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EPIGRAFE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O destino de uma época cultural que “provou da árvore do 
conhecimento” é ter de saber que podemos falar a respeito do devir do 
mundo, não a partir do resultado de uma investigação, por mais perfeita 
e acabada que seja, mas a partir de nós próprios que temos de ser 
capazes de criar este sentido. Temos de admitir que “cosmovisões”  
nunca podem ser o resultado de um avanço do conhecimento empírico, 
e que, portanto, os ideais supremos que nos movem com a máxima 
força possível, existem, em todas as épocas, na forma de uma luta com 
outros ideais que são, para outras pessoas, tão sagrados como o são para 
nós os nossos. 

 
Max Weber. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
RESUMO 

 

 

O estudo aborda a realidade de uma microbacia hidrográfica concentrando-se na observação 
da interação dos processos constitutivos das variadas práticas espaciais que, originadas da 
relação do social com o natural, moldam o conjunto de usos do recorte espacial em questão. 
Este trabalho tem como objetivo analisar a dinâmica socioespacial a partir dos principais usos 
e formas de ocupação atuais no espaço da microbacia do rio Camaragibe, de sorte a oferecer 
subsídios à gestão urbano-ambiental participativa desse espaço. Para atingir este objetivo foi 
realizado o resgate histórico do uso e ocupação do solo dos últimos cinquenta anos no entorno 
desse sistema hídrico, cotejando as principais transformações ocorridas no território da 
microbacia, como forma de avaliar os processos que contribuem para a degradação 
socioambiental. O rio Camaragibe, afluente do rio Capibaribe pela margem direita, drena 
áreas dos municípios de São Lourenço da Mata, Camaragibe e da capital, Recife. No território 
da microbacia existe uma carência de instrumentos jurídicos, associada a uma debilidade da 
esfera publica em gerir o espaço de forma adequada. Associado a isso, observa-se a escassez 
de informações bibliográficas e cartográficas referentes a aspectos socioambientais dos 
citados municípios. Para preencher tais lacunas, foi realizado um levantamento de dados 
primários, através de visitas de campo e da busca e sistematização de dados bibliográficos 
que, sobrepostos e retrabalhados, possibilitaram a consolidação das analises textuais e o 
desenvolvimento de sínteses cartográficas. O estudo revelou que, ao longo dos últimos vinte 
anos a microbacia vem passando por profundas transformações em seu conteúdo ambiental, 
socioeconômico e cultural, surgindo, assim, vetores que denunciam novas dinâmicas de 
reestruturação socioambiental do território. Tais transformações são representadas ora pelas 
dinâmicas naturais do crescimento vegetativo, ora por dinâmicas de origem externa a área da 
microbacia, que desencadeiam processos de elitização de frações do espaço e expansão de 
assentamentos informais. Cada fração do espaço abriga em seu território uma rede de 
tecnologias de uma época que se encontra em relação, sincrônica ou não, com o uso do solo 
em processo nas diferentes frações espaciais. Tais usos e ocupações preponderantes no espaço 
formam um mosaico, cuja dinâmica de configuração das parcelas representa um complexo 
jogo de apropriações e (re)produções socioespaciais, sempre acompanhadas  de impactos 
ambientais negativos agravados pela inexpressiva atuação do poder público, no que tange à 
gestão ambiental, bem como a políticas de regularização fundiária e de redução das 
desigualdades sociais. Ao propor uma tipologia de unidades espaciais baseada no uso e 
ocupação do solo e em seu conteúdo socioambiental, a pesquisa espera contribuir para 
fortalecer o diálogo entre atores sociais no gerenciamento dos conflitos provocados pelos 
interesses em jogo na apropriação dos recursos ambientais da microbacia.  

 
PALAVRAS-CHAVE: dinâmica sócioespacial;  uso e ocupação do solo; espaço 
urbano;  gestão de microbacias hidrográficas. 

 



ABSTRACT 
 
The study it approaches the reality of a hidrográfica microbasin concentrating itself in the 
comment of the interaction of the constituent processes of the space practical varied ones that, 
originated of the relation of the social one with the natural one, mold the set of uses of the 
space clipping in question. This work has as objective to analyze the socioespacial dynamics 
from the main uses and current forms of occupation in the space of the microbasin of the river 
Camaragibe, of luck to offer subsidies to the participativa urban-ambient management of this 
space. To reach this objective it was carried through the historical rescue of the use and 
occupation of the last ground of the cinquenta years in entorno of this hídrico system, 
cotejando the main occured transformations in the territory of the microbasin, as form to 
evaluate the processes that contribute for the socioambiental degradation. The river 
Camaragibe, tributary of the river Capibaribe for the right edge, drains areas of the cities of Is 
Lourenço of Mata, Camaragibe and of the capital, Recife. In the territory of the microbasin a 
lack of legal instruments exists, associate to an atony of the sphere publishes in managing the 
space of adequate form. Associated to this, it is observed scarcity of referring bibliographical 
and cartographic information the socioambientais aspects of the cited cities. To fill such gaps, 
a primary data-collecting was carried through, through field visits and of the search and 
systematization of bibliographical data that, overlapped and retrabalhados, they make possible 
the consolidation of them you analyze literal and the development of cartographic syntheses. 
The study it disclosed that, throughout last the twenty years the microbasin comes passing for 
deep transformations in its ambient, socioeconômico and cultural content, appearing, thus, 
vectors that denounce new dynamic of socioambiental reorganization of the territory. Such 
transformations are represented however by the natural dynamic of the vegetative growth, 
however by dynamic of external origin the area of the microbasin, that unchain processes of 
elitização of fractions of the space and expansion of informal nestings. Each fraction of the 
space shelters in its territory a net of technologies of a time that if finds in relation, 
synchronous or not, with the use of the ground in process in the different space fractions. 
Such uses and occupations preponderant in space form mosaic, whose dynamics of 
configuration of the parcels represents a complex game of appropriations e (reverse speed) 
socioespaciais productions, always folloied of negative ambient impacts aggravated by the 
inexpressiva performance of the public power, in what it refers to the ambient management as 
well as, the politics of agrarian regularization and reduction of the social inaqualities. When 
considering a tipologia of space units based in the use and occupation of the ground and in its 
socioambiental content, the research waits to contribute to fortify the dialogue between social 
actors in the management of the conflicts provoked for the interests in game in the 
appropriation of the environmental resources of the microbasin.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: sócioespacial dynamics; use and occupation of the ground; urban 
space; management of hidrográficas microbasins.  
 
 
 
 
 
 
 

 



AUSZUG 
 
 
Die Studie nähert sich es der Wirklichkeit eines hidrográfica microbasin, das in der 
Anmerkung der Interaktion der konstituierenden Prozesse des Raumes die praktische 
mannigfaltige sich konzentriert, die, entstanden von der Relation vom Sozial mit dem 
natürlichen, den Satz der Gebräuche von dem fraglichen Raumausschnitt formen. Diese 
Arbeit hat als Zielsetzung, zum der socioespacial Dynamik von den Hauptgebräuchen und 
von den gegenwärtigen Formen von Besetzung innerhalb von dem microbasin des Flusses 
Camaragibe, des Glücks zu analysieren, Beihilfe dem participativa städtisch-umgebenden 
Management dieses Raumes anzubieten. Um diese Zielsetzung zu erreichen wurde sie durch 
die historische Rettung des Gebrauches und der Besetzung von dem letzten Boden der 
cinquenta Jahre im entorno dieses hídrico Systems, cotejando die aufgetretenen 
Hauptumwandlungen in der Gegend des microbasin getragen, als Form die Prozesse 
auszuwerten die für die socioambiental Verminderung beitragen. Der Fluss Camaragibe, 
Steuerbares des Flusses Capibaribe für den rechten Rand, Abflussbereiche der Städte von ist 
Lourenço von Mata, Camaragibe und des Kapitals, Recife. In der Gegend des microbasin, das 
ein Mangel an Rechtsmitteln, Teilnehmer zu einer Atonie des Bereichs existiert, 
veröffentlicht, wenn, den Raum der ausreichenden Form handhabend. Verbunden zu diesem, 
ist es beobachtete Knappheit des Verweisens der bibliographischen und kartographischen 
Informationen die socioambientais Aspekte der zitierten Städte. Um solche Abstände zu 
füllen, wurde eine Primärdatenerfassung durch, durch Feldbesuche und von der Suche und 
von der Systematisierung der bibliographischen Daten getragen die, überschnitten und 
retrabalhados, sie möglich die Verdichtung von ihnen Sie Druckfehler und die Entwicklung 
der kartographischen Synthesen zu analysieren bilden. Die Studie gab sie dieses, während des 
Letzten die Zwanzig Jahre, die das microbasin kommt, überschreiten für tiefe Umwandlungen 
in seinem umgebenden, das socioeconômico und kultureller Inhalt frei und sah so Vektoren 
aus, die neues dynamisches der socioambiental Reorganisierung der Gegend kündigen. Solche 
Umwandlungen werden jedoch durch das natürliche dynamische des vegetativen Wachstums, 
gleichwohl durch dynamische des externen Ursprung der Bereich des microbasin dargestellt, 
die Prozesse von elitização der Brüche des Raumes und der Expansion der formlosen 
Verschachtelungen losketten. Jeder Bruch des Raumes schützt in seiner Gegend ein Netz von 
Technologien einer Zeit, die, wenn Entdeckungen synchronen Relation, oder nicht, in der mit 
dem Gebrauch von dem Boden im Prozess im unterschiedlichen Raum in Bruchteile zerlegt. 
Sich bezieht sowie, solcher Gebrauch und Besetzungen, die im Raumformüberwiegend sind 
Mosaik, dessen Dynamik der Konfiguration der Pakete ein kompliziertes Spiel der Mittel e 
(Rückgeschwindigkeit) socioespaciais Produktionen darstellt, immer folloied von den 
negativen umgebenden Auswirkungen, die durch die inexpressiva Leistung der allgemeinen 
Energie verschlimmert wurden, in, was es auf das umgebende Management, die Politik der 
landwirtschaftlichen Regulierung und Verkleinerung der Sozialinaqualities. Wenn in Betracht 
eines tipologia der Raummaßeinheiten, die im Gebrauch und in der Besetzung von dem 
Boden und in seinem socioambiental Inhalt gegründet werden, die Forschung wartet, um 
beizutragen, um den Dialog zwischen Sozialschauspielern im Management der Konflikte zu 
verstärken, die für die Interessen am Spiel in der Bestimmung der Klimabetriebsmittel des 
microbasin erregt werden.  
 
PALAVRAS-CHAVE: sócioespacial Dynamik; Gebrauch und Besetzung von dem Boden; 
städtischer Raum; Management von hidrográficas microbasins.  
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INTRODUÇÃO
 

 

Ao se pensar em análises socioambientais é necessário levar em conta as variáveis de 

natureza cultural e o grau de desenvolvimento econômico das populações atingidas, em 

especial, quando se trata das concentradas em áreas pobres que, enquanto periferia, 

apresentam uma maior vulnerabilidade, decorrente, em grande parte, da falta de infra-

estrutura e planejamento do uso e ocupação do solo. Tais condições podem ser tidas como 

reflexos da “expansão desenfreada de uma cultura material e das atividades produtivas em 

escala, [que] até bem pouco tempo desconhecida, criou um novo tipo de relação homem-

natureza”(CONTI, 1999, p. 18).  

A observação das práticas sociais e a conseqüente análise de seus rebatimentos 

ambientais vão proporcionar a apreensão das marcas que as mesmas imprimiram na paisagem 

(GOMES, 1997). Cada fração do espaço abriga em seu território uma rede de tecnologias de 

uma época que se encontra em relação, sincrônica ou não, com o uso do solo em processo nas 

diferentes frações espaciais.   

A falta de sincronia entre essa herança técnica (SANTOS, 1996) e demandas 

socioambientais atuais, caracteriza as vastas áreas das metrópoles nordestinas como 

reconhecidamente periféricas ou espaços de exclusão. Espaços estes, carentes de estruturas 

que lhes garantam segurança ambiental e social, face à escassez de infra-estrutura de 

saneamento ambiental e de espaços de diálogo, como comitês de bacias hidrográficas. Esta 

fragilidade socioambiental pode ser evidenciada pelo elevado número de áreas e pontos de 

risco e pelo conjunto de problemas ambientais presentes na microbacia do rio Camaragibe.   

Partindo do entendimento da bacia hidrográfica como um sistema complexo, tem-se 

que analisá-la em sua totalidade e em seu contexto, a Região Metropolitana do Recife e a 

Mata Pernambucana. Conforme ressalta CHRISTOFOLETTI, para uma compreensão mais 

abrangente é necessário encará-los como “sistemas naturais (...) dinâmicos e capazes de 

modificar seus estados através de transformações contínuas” e que, “conforme as 

propriedades individuais dos subsistemas, uma mesma influência externa poderá ocasionar 

conseqüências diferentes” (CHRISTOFOLETTI, 1979. p. 12-13).  

Assim, ao estudar a bacia hidrográfica em espaços urbanos, é importante considerá-la 

como um sistema complexo, não-linear e longe do equilíbrio, no qual as respostas serão dadas 
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sempre de maneira exponencial às novas entradas de energia (input) no sistema. Isto leva à 

necessidade de avaliar até que ponto a diversidade de usos e as mudanças nas relações de co-

existência dos mesmos no espaço, enquanto práticas sociais que se expressam sob a forma de 

fluxos ou materialidades, podem nos revelar modificações no ritmo da alteração das estruturas 

socioambientais. 

A referência empírica do estudo é a microbacia do rio Camaragibe,  localizada em 

espaço urbano, na  periferia oeste da Região Metropolitana do Recife – RMR (Mapa 01).   O 

rio Camaragibe é um afluente do Capibaribe pela margem direita e drena áreas dos 

municípios de São Lourenço da Mata, Camaragibe e Recife.  

O rio Camaragibe, deságua no rio Capibaribe, após percorrer, na direção oeste-leste, 

os 20km de sua extensão. Esta microbacia hidrográfica insere-se completamente na zona 

fisiográfica da Mata Pernambucana e abrange uma área de 36,97km2..  

As nascentes do rio Camaragibe encontram-se a uma altitude aproximada de 130m, na 

extremidade norte do municípios de São Lourenço da Mata,  onde esse rio nasce com o nome 

de riacho Besouro. Ao cortar o bairro Vila da Fábrica, em território camaragibense, passa a 

ser chamado de rio Camaragibe, seguindo com esse nome até a foz, no Recife. Ao longo  

dessa trajetória o rio Camaragibe atravessa áreas de baixa e média densidade demográfica no 

alto curso e áreas densamente povoadas, ao cortar o centro urbano do município de 

Camaragibe e a zona oeste da capital pernambucana - Recife, onde vivem mais de 140 mil 

habitantes, dos quais cerca de 8.500 habitantes, nas  margens da calha do rio.  

Na área em questão, a água tem uma importância relevante, trazendo a preocupação de seu 

uso face ora à escassez ora à dificuldade de acesso e, mesmo onde ocorre em boa quantidade, 

observa-se a falta de conservação do recurso pela qualidade que se faz imprópria. Mais que 

como valor de uso, é como valor de troca que a escassez assume destaque em virtude do custo 

que representa o acesso a esse elemento natural ameaçado de esgotamento. 

Observa-se, assim, a transformação da natureza, enquanto um objeto, a se tornar 

mercadoria, ora “elitizada”, inserida no mercado de trocas, o que tem acelerado a modificação 

mais contundente do mundo natural em território humano. Em que o capitalismo e a 

propriedade privada têm tratado a natureza como se ela fosse um conjunto passivo de 

elementos a serem acessados, usados e valorados em termos monetários.  
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O preço que a sua condição iminente de raridade implica para a sociedade revela os 

limites dos avanços da tecnologia substitutiva. É nesse contexto que se insere a importância 

da água, enquanto recurso hídrico ou sob a condição de raridade pelo risco de iminente 

esgotamento.  

A microbacia em questão mostra uma riqueza de objetos na paisagem, ora pela forma, 

ora pelos processos formadores do espaço e/ou pelo significado socioambiental de seu 

conjunto de sistemas naturais e sociais inter-relacionados. Ao longo de seu curso, o rio 

Camaragibe corta uma Zona de Preservação Permanente - ZPP - criada pela Lei n° 230/2004, 

constituída pelos fragmentos de Mata Atlântica do Privê Vermont e pelas  matas do Flamengo 

e do Borralho, além do Parque Estadual de Dois Irmãos, este, já em território recifense.  

Estão incluídas também na microbacia áreas tombadas pela relevância do patrimônio 

histórico e cultural como a Casa Grande do Engenho Camaragibe (Decreto n° 12550/1987), o 

Conjunto Ferroviário Municipal (Projeto em elaboração pela Fundação do Patrimônio 

Histórico e Artístico de Pernambuco - FUNDARPE) e o conjunto arquitetônico da Vila 

Operária (Lei n° 341 / 2007), além de Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS (Céu Azul, 

Nazaré e Carmelitas), como também espaços urbanos densamente povoados, ora em áreas de 

risco de deslizamento de massa ora em áreas sujeitas a inundações com curtos tempos de 

retorno. Nesses espaços, mesclam-se assentamentos irregulares e expressivos condomínios 

residenciais, aos quais se soma a presença do centro-comercial de Camaragibe. É oportuno 

salientar a presença de grandes equipamentos urbanos que quando não inseridos ao longo da 

calha da drenagem principal, estes se localizam em suas proximidades – como o Campus da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE e a Faculdade de Odontologia de 

Pernambuco - FOP. 

A conservação da natureza em espaços urbanos depende de um manejo adequado que 

dependerá de suas especificidades, no qual se deve adotar medidas de planejamento territorial 

ou intervenções tecnológicas que, necessariamente, ampliam o espaço de decisão e ação, 

acrescidas de um resgate das relações harmônicas da sociedade com a natureza. As relações 

sociedade-natureza, que têm um significado especial na ciência geográfica, para a qual o 

espaço é um agregado de elementos heterogêneos distribuídos de forma muito variada na 

superfície do planeta, tornam-se essenciais à abordagem ambiental.   

Nesse contexto, a microbacia hidrográfica passa a ser encarada como um conjunto 

heterônomo de elementos que se materializam de maneira articulada (sistêmica), o que 
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implica que toda entrada de energia no sistema ocasionará uma ação em cadeia, onde este 

sistema será obrigado a buscar um novo patamar de equilíbrio dinâmico ou talvez um estado 

de relativa estabilidade, que será percebido desde o ponto de ação até as áreas mais 

longínquas localizadas a jusante. Essa acepção aplica-se à bacia hidrográfica nos estudos para 

a construção de uma natureza com menos impactos, pois a natureza, mesmo transformada, 

estará sempre sujeita a suas leis. 

