: AS-PTA, 2001. 

ARAÚJO, A. R. O que é gestão ambiental (2007). Disponível em <http:// 

pga.mpf.gov.br > Acessado em 24 de janeiro de 2011. 

BAUER, M. W.; GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um 

manual prático. Rio de Janeiro: Vozes, 2002. 516 p. 

BAUMANN, T. Imagens do “outro mundo” o problema da alteridade na 

iconografia cristã ocidental. In. América em tempo de conquista. (Org.) VAINFAS, 

R. Rio de Janeiro, 1992. p. 58-76. 

BRASIL, Política Nacional de Meio Ambiente, Lei Federal 6938/81, 1981. 

BRASIL, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Lei Federal 9985/00, 

2000. 

BRITTO-PEREIRA, M.C. Desenvolvimento e Meio Ambiente – O todo é maior que a 

soma das partes. In: Revista Plurais, Universidade Estadual de Goiás, v.1, n.2, 2005, 

265-272. 



113 

 

CAPRA, F. O ponto de mutação: a ciência, a sociedade e a cultura emergente. São 

Paulo: Cultrix, 1988 

CARNEIRO, E. J. Política ambiental e a ideologia do desenvolvimento sustentável. 

In: A insustentável leveza da política ambiental: Desenvolvimento e conflitos 

socioambientais. Belo Horizonte, Ed. Autêntica. 2005. 

CEPAN. A mata atlântica perde vegetação. Disponível em: < 

http://www.cepan.org.br/noticias/mataatlantica_reflorestamento_em_usinas.html> 

Acesso em 01 Jul. 2010. 

CORNILS, F. Os caminhos e descaminhos da responsabilidade ambiental no setor 

sulcroalcooleiro. 2010. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e 

Desenvolvimento) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010. 

CUSHMAN, G. T. The most valuable birds in the World: Internacional Conservation 

Science and the revival of Peru‟s Guano Industry. Environmental History, Vol.10, 

nº3, 1995. 

DABAT, C.R. Açúcar e trópico: uma equação „natural‟ justificando um modelo social 

perene: Cadernos de História: Oficina de História – Ano VI, Nº6. 2009. 

DEAN, W. A ferro e fogo: A história e a devastação da mata atlântica brasileira. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 

DENEVAN, W.M. The Pristine Myth: The Landscape of the Americas in 1492. 

Annals of the Association of American Geographers, Vol. 82, No. 3, p.369-385, 1992. 

DIEGUES, A.C. O Mito Moderno da Natureza Intocada, São Paulo: Hucitec, 1996.  

DOUROJEANNI, M.J. & PÁDUA, M.T.J. Biodiversidade: A hora decisiva. Ed. 

UFPR, Curitiba, 2001, 308 p. 

 

FERNANDEZ, F. Aprendendo a lição de Chaco Canyon: do desenvolvimento a 

uma vida sustentável. Instituto Ethos Reflexão, Ano 6, n. 15, agosto de 2005. 

Disponível em: 

<http://www.ethos.org.br/_Uniethos/Documents/Reflexao%2015. pdf>. Acessado em 

12 de dezembro de 2010.  

 



114 

 

FOLADORI, G. Por una sustentabilidad alternativa. Uruguay: Gráfica Natural, 

2005. 

FREYRE, G. Nordeste: Aspectos da influência da cana sobre a vida e a paisagem 

do Nordeste do Brasil. Rio de Janeiro: Record, 1989. 

GISP – Programa Global de Espécies Invasoras. América do Sul invadida: a 

crescente ameaça das espécies exóticas invasoras. Gisp, 2005. 80 p.  

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo 

Demográfico 2000: características da população e dos domicílios. Disponível em 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/> Acessado em 20 de 

dezembro de 2010. 

KUHN, T. A estrutura das revoluções científicas. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 

2001. 

LEFF, E. Saber Ambiental: Sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 

Petrópolis, Vozes, 2001. P.15-55. 