No decorrer dos últimos vinte anos a microbacia hidrográfica do Camaragibe tem 

experimentado profundas transformações em seu conteúdo ambiental, sócio-econômico e 

cultural motivadas pelo acelerado processo de crescimento urbano nesse período, 

engendrando mudanças nas formas de apropriação do espaço acompanhadas de impactos 

ambientais negativos, tais como: extração vegetal predatória em áreas de preservação 

ecológica, queimadas, aterros e ocupação desordenada dos leitos fluviais, ampliando as áreas 

de risco de alagamentos.  

A essas formas de degradação, somam-se construções na borda e na base de taludes 

propensos a movimentos de massa, especulação fundiária, lançamentos de resíduos urbano-

industriais no solo e nos rios da microbacia, impermeabilização de áreas de recarga de 

aqüífero e a presença do lixão municipal de Camaragibe próximo às áreas de nascentes da 

microbacia.  

Vale salientar que, a área compreendida pela microbacia hidrográfica do rio 

Camaragibe (Mapa 01) padece da ausência de instrumentos jurídicos que fortaleçam as 

políticas de gestão territorial e planejamento de uso e ocupação do solo, exemplificada pela 

inexistência do Código Ambiental Municipal e do Código de Obras e Posturas em 

Camaragibe e São Lourenço da Mata, do Plano Diretor de Águas Pluviais e/ou Plano Diretor 

de Drenagem Urbana, bem como de um Plano Diretor de Saneamento nos três municípios 

banhados pelo rio. 

Tal carência de análise da realidade socioambiental local é maior no que tange às 

pesquisas que objetivem atrelar o impacto das alterações do uso e da ocupação do solo a 

mecanismos eficientes de gestão e monitoramento dos recursos hídricos, identificando, assim, 

alternativas capazes de minimizar os impactos negativos dessas ocupações e usos, 

materializados em projetos que atendam ao maior e mais largo espectro de interesses sociais, 

ambientais e econômicos das comunidades da microbacia diretamente afetadas.  
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Esse processo, leva a indagar em que medida a diversidade de usos do solo 

coexistentes na microbacia do rio Camaragibe e as práticas sociais inerentes a esses usos 

mantêm uma relação sustentável com os recursos ambientais e são objeto de uma gestão 

participativa? 

Diante do exposto o estudo tem como objetivo central analisar a dinâmica sócio-

espacial nos últimos vinte anos, a partir do diagnóstico dos principais usos e formas de 

ocupação no espaço da microbacia hidrográfica do Rio Camaragibe, de sorte a melhor 

subsidiar a gestão urbano-ambiental participativa deste espaço. 

Para tanto, a pesquisa se propôs a:  

1- Resgatar o histórico de uso e ocupação do solo desse sistema hídrico, nos últimos vinte 

anos, cotejando-o com as principais transformações sócio-econômicas ao longo desse período. 

2 - Analisar o uso e ocupação atual do solo e as respectivas práticas sociais na microbacia do 

rio Camaragibe. 

3 - Avaliar a contribuição direta e indireta dos usos e práticas na degradação dos recursos 

ambientais da microbacia. 

4 – Elaborar uma tipologia do uso e ocupação do solo da microbacia e identificar os principais 

problemas ambientais das unidades espaciais mapeadas. 

5 – Correlacionar o atual uso e ocupação do solo com o zoneamento estabelecido nos planos 

diretores municipais da microbacia.  

 
Para a consecução desses objetivos a pesquisa envolveu trabalhos de gabinete e campo 

que adotaram os procedimentos metodológicos a seguir descritos:  

Primeira fase: 

Constou de um levantamento bibliográfico – com vistas ao aprofundamento da base 

teórico-conceitual do estudo – e da aquisição de dados estatísticos em diversos órgãos: 

Prefeituras de Camaragibe, São Lourenço da Mata e Recife; Serviço Brasileiro de Apoio a 

Pequena Empresa–SEBRAE/PE; Agência de Desenvolvimento e Pesquisas de Pernambuco 

CONDEPE/FIDEM; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE; Companhia Pernambucana 

de Recursos Hídricos-CPRH; Companhia Independente de Policiamento Ambiental-

CIPOMA;  alem de levantamentos em acervos de particulares, dentre outros.  
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A obtenção de material iconográfico (histórico e temático) envolveu a aquisição de 

Cartas Topográficas em escalas 1:25.000 e maiores, bem como, de plantas dos municípios 

integrantes da microbacia. Para fins de sobreposição foram usadas Cartas Topográficas, 

Ortofotocartas, Unibase Digital 1997-2001, mapas do Projeto Radam Brasil, Cartas de 

Nucleação da RMR - Oeste e Centro - da Agência CONDEPEFIDEM bem como, imagens 

aéreas e de satélite de idades diversas. 

Tais bases iconográficas possibilitaram a análise da evolução do uso e ocupação do 

solo, além da elaboração dos esboços e figuras utilizadas na pesquisa. Na elaboração das 

figuras foram utilizados softwares como o Autodesk Land, Autodesk MAP 3D e o  MAXCAD,  

os quais, posteriormente, foram retrabalhados com aplicação do Software TERRAVIEW para 

compilar e sobrepor imagens, dados estatísticos e textos em base digital, facilitando a 

confecção de mapas temáticos, que tiveram como apoio a base cartográfica digital, 

anteriormente desenvolvida. 

Segunda fase:  

Esta etapa abrangeu o trabalho de campo, que constou da realização de visitas para 

observar in loco a configuração espacial, sendo realizado, num primeiro momento, uma 

cobertura fotográfica dos pontos visitados. Posteriormente, foi estabelecido um cronograma 

de visitas a microbacia para medição da largura e profundidade do dreno principal, por 

trechos do rio, sendo estas realizadas ao longo de seis meses, com 24 idas a campo no período 

chuvoso e mais 24,  no período seco. O primeiro bloco de visitas ocorreu nos meses de 

outubro, novembro e dezembro de 2007 e o segundo, em maio, junho e julho de 2008.  

As medições ocorreram, em grande parte, no período chuvoso, por entender-se que os 

eventos extremos - as máximas, mais que as médias, se apresentam mais relevantes como 

balizadores de ações de gestão e planejamento. Contudo, salienta-se a necessidade de 

medições no período seco, como forma de subsidiar medidas que atenuem eventos extremos 

de escassez do recurso hídrico. Tais dados de campo foram quantificados e associados às 

análises qualitativas e, assim, sobrepostos através da aplicação dos Software AutoDesk Land e 

MAP. 

Terceira fase: 

Esta fase se desenvolveu em gabinete mediante a confecção de mapas e o cruzamento 

das informações, seguindo-se a redação dos textos contendo o resultado das análises e 



                                                                                                                        

Subsídios para a Gestão de Bacias Hidrográficas a Partir dos Impactos do Uso e Ocupação 

do Solo na Microbacia Hidrográfica do Rio Camaragibe- PE 

 

25

 
tabulação de dados que compõem os capítulos da dissertação, contendo as respostas aos 

questionamentos anteriormente formulados. 

A pesquisa se materializou seguindo os aludidos procedimentos metodológicos, os 

quais foram norteados, em cada fase do trabalho, pelo referencial teórico adotado nessa 

dissertação. 

Refletindo os objetivos do estudo, a dissertação foi estruturada em quatro capítulos, 

que, em seu conjunto, retratam o proposto como alvo fim desta pesquisa, a saber:  

O Capitulo 1 contém os pressupostos teóricos que possibilitam a apreensão das 

interações conceituais que envolvem as questões ambientais, tendo como princípios 

norteadores a complexidade, a instabilidade e a subjetividade, integrantes de um novo 

paradigma de abordagem da questão ambiental. 

O Capítulo 2 versa sobre o recorte de análise, abordando a bacia hidrográfica 

enquanto célula analítica e unidade espacial preferencial de planejamento e intervenção bem 

como enquanto espaço de gestão urbana e ambiental, sem perder de vista a inserção da 

microbacia hidrográfica no espaço urbano.  

O Capítulo 3  trata dos aspectos físicos e bióticos bem como do uso e ocupação do 

solo da microbacia, tendo como base de sua construção os dados primários levantados com 

vistas a caracterização socioambiental da área, a qual foi acrescida do resgate e 

contextualização dos usos e ocupações do solo na microbacia. 

O Capítulo 4 contém a tipologia de uso e ocupação do solo na microbacia e os 

principais impactos ambientais negativos que precisam ser levados em consideração na gestão 

urbano-ambiental do recorte espacial em questão - a microbacia hidrográfica do rio 

Camaragibe.  

Por fim, as Considerações Finais onde são sintetizados os principais resultados do 

estudo, tomando como base a indagação principal desta dissertação. 
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CAPÍTULO 1 EM BUSCA DE PRESSUPOSTOS 
TEÓRICOS: A EMERGÊNCIA DE UM NOVO 
PARADIGMA DE ABORDAGEM PARA A QUESTÃO 
AMBIENTAL
 

 

O surgimento do novo quase sempre costuma estar atrelado à substituição do velho, 

que é tido como antigo. Contudo, a análise dessa substituição deve ser cautelosa, pois nem 

tudo que emerge como novo necessariamente é sinônimo de melhor e, muito menos, gerador 

de um consenso quanto a sua qualidade. A adoção do novo não costuma ser total, o que 

evidencia a importância da noção de coexistência entre coisas, idéias e formas de ver o mundo 

e validar as ciências.   

A emergência de um novo paradigma, por vezes, pode vir acompanhada de defesas 

árduas da manutenção do que se supõe familiar, seguro e dominável, talvez como forma de 

comodismo, face às mudanças que geram instabilidade na forma de compreender a realidade e 

atingir ou validar a verdade. Assim, questionamentos diversos surgem, a saber: como 

compreender esse movimento de pensamento sobre a civilização ocidental? como ela valida 

as ciências? o que é verdade? E, indo mais além, qual a relação desse movimento com as 

questões ambientais e a crise ambiental?  

 Quando se trata de evolução de paradigmas conceituais, a exemplo do que ocorreu em 

diversas ciências, não se fala de rupturas gerais, mas de processos de “superação” e/ou 

rupturas parciais para definir este processo de reformulação contínua da ciência, o qual se 

consolida através de coexistências de visões de mundo, teorias e práticas científicas ou 

cotidianas. 

 Em face da emergência de novos pressupostos teóricos que denunciam o surgimento 

de um novo paradigma, cabe questionar quais são as interfaces que cada ciência construiu ao 

longo de sua consolidação enquanto “ciência” com estes pressupostos em constituição?  

Parte-se do entendimento de que, ao longo do século XX,  as ciências se fragilizaram, 

enquanto formas de apreensão e explicação do real, em decorrência da hegemonia exercida 

pelo método positivista, o qual fortaleceu em demasia o processo de fragmentação do saber, 
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muitas vezes criando departamentos estanques de conhecimento, o  que interferiu e gerou 

novas formas de interpretação das ciências.  

Nos últimos vinte anos, com maior intensidade, a visão de contexto e princípios como 

a complexidade e a subjetividade adquiriram  maior projeção. Tal conjunção em grande parte 

pode ser devida à emergência da questão ambiental que, pela sua natureza complexa1, é um 

tema que exige um pensamento sistêmico, através de ações transversais entre os variados 

campos de saberes.  

As transformações sucessivas que ocorrem no conhecimento científico e no contexto 

socioeconômico promovem a contínua mudança nos desafios e nos problemas enfrentados 

pelos homens, tendo como reflexo mais contundente da apropriação social da natureza os 

mais variados rebatimentos negativos no ambiente, os quais têm suas possíveis origens nas 

subjetividades que animam as práticas sociais.  

  Dessa forma, as relações sociedade-natureza passam a ganhar maior relevo nas 

pesquisas científicas. Assim, na concepção de Leff o “ambiente não poderia ser concebido 

como uma intuição, mas como um conceito que abre a possibilidade do ser como construção 

social” (LEFF, 2002, p. 24), trazendo para a complexidade das interações naturais o 

pressuposto da subjetividade.  

E falando de ambiente, o que se tem como realidade posta é a crise ambiental que, 

segundo Leff, “é um questionamento sobre a natureza da natureza e do ser no mundo, da linha do 

tempo e a entropia como leis da matéria e da vida, desde a morte como lei limite da cultura, que 

constituem a ordem simbólica, do poder no poder” (LEFF, 2002, p. 20). Leff, torna salutar, como 

tema para o debate a forma como os modelos de apreensão do mundo são postos ao homem e 

como este os utiliza para se reapropriar socialmente da natureza.  

A crise posta por Leff invade o pensamento ocidental e a sua forma hegemônica de 

racionalidade pois, “ao pensar o ser como ente, abriu a via da racionalidade científica e 

instrumental, como formas de domínio e controle sobre o mundo. Por isso, a crise ambiental 

é, sobretudo, um problema de conhecimento” (LEFF, 2002, p. 16). 

Sendo um problema de conhecimento, deve-se encará-lo como um problema de 

construção e reconstrução do pensamento para tentar apreender a complexidade ambiental, 

trazendo a importância dos conceitos filosóficos e da ética cotidiana para o mundo 

 
1 Segundo Leff, “Esta complexização do real não resulta da aplicação de uma visão holística a um mundo que sempre tem 
sido complexo, mas cuja complexidade foi invisível para os paradigmas disciplinares” (LEFF, 2002. p. 39). 
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contemporâneo. Leff entende que esta crise do conhecimento teve suas origens bem antes da 

modernidade, ao afirmar que: 

(...) a descobrir e a reavivar o ser da complexidade que ficou no 
“esquecimento” com a cisão entre o ser e o ente (Platão), do sujeito e do 
objeto (Decartes), para apreender o mundo coisificando-o, objetivando-o, 
homogeneizando-o. Esta racionalidade dominante descobre a complexidade 
em seus limites, em sua negatividade, na alienação e na incerteza do mundo 
economizado, (...). (LEFF, 2003. p. 16). 

 

 Considerando as mais variadas ciências, que são parcelas da comunidade científica 

global, podemos observar que cada ciência particular reage de modo diferente a esse desafio e 

à solicitação de um olhar complexo e, o seu momento histórico pode colocá-la na posição de 

vanguarda ou na posição de acompanhante do cortejo das ciências, conforme a valorização  - 

reconhecimento - que a elas é atribuída. 

Cabe expor a observação de problemas de aceitação das ciências, enquanto ciência, tal 

qual nos moldes estabelecidos pelo modelo científico predominante a partir do século XIX, o 

positivismo2, o que reforçou, em parte, a hiperespecialização em ramos de ciências, estes 

frequentemente, sem uma fundamentação no pensamento sistêmico3. 

 A idéia de novo paradigma, traz a de um velho paradigma. Entretanto, não é essa 

acepção que aqui se adota, mas, sim, de uma nova forma de ver o mundo que põe em crise o 

modelo dominante, pois, costuma-se afirmar que o paradigma dominante na ciência encontra-

se em crise. Considera-se que essa crise resulta de “condições sociais e de condições teóricas” 

(SANTOS, 1985, p. 24), sendo tratada por Vasconcelos sob duas vertentes do movimento, a 

das “condições decorrentes da própria aplicação da ciência pressionando para que essa reveja 

seu paradigma: crise gerada a partir da ciência aplicada. E, de outro lado, avanços teóricos 

dentro da própria ciência, mostrando os limites de seu paradigma: crise gerada a partir da 

ciência básica.” (VASCONCELOS, 2002, p. 24). 

Buscando elucidar esse processo de crise das condições teóricas e da prática 

acadêmica e/ou cotidiana, Maturama (1997) chega a um refinamento conceitual ao propor a 

idéia de domínios explicativos ou coerências operacionais, reforçando a ciência com o 

“princípio diálógico”, o que proporciona a consolidação de “espaços concensuais4”. É 

 
2 O positivismo tem como princípios básicos a estabilidade, a simplicidade e a objetividade. 
3 Em acordo com VASCONCELOS (2002), quando me refiro a pensamento sistêmico como novo paradigma estou falando 
de epistemologia sistêmica e não de uma nova teoria sistêmica. 
4 Segundo Vasconcelos a “A validação das experiências subjetivas se fará, criando-se espaços  consensuais, nos quais a 
ciência possa se desenvolver, com o novo pressuposto, que é o da intersubjetividade. Fica claro então que este jamais será um 
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oportuno salientar que, segundo Maturama, quando “há teorias diferentes, cada uma está num 

espaço de coerências diferente e elas respondem a diferentes perguntas dos observadores. 

Neste caso, essas diferenças serão um convite à conversação entre eles e não à refutação de 

uns pelos outros” (MATURAMA, 1997). Tal posicionamento social demonstra uma 

complexidade5  e uma subjetividade, expressas nas variadas representações da realidade dos 

sujeitos ou grupos, o que pode vir a fortalecer os aludidos princípios/pressupostos de um 

pensamento sistêmico.   

A construção de um pensamento sobre o ambiental pode levar à necessidade de um 

arcabouço de interações consensuais que estabeleçam nexos entre a sociedade e a natureza. 

Assim, busca-se a análise do espaço dentro de um “domínio explicativo” ou de uma 

“coerência operacional” (MATURAMA, 1997), que reforce a atividade científica sem que, 

com isso, seja negligenciada a complexidade, instabilidade e subjetividade do objeto de 

análise, sobre o qual determinada ciência se debruça para compreender parcelas da questão 

ambiental.  

As ciências, ao longo de suas constituições, tiveram ou têm variadas formas de ver o 

mundo, o que pode ter gerado, em cada período histórico, uma forma diferenciada de tratar o 

seu objeto de analise e, consequentemente, de interação com a natureza e o ambiental, 

denunciando, assim, transformações no arcabouço teórico conceitual dos ramos de 

conhecimento e da forma de validação das ciências enquanto ciências. Mas, como toda 

“verdade”, estas transformações ocorreram com bastante resistência dos que defendiam o 

“antigo” paradigma. O mesmo processo de surgimento, refutação e coexistência de 

pensamentos vem ocorrendo até a contemporaneidade, mas o que pode ser tido como “novo” 

é a forma como esse processo é apreendido, segundo os domínios explicativos e não mais 

como certos e errados, velho e novo, o que pode trazer grande contribuição para a idéia de 

progresso científico.  

Nesse contexto, o ambiental é vislumbrado como um complexo jogo de interações que 

não obedecem a limites físicos e extrapolam para além do que é construído, atingindo, assim,  

a escala da organização e reprodução da vida. Surge a ênfase nos temas de relevância social, a 

fim de incentivar a análise dos mecanismos das lutas de classe, tais como: a pobreza, as 
 

espaço da verdade, mas um espaço de consenso, de aclopamento estrutural entre observadores.” (VASCONCELOS, 2002. p. 
140) 
5 A complexidade é um tecido de partes heterogêneas e inseparáveis que se associam formando um conjunto único, para além 
do previsto na lógica paradoxal do uno e do múltiplo. Assim, a complexidade se aproxima numa espiral crescente da 
dinâmica existente na associação dos acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos. A complexidade é 
repleta de traços inquietantes da confusão, do inextricável, da desordem, da ambigüidade, da incerteza, (MORIN, 2003). 
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desigualdades e as injustiças sociais, a deterioração dos recursos ambientais, as desigualdades 

espaciais e sociais nas estruturas urbanas, dentre outros. 

Tais enfoques vêm reforçar o uso desta nova forma de pensar as ciências, solidificando 

assim, os pressupostos deste paradigma em formação.   

É oportuno salientar que “a ciência de fato está revendo muitos de seus conceitos, mas 

não chega a essas conclusões pelo abandono do procedimento científico, e sim pela 

descoberta das limitações intrínsecas aos conceitos e métodos que até então utilizava.” 

(VASCONCELOS, 2002, p. 23). 

É pertinente salientar que não se pode negar que a ciência, seja compatível com “os 

processos complexos que constituem o mais familiar dos mundos, o mundo natural onde 

evoluem os seres vivos e suas sociedades” (PRIGOGINE e STENGERS, 1979, p. 25), ou 

seja, ao mudar de paradigma, a ciência não esteja, necessariamente, deixando de ser científica 

ou se confundindo com outros domínios de explicação. Entretanto, o processo de mudança 

quando atinge saltos qualitativos pode gerar revoluções e ou rupturas e provocar crises de 

paradigma. 

Segundo Maristela Andrade (2004), tem-se como relevante teórico da crise de 

paradigma o epistemólogo Kuhn que, em seu livro “A Estrutura das Revoluções Ciêntíficas” 

(KUHN, 1962), privilegiou o momento da antítese da dialética representada pelas rupturas e 

revoluções, extraindo, assim, da dialética o fundamento de sua tese. Para Andrade, “a 

descrição e análise do campo da ciência normal mais do que a que ele dedica ao exame da 

ruptura, parece constituir a dimensão mais importante da contribuição de Kuhn”6 

(ANDRADE, 2004. p. 10) Essa autora, salienta, ainda, que, para entendê-lo é necessário partir 

do conceito de paradigma tal como ele formulou: 

“(...) realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum 
tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de 
praticantes de uma ciência’’ ( KUHN, 1997. p. 13). 

Desta forma, pode-se vislumbrar que Kuhn passa a reforçar o reconhecimento de 

consensos, aproximando-se das idéias de Maturama7, salvo os refinamentos conceituais já 

estabelecidos. Entretanto, Kuhn também caracteriza um aspecto temporal que dota de 

 
6 KUHN, entende o campo da ciência normal  como o da pesquisa cientifica  normal dirigida para a articulação daqueles 
fenômenos  e teorias já fornecidos pelo paradigma (KUHN, 1997: 45) 
7 As idéias a que faço menção se referem aos conceitos de domínios explicativos ou coerências operacionais, 
reforçando a ciência com o “princípio diálógico”. 
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incerteza e/ou relatividade o que se convencionou como uma “verdade”, o que pode ser tido 

como alusivo aos princípios de um pensamento sistêmico. 

Ao analisar o processo da crise do paradigma da ciência é importante ressaltar a 

grande contribuição de autores como F. Capra, em o Ponto de Mutação (1982), onde propõe 

uma visão sistêmica em proximidade com a visão oriental, ou seja, totalidades integradas 

submetidas a princípios básicos de organização (CAPRA, 1997).  Para este autor, o

“pensamento sistêmico é pensamento de processo; a forma torna-se associada ao processo, à 

inter-relação à interação, e os opostos são unificados através da oscilação’’ (CAPRA, 1997. p. 

261). Tal argumentação, vem reforçar a consolidação de bases conceituais para o surgimento 

de novos pressupostos de análise do real, proporcionando, assim, mais pontos de discussão 

teórica e prática nas pesquisas acadêmicas. 

Destaca-se também  a ênfase com que alguns autores como Edgar Morin, expõem a 

necessidade de romper a fragmentação do conhecimento ora exposta pela hiperespecialização, 

ora, pela simplificação do entendimento de formas e objetos de análise. Tal autor destaca-se 

por vislumbrar a proposta de um novo paradigma, calcado no pressuposto da complexidade, 

tendo o mesmo publicado vasta obra sobre este tema. Em sua obra, a idéia chave adotada é a 

de “unidade complexa” (MORIN, 2003, p. 135), onde afirma que, “O caráter original do 

paradigma da complexidade é que ele difere, graças a sua natureza intrínseca, do paradigma 

da simplificação/disjunção e esta extrema diferença lhe permite compreender e integrar a 

simplificação” (MORIN, 2003, p. 462). 

Recentemente, observa-se em Leff um refinamento na análise e nas discussões 

epistemológicas de Morin e Capra, através da instituição de seu conceito/princípio de 

racionalidade ambiental. O autor reconhece, a partir desse conceito, a dominação da 

racionalidade econômica  amparada pela dominação da ordem simbólica ao longo da história, 

expressa também em formas atuais de discurso e ideologias, e para se contrapor a essa 

racionalidade econômica Leff estabelece, assim, uma ordem simbólica atrelada à razão crítica 

ou na ação estratégica e destaca o importante papel que a dialítica pode exercer pois, para 

Leff; 

O pensamento dialético poderá fertilizar essa nova racionalidade elucidando o 
campo conflitivo dos interesses em jogo e os processos estratégicos no campo 
do poder que mobilizam as mudanças ambientais globais e os processos de 
reapropriação da natureza. (LEFF, 2006, p. 116). 
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É pertinente salientar a defesa de Leff ao pensamento da complexidade atrelado à 

dialética. Contudo, apesar da dialética possibilitar uma forma de analise complexa, esta 

precisa refinar seus princípios conflitantes com o principio dialógico para, assim, interagir de 

maneira mais profunda sem negar outras formas de verdade. Entretanto, a dialética continua 

sendo um método privilegiado, porém não acabado, como forma de inserção da ciência no 

pressuposto da complexidade. Ratificando este método, Leff afirma que: 

Em face dos métodos da complexidade que emergem da ecologia e da 
cibernética, que explicam a realidade como sistema de inter-relações e 
retroalimentações, o pensamento dialético causa a fertilidade da construção 
discursiva e a confrontação de interesses que mobilizam o processo de 
construção social. (LEFF, 2006, p. 93). 

 

O autor parte, assim, da ambigüidade do conceito de ambiente, diferenciando-o do de 

ecologia e destaca as relações de poder como eixo central para apreender as formas de 

apropriação do mundo e da natureza, incluindo as formas de conhecimento dominante (LEFF, 

2002, p. 17). Assim, o autor retoma a discussão em torno da crise de paradigma ao retratar a 

crise ambiental, pois, para Leff, “a crise ambiental não é uma crise ecológica, mas crise da 

razão” (LEFF, 2002, p. 207), onde segundo o mesmo, “... a excessiva objetivação da natureza 

na ordem econômica produz seu reflexo deformado na antropologia, que estabeleceu a análise 

da cultura através de uma estrutura simbólica sem relação com a natureza” (LEFF, 2006. p. 77). 

Dessa forma, Leff destaca o importante papel da subjetividade para a apreensão do 

mundo e para entender os processos de reapropriacão social da natureza. Indo-se ainda mais 

além, ao refletir sobre a crise ambiental, deve-se indagar a que categorias de análise esse tema 

(natureza – ambiental – meio ambiente) suscita, trazendo à tona problemas epistemológicos 

da categoria ambiental, tais como: Que tipo de categoria é essa? Qual o seu grau de 

objetividade? Qual a lógica de sua abordagem? Partindo dessas indagações, mais uma vez 

pode-se remeter aos escritos de Leff, quando este afirma que,  

O ambiente não é o meio que circunda as espécies e as populações biológicas; 
é uma categoria sociológica (e não biológica), relativa a uma racionalidade 
social, configurada por comportamentos, valores e saberes, bem como por 
novos potenciais produtivos. (LEFF, 2001, p. 160). 

 

Contudo, é necessário fazer um breve histórico da dinâmica conceitual que envolve as 

sociedades, em especial a ocidental e sua relação com a natureza, para trazer mais idéias à 

discussão sobre o que  pode ser entendido por ambiental.  
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A relação sociedade-natureza, ao longo do percurso humano, traz como premissa de 

análise a forma de apropriação da realidade e, consequentemente, os padrões de subjetividade 

e validação da verdade de cada formação social. Assim, reportando às palavras de Camargo, 

tem-se que,  

(...) no caso da criação do conceito de meio ambiente, esse processo está 
intimamente ligado à maneira como cada etapa da humanidade verifica uma 
questão, pois cada época e cada sociedade possui um conjunto de verdades 
que dimensiona sua realidade. (CAMARGO, 2005, p. 27).  

 

Cada época está imbuída de um conjunto de condicionantes que a levaram a forjar 

variados vínculos com a natureza e suas representações conceituais, desde uma visão de 

inserção orgânica-ambiental de caráter sagrado e simbólico presente na visão holística grega e 

de toda a sua riqueza etimológica expressa em conceitos como: Holos, Cosmo, Logos, Oikos, 

Ethos, Pathos e Physis. Esta visão é dotada de elementos biocêntricos que trazem a palavra 

cosmologia como expressão da relação homem-natureza da época. 

 Em seguida, pode-se reportar a uma idéia central, a da dessacralização da natureza, 

que começa a emanar de uma cosmologia diferenciada da aristotélica, que faz surgir, de certa 

forma, uma “ciência” e uma cosmologia medieval, de lógica teocêntrica, amparada na 

ideologia cristã que dimensionava o que era natureza, baseada nos fundamentos de expoentes 

como Santo Agostinho e, posteriormente, de Tomás de Aquino. Nesse contexto, perdem 

importância as idéias de ordem primeira e ordem segunda de Aristóteles e a de Deus entre os 

gregos. Surge então o Deus cristão que, segundo Camargo, “no mundo medieval, Deus era a 

própria natureza em sua eminência.” (CAMARGO, 2005, p. 36). 

Com o Renascimento, vislumbra-se a era do indivíduo, onde expressões como: “Ego

cogito ... Ego conquiro”, (eu penso ... eu conquisto) passam a refletir um pouco do 

pensamento da época e do processo de dessacralização da natureza, deixando embutida a 

forma pela a qual a natureza é apropriada enquanto objeto.

Observa-se, dessa forma, a ocorrência de alterações no modo de produção e surge uma 

nova dinâmica espacial-geográfica; ocorrem as navegações e a mercantilização; mitos do 

imaginário medieval são quebrados e relações sociocomerciais são alteradas. Engendram-se 

os “fundamentos” do capitalismo e uma nova forma de estrutura produtiva e organizacional 

que forja uma visão diferenciada de natureza e uma relação sociedade-natureza de 

dessacralização do natural. E, no campo conceitual do que se entende por ciência, observa-se 
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reduções a dimensões mais do inorgânico e de relações matemáticas, onde ocorre um 

atrelamento a conceitos de natureza em que fica evidente a dualidade homem-natureza   

Emerge o antropocentrismo e uma revolução científica, amparada, em parte, pela 

ascensão da burguesia. Surge, assim, uma forma de racionalidade, a “Razão Pura” de Kant se 

sobrepondo ao absoluto (Deus Cristão). Em seguida, observa-se o advento de uma nova razão, 

a “Razão Autônoma”, onde  “o surgimento de teorias morais e o avanço da tecno-ciência vão 

fortalecendo a dessacralização da Natureza” (PELIZOLLI, 2008. Notas de Aula).  

No artigo “Atitudes Frente à Natureza” de Jonh Passmore, observa-se grande 

contribuição desse autor para o entendimento do processo de dessacralização da natureza, ao 

destacar as correntes principais de pensamento dessa dessacralização: “As duas principais 

tradições no pensamento ocidental moderno podem, portanto ser assim colocadas: a primeira, 

de inspiração cartesiana (...) a segunda tradição, a hegeliana ...” (PASSEMORE, 1980, p. 255) 

O autor aborda a evolução dessas tradições e demonstra que, até dentro delas, não 

havia unicidade de pensamento: a não sacralização e o utilitarismo da natureza eram um ponto 

em comum da tradição Estóico-Cristã, mas que tinha conflitos com a tese do pecado original e 

a isenção de censura moral, salvo os interesses particulares humanos. 

 É com as mesmas premissas que Passemore destaca como principais tradições a 

Cartesiana, com o seu dualismo racionalista entre consciência e natureza e a Hegeliana, com a 

visão de negatividade, ancorada no princípio da Superação Dialética de Hegel e no 

pensamento reflexo. Ambas demonstram, a sua maneira, a estranheza da natureza, ora pela 

exploração e manipulação legítima ora pela busca da humanização desta pelos hegelianos, o 

que denota o antropocentrismo dessas concepções. 

Passemore (1980), mostrou como a relação de estranheza ou reconhecimento do 

homem com a natureza vai moldando as ações das sociedades e como ocorreu a sustentação 

de idéias-teses que ajudaram a conformar padrões que ora foram predominantes e ora 

coexistiram de forma conflituosa ou não.  

 Na contemporaneidade observa-se uma exacerbação do desencantamento do mundo, 

reforçado pela consolidação do capitalismo e do arcabouço ideológico que o sustenta e que, 

de certa forma, pode vir a fortalecer a perda da dimensão simbólica e a dessacralização da 
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natureza.  “Felizmente”, as externalidades naturais8, associadas a uma reação epistemológica, 

têm levado a uma auto-reflexão e ao surgimento de novos valores e teorias. 

  Afastando-se um pouco dos interesses especificamente humanos e trazendo à tona a 

fragilidade de uma série de processos naturais e o desconhecimento e não domínio de grande 

parte desses processos, fica mais explícita, na atualidade, a necessidade da consideração das 

incertezas, da complexidade e da subjetividade que a natureza abarca como princípios de 

análise. Esta forma de compreensão do real e, portanto, da natureza, põe o homem como parte 

do natural interagindo num sistema de sofisticadas e, por vezes, desconhecidas interações. 

Tais considerações são defendidas pelo Movimento Ecológico e pelo Pensamento Sistêmico9, 

que podem vir a despertar a necessidade de novas atitudes morais em relação à natureza e a 

sua apropriação.  

Essas breves reflexões, mais uma vez, reportam-se novamente à crise ambiental e 

aludindo a afirmação de Leff, ratifica-se a consonância com esse autor ao expor o ambiente 

como uma categoria sociológica (LEFF, 2001). Contudo, percebe-se que esta tem uma 

dimensão de dinâmica espacial-temporal sob a forma de sistemas complexos e, assim, 

reportamo-nos a Milton Santos, quando afirma que o meio ambiente está contido no conceito 

de espaço geográfico que, enquanto categoria socioespacial, é expressa em seu  livro A 

Natureza do Espaço: razão e emoção, como: “O conjunto indissociável do sistema de objetos 

e do sistema de ações” (SANTOS, 1996).  

É amparado nesse pensamento de Santos, que adotar-se-á como categorias de análise 

ação e objeto, as quais se desdobram numa série de outras categorias e conceitos, dentre as 

quais território e ambiental aparecem em destaque. Tal fundamentação pode dar maior 

complexidade e inserção de aspectos de um pensamento sistêmico aos estudos.  

Assim, o território, enquanto categoria analítica, apresenta-se como uma forma de 

operacionalizar a abordagem dos tempos da sociedade e dos processos de apropriação social 

da natureza; enquanto isso, a categoria analítica ambiental possibilita operacionalizar a 

análise dos tempos das mudanças naturais. A combinação de ambas leva à interpretação 

relacional das realidades complexas de produção e reprodução espacial e/ou socioambiental.  

 
8 Eventos naturais extremos, ou fora da média conhecida, que surgem com menores tempos de retorno e de 
maior intensidade, associados aos descompassos no equilíbrio ou a processos de equilíbrio dinâmico, na relação 
das populações da biota (incluindo a humana) e os movimentos fenomênicos físico-naturais.  
9 Em acordo com VASCONCELOS (2002), quando se refere ao Pensamento Sistêmico, como novo paradigma, fala-se de 
epistemologia sistêmica e não de uma nova teoria sistêmica.  
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Têm, assim, os sistemas de ação e os sistemas de objetos, sejam estes,  naturais, 

sociais ou artificiais, um papel de grande relevância para a análise da questão ambiental, em 

particular. Como forma de elucidar melhor tais confrontos teórico-conceituais, Marília 

Steinberger, ao analisar a obra miltoniana, observa que,  

(...) a demonstração de que as noções de ambiental, territorial, regional, 
urbano e rural podem ser traduzidas como manifestações espaciais de natureza 
natural e artificial e como formas-conteúdo espaciais, que constituem um 
espaço relacional mediado pelas ações da prática humana, apareceu como 
argumento de que o espaço é o substantivo dessas políticas. Entretanto, 
embora essas cinco noções representem o real-concreto da totalidade do 
espaço, elas não são de mesma espécie. Territorial e ambiental são expressões 
espaciais maiores dessa totalidade porque formas-conteúdo gerais, isto é, 
expressões do conjunto de objetos geográficos, razão pela qual considera-se 
que o espaço é o berço do território e do ambiente. (STEINBERGER, 2006, p. 
45). 

 

Milton Santos entende, portanto, como sistema de objetos o conjunto formado pelos 

sistemas naturais existentes numa dada área e pelos acréscimos que os homens lhes super-

impuseram. Para ele, os objetos não têm realidade filosófica, ou seja, não permitem o 

conhecimento se os vemos separados do sistema de ações, não podendo também, constituir 

isoladamente o espaço, pois sua realidade vem somente da materialidade, enquanto o espaço 

reúne a materialidade e a vida que o anima. 

Entretanto, cabe salientar que, para o autor, tais objetos, são cada vez mais  artificiais, 

caracterizando uma sociedade marcada por uma maior densidade e refinamento da técnica e 

da ciência que, por sua vez, vão embasar um ritmo mais acelerado dos fluxos de informações 

a esta sociedade e, consequentemente, novas possibilidades de (re)apropriação social da 

natureza. 