----------------Epistemologia Ambiental. 4ª Ed. São Paulo, SP: Cortez, 2006. 

LINHART, R. O açúcar e a fome: Pesquisa nas regiões açucareiras do Nordeste 

brasileiro. Tradução: Silveira, J.  Rio de Janeiro, Paz e Terra. 1981. 

 LINO, C. F. & ALBUQUERQUE J. L. (Orgs) Mosaico de unidades de conservação 

no corredor da Serra do Mar. São Paulo, Conselho Nacional da Reserva da 

Biosfera, 2007. 

LOUREIRO, C. F.; AZAZIEL, M.; FRANCA, N. Educação ambiental e conselhos 

em Unidades de Conservação: Aspectos teóricos e metodológicos. IBASE, 2007, 

88 p. 

MELO, M.G.S, Gestão ambiental no setor sulcroalcooleiro de Pernambuco: Entre 

a inesgotabilidade dos recursos naturais e os mecanismos de regulação, 2011, 

Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) Universidade Federal 

de Pernambuco, Recife, 2011. 

MÉSZÁROS, I. Para Além do Capital. Rumo a uma teoria da transição. São 

Paulo: Boitempo/ed. da UNICAMP, 2002. 



115 

 

MILANO, M.S. Por que existem Unidades de Conservação: Unidades de Conservação 

Atualidades e Tendência. In: Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, 3., 

2002, Curitiba,  Curitiba: Editora Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, 2002. 

Anais... Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, Curitiba. 

MINTZ, S.W. – Comida, cultura e energia. Clio Revista de Pesquisa Histórica. 

Recife: Ed. Universitária da UFPE,n. 26-2, 2009. 

MOMESSO, M. A. Função ambiental das propriedades rurais de usinas 

sulcroalcooleiras do Estado de Pernambuco: desdobramentos da Operação 

Engenho Verde. 2011, Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente) Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. 

MORIMURA, M. M. Do Global ao Local: Percursos teóricos e conceituais de 

sustentabilidade. 1ª ed. Recife: Editora Universitária da UFPE,  2009. 

MUSSI, S. M. O processo de gestão participativa e educação ambiental em 

conselhos de Unidades de Conservação: O caso do Parque Nacional da Serra dos 

Órgãos. 2007, 190 f. Dissertação. (Mestrado) Universidade Federal do Rio Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2007. 

PÁDUA, J. A. As bases teóricas da história ambiental. Estud. av.,  São Paulo,  v. 24,  

n. 68,   2010. 

PÁDUA, J. A. Um Sopro de Destruição: Pensamento Político e Crítica Ambiental 

no Brasil Escravista, 1786-1888, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2002.  

PAESE, A., et.al. Saberes e Fazeres da Mata Atlântica do Nordeste: lições para 

uma gestão participativa. Recife: AMANE, 2010. 202 p. 

PASINI, F. Neste chão tudo dá. 2008. Documentário. 

PASSMORE, J. Atitudes frente à natureza. Trad. RUFINO – DABAT, C. In: Revista 

de Geografia. Recife: UFPE, v.11, n.2, jul./dez.1995, p. 91-102. 

PERNAMBUCO. Sistema Estadual de Unidades de Conservação. Lei Estadual 

13787/09, Recife, 2009. 



116 

 

PERNAMBUCO. Programa de conservação da biodiversidade de Pernambuco: 

Criação e implementação de Unidades de Conservação. Recife, 2009. 

PELIZOLLI, M. Ética e resolução de conflitos. In: Saberes e Fazeres da Mata 

Atlântica do Nordeste: Lições para uma gestão participativa. Recife: AMANE, 

2010. 157-170 p. 

PINTO, S. R. R. Cenário da Mata Atlântica Nordestina realizada no Curso de 

Oportunidades de Negócios em Conservação da Biodiversidade na Federação das 

Indústrias do Estado de Pernambuco em 24/11/2010. 