Os sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as ações. As formas 

materiais, ainda que refletindo tempos mais antigos, são sempre definidas pelo presente, 

através do que o autor denomina de: “intrusão dessa sociedade nessas formas objetos” 

(SANTOS, 1996, p 51; 61; 83), estando, então, sempre em processo de  nova funcionalização 

(leia-se mudança, um refazer da totalidade ou um constante processo de totalização) para que 

atendam às determinações atuais da sociedade, daí o seu aspecto de constante mutação. 

Enquanto isso, o sistema de ações é definido por ele como sistemas de “processos 

dotados de propósito”, representando, assim, uma intencionalidade-subjetividade. O sistema 

de ações leva à criação de objetos novos ou se realiza sobre objetos pré-existentes (naturais ou 
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artificiais), onde, para o autor, o espaço não incorpora só as forma cristalizadas da paisagem 

(meios de ação fixos, segundo Durkheim, ou trabalho morto como denomina Marx), mas 

também formas sociais não morfológicas, não geográficas stricto sensu, para ele. O sistema 

de ações, por sua vez, pode possibilitar a apreensão da complexidade social em sua interação 

com a natureza, entendida, enquanto sistema de objetos e, por vezes, simultaneamente 

entendida, enquanto sistema de ações fenomenológicas do tipo físico-natural. 

Contudo, amparado em Steinberger (2006), “observa-se que territorial e ambiental são 

expressões do conjunto de objetos geográficos naturais e artificiais – expressão territorial e 

expressão ambiental” (STEINBERGER, 2006. p. 46). Apesar da distinção entre os conceitos 

de território e ambiental, se for levado em consideração que o ambiente é uma categoria 

sociológica (LEFF, 2001), estes estão imbricados, diferentes entre si, porém complementares. 

Observa-se, assim, que a artificialização do meio ambiente resulta de processos sociais 

de apropriação parcial ou total de objetos geográficos naturais e gera objetos geográficos 

artificiais. Amparado em Souza, entende-se que “os espaços definidos e delimitados por e a 

partir de relações de poder” (SOUZA, 1995. p. 78), juntamente com seus fenômenos de 

apropriação (SACK, 1986), são à base do conceito de território.  

Contudo, ressalta-se a afirmação de ANDRADE (1994) ao retratar que o conceito de 

território (e que será adotado neste trabalho) está ligado à idéia de poder, de domínio ou de 

gestão de uma determinada área. Dessa forma, segundo Ribeiro, “encontramos os principais 

componentes do território, o espaço, o poder e o limite de atuação de determinado grupo” 

(RIBEIRO, 2002. p. 23). 

Assim, a gestão sobre o uso ou ocupação do solo proporciona, a determinado grupo, 

meios para agir sobre seus vizinhos ou interferir em seu território, principalmente quando 

ambos estão interligados por elos físicos como uma bacia hidrográfica e estabelecem 

interações socioambientais. Tal hipótese pode se expressar tanto na esfera pública de poder 

municipal como na esfera de relação privada. Idéias estas que são retratadas por Claval, 

quando afirma que “a posse do solo, proporciona meios para agir sobre seus vizinhos” 

(CLAVAL, 1979, p. 17). 

Nesse sentido, os ordenamentos jurídicos (municipais ou estaduais), exemplificam 

esse processo, pois podem ser tidos como expressões de relações de poder de uma 

determinada sociedade que define limites de atuação, através de instrumentos normativos 

(zoneamentos urbanos e ambientais, regionalizações, áreas de preservação etc.) e podem 
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proporcionar formas de interferir em terrenos circunvizinhos se forem levados em conta 

aspectos de interação sistêmica do espaço e que conformam a interação sociombiental, já que, 

segundo RONCAYOLO (1986), o Estado pode ser considerado a mais territorial de todas as 

organizações humanas. Contudo, cabe explicitar alguns significados aqui adotados. Assim, 

considera-se que “urbano é espaço, cidade é território, local é escala e município é ente 

político-administrativo” (STEINBERGER E AMADO, 2006, p. 162).  Entretanto, cabe tecer 

um detalhamento, já que o espaço urbano pode ser tido como um “espaço relacional” pois, 

para Steinberger (2006), no espaço urbano,  

incluem-se territórios maiores ou menores do que o limite da  cidade. 
Maiores, quando o espaço urbano se espraia e se confunde com o 
regional ou com o rural ou ainda com o natural e adquire contornos 
territoriais como os de uma bacia hidrográfica, uma microrregião, uma 
região metropolitana ou um município. Menores, quando o espaço 
urbano cinge-se a um bairro, uma comunidade ou mesmo a um 
assentamento habitacional (STEINBERGER, 2006, p. 162). 

 

Esse arcabouço conceitual vem reforçar o caráter sistêmico do conceito de espaço 

(geográfico), dando-lhe um aspecto relacional através das categorias analíticas território e 

ambiental e a qualificação dessas como estudos complexos, a exemplo dos alusivos às 

questões ambientais, que envolvem a interação de conjuntos de variáveis físicas e sociais de 

análise. Assim, o “Ambiental resulta dos efeitos dos maus tratos do homem à natureza que 

incidem sobre frações do espaço. Por outro lado, territorial é configuração e expressão 

material realizada em frações do território usado, pois são os usos do território que definem as 

suas formas-conteúdo” (STEINBERGER, 2006, p. 165). 

Entretanto, com base no exposto, vale salientar que, no atual estado de 

desenvolvimento do conhecimento, observa-se a necessidade de adoção do pensamento 

sistêmico, contemplando seus três princípios básicos ou dimensões epistemológicas: o 

princípio da Complexidade, da Subjetividade10 e da Instabilidade (VASCONCELOS, 

2002), cuja adoção promove avanços na ciência e cuja aplicação pelas diversas ciências têm-

se dado de forma e intensidade variada ao longo  de seus percursos históricos.  

Contudo, em bacias hidrográficas urbanas a complexidade social se expressa na 

materialidade urbana, através dos processos de fragmentação do espaço urbano que responde 

 
10 Segundo Vasconcelos, “A validação das experiências subjetivas se fará, criando-se espaços consensuais, nos quais a 
ciência possa se desenvolver, com o novo pressuposto, que é o da intersubjetividade. Fica claro então que este jamais será um 
espaço da verdade, mas um espaço de consenso, de aclopamento estrutural entre observadores.” (VASCONCELOS, 2002, p. 
140). 
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por uma dinâmica de apropriação, construção e desconstrução de territórios, reconstruindo e 

ratificando a mesma complexidade (RIBEIRO, 2002). 

Portanto, a complexidade está no problema a ser abarcado, tendo em vista a 

variedade de nexos entre o ambiental e o territorial e destes, internamente. Desta forma, pode-

se evidenciar a “relação entre as noções de territorial e ambiental, uma vez que as formas-

conteúdo dessa última são os efeitos e as transformações da ecosfera decorrentes do uso do 

território. Logo, ambas as noções não devem ser separadas ...” (STEINBERGER, 2006, p. 

165). Por sua vez, a subjetividade encontra-se nas relações sociais estabelecidas nas 

conexões entre a apropriação social da natureza e a interação social propriamente dita. E a 

instabilidade pode ser encontrada nas parcelas de incertezas e instabilidades inerentes à 

ação humana e aos fenômenos naturais. Os três princípios, em seu conjunto, caracterizam um 

pensamento sistêmico que, saliento, ainda está em formação. 
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CAPÍTULO 2 INTERFACES ANALÍTICAS DAS 
ESCALAS DE ESTUDO 
 

 

2.1 A BACIA HIDROGRÁFICA COMO RECORTE DA ANÁLISE AMBIENTAL 

 

 

Ao reunir um conjunto de características físico-naturais que interagem entre si, a bacia 

hidrográfica constitui uma unidade espacial natural, abarcando, no jogo de suas relações, 

aspectos climáticos, pedológicos, geológico-geomorfológicos bem como agrupamentos 

florísticos e faunísticos. Nessa unidade o sistema hídrico assume papel aglutinador e 

delimitador, através de seus divisores, quando tomados como parâmetro o planejamento e a 

gestão ambiental integrada.  

A utilização da bacia hidrográfica como recorte de análise, se amparou, durante muito 

tempo, em estudos de ordem física, geomorfológica e ambiental, sendo muito aplicada e 

difundida nas análises elaboradas em espaços rurais.  Contudo, a utilização da bacia ou da 

microbacia na análise de territórios urbanos, tem menor freqüência de uso, em face da 

complexidade que o espaço urbano apresenta em consequência do conjunto de interações 

socioambientais presentes. Segundo Campos (2003),  

...a perspectiva de utilização da bacia de drenagem como unidade 
fundamental de análise e planejamento ambiental vem assumindo um 
novo caráter, onde todos os componentes físicos e bióticos da área 
drenada pelos sistemas fluviais são igualmente considerados, 
incluindo aí a integração com os aspectos sociais, econômicos e 
políticos, de modo a permitir o melhor aproveitamento de todos os 
recursos e, ao mesmo tempo, minimizar os impactos e riscos 
ambientais associados à sua utilização. Trata-se, portanto, de um 
sistema no qual as relações mútuas entre os diversos componentes que 
integram sua estrutura permitem a análise integrada do potencial 
ecológico, possibilitando uma avaliação mais precisa das atividades 
antrópicas. (CAMPOS, 2003, p. 28). 
 

Contudo, a bacia só assume maior projeção como recorte de análise e espaço de 

intervenção a partir da normatização jurídica, enquanto instrumento privilegiado de 

planejamento e intervenção, segundo os códigos legais vigentes no país e por reforços de seus 

relais federados.  
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Sobressai como importante regulação de ordem federal11 a Lei 9.433/97 que define a 

Política Nacional de Recursos Hídricos e institui o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos. Tal lei reporta-se à bacia hidrográfica como unidade de planejamento. 

Subscrito em seu, inciso V, do Art. 1º, tem-se que “... a bacia hidrográfica é a unidade territorial 

para implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos.” (BRASIL, 1997). 

Em consonância com as diretrizes nacionais, o Estado de Pernambuco instituiu a Lei 

11.426/97 que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Plano Estadual de 

Recursos Hídricos, na qual, em seu inciso V, Art. 2º, ratifica a bacia hidrográfica como a 

unidade territorial para implantação da Política Estadual de Recursos Hídricos 

(PERNAMBUCO, 1997). Já em 2002, a instrumentalização dessas políticas ganhou força 

com a criação da Agência Nacional de Águas – ANA.  

Ao contextualizar-se o processo de desenvolvimento dessas normatizações jurídicas, é 

oportuno mencionar o importante papel que as demandas sociais por transparência pública, 

decodificação e sistematização de conjuntos crescentes de dados e informações territoriais, 

associado às necessidades de espacialização mais eficiente da  gestão dos recursos,  podem ter 

exercido na criação de instrumentos de proteção, regulação e conservação dos recursos 

ambientais. 

O gerenciamento de recursos hídricos tomando como base territorial de intervenção a 

bacia hidrográfica ganhou maior relevo com a regulamentação jurídica desse sistema 

enquanto instrumento legal, tendo conferido prioridade, na agenda pública, ao incentivo a 

esses instrumentos, proporcionando o desenvolvimento de outros instrumentais básicos para a 

sua operacionalização. Tal contexto vem possibilitando uma melhor análise da questão 

ambiental e, em especial, dos recursos hídricos, florísticos e faunísticos do território.  

Observando esse processo de estabelecimento de um instrumental jurídico que molda, 

de certa forma, a relação sociedade-natureza e seus rebatimentos ambientais, Braga (2008) 

agrupa os principais instrumentos potencialmente indutores de conservação e recuperação dos 

 
11 Cabe destacar que o Brasil, há muito, vem considerando juridicamente a questão dos recursos hídricos, tendo o 
marco inicial, na década de 1930, com o Código das Águas (Decreto n. 24.643, de 10 de julho de 1934). 
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recursos hídricos e florestais em três tipos12: de Ordenamento Territorial; de Comando e 

Controle e de Tomada de Decisão13(Quadro 01).  

 

Quadro 01: INSTRUMENTOS POTENCIALMENTE INDUTORES DE 
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS 

  
Agrupamento por Tipologia Instrumentos 

    
� Plano Diretor 
� Zoneamento Ambiental De Ordenamento Territorial 
� Áreas Legalmente Protegidas 
  

� Licenciamento Ambiental 
� Fiscalização Ambiental 
� Outorga de Uso da Água 
� Cobrança pelo Uso da Água 

De Comando e Controle 

� Compensação Ambiental 
  

� Enquadramento dos Corpos de Água 
� Monitoramento Ambiental 
� Sistemas de Informação 
� Educação Ambiental 

De Tomada de Decisão 

� Instâncias de Decisão Colegiada 
  

Fonte: BRAGA, 2008. 
 

De acordo com o autor, esse agrupamento de tipologias de instrumentos de políticas 

públicas para a gestão ambiental fortalece a bacia hidrográfica enquanto recorte espacial–

territorial de planejamento e intervenção. 

Ao escolher a bacia hidrográfica como um recorte de análise, se estabelece uma 

seleção deliberada de informações e  formas de vislumbrar a realidade diferenciada que, 

talvez, nenhum outro recorte possa proporcionar.  

                                                 
12 O autor toma como referencia de análise o arcabouço jurídico brasileiro e, em especial, as legislações 
relacionadas à questão ambiental, dentre as quais destacam-se: a Lei n° 4771/1965, a Lei n° 6938/1981, a Lei n° 
9433/1997, a Lei n° 9985/2000, a Lei n° 9795/2000 e a Lei n° 10.257/2001.  
13 Contudo, Braga, mostra que os instrumentos econômicos assumem uma tipologia própria por se tratar de 
instrumentos de mercado e, ao mesmo tempo, formais em termos jurídico-institucionais, constituindo, desta 
forma, um quarto tipo de agrupamento.   
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Assim, como forma de ressaltar a importância da  bacia hidrográfica como unidade 

funcional de planejamento e gestão e, consequentemente, como recorte de estudos, Campos 

(2003), argumenta que  

(...) a vantagem é que a rede de drenagem de uma bacia consiste num 
dos caminhos preferenciais de boa parte das relações causa-efeito, 
particularmente aquelas que envolvem o meio hídrico. As 
desvantagens são que nem sempre os limites municipais e estaduais 
respeitam os divisores da bacia e, consequentemente, a dimensão 
espacial de algumas relações de causa-efeito de caráter econômico e 
político. (CAMPOS, 2003, p. 33). 

 

 Dessa forma, o autor expõe o potencial de interação sistêmica do recorte espacial da 

bacia hidrográfica, sem perder de vista as limitações impostas pelo sistema de relações sociais 

de poder, expresso pelos limites político-territoriais dos estados e municípios e pelos 

fenômenos sócio-econômicos diversos.  

 

2.2 A MICROBACIA HIDROGRÁFICA COMO OBJETO DE ANÁLISE 

 

A utilização do termo microbacia sofre algumas resistências de aplicação e, 

atualmente, só passa a ter destaque a partir de necessidades práticas de conhecimento em 

campo e de definição de uma unidade básica para o planejamento ambiental. Tal termo só 

vem a ganhar maior reconhecimento com a implantação do Programa Nacional de 

Microbacias Hidrográficas, criado através do Decreto  n° 94.076/1987 que institui tal 

programa, configurando-se como uma ação ou política de intencionalidade governamental de 

caráter conservacionista.  

Contudo, esse Decreto, conceitualmente, ainda não estabelece com clareza uma 

distinção entre os conceitos de bacia hidrográfica, sub-bacia e microbacia, o que pode ter 

dificultado o uso maior do termo (microbacia) em algumas áreas acadêmicas. Assim, o 

mesmo define a microbacia como “uma área drenada por um curso d`água e seus afluentes, a 

montante de uma determinada seção transversal, para a qual convergem as águas que drenam 

a área considerada”. Este conceito se aproxima bastante do próprio conceito de bacia, segundo 

o qual, 
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As bacias se caracterizam por serem constituídas por um rio principal 
e seus afluentes, que transportam água e sedimentos, ao longo de seus 
canais. Elas são delimitadas pelos divisores de águas, que separam 
uma bacia de outra e, internamente, existem elevações que são 
denominadas de interflúvios, que dividem sub-bacias hidrográficas 
(ARAÚJO; ALMEIDA; GUERRA, 2007, p. 59). 

 

 Vale salientar que o uso do termo, se fez mais corriqueiro nos projetos de manejo e 

conservação do solo em áreas rurais, onde o planejamento passou a utilizar como recorte a 

microbacia.  

Nesse tipo de planejamento os limites territoriais da propriedade privada rural, são 

levados em consideração, porém, perdem importância frente aos limites dos divisores de 

águas. Contudo, Vitte e Guerra, reforçam as dificuldades de um consenso de uso deste termo 

ao exporem que: 

Os geógrafos físicos, já familiarizados com a bacia hidrográfica como 
unidade espacial desde o final da década de 1960 (...) parecem ter 
resistido à incorporação do termo microbacia justamente por não 
identificar diferenças significativas entre este termo e aquele que se 
encontrava em uso por eles. A exceção do menor tamanho – ainda não 
fixado – não haveria razão para substituir o uso do termo bacia por 
microbacia. (VITTE & GUERRA, 2007, p. 156-157). 

 

O grande diferencial pode vir a ser a dimensão ou o estabelecimento de hierarquias 

baseadas na dimensão da área de drenagem para distinguir entre o que pode ser entendido por 

bacia, microbacia e sub-bacia. Contudo, a literatura não traz um consenso para tais definições, 

nem no que tange à dimensão nem no que se refere às expressões espaciais da bacia 

hidrográfica, tais como: microbacias, sub-bacias ou bacias de ordem zero. Porém, constata-se 

que o conceito de bacia hidrográfica é o que remonta às definições mais antigas ao contrário 

dos demais termos. Baseados nisso, os aludidos autores identificaram alguns traços comuns 

no uso do termo microbacia que, assim, definem:  

microbacia é toda bacia hidrográfica cuja área seja suficientemente 
grande, para que se possa identificar as interrelaçoes existentes entre 
os diversos elementos do quadro socioambiental que a caracteriza, e 
pequena o suficiente para estar compatível com os recursos 
disponíveis (materiais, humanos e tempo), respondendo positivamente 
a relação custo-benefício existente em qualquer projeto de 
planejamento. (VITTE & GUERRA, 2007, p. 157). 
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Se for considerado que o uso e a funcionalidade14, podem vir a estabelecer critérios de 

escolha de recortes de análise, tal como a bacia hidrográfica, para determinado estudo, projeto 

ou programa, então se pode também considerar que tais ações poderão servir de base para 

estabelecer critérios específicos de classificação da mesma bacia hidrográfica, em termos de: 

� Bacias hidrográficas representativas,  

� Bacias hidrográficas estratégicas e, 

� Bacias hidrográficas experimentais.  

Tais expressões são utilizadas quando algumas nuances fazem surgir distinções quanto 

à intencionalidade de seu uso, o que confere a cada termo características próprias, 

vislumbradas na práxis (Quadro 02).  

Tais dados caracterizam a importância do estabelecimento de critérios para a escolha 

de recortes de estudos e, particularizando a pesquisa em tela, ao tratar-se de pesquisas de 

bacias hidrográficas, a dimensão assume papel relevante para o estabelecimento do uso de 

termos como sub-bacias, microbacias, ao invés de bacia hidrográfica. Cabe salientar que, 

segundo alguns autores, a matriz conceitual que confere o que pode ser entendido por bacia 

hidrográfica, quando não abarca os demais termos correlatos, se torna sinônimo em maior 

escala dimensional.  

Diante do exposto, a área banhada pelo rio Camaragibe, será classificada como uma 

microbacia, segundo seu tamanho (cerca de 36.97km2) e por facultar um nível de 

detalhamento expressivo, pode-se tomá-la como unidade espacial básica de análise para o 

planejamento ambiental.  

Por reunir as condições físicas e, de forma mais eloqüente, os aspectos 

socioeconômicos de porção significativa do território da Região Metropolitana e da Mata 

Pernambucana, esta pode ser considerada uma microbacia representativa.  

O seu porte hídrico e espacial, de forma geral, facilita o desenvolvimento de projetos e 

a utilização de técnicas e práticas experimentais bem como o controle e monitoramento de 

fatores e resultados de análises, o que pode caracterizá-la como uma microbacia experimental. 

 

 

 
14 Tendo em vista que usos e funcionalidades são expressões de intencionalidades e, portanto, de ações que ora 
podem ter sua subjetividade dada de forma implícita ou explicita. 
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Quadro 02: DESCRITIVO DAS CARACTERÍSTICAS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 
ENQUANTO RECORTE ESPACIAL DE ANÁLISE 
Tipologia da 

Unidade 
Espacial 

Dimensão 
Sugerida  Características - Funcionalidade 

Permite nível de informação mais detalhado; 
É passível de análise de problemas críticos e de urgência de 
ações;  
É dotada de condições particulares;  
Não possui vínculos necessariamente diretos com o restante 
do território; 
É detentora de aspectos sócio-ambientais de caráter 
estratégico para o desenvolvimento de territórios; 
Pode servir de base para estudos de caso; 
Pode servir de unidade básica de estudos e planejamento 
ambiental; 

Estratégica 

maior que 20 e 
menor que 

100km2  (pode 
atingir dimensões 

maiores de 
acordo com o 

elemento que a 
torna estratégica) 

É utilizada em estudos governamentais de quantificação e 
qualificação de recursos ambientais; 
São áreas de referência pela facilidade de desenvolvimento 
de projetos, técnicas e práticas experimentais; 
Facilita o monitoramento de fatores controladores de 
procedimentos e de resultados de análises; 
Presta-se a estudos de erosão, hidrológicos, florísticos e 
micro-climáticos; 
Presta-se à aplicabilidade  e difusão para outras bacias; 

Experimental maior que 20 e 
menor que 50km2 

Pode servir como unidade básica de estudos e planejamento 
ambiental; 
É representativa das condições físicas e socioeconômicas de 
parcela significativa do território; 
Presta-se a aplicabilidade e difusão para outras bacias; 
Presta-se a estudos de erosão e hidrológicos, entre outros; Representativa maior que 5 e 

menor que 20km2

Pode servir de unidade básica de estudos e planejamento 
ambiental; 

Fonte: VITTE & GUERRA, 2007.  
Para estabelecimento das dimensões foi utilizado o estudo de referência de BOTELHO & CORATO, 2001. 
 

Face a tais características, a área objeto deste estudo pode ser melhor caracterizada 

como uma microbacia estratégica por abrigar um rico acervo florístico e edáfico, representado 

por inúmeros fragmentos florestais de Mata Atlântica em estágios variados de conservação, 

por possuir áreas de recarga de aqüíferos e de mananciais, por apresentar paisagens pitorescas 

envoltas por uma densidade urbana elevada na qual figuram espaços de preservação histórica 

e cultural, processos urbanos dinâmicos e diferenciados de desenvolvimento territorial que 

extrapolam os limites da microbacia.  

A microbacia do rio Camaragibe, historicamente, se estabeleceu como uma área 

estratégica sob diversos pontos de vista: a princípio como espaço de sobrevivência/habitat de 
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povos ameríndios e, posteriormente, área de refúgio dos mesmos povos, após a intensificação 

do processo de ocupação do território pelos ibéricos (CAMARAGIBE, 2006).  

Durante o período da invasão holandesa, o espaço local também foi palco de refúgio 

de tropas portuguesas e populações mestiças que se preparavam para a luta de reconquista 

portuguesa. (SANTANA, 2005).  

Nos fins do século XIX, a área foi estratégica para o estabelecimento de um 

empreendimento fabril e a consolidação de um modelo de desenvolvimento urbano-industrial 

do território, a partir da implantação da Fábrica Têxtil da Companhia Industrial de 

Pernambuco-CIPER e de sua Vila Operária, a primeira da América do Sul, datada de 1895.  

A inserção do território da bacia hidrográfica no contexto do sistema capitalista, 

ocorreu por ciclos econômicos, a princípio com a produção de açúcar em moldes mercantis, 

através de seus engenhos, em especial o Camaragibe (CAMARAGIBE, 2006). Entretanto, 

este período remonta aos séculos XVI, XVII e XVIII, quando essa atividade passou a 

incorporar grandes parcelas da área da bacia do rio Camaragibe, avançando, em especial, 

sobre as matas primitivas. Posteriormente, a atividade canavieira entrou em declínio na 

microbacia.  

E o território local só passa a apresentar um novo processo de incorporação ao sistema 

capitalista com  a construção da estrada de ferro15 – tronco central – Recife-Limoeiro, através 

do qual escoava-se a produção, em especial, do algodão da Mata Norte e Agreste 

Pernambucano. Concomitante à estrada, surgem  algumas unidades fabris têxteis, dentre as 

quais, destaca-se a CIPER na área da bacia do rio Camaragibe.   

A partir das décadas de 1910 e 1920, inicia-se um processo de recuperação econômica 

do território, impulsionado pela estrutura fabril que, por sua vez, também impulsiona a 

expansão do espaço urbano, onde localiza-se a Vila Operária da Fábrica de Tecidos – CIPER.  

Estas atividades estabeleceram-se nas áreas de ocupação mais antiga do Engenho 

Camaragibe. 

Na década de 1940, implantou-se, ao norte da microbacia, o Campo de Instrução 

Marechal Newton Cavalcanti-CMINC, um ponto estratégico militar de posicionamento de 

armamentos e instrumentos bélicos e recursos humanos do exército que tinha como ligação a 

PE-27, rodovia que corta a microbacia do rio Camaragibe de sul a noroeste. 

 
15 A ferrovia foi construída em 1858, sendo a segunda estrada de ferro do país. 
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Nas décadas de 1950, 1960 e 1970, a microbacia foi área de expansão da monocultura 

canavieira, principalmente, durante o período da revolução verde que proporcionou a 

expansão dessa cultura para a área de tabuleiros, representada por terras do Engenho 

Borralho, no médio curso, atualmente desmontado, sendo suas áreas desmembradas em 

parcelamentos urbanos. No alto curso, a monocultura é representada pela Usina Petribú, 

proprietária da maior parte das terras da área de nascentes do rio Camaragibe, encontrando-se, 

atualmente,  em pleno funcionamento. 

As estradas vicinais expandiram-se nas décadas de 1970 e 1980, quando se registrou 

também o maior incremento populacional no território da bacia. O transporte, nesse período, 

contava apenas com três eixos principais, a PE-05, a PE-27 e a estrada de Dois Irmãos16.  

A PE-05, como principal ramal rodoviário de transporte e indutor urbano, possuía 

maior dimensão e quantidade de faixas de rolagem. A PE-27, estrada de Aldeia, com mão 

única, apresentava fortes sinuosidades em trechos da subida dos tabuleiros. A estrada de Dois 

Irmãos, também com mão única, possuía estreitas faixas de rolagem e trechos que, 

frequentemente, sofriam com alagamentos.   

A área em análise tem grande importância territorial em função da dimensão 

estratégica de que é dotada, principalmente, quando se toma como base do planejamento e 

gestão integrada dos recursos hídricos a bacia hidrográfica ou um conjunto de bacias 

interligadas com funcionalidades similares (CAMPOS, 2003; YASSUDA, 1993). 

No tocante a essa dimensão, a microbacia do rio Camaragibe associa-se a um conjunto 

de outras microbacias (Beberibe, Catucá-Botafogo, Paratibe) que compõem uma área 

estratégica de proteção de mananciais e recarga de aqüíferos para o abastecimento das 

populações das nucleações Norte e Centro da Região Metropolitana do Recife–RMR, cujo 

contingente populacional representa um universo de, aproximadamente, 1,8 milhões de 

habitantes. 

 A microbacia também assume função estratégica por fazer parte do Território 

Estratégico de Desenvolvimento da PE-2717 (Estrada de Aldeia), eixo de desenvolvimento 

urbano-econômico, podendo ser considerado como um eixo de centralidade por configurar-se 

 
16 As análises da evolução urbana foram baseadas em sobreposições cartográficas que proporcionaram a datação 
de instrumentos técnicos como os eixos rodoviários.  
17 Tal território é citado em instrumentos jurídicos como o Plano Diretor Participativo de Camaragibe, Lei 
341/2007 e pela Agenda 21 da Região de Aldeia que agrupa sete municípios inseridos na área de influência 
direta da PE-27, dentre os quais se faz presente a Capital – Recife.  
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como vetor de desenvolvimento para a face noroeste da RMR (AGENDA 21 DA REGIÃO 

DE ALDEIA, 2008). 

Insere-se também numa região estratégica de preservação natural dotada de amenidades 

ambientais e importância paisagística, com presença de processos de especialização funcional 

de atividades econômicas terciárias e de suporte ao turismo bem como de expansão acelerada 

de novos padrões de uso e ocupação do solo do tipo residencial de alto padrão habitacional 

(CAMARAGIBE, 2006). Essa microbacia se configura como eixo de penetração leste-oeste 

das dinâmicas da Região Metropolitana.  

Tais características transformam a microbacia hidrográfica do rio Camaragibe numa 

microbacia estratégica no que tange aos aspectos socioambientais da RMR.  

 

2.3  NEXOS ENTRE A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS  E A GESTÃO 
TERRITORIAL DE ESPAÇOS URBANOS 

 

Como forma de abarcar a complexidade do problema, que é a gestão harmônica do 

espaço, surgem iniciativas de utilização da bacia hidrográfica como recorte de planejamento e 

intervenção que, ao longo do tempo, vem sendo trabalhada por diversos modelos de 

gerenciamento de bacia hidrográfica (GBH), dentre os quais Campos (2003) destaca três 

grandes tipos: o Modelo Burocrático, o Modelo Econômico-Financeiro e o Modelo Sistêmico 

de Integração Participativa.  

Tais modelos de GBH foram ou vem sendo utilizados no Brasil ao longo do tempo e 

de forma concreta, os estudos e a adoção da bacia hidrográfica, enquanto recorte de análise e 

importante unidade funcional de planejamento e gestão, remonta a mais de 60 anos.  Segundo 

Castro, (1995  apud CAMPOS, 2003), no Brasil, o gerenciamento de bacias hidrográficas teve 

início na década de 1940, adaptando-se o modelo de desenvolvimento integrado do Tenessee

Valley Authority-TVA (datado de 1933) sob a influência da United State Agency for 

International Developmen–USAID, a programas de desenvolvimento para as bacias dos rios 

São Francisco e Paraíba do Sul (CASTRO, 1995). Estas bacias foram, inicialmente, exemplos 

de aplicação de experiências de adoção de um modelo de gestão burocrática de bacias 

hidrográficas. 

Contudo, os estudos de bacias hidrográficas, de forma mais sistêmica e amparada em 

aportes de incentivos governamentais, de forma mais contundente pelo grau de abrangência, 

surge através das Bacias Hidrográficas Representativas e dos estudos de  Zonas Homogêneas 
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(hidrológicas) desenvolvidos pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – 

SUDENE.   

Vale salientar que a primeira referencia às zonas homogêneas (hidrológicas) no 

Nordeste datam de 1973, quando a SUDENE, com a assessoria da ORSTOM, desenvolve um 

plano de estudo sistemático dos recursos hídricos das pequenas bacias de todo o Nordeste. 

Esse estudo estabeleceu a planificação e a instalação de uma rede de Bacias Hidrográficas 

Representativas, que se prendiam aos aspectos hidráulico-hidrológico. Entretanto, tais estudos 

configuraram-se como um avanço fundamental nas pesquisas para o Nordeste.  

Baseando-se em Novelot (1974), aplicou-se para todo o Nordeste a técnica das Zonas 

Hidrológicas Homogêneas, elaborada para o Vale do Jaguaribe (DUBREUIL, et al., 1968; 

DUBREUIL & GUISCAFRE, 1971).  

Nessa região de mais de 1.600.000km2, Novelot (1974) identificou 229 zonas 

homogêneas diferentes de acordo com os critérios da pluviometria, permeabilidade do 

subsolo, relevo e altitude. Reagrupando-as para chegar a um número razoável, ele selecionou 

vinte (20) “grandes” zonas prioritárias, cada bacia devendo ser monitorada durante cinco a 

dez anos de acordo com a capacidade hidráulica e a qualidade das observações. Entretanto, a 

única bacia hidrográfica de análise localizada em zona “úmida” situava-se na zona canavieira, 

próxima de Recife, tendo sido estudada de 1975 a 1977. Tais bacias serviram como unidades 

de planejamento e regionalização do espaço nordestino18.  

Dentro desse contexto, passou-se a utilizar um modelo de gestão Econômico-

Financeiro, em que observa-se os projetos de investimentos setoriais e de desenvolvimento 

integral, por vezes, com demonstrações multisetoriais, destacando-se as experiências das 

bacias do Rio Jaguaribe, Mearim e Jatobá, bem como o da bacia do Rio Paraíba do Sul. Essas 

experiências basearam-se em levantamentos básicos integrados da bacia como forma de 

estabelecer a gestão de bacias hidrográficas e o desenvolvimento territorial de caráter 

regional.  

Entretanto, tais modelos de gestão não abrigavam sistemas representativos nem 

instâncias de interlocução social, tornando-se instrumentos governamentais de 

desenvolvimento, frequentemente sem respaldo social, possuindo poucos instrumentos 

 
18 No contexto institucional brasileiro, destaca-se a criação do Comitê Especial de Estudos Integrados 
de Bacias Hidrográficas, no ano de 1978, tendo como objetivos: realizar estudos integrados de bacias 
hidrográficas, monitorar os usos de água, classificar seus cursos e coordenar as diversas instituições 
envolvidas. Tal iniciativa reforçou o enfoque da gestão para as bacias hidrográficas brasileiras.  
(CUNHA; GUERRA, 1996).  
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jurídicos e financeiros que proporcionassem um maior potencial indutor de conservação e 

recuperação dos recursos hídricos e florestais.  

Campos (2003) destaca o Modelo Sistêmico de Integração Participativa como um que 

trouxe vários avanços e apresenta-se como um diferencial, pois, entre os modelos de GBH, 

este   

(...) apresenta como principal característica a criação de uma estrutura 
sistêmica, na forma de uma matriz institucional de gerenciamento, 
responsável pela execução de funções gerenciais específicas, e pela 
adoção de três instrumentos: 1. Planejamento estratégico por bacia 
hidrográfica; 2. Tomada de decisão através de deliberações 
multilaterais e descentralizadas; e, 3. Estabelecimento de instrumentos 
legais e financeiros. (CAMPOS, 2003,  p. 41) 

 

O autor destaca ainda que, entende-se gestão como um processo de administração 

correspondente a uma ação humana, cuja finalidade é controlar ou utilizar algo determinado 

como forma de obter o máximo de benefício social por um período indefinido. Campos 

(2003) apoiado em Lanna et al. (1990) e Dorfman (1993) ressalta que,  

 
Do ponto de vista gerencial, o modelo sistêmico de gerenciamento 
adapta a concepção da gestão ambiental às demandas gerenciais do 
gerenciamento de recursos hídricos. Sua extensão ao Gerenciamento 
de Bacia Hidrográfica, de caráter mais amplo, é viável, devido à sua 
concepção sistêmica e integradora. (CAMPOS, 2003, p. 43).  
 
 

O autor salienta que, tal modelo foi adotado na bacia do Rio Tapacurá em Pernambuco 

uma microbacia do rio Capibaribe, tal qual a microbacia do rio Camaragibe. 

Outro avanço em modelos de gestão de bacias hidrográficas pode ser observado na 

adoção do conceito de zonas homogêneas (geoambientais) que sofreu alterações significativas 

ao longo do tempo. Atualmente, passa-se a difundir as divisões regionais de bacias 

hidrográficas enquanto unidades de gerenciamento e planejamento  de “Âmbitos Territoriais 

Ótimos”. Essas formas de divisão foram disseminadas pelas experiências das cidades de 

Turim, Pavia, Milão e Bolonha que as administram através de um zoneamento geoambiental 

que não segue os limites políticos-administrativos. Estas cidades desenvolveram um modelo 

de gestão territorial que utiliza como unidade de planejamento e intervenção a bacia 

hidrográfica e suas zonas homogêneas, onde o uso e a ocupação do solo são aspectos 

fortemente considerados. 

A evolução no desenvolvimento de modelos de GBH, expressa a tendência da 

utilização do gerenciamento integrado, como tentativa de criar formas de desenvolvimento 
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territorial, principalmente em espaços urbanos, onde a complexidade das interações 

socioambientais é um problema para a adequação de modelos de gestão. 

Assim, como retratado por Lanna (1994) e Campos (2003), o Gerenciamento de Bacia 

Hidrográfica conforma-se como um importante instrumento que orienta o poder público e a 

sociedade, a longo prazo, na utilização e monitoramento dos recursos ambientais naturais, 

econômicos e sócio-culturais, na área de abrangência de uma bacia hidrográfica, de forma a 

promover o desenvolvimento sustentável.  

A utilização de modelos de desenvolvimento territorial baseados na GBH teve grande 

contribuição do uso de recortes como a zona homogênea. Esta pode ser tida como um recorte 

espacial oriundo da sobreposição de aspectos físico-naturais, sociais e econômicos das 

estruturas espaciais, engendradas também pelas possibilidades de o cidadão se apropriar 

desses espaços, através de processos intimamente ligados à evolução socioeconômica 

presente. Tal artifício de delimitação espacial reforçou o caráter de gerenciamento integrado. 