PRIMACK, R. B.; Rodrigues, E. Biologia da conservação. Londrina: E. Rodrigues, 

2001. 328 p. 

RICKLEFS, R. E. A Economia da Natureza. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2003. 

RIST, G. El desarrollo: historia de una creencia occidental. Traducão de 

MARÚNGAN, A. F. Madrid: Los libros de La Catarata, 2001. 

RODA, S.A. Distribuição de Aves Endêmicas e Ameaçadas em Usinas de Açúcar e 

Unidades de Conservação do Centro de Endemismo Pernambuco, CEPAN, 2005. 

ROGERS, T. Imaginários paisagísticos em conflito na Zona da Mata Pernambucana: 

Cadernos de História: Oficina de História – Ano VI. N. 6, 2009. 

ROSSEAU, J. J. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre 

os homens. São Paulo: Martin Claret, 2005. 

SANTOS, L. B. Conflitos e políticas públicas ambientais: a criação de Unidades 

de Conservação. In: Atores Sociais, Participação e Ambiente (Org.) SILVA, J. O. 

Porto Alegre: Dacasa, 2008. 

SHIVA, V. Monoculturas da mente: perspectivas da biodiversidade e da 

biotecnologia. Tradução: AZEVEDO, D. A. São Paulo: Gaia, 2003. P.21-82. 

SILVEIRA, L.F. et.al. Notes on the Seven-coulored tanager Tangara fastuosa in 

North-east Brazil, Cotinga 20, 82-88, 2004. 



117 

 

SIQUEIRA, L. C. Política Ambiental pra quem? Ambiente & Sociedade. Campinas 

v.11, n.2. p.425-437, jul-set, 2008. 

SILVA, J.M.C. & Tabarelli, M. Tree species impoverishment and the future flora of 

the Atlantic forest of northeast Brazil. Nature, London 404: 72-74 2000. 

TABARELLI, M. et al. A floresta atlântica ao Norte do São Francisco. In: 

Diversidade Biológica e Conservação da Floresta Atlântica ao Norte do Rio São 

Francisco (Orgs.) PÔRTO, K. C. et al., 2006. 363 p. 

TABARELLI, m. et al. Desafios e oportunidades para a conservação da Mata 

Atlântica brasileira, Megadiversidade, 133-138, 2005. 

THOMAS, K. O homem e o mundo natural: Mudanças de atitide em relação às plantas 

e aos animais (1500-1800). Companhia de Bolso, São Paulo, 2010. 

WORSTER, D. Transformações da terra: para uma perspectiva agroecológica na 

história. Ambient. soc.,  Campinas,  v. 5,  n. 2,   2003.  

ZEA, L. Filosofia de la historia americana. México: Fundo de cultura economica, 

1987. 

ZHOURI, A., Laschefsky, K.,Pereira, D. B. A insustentável leveza da política 

ambiental: Desenvolvimento e conflitos socioambientais. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2005. 

 

 

 



118 

 

ANEXO 1 

ENTREVISTA COM MEMBROS DO CONSELHO GESTOR DA REBIO 

 

Idade:  

Cargo ocupado:  

 

1- Há quanto tempo o órgão participa do conselho da Rebio? 

 

2- Por que vc foi escolhido para representar a instituição no conselho? 

 

 

3- Qual a relevância de que o órgão que vc representa participe do conselho? 

 

4- Qual a importância que vc atribui a existência de um conselho na Rebio? 

 

5- Qual seria o papel do Conselho?  

 

6- Quais os resultados você considera como mais importantes das atividades do conselho até 

agora? 

 

7- Qual a importância você atribui à existência da REBIO?  

 

8- Quais UC que existem na região que vc conhece? 

 

9- Qual a importância delas? 

 

10- O que deve ser feito para conservar os remanescentes existentes na região? 

 

11-  Quem é responsável pela conservação destes remanescentes? 

 

12- Como você avalia o panorama socioambiental da região? 

 

 

 

 

 