Contudo, o zoneamento não é um estudo corográfico19, pois, vai bem além da visão de 

recorte paisagístico e se apóia no recorte espacial geográfico. Para ampliar a mera 

organização de uma ordem de classificações taxonômicas e descrições, o zoneamento 

subentende uma ordem processual de análise do real no espaço geográfico. Entretanto, como 

na corografia, esse instrumento de análise, apesar de não ser um método, permite uma 

descrição calcada em conceitos e na explicação.   

Dessa forma, o zoneamento é um instrumento que pode ser tido como um elo de 

conexão entre os aspectos territoriais e ambientais e, no que tange ao planejamento urbano-

ambiental, o zoneamento confirma-se enquanto instrumento da política urbana expresso no 

Capítulo II do Estatuto da Cidade, Lei Federal n° 10.257/2001, que vem regulamentar os 

artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988. Essa lei surge como uma inovação ao 

adequar as questões ambientais ao espaço urbano introduzindo instrumentos operacionais de 

acoplamento entre os enfoques urbano e ambiental de planejamento e gestão. Assim, 

 
O Estatuto da Cidade inova ao definir o zoneamento ambiental também como 
instrumento de política urbana (Art. 4º). A Agenda 21, ao propor as Agendas 

 
19 A corografia é um método que foi fundamentado por Immanuel Kant, sendo este refinado por Karl 
Ritter que o transforma no que chama de método comparativo e que, segundo MOREIRA, “cria, de 
fato, uma forma e uma fase nova para a geografia, e designa-a Geografia Comparada”. assim, pode-se 
“inferir sua visão holística da terra” (MOREIRA, 2008, p. 15). Posteriormente, esse método, foi 
apropriado por Humboldt, para a elaboração da Geografia das Plantas, fortalecendo o exercício do 
método da comparação.  
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21 Locais, também coloca a necessidade de novos modelos de gestão 
territorial que incorporem os princípios ambientais do desenvolvimento 
sustentável. Os Planos Diretores elaborados a partir de 2001 já estão 
incorporando parâmetros ambientais ao zoneamento urbano, de modo que 
podemos considerar que se trata, agora, de um zoneamento urbanístico-
ambiental. (CARVALHO & BRAGA,  2005,  p. 3) 

 
O Estatuto vem atender uma demanda dos processos urbanos atuais que são regidos 

pela  Lei Federal n° 6766/1979, à qual se somam os dispositivos da Lei Estadual n° 6347/ 

1980 que trata do disciplinamento do parcelamento, uso e ocupação do solo no Estado e da 

Lei n° 9990/1987 – que disciplina o parcelamento, uso e ocupação do solo na Região 

Metropolitana do Recife-RMR. 

Salienta-se a menção desse instrumento já no Código das Águas (Decreto n° 

24.643/1934), sendo incorporado como artifício do Código Florestal, Lei Federal n° 

4.771/1965 bem como pela Lei n° 6.803/1980, que dispõe sobre as diretrizes básicas para o 

zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição, regulamentando normativas para o 

zoneamento urbano que compatibiliza as atividades industriais com a proteção do meio 

ambiente. Registra-se ainda, diversas resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente-

CONAMA que se referem a esse instrumento.   

Tal formalização jurídica confere uma importância normativa ao desenvolvimento de 

estudos que se apropriem do zoneamento enquanto ferramenta de análise ambiental do 

urbano, adquirindo maior relevo na escala das bacias hidrográficas.  

Não se pode deixar de mencionar que relevantes estudos para zoneamento foram 

realizados nos fins da década de 1980, através do Projeto de Zoneamento Ecológico 

Econômico (ZEE) da Amazônia Brasileira. Em levantamento realizado no ano 2000, por 

Steinberger constatou que todos os 22 projetos em execução no Brasil ignoravam o espaço 

urbano, porém utilizavam recortes espaciais baseados em divisores físicos-naturais, no qual 

destacava-se a bacia hidrográfica. A partir de 1996, segundo a autora, surgem menções a 

correlações do urbano no ZEE, o que promoveu uma maior integração entre as políticas 

publicas com o aporte  nesse instrumento, de aspectos da análise urbana.  

Steinberger, ratifica a afirmação de Ab`Saber quando este menciona que, embora se 

“admita a possibilidade de se elaborar ZEE em áreas criticas urbanas, não se trata de elaborar 

ZEE para áreas urbanas em substituição ao zoneamento urbano, mas de não ignorar o espaço 

urbano” (STEINGERGER, 2006. p. 158) 
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Contudo, cabe salientar que o zoneamento urbano é um instrumento de planejamemto 

municipal consagrado. Nesse sentido, Steinberger destaca o aspecto de complementaridade 

desses instrumentos, quando afirma que o  

Caráter indicativo do ZEE permite sua utilização como ferramenta 
para informar o planejador urbano que define por meio da lei de 
zoneamento urbano, o destino de determinadas áreas. Permite também 
que os planos municipais passem a ter um referencial sobre a região 
na qual estão inseridos e, por outro lado, que o ZEE não desconheça o 
urbano contido nos municípios que fazem parte do território zoneado. 
(STEINGERGER, 2006,  p. 158)   
 

 Desta forma, em espaços urbanos se faz necessário a complementaridade de escalas de 

zoneamento como forma de promover uma visão integrada do espaço.  

Os estudos de bacias hidrográficas, em especial, nas áreas urbanas, passam a ter maior 

projeção em decorrência, em grande parte, da densidade de atores sociais e seus interesses 

variados e, muitas vezes, conflitantes, que desencadeiam “atritos” entre os usos e ocupações 

ao longo dos canais de drenagem. Para tanto, diversos autores sugerem que o gerenciamento 

de bacias hidrográficas deva levar em conta os múltiplos usos da água e as desigualdades de 

apropriação dos recursos hídricos, para o estabelecimento de sistemas gestores de bacias 

hidrográficas (CUNHA, 1998; CAMPOS, 2003). Baseado nisso, é que se propõe levantar os 

principais usos e formas de ocupação da microbacia do rio Camaragibe. 

Em áreas urbanas, a microbacia hidrográfica parece ser um recorte viável de 

operacionalização do planejamento e unidade básica de intervenção, se for entendida como 

uma expressão menor da bacia hidrográfica. Dessa forma, tal recorte pode se tornar um 

espaço de análise suficientemente grande para compreender-se as dinâmicas socioambientais 

urbanas e pequeno o suficiente para ser um espaço de intervenção viável para o planejamento 

urbano e ambiental e/ou para a realização de estudos e pesquisas experimentais ou para a 

análise de aspectos representativos do território maior no qual a microbacia está contida. 

Uma das tendências para incorporar a questão ambiental no planejamento é associar o 

zoneamento sócio-ambiental ao meio físico, privilegiando-se a compartimentação do sítio 

urbano definida pela rede hidrográfica. Para atingir esse nexo entre o urbano e o ambiental, 

instrumentos como o Zoneamento Urbano e Ambiental se tornam relevantes. 
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As bacias e microbacias hidrográficas são unidades obrigatórias para a 
abordagem do planejamento urbano, na medida em que o destino do esgoto e 
do lixo sólido, para citar apenas dois resíduos das aglomerações urbanas, 
interfere, na vida de todos os usuários da mesma bacia. (MARICATO, 2001, 
p. 79-80). 

 
Deve-se salientar, no entanto, que o uso do sistema hidrográfico como referência para 

a compartimentação territorial não pode ser unívoco. A linha de cumeada tanto pode ser um 

elemento de divisão quanto de coesão de unidades territoriais. O mesmo vale para o talvegue. 

Não se deve dividir a cidade em microbacias e pura e simplesmente adotá-las como unidades 

de zoneamento. A questão é mais complexa e deve ser avaliada considerando-se também os 

demais parâmetros ambientais e sociofuncionais. Vale ter em conta o conhecimento da 

complexidade dos processos ambientais, urbanísticos e sociais que se desenvolvem no espaço 

urbano determinado. 

 
 
2.4  BACIAS HIDROGRÁFICAS URBANAS COMO UM  RECORTE DE ANÁLISE 

COMPLEXO 

 

Tomando como base a bacia hidrográfica enquanto marco espacial e, dessa forma, 

como expressão territorial e ambiental passível de análise socioambiental, ressalta-se, assim, o 

ambiente como categoria de análise sociológica. Nesse âmbito, suscitam-se alguns 

questionamentos, tais como: de que rede se fala ao analisar uma bacia hidrográfica? Até que 

ponto pode haver interações de escalas analíticas com esse recorte de estudo?   

 À primeira vista, pode-se fazer referência a rede de drenagem20 de determinado corpo 

hídrico, contudo, em áreas povoadas, esse contexto sofre forte alteração e tal referência seria 

simplória, porém, não errada, pois o que se observa é a necessidade de uma visão 

contextualizada da bacia hidrográfica. Assim, nessa, ocorre uma complexa justaposição de 

redes naturais (físico-biológicas), sociais e técnicas, que estabelecem usos e ocupações 

variados e dinâmicos no espaço, os quais são mais evidentes em espaços urbanos.  

 Reportando-se ao estudo de bacias hidrográficas urbanas, cabe salientar que, sob 

condições fisiográficas determinadas, o uso e ocupação do solo podem ganhar novas formas e 

novos conteúdos, onde a variável dimensão se destaca. Entretanto, também é de fundamental 

 
20 Por rede de drenagem entende-se a maneira pela qual se dispõe o traçado de rios e vales, bem como 
o padrão de drenagem constituído por um conjunto de canais fluviais de uma determinada região, a 
partir de qualquer numero de nascentes até sua desembocadura, existindo uma variedade de formas de 
drenagem que podem ser esquematizadas segundo sua configuração espacial (GUERRA, 2008). 
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importância não só descrever a espacialização do evento, mas analisar como esse processo 

ocorre e, assim, entender seus impactos.   

 Refletir sobre as escalas é refletir sobre elementos abstratos de análise e, mais ainda, 

sobre as orientações epistemológicas da pesquisa. De acordo com Castro, “como primeira 

lição de uma reflexão sobre a escala, impõe-se a idéia fundamental de que a medida não é 

objetiva.” (CASTRO, 2001, p. 135). Este autor destaca a intencionalidade da pesquisa 

científica ao salientar as palavras de Boudon, quando este afirma que “a utilização de uma 

escala exprime uma intenção deliberada do sujeito de observar seu objeto” (BOUDON apud 

CASTRO, 2001, p. 123). 

Ao escolher a bacia hidrográfica como recorte de análise, faz-se uma seleção 

deliberada de informações e formas de abordar a realidade diferenciada do que outro recorte  

pode proporcionar.  Assim, Castro salienta, ainda, que, 

(...) a idéia de recorte aqui correspondente à escolha de partes de igual 
valor. Cada recorte implicando, de fato, na constituição de “unidades 
de concepção”, que não têm necessariamente o mesmo tamanho ou a 
mesma dimensão, mas que colocam em evidência relações, 
fenômenos, fatos que em outro recorte não teriam a mesma 
visibilidade. (CASTRO, 2001, p. 135). 

 Vale ressaltar, ainda, que “O problema do tamanho é, na realidade, intrínseco à análise 

espacial e os recortes escolhidos são aqueles dos fenômenos que são privilegiados por ela.” 

(CASTRO, 2001, p. 121). Tal argumentação realça a importância da função matemática da 

escolha de escalas de análise ou da mudança destas, diminuindo, assim, o enfoque objetivo do 

estabelecimento de recortes, “em outras palavras, mudanças de escala não é uma questão de 

recorte métrico, mas implica transformações qualitativas não hierárquicas que precisam ser 

explicitadas” (CASTRO, 2001, p. 134). Esta autora expõe avanços metodológicos, quando 

não, epistemológicos, que fazem da escala um ponto de debates, o que tem aportado variadas 

contribuições para a constituição de estudos voltados para um pensamento mais sistêmico 

bem como, aprofundamentos mais complexos, quando não subjetivos, de recortes como a 

bacia hidrográfica, quando esta afirma, por exemplo, que as contribuições 

 

... para a problemática operacional da escala (...) está na sua libertação 
de um ponto de vista fortemente cartográfico e na sua observação da 
urbanização não apenas como uma forma de organização do espaço, 
mas também como um fenômeno social complexo, cujas escalas de 
observação/concepção apontam para mudanças de conteúdo e de 
sentido do próprio fenômeno. Ou seja, como já foi indicado no início, 
quando o tamanho muda, as coisas mudam, o que não é pouco, pois 
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tão importante quanto saber que as coisas mudam com o tamanho, é 
saber como elas mudam, quais os novos conteúdos nas novas 
dimensões. Esta é, afinal, uma problemática geográfica essencial 
(CASTRO, 2001, p. 137). 
 

 A escolha de uma escala de pesquisa passa a ser aqui uma tentativa de aproximação do 

real e do que se quer dar visibilidade. A escala pode ser tida como uma forma de apreensão da 

realidade, a qual estabelece o recorte de análise empírico e seus fenômenos que, por sua vez, 

carregam de sentido o recorte espacial objetivado. Assim, Santos afirma que 

 

(...) Esse fenômeno é mais fácil de se constatar no domínio dos 
eventos naturais. Qual a superfície atingida, num dado momento, por 
uma inundação? Que áreas registraram, num período dado, tal ou qual 
curva de temperatura? No domínio da ação, isto é, dos eventos de 
natureza social, o mesmo fenômeno se dá, ainda que sua identificação 
seja menos fácil. É evidente que podemos traçar, sem maior 
dificuldade, áreas de presença, única ou compartida, absoluta ou 
relativa, de um determinado produto agrícola ou de uma dada 
produção industrial ou de serviços, sua área de ocorrência. A 
dificuldade, aqui, se localiza na busca de uma explicação. Haveria que 
distinguir entre os fatores propriamente organizacionais, e os fatores 
propriamente técnicos, lembrando, porém, que, atualmente, uns e 
outros tendem a se confundir. Os fatores técnicos podem ser postos 
em paralelo com os dados propriamente naturais da duração dos 
eventos do mundo físico. Uma determinada espécie vegetal, digamos 
uma variedade de milho ou de trigo, tem leis de comportamento 
ligadas à sua própria natureza. Assim como a potência de um motor na 
determinação da velocidade. Mas o rendimento final vai depender da 
organização da produção. O difícil, frequentemente, é saber que 
características “naturais” ou técnicas induzem determinadas formas 
organizacionais e vice-versa. Se o evento não é o equivalente de 
localização, (...) o conteúdo das diversas áreas tem o que ver com a 
natureza dos eventos que nela se estendem.  (SANTOS, 1996, p. 150).  

 

 No percurso de reflexões sobre as escalas analíticas, aqui expostas, cabe ressaltar que, 

mais do que os eventos que ocorrem num dado recorte espacial e temporal, a explicação e seu 

processo de produção é que se fazem mais pertinentes.  Também, é salutar destacar que, numa 

dada área, como uma bacia hidrográfica, associados ao uso e/ou a uma ocupação, diversos 

outros eventos se juntam e interagem, formando uma combinação geralmente coerente. 

Porém, coexistem, no âmbito dos eventos, ordem e desordem, ocupando uma determinada 

extensão, uma área de ocorrência. Alguns princípios para esta análise são expostos por 

Santos, ao retratar que “as áreas de ocorrência podem ter conteúdos parecidos, mas nunca 

idênticos. (...) Cada lugar é uma combinação quantitativa e qualitativamente específica de 

vetores.” (SANTOS, 1996, p. 151). Indo mais além, observa-se um refinamento conceitual, 
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no que tange à escala e sua relação com os eventos, expostos pelo aludido autor quando 

afirma que, 

A noção de escala se aplica aos eventos segundo duas acepções. A 
primeira é a escala da “origem”, das variáveis envolvidas na produção 
do evento. A segunda é a escala do seu impacto, de sua realização. 
Além do mais, os eventos históricos não se dão isoladamente. Esse 
não-isolamento se traduz por dois tipos de solidariedade. O primeiro 
tem como base a origem do evento, sua causa eficiente, cuja 
incidência se faz, ao mesmo tempo, em diversos lugares, próximos ou 
longínquos. Trata-se, aqui, de eventos solidários, mas não 
superpostos: sua ligação vem do movimento de uma totalidade 
superior à do lugar em que se instalam. O outro tipo de solidariedade 
tem como base o lugar da objetivação do evento, sua própria 
geografização. Aqui os diversos eventos são solidários porque estão 
superpostos, ocorrendo numa área comum. No primeiro caso, temos a 
escala das forças operantes e no segundo caso temos a área de 
ocorrência, a escala do fenômeno. Aliás, a palavra escala deveria ser 
reservada a essa área de ocorrência e é nesse sentido que se pode dizer 
que a escala é um dado temporal e não propriamente espacial; ou, 
ainda melhor, que a escala varia com o tempo, já que a área de 
ocorrência é dada pela extensão dos eventos. (SANTOS, 1996, p. 
152). 

 

Vale ressaltar que, ao escolher uma escala é preciso ter em mente que ela será mais um 

norteador de conceitos e explicações e pode-se perceber demandas de uso de simultaneidades 

de escalas, face ao método adotado. Porém, se tomado como parâmetro o grau de 

generalidade da análise e dos fenômenos e/ou eventos, observa-se que, quanto maior for a 

escala espacial de análise, maior será sua riqueza de detalhes, já que esta corresponde a uma 

área pequena. Assim, em escalas espaciais pequenas (áreas grandes), o evidenciamento dos 

detalhes irá diminuindo face à elevação do nível de generalidade.   

A apreensão da realidade num dado recorte de análise espacial e, em especial, na 

microbacia hidrográfica urbana, supõe a integralidade sistêmica dos fenômenos e a relação de 

proporcionalidade entre aumento e diminuição de detalhes do processo de percepção da 

realidade. 

 Face à escala adotada, pode-se tornar ora o ambiental ora o território num aspecto do 

real e a escala, em outro, o que nos aproxima da idéia ou talvez do princípio basilar da 

geografia que põe o espaço como objeto e recorte de análise e as relações sociedade-natureza 

como enfoque e/ou objetivo da análise geográfica e, portanto, socioambiental. Assim, pode-se 

adotar a microbacia hidrográfica como objeto e recorte de análise e a relação sociedade-
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natureza como enfoque e/ou objetivo da análise socioambiental, independentemente, dessa 

relação se dar numa escala restrita como a microbacia. 

 

2.5 A MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMARAGIBE ENQUANTO  
RECORTE DE ANÁLISE 

 

Como forma de abarcar a complexidade do espaço em questão, tomou-se como 

instrumento de análise o zoneamento geoambiental e a delimitação de zonas homogêneas, 

contudo, estas não foram demarcadas segundo as sub-bacias de drenagem da microbacia do 

rio Camaragibe, mas, sim, com base na repartição do uso e ocupação do solo, à qual foram 

associadas a elementos físico-naturais.  

Tal escolha se deve ao caráter urbano da bacia hidrográfica, pois, embora uma mesma 

sub-bacia possa apresentar condições homogêneas de delimitação no que tange às condições 

fisiográficas, esta também pode conter variáveis sociais que deflagrem processos variados de 

modificação dos ritmos de alteração das estruturas naturais e socioambientais. Destacam-se 

como tais a densidade de ocupação e o perfil de uso e ocupação desses espaços, o que vai 

condicionar ações diferenciadas.   

No espaço urbano e, consequentemente, na microbacia do rio Camaragibe, em 

especial, encontra-se um rico, quando não, particular, conjunto de usos e formas de ocupação 

do solo, que podem variar segundo o grau de urbanização, a presença de áreas vegetadas, 

conservadas ou não, a forma de ocupação, ordenada ou não, formal ou informal, bem como a 

presença de reminiscências agrícolas, como um assentamento rural e de áreas de monocultura   

canavieira, em perímetro urbano. 

Tais fatos contribuem para o aumento da importância de variáveis como o uso e a 

ocupação do solo no estabelecimento de zoneamentos e tipologias aplicadas ao planejamento 

urbano-ambiental. Contudo, é inegável a necessidade de apropriação de escalas físicas de 

delimitação espacial mais detalhada, principalmente, para o implantação de projetos de 

engenharia voltados para áreas de risco geológico-geomorfológico.  

Entretanto, a compatibilização dessas escalas, por vezes, se faz de forma conflituosa, 

na medida em que o conteúdo das mesmas diverge espacialmente e temporalmente. Isso 

porque, as estruturas sociais e físico-naturais carregam divergências e instabilidades de 

delimitação de suas áreas no tempo, suscitando, assim, a importante interação dos conceitos 
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de ambiental e território, para o equacionamento de conflitos pela apropriação do espaço e 

para redução de riscos de degradação ambiental e de insegurança humana, decorrentes do uso 

e ocupação inadequada do solo. 

A aplicação de um modelo de “unidades de análises” baseado nas sub-bacias, 

inicialmente delimitadas, mostrou-se inadequado quanto à escala da microbacia e quanto às 

diferenças marcantes do padrão de ocupação.  

Assim, o estudo em tela identifica, analisa e agrupa o conjunto de usos e formas de 

ocupação do solo, que guardam certa homogeneidade, segundo os cursos alto, médio e baixo 

do rio Camaragibe. Salienta-se ainda que, mesmo na escala de sub-bacias dentro da 

microbacia, várias dessas unidades não se mostravam suficientes para caracterizar setores 

homogêneos, já que incluíam diferentes situações ambientais, relacionadas aos diferentes usos 

e distintos padrões de ocupação do solo.  

Tal realidade é característica de muitas cidades de regiões subdesenvolvidas, onde as 

disparidades de desenvolvimento são patentes, a exemplo do que ocorre nas metrópoles 

nordestinas, onde “A relação geográfica mais simples, a relação homem/terra, é cada vez 

menos determinada pelas características da área e pelo processo direto de produção, e cada 

vez mais um resultado do processo de organização da produção vista como um todo.”

(SANTOS, 1996, p. 149-150).  

É preciso ressaltar que espaços periféricos como o Nordeste brasileiro, possuem 

peculiaridades e formações sociais diversas, nas quais se pode observar que as relações 

homem/terra vêm-se tornando cada vez mais mediadas por aportes técnicos e interações 

proporcionadas pelas diversas redes, sejam essas, naturais, técnicas e/ou sociais. Assim, o 

processo de organização desses espaços, passa a ser mais complexo, sobretudo, em áreas 

urbanas onde, além do processo de organização produtiva, ocorre o processo de produção e 

reprodução urbana.  
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CAPÍTULO 3 O CENÁRIO DA MICROBACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO CAMARAGIBE 

 

 

3.1 ASPECTOS FÍSICOS E BIÓTICOS DA MICROBACIA HIDROGRÁFICA 

 

3.1.1 O Clima  

 

O clima predominante na Região Metropolitana do Recife, segundo a classificação de 

Köppen (1948) é do tipo As’, quente e úmido com precipitações elevadas. Os dados 

pluviométricos e pluviográficos utilizados neste estudo são os referentes aos Postos de 

Igarassu (1911 – 1942) e Recife (1911 – 1985). Os dois postos pluviométricos de Recife estão 

localizados nos bairros da Caxangá e do Curado, próximos da divisa com os municípios de 

Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes, respectivamente. Os dados obtidos nestes postos 

apresentam as seguintes características básicas aplicáveis a toda a Região Metropolitana do 

Recife: 

Precipitação Média Anual: 1.783,0 mm a 1.968 mm; Precipitação Máxima 
Mensal: 775,0 mm; Precipitação Média Máxima Mensal: 294,6 mm; Dias de 
Chuva por Ano: 185 dias; Período Mais Chuvoso: Abril a Julho; Período Mais 
Seco: Setembro a Dezembro; Temperatura Média Anual: 26º C; Umidade 
Relativa Média Mensal: 80%. (CONDEPEFIDEM, 2006). 

 
A microbacia hidrográfica está inserida numa área de clima As’, ou seja, tropical 

quente e úmido, com regime de chuvas de outono/inverno, precipitação anual média de 

1.783,0mm e temperatura média anual de 26°C. A umidade relativa do ar no Recife encontra-

se com média anual acima dos 80%, sendo mais alta no mês de junho quando atinge 86% e 

menor em novembro, com 74%, o que representa uma variação de apenas 12%. 

De acordo com a média histórica de precipitação, o período mais chuvosos vai de abril 

a julho. Nesse intervalo de tempo, os órgãos de Defesa Civil ficam em alerta. Em termos de 

distribuição percentual, pode-se dizer que 75 a 80% das chuvas anuais acontecem no semestre 

chuvoso, de março a agosto e 20 a 25% no período seco, de setembro a fevereiro 

(CAMARAGIBE, 2006).  
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No Nordeste oriental, região na qual se insere a microbacia do Rio Camaragibe as 

chuvas são principalmente frontológicas. Tem-se como principais mecanismos de produção 

das chuvas a penetração de frentes frias provenientes de regiões sub-antárticas e as 

instabilidades causadas pelo avanço desses sistemas, constituem o principal mecanismo da 

formação de chuvas da costa oriental nordestina.  

O sistema que dá origem às frentes frias é denominado de Frente Polar Atlântica – 

FPA, o qual migra pela costa do Brasil em sentido sul-nordeste, até o encontro com os ventos 

tépidos, constantes e estáveis, os alísios de leste e sudeste do anticiclone do Atlântico Sul, 

predominantes durante todo o ano na costa oriental do Nordeste e que, no contato com as 

frentes frias, são os responsáveis pelas chuvas regionais de outono-inverno.  

Tal temporalidade de ocorrência das chuvas é um diferencial regional que, segundo 

Andrade e Lins (2001), é uma particularidade, já que nas demais áreas do Brasil tropical, a 

ocorrência de chuvas se dá, especialmente, no verão, caracterizando os climas Aw e Aw’.  

Também, cabe ressaltar, a influência  da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). 

Formada pela convergência dos alísios dos hemisférios norte e sul, esta Zona possui ainda 

interação com um conjunto diverso de características, atmosféricas e oceânicas, tais como: a 

Zona de Máxima Temperatura da Superfície do Mar (TSM); a Zona de Máxima Convergência 

de Massa e a Zona da banda de Máxima Cobertura de Nuvens Convectivas.  

Esse conjunto de características em sua relação sistêmica, proporciona um movimento 

em forma de ondas que levam a CIT a variar sua posição em relação ao eixo do equador, 

passando a se configurar como uma zona de localização variável ao longo do ano. Assim, a 

marcha anual da ZCIT tem, aproximadamente, “ o período de um ano, alcançando sua posição 

mais ao sul durante o mês de abril.” (HASTENRATH E HELLER, 1977, p. 79), o que 

representa a incidência da banda de nebulosidade oeste da ZCIT, contribuindo para as chuvas 

do outono do Nordeste do Brasil, especialmente, em sua parcela norte.  

 Contudo, apesar da sofisticação das técnicas e tecnologias de previsão metereológica, 

bem como da densidade maior de estudos, os mesmos não são suficientes, no presente, para 

lidar com o aumento de condições cada vez mais extremas dos fenômenos naturais e de 

abarcar a carga de interações a eles associados.  

Observa-se  que os eventos climáticos e metereológicos têm que considerar um grau 

cada vez maior de incertezas e  instabilidades na mensuração probabilística dos tempos de 

retorno dos eventos.  
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3.1.2 Aspectos Geológico-Geomorfológicos 

A microbacia hidrográfica do rio Camaragibe, está localizada sobre a franja leste do 

Embasamento Cristalino. Na maior parte da área as “rochas do Embasamento Cristalino, 

[estão] recobertas pelo seu solo residual; pelos sedimentos da Formação Barreiras; e pelos 

depósitos aluvionares.” (BANDEIRA, 2003,  p. 114). 

Na área da microbacia, o Embasamento Cristalino é formado por rochas do 

Complexo Granítico-Gnáissico que são rochas intrusivas de idade arqueana (2,1 a 1,5 bilhões 

de anos), pertencentes ao Maciço Pernambuco-Alagoas (ALHEIROS, et. al., 1998). De 

acordo com a literatura, esta unidade geológica apresenta, pelo menos, quatro fases de 

deformação, das quais a última, associada à falhamentos sob regime cisalhante, resultou na 

formação do Lineamento Pernambuco.  

Bandeira, em estudo de referência, toma como base pontos de análise da bacia do rio 

Camaragibe, onde, das três áreas de estudo de sua dissertação, duas se localizam no médio 

trecho dessa microbacia. Segundo essa autora, “A Formação Barreiras constitui-se de um 

sedimento fluvial, areno-argiloso, de coloração creme a avermelhada, dependendo da 

intensidade da oxidação do ferro. Constitui uma extensa cobertura sedimentar que ocupa toda 

a porção norte do município, restringindo-se aos topos do relevo mais para sul.” 

(BANDEIRA, 2003, p. 119). Essa cobertura sedimentar, em grande parte é recoberta por 

solos residuais, sobrepostos diretamente à rocha mãe, os quais apresentam, quase sempre, 

uma transição gradual, frequentemente, em função da profundidade. 

Segundo Alheiros (1998), a Formação Barreiras “teve sua deposição associada aos 

eventos cenozóicos de natureza climática e/ou tectônica, que permitiram, durante o final do 

Terciário (Plioceno), há cerca de 2 milhões de anos, o extenso recobrimento das superfícies 

expostas do embasamento, colmatando um relevo bastante movimentado.” (ALHEIROS, 

1998, p. 74). Ainda segundo a autora, essa formação associada aos processos fluviais, mostra, 

pelo menos, três fácies distintas: leque aluvial proximal, leque distal/planície aluvial e canal 

fluvial. 

Os depósitos aluvionares, da microbacia do Camaragibe são, em sua maioria, recentes, 

arrancados das margens e das vertentes e depositados, em grande parte, em bancos, no médio 

e baixo curso. Contudo, destacam-se pequenos depósitos suspensos no alto curso, nas 

vertentes dos vales, denunciando, assim, afundamentos dos talvegues.  Segundo Bandeira, os 

depósitos aluvionares, nessa microbacia “apresentam cores claras e são constituídos de areias, 
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siltes e argilas. Seu relevo plano e rebaixado não interfere nos processos de escorregamento e 

erosão das encostas.” (BANDEIRA, 2003, p. 121). De acordo com o mapa planialtimétrico da 

FIDEM (1987) e as informações do Projeto UNIBASE Digital da Agência 

CONDEPE/FIDEM (1997), o modelado da microbacia compreende dois grandes conjuntos: o 

ambiente de morros e o ambiente de planícies, os quais estão permeados pelo ambiente 

aquático. 

Os Ambientes de Morros fazem parte da Formação Geológico-geomorfológica do 

Grupo Barreiras e podem ser divididos em dois tipos de modelado: 

 
a) Tabuleiros: Predominantes no alto e em parcelas do médio curso do rio Camaragibe, 

representado pelos bairros de Aldeia dos Camarás e Borralho, em Camaragibe e parcela 

nordeste do Município de São Lourenço da Mata. Os tabuleiros ocupam a maior parcela da 

área da microbacia, representando 40% da área total. Vale ressaltar que esse tipo de modelado 

constitui uma expressiva mancha contínua com altimetria acima de 100m, que se posiciona no 

divisor de águas da microbacia do rio Camaragibe em seu limite leste com a bacia 

hidrográfica do Bebeirbe e ao norte com a bacia hidrográfica do Paratibe.  

b) Morros e Colinas: Ocupam parcelas do médio curso, correspondentes aos bairros que 

margeiam a PE-05 e que concentram aproximadamente 70% da população de Camaragibe e 

66% da população da microbacia. Constituem-se de morros espaçados com altitudes acima de 

80m e colinas com altitudes geralmente inferiores a 80m. Encontra-se, nessa área, o ponto 

culminante do relevo camaragibense e da microbacia hidrográfica, situado na Chácara 

Pedreira (bairro João Paulo II), em uma elevação de 135,8m de altitude.  

Os Ambientes da Planície situam-se no baixo curso da bacia. Têm características de 

planície flúvio-marinha, ou seja, de terrenos formados por depósitos sedimentares que datam 

do período Quaternário, compostos por sedimentos fluviais, cujo maior depositário é o rio 

Capibaribe e por sedimentos advindos de regressões e transgressões marinhas que deram 

origem a uma área aplainada com pequenas elevações. Além destas, encontram-se pequenas 

manchas dispersas de planície originadas pela deposição fluvial. 

   Na microbacia, a planície flúvio-marinha localiza-se no extremo sudeste do município 

de Camaragibe, nos bairros de Jardim Primavera, Vila da Inabi e Nazaré. Esse modelado 

aplainado está circundado por morros em todas as faces do território de Camaragibe e, 

ligando-se, na porção leste, à planície  da Cidade do Recife, representada pelos bairros de 

Dois Irmãos, Sítio dos Pintos e Caxangá. 
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 Os Ambientes Aquáticos ocorrem sobrepostos aos Ambientes de Morros e da Planície, 

estando representados pelos corpos d’água existentes na microbacia. Compreendem as águas 

superficiais formadas pelas águas doces dos rios, canais, lagos, lagoas e açudes, além dos 

depósitos subterrâneos existentes sob a forma de aqüíferos, lençóis ou formação correlata.   

A maior parcela territorial da microbacia do rio Camaragibe encontra-se em ambientes 

de morros e colinas do  Grupo Barreiras21  e o restante, em ambientes da planície. A estes dois 

ambientes encontra-se sobreposto o ambiente aquático. Esses três ambientes compõem  as 

unidades morfológicas da bacia hidrográfica do rio Camaragibe (Mapa 02). No tocante a do 

município de Camaragibe, Bandeira (2003), afirma que, 

No município de Camaragibe, destacam-se dois conjuntos 
morfológicos distintos: os morros e a planície. As áreas altas, com 
terrenos em sua maioria ativos (imaturos), dominam o relevo do 
município (80%), sendo constituídos de tabuleiros com vales 
verticalizados em forma de “V”, instalados preferencialmente nos 
sedimentos da Formação Barreiras. A porção sul do município mostra 
relevos mais maduros, sendo que as formas mais arredondadas e com 
vales abertos estão quase sempre associados aos solos residuais. 
(BANDEIRA, 2003, p. 132). 

 

A microbacia do rio Camaragibe faz parte da bacia do rio Capibaribe. Seu território é 

banhado por um conjunto de rios, riachos e espelhos d’água, destacando-se, de montante para 

jusante, os riachos São Bento, das Tintas, Coronel, Bica Fontainha, Uma e Burro Velho pela 

margem direita e os riachos das Araras, do Burro, das Pedrinhas, do Prata e Dois Irmãos pela 

margem esquerda. Esses riachos banham a parte leste do município de São Lourenço da Mata, 

todo o município de Camaragibe e a parcela oeste do Município do Recife.  

Os espelhos d`água da microbacia estão constituídos pelo Açude Torquato de Castro, 

Açudes da Telebrás, Lagoa Céu Azul, Açude São Bento, Açude do Prive, Açude São João e 

Açude Jacaré no Município de Camaragibe e pelos Açudes do Prata, Dois Irmãos, do 

Germano e do Meio no município de Recife (Quadro 03). 

 

 

 

 
21 Dentro da microbacia do rio Camaragibe, os depósitos do Plio-pleistocênicos deram origem a dois tipos de morfologia: os 
tabuleiros, predominantes na porção norte da bacia, ocupando 20% de sua área e constituindo uma expressiva mancha 
contínua com altimetria acima de 100m; e as colinas que ocupam a porção sul e leste, representando cerca de 45% do 
território da bacia e constituindo elevações espaçadas, com altitudes inferiores a 80m.  
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Quadro 03: CORPOS HÍDRICOS DA MICROBACIA DO RIO CAMARAGIBE 

Corpos Hídricos / Toponímia Localização: Bairro / Município 

Rio Camaragibe Parcela leste do município de São Lourenço da Mata, 
todo o Município de Camaragibe e parcela oeste da 
Cidade do Recife. 

Riachos  
Riacho São Bento Bairro Novo – Camaragibe 
Riacho das Pedrinhas Vale das Pedreiras e Jardim Primavera – Camaragibe 
Riacho das Tintas Jardim Primavera, Vila da Inabi e Nazaré – Camaragibe 
Riacho Água da Matéria Bairro dos Estados – Camaragibe 
Riacho Coronel Borralho – Camaragibe 
Riacho do Prata Dois Irmãos – Recife 
Riacho Uma Vila da Fábrica – Camaragibe 
Riacho do Burro Velho Borralho – Camaragibe 
Bica Fontainha Bairro Novo; Bairro dos Estados – Camaragibe 
Riacho Dois Irmãos Dois Irmãos – Recife 
Córrego do Burro Tabatinga – Camaragibe 
Córrego das Araras  Tabatinga – Camaragibe 
Espelhos d’água  
Açude Torquato de Castro Aldeia – Camaragibe 
Lagoa Céu Azul Céu Azul – Camaragibe 
Açudes da Telebrás Aldeia – Camaragibe 
Açude São Bento Vila da Fábrica – Camaragibe 
Açude do Privê Vila da Fábrica (Prive Vermont) – Camaragibe 
Açude São João Vila da Fábrica – Camaragibe 
Açude Jacaré Vila da Fábrica – Camaragibe 
Açude do Prata Dois Irmãos – Recife 
Açude Dois Irmãos Dois Irmãos – Recife 
Açude do Germano Dois Irmãos – Recife 
Açude do Meio Dois Irmãos - Recife 

Fonte.: Adaptado e atualizado de PREFEITURA DE CAMARAGIBE-SEPLAMA, 2006. 
 

Para efeito do presente estudo a microbacia do rio Camaragibe foi dividida em três 
segmentos, a saber: o alto curso, que se estende das nascentes até o limite oeste da Zona de 
Preservação Permanente–ZPP; o médio Curso, do limite oeste da ZPP até o encontro do rio 
Uma (Canal da Braspérola) com o rio Camaragibe; e o baixo Curso, da referida confluência 
até a foz, no rio Capibaribe, logo após o rio cruzar a BR–101. O mapa 03, contém os limites 
dos três segmentos fisiográficos da microbacia, bem como as bacias hidrográficas limítrofes, 
a saber: a bacia do rio Paratibe, a nordeste, a do Beberibe, a leste e a do Capibaribe ao norte, a 
oeste, ao sul e a sudoeste. 
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3.1.3 O Sistema Hídrico e a Degradação das Nascentes  

 
O rio Camaragibe nasce no município de São Lourenço da Mata e segue a direção 

noroeste-sudeste  até a sua desembocadura no rio Capibaribe, logo após cruzar a BR-101. Ao 

longo desse percurso foram selecionados oito pontos  (Mapa 03) representativos das 

condições ambientais de trechos do rio com certo grau de homogeneidade de uso e ocupação 

do solo e onde foram efetuadas medições e avaliadas as características. Como forma de 

avaliar o atual estado de degradação dos trechos, por meio dos pontos selecionados e, assim, 

observar empiricamente a quantidade e qualidade da água bem como identificar as áreas de 

proteção  permanente dos recursos hídricos na microbacia. 

Com esse objetivo, o curso principal do rio Camaragibe foi percorrido em mais de 

85% de sua extensão e, nos pontos selecionados, foram aferidas a largura e a profundidade do 

curso d`água, bem como efetuadas observações relativas ao uso e ocupação do solo e  seus 

impactos nos recursos hídricos, conforme descrição apresentada a seguir. 

O rio Camaragibe em seu alto curso é alimentado por cerca de treze (13) pequenos 

cursos d`água, cuja largura varia de 30 a 80cm. Tais filetes de água vão-se unindo, seguindo 

os declives do terreno até formarem um pequeno açude na propriedade Torquato de Castro 

(Foto 01) o qual foi ampliado através da elevação de seu barramento.  Posteriormente, o filete 

inicial torna-se um córrego de maior volume, denominado de riacho Besouro que, no Ponto 

0122  (Foto 02), possui 1,15m de largura e cerca de 0,30m de profundidade. A água, nesse 

ponto, é límpida e inodora, sendo expressiva a presença de matas ciliares. Nesse ponto as 

medições foram efetuadas no período seco. 

A segunda medição ocorreu também no alto curso sob a ponte da Av. Telebrás, no 

limite entre os Municípios de Camaragibe e São Lourenço da Mata (Ponto 02) (Fotos 03 e 

04). Neste ponto o riacho Besouro passa a ter 1,50m de largura e 0,90m de profundidade. 

Cerca de 200m acima desse ponto de medição, se localizam os açudes da propriedade 

TELEBRAS (Foto 05). 

 

 

 
22 Durante os levantamentos de campo, infelizmente não foi possível medir a vazão nos oito pontos do rio 
Camaragibe pela falta de um instrumental de suporte. Os dados foram levantados no período seco, 
correspondente ao mês de dezembro e janeiro de 2007. Para medição, foi utilizada um fita métrica de 20m para o 
comprimento e uma régua de 2,50m, modulável para a profundidade, bem como, cordas com pesos de chumbo. 
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Foto do autor, 2008. 

Foto 01: Nascente do Rio Camaragibe. Açude 
na Propriedade Torquato de Castro 

Foto do autor, 2008. 
Foto 02: Ponto 01 de Medição a cerca de 
220m do ponto final do córrego mais extremo 
da microbacia 
 

 

O ponto 03 localiza-se nas proximidades do km10 da estrada de Aldeia, na 

confluência desta via com a linha de alta tensão da CHESF, sob a qual situa-se o ponto de 

medição. Nesse ponto o rio tem 1,30m de largura por 0,75m de profundidade. Tal diminuição 

das dimensões do rio pode ser decorente de uma série de pequenos barramentos que foram 

realizados por particulares ao longo de seu curso bem como da morte de algumas nascentes e 

da retirada da cobertura vegetal em parcelas significativas da área de drenagem. A água nesse 

ponto ainda apresenta-se límpida e livre de resíduos sólidos urbanos. 

O ponto 04 (Fotos 06 e 07), no Médio Curso, localiza-se no bairro do Borralho, no 

cruzamento do rio Camaragibe com a tubulação do Gasoduto da PETROBRÁS, denominado 

Nordestão e que transporta gás natural do Estado do Rio Grande do Norte para a Região 

Metropolitana do Recife.  

Nesse ponto o rio passa a ganhar mais volume, com a confluência de uma densidade 

maior de córregos, dentre os quais destacam-se o Córrego do Burro Velho, medindo 1,90m de 

largura por 70cm de profundidade e o Riacho Coronel, medindo 1,80cm de largura por 0,98m 

de profundidade. Após receber esses dois afluentes, o rio Camaragibe passa a ter 5,40m de 

largura e  1,96m de profundidade. Registra-se boa presença de mata ciliar nas proximidades 

desse ponto.  
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Foto do autor, 2009. 

Foto 03: Ponto de Medição 02, sob a 
ponte do rio Camaragibe, na Estrada da 
Telebrás. 

 Foto do autor, 2009. 
Foto 04: Ponto de Medição 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Foto do autor, 2009. 

Foto 05: Açude do Centro de Treinamento da TELEBRÁS, 
àrea de nascentes. 
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Foto do autor, 2008. 
Foto 06: Faixa de domínio do Gasoduto –
Nordestão sobre o ponto de medição 04, 
localizado na base da imagem a direita. 

Foto do autor, 2008. 
Foto 07: Ponto 04 de Medição 

 

 O Ponto 05 (Foto 08), no Médio Curso, está posicionado no bairro de Céu Azul, no 

limite da Zona de Preservação Permanente–ZPP de Camaragibe. Nesse ponto, localizado após  

a travessia de uma área urbana de ocupação rarefeita e antes de um fragmento florestal, o rio 

mede, aproximadamente, 4,50m de largura por 1,46m de profundidade. Após esse ponto, o rio 

cruza toda a ZPP e penetra no centro urbano de Camaragibe, uma área urbana densa, onde 

mesclam-se áreas de preservação histórica e áreas de pobreza, com elevada ocupação nas 

margens e nos terraços fluviais onde o rio segue encaixado.  

 

 
Foto do autor, 2008 

Foto 08: Ponto de Medição 05 com fragmento florestal ao 
fundo. 
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 O Ponto 06 (Foto 09), no Baixo Curso, localiza-se no cruzamento do rio Camaragibe 

pela PE-27 (Estrada de Aldeia). Pouco antes desse ponto, o rio tem um estrangulamento de 

seu leito, causado por ocupações urbanas e aterros irregulares. Nesse ponto, também é visível 

a alteração brusca da cor da água que passa a assumir tons escuros, com forte turbidez e 

presença elevada de resíduos sólidos. No ponto 06, o rio mede 4,20m de largura e 1,20m de 

profundidade. Observa-se também a obsolescência da infra-estrutura da ponte sobre o rio 

Camaragibe, na PE-27, cujas paredes de sustentação estão desmoronando (Foto 10).  

Vale ressaltar que outras pontes sobre o rio Camaragibe encontram-se sub-

dimensionadas e/ou sem conservação, destacando-se, entre estas, a Ponte da Baixinha, em 

Aldeia de Baixo (Camaragibe), a Ponte da Av. Ribeiro Pessoa no bairro da Caxangá  (Recife) 

e a Ponte da Av. Mac Dowell em Jardim Primavera (Camaragibe). 

 

  
Foto do autor, 2008. 

Foto 09: Ponto de Medição 06 sob a ponte da 
PE-27, com visualização de moradias nas 
proximidades. 

Foto do autor, 2008. 
Foto 10: Ponto de Medição 06, abaixo da ponte 
da PE-27, tendo à esquerda mostra da 
deterioração das estruturas de sustentação. 

  

O Ponto 07 (Fotos 11 e 12), no Baixo Curso,  está localizado logo após o limite entre 

os municípios de Camaragibe e Recife, no Bairro da Caxangá, após a confluência  do rio das 

Tintas com o Camaragibe nas proximidades da ponte da Av. Ribeiro Pessoa.  

Nesse ponto, o rio encontra-se no ambiente da planície e mede 3,98m de largura e 

1,60m de profundidade. Antes de atingir o ponto 07, o rio cruzou uma área densamente 

povoada, onde sofreu retificação em determinados trechos, por tratar-se de uma área 

encharcada, caracterizada por uma depressão relativa suave. Ao cruzar essa área o rio sofre a 

forte pressão urbana de seu entorno, constituído pelos bairros da Vila da Inab, Nazaré e 

Jardim Primavera, todos em Camaragibe.  
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Foto do autor, 2008. 

Foto 11: Ponto 07, vista do rio, a partir da ponte, 
na direção da foz. 

Foto do autor, 2008. 
Foto 12: Ponto 07, vista do rio a partir da ponte 
na direção da nascente. 

 

Nesse ponto, vale destacar o elevado grau de assoreamento do rio das Tintas, oriundo 

do carreamento de sedimentos de uma jazida de argila desativada (Fotos 13 e 14) e sem 

tratamento de recuperação da área, localizada entre Recife e Camaragibe. Nas proximidades 

da jazida o rio teve trechos retificados para evitar os constantes alagamentos, contudo, tal 

solução apenas transferiu o problema para jusante, com inundações dos bairros de Nazaré, em 

Camaragibe e Caxangá, no Recife.  

 

Foto do autor, 2008. 
Foto 13:  Jazida de argila desativada, em 
avançado processo de erosão. 
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Foto do autor, 2008 

Foto 14: Voçorocas na base do talude da 
jazida. 

 

 O Ponto 08 (Foto 15), no Baixo Curso, situado no cruzamento do rio Camaragibe pela 

rodovia BR-101, a cerca de 400m de sua foz, no Capibaribe (Figura 01). Nesse ponto, o rio 

atinge 11,80m de largura e 1,70m de profundidade. Entre os  pontos 07 e 08, o  rio possui em 

suas margens significativa quantidade de tanques de piscicultura e expressiva ocupação 

urbana, constituída, em grande parte, por edificações subnormais e, nas proximidades destas, 

por loteamentos formais. 

Observa-se também diversos pontos de inundação nos loteamentos Nova Morada e 

Novo Caxangá. No trecho, o rio Camaragibe também recebe alguns afluentes pela sua 

margem direita,  o que contribui para ampliar seu volume de água, destacando-se o córrego 

São Brás e o riacho Dois Irmãos. Esse último afluente possui poucas ocupações em suas 

margens e nascentes que se encontram no Parque Estadual e Reserva Ecológica Mata de Dois 

Irmãos e parte de seu curso na propriedade da Universidade Federal Rural de Pernambuco, o 

que favorece o aumento do volume de água e a diluição de parte da poluição do rio 

Camaragibe.   
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Foto do autor, 2008. 

Foto 15: Ponto de Medição 08, no trecho do rio sob a Ponte da 
BR-101. 

 

 

Figura 01: Imagem de Satélite, contendo a esquerda o Ponto de Medição 08 e à direita a foz do rio 
Camaragibe. Fonte: Ministério da Justiça/Pref. de Camaragibe, 2006. 
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O relevo da microbacia do rio Camaragibe foi sulcado por rios que o esculpiram, quer 

destruindo as partes altas, quer acumulando nas partes baixas, estabelecendo, assim, áreas de 

erosão e áreas de deposição. Nesses processos, a declividade do relevo seguiu a priori a 

declividade geral da região que, por sua vez, exerceu papel importante na definição do padrão 

de drenagem da microbacia. A rede de drenagem superficial (rede hidrográfica), por sua vez, 

apresenta um traçado característico variando segundo a estrutura e a natureza das rochas que 

atravessa. No caso da microbacia do rio Camaragibe, uma típica bacia do litoral do Nordeste 

brasileiro, desenvolvida sobre estruturas cristalinas, em boa parte cobertas pela Formação 

Barreiras, os fatores morfoclimáticos moldaram uma rede dendrítica arborescente 

hierarquizada. 

A hierarquização da drenagem, foi realizada segundo a metodologia de STRALLER,
que possibilitou a identificação de um total de 285 drenos, dos quais 220 são canais fluviais 
de primeira ordem, 52 são de segunda ordem, 09 de terceira ordem (com destaque para os 
riachos Coronel, Céu Azul, das Pedrinhas e os córregos das Areias, do Burro e do Burro 
Velho), 04 são de quarta ordem (dentre os quais sobressaem o riacho Água da Matéria) e 01 
de quinta ordem, representado pelo próprio rio Camaragibe (Mapa 04). A hierarquização 
indica, portanto, que a microbacia em análise é de quinta ordem.  

Tomando como base dados de campo e dados obtidos através de sobreposição das 

ortofotocartas de 1987 e 1997 e da Imagem de Satélite do QuickBird de 2006, foi elaborado o 

mapeamento e feita a caracterização ambiental das principais áreas de nascentes do rio 

Camaragibe. O mapeamento evidenciou a existência na microbacia de três áreas de 

significativa presença de nascentes fluviais, que foram denominadas de Agrupamento de 

Nascentes do Alto Curso,  Agrupamento de Nascentes do Médio Curso e Agrupamento de 

Nascentes do Baixo Curso (Mapa 05).  

O Agrupamento de Nascentes do Alto Curso é constituído pela área de nascentes 

primaz, que padece com a forte ocupação oriunda da expansão urbana representada pelos 

condomínios e loteamentos fechados. A referida área é drenada pelo riacho Besouro e seus 

formadores.Este Agrupamento, também inclui as cabeceiras dos riachos Coronel e Burro 

Velho que nascem na extremidade sudoeste da microbacia, onde se encontra o ponto mais 

elevado do relevo da área e sofrem os efeitos da ampliação dos loteamentos formais e da 

ocupação por loteamentos e assentamentos informais ou clandestinos.  
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Nessa área, localiza-se o lixão municipal de Camaragibe (Figura 02). Este ainda 

padece da ausência de um adequado controle ambiental, provocando uma série de impactos 

negativos nos cursos d’água e em sua área de drenagem. O lixão tem, aproximadamente, 

830m² e localiza-se sobre um morro da Formação Barreiras, cuja altitude é de cerca de 80m.  

 

 
Figura 02: Imagem de Satélite, mostrando acima, a esquerda, o Lixão de 
Camaragibe e abaixo, o bairro de Santa Tereza. Fonte: Ministério da 
Justiça/Prefeitura de Camaragibe, 2006. 
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3.1.4 Cobertura Vegetal 

 

A microbacia do rio Camaragibe está inserida na Zona Fisiográfica da Mata 

Pernambucana e, juntamente com as microbacias dos rios Botafogo, Beberibe e Paratibe 

integra o grupo de bacias hidrográficas que guardam um importante complexo de 

remanescentes de Mata Atlântica, formando, por isto, um território estratégico de proteção de 

mananciais e de recursos florísticos e faunísticos que extrapolam a região metropolitana. O 

citado grupo de bacias hidrográficas tem na massa vegetal do Centro de Instrução Militar 

Nilton Cavalcante - CIMNIC o maior bloco contínuo de remanescentes de Mata Atlântica ao 
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norte do rio São Francisco. A tal agrupamento de bacias encontra-se parcialmente sobreposta 

a poligonal do território de desenvolvimento previsto na Agenda 21 da Região de Aldeia.   

A vegetação original da microbacia do rio Camaragibe é classificada como do tipo 

mata subperenifólia, ou seja, uma floresta densa e latifoliada de terras baixas, caracterizada 

por árvores de grande porte típicas da Floresta Atlântica. Atualmente, esse tipo de vegetação 

só é encontrado, de forma significativa, na Zona de Preservação Permanente (ZPP)23 do 

município de Camaragibe, que abrange a massa florestal contigua formada pelas matas do 

Loteamento Privê Vermont, do Flamengo e do Borralho, às quais somam-se a Mata do Parque 

Estadual de Dois Irmãos e a mata da Propriedade Torquato de Castro (Mapa 06), todas 

constituindo resquícios de Mata Atlântica em condição de baixo a moderado estado de 

preservação. Atualmente, a cobertura vegetal estimada para a microbacia hidrográfica é de 

cerca de 26% (Dados do autor, 2009).  

Os fragmentos de Mata Atlântica da microbacia apresentam-se em estados variados de 

conservação, destacando-se, em extensão, as matas da Zona de Proteção Permanente – ZPP 

em Camaragibe com 277,32ha, a mata do Parque Estadual de Dois Irmãos com 388,67ha, em 

Recife e a mata da propriedade Torquato de Castro, em Camaragibe, com 39,2ha.  

O conjunto da cobertura vegetal formado por estes fragmentos florestais proporciona 

um ambiente de amenidades naturais e conforma-se como áreas de elevado valor florístico e 

paisagístico. Trata-se de três blocos florestais separados entre si que, embora tenham 

particularidades de florestas urbanas, desempenham, ao mesmo tempo, um importante papel 

na proteção dos recursos hídricos da microbacia.  

Além dos fragmentos acima mencionados, registra-se no alto curso do rio áreas com 

vegetação de Mata Atlântica em bom estado de preservação nos “grotões”, terrenos íngremes 

correspondentes aos taludes dos tabuleiros e vertentes de vales encaixados de afluentes do rio 

Camaragibe. Pelas limitações do relevo e do solo, associado ao regime climático local estas 

áreas ficaram preservadas da ocupação urbana e da monocultura canavieira.  

De acordo com a Lei Estadual de Proteção de Mananciais e a Lei Estadual de Uso e 

Parcelamento do Solo da RMR, tais áreas são do tipo de M1, sendo essa categoria mais 

restritiva e se constitui como áreas non aedficandi, ou seja, áreas de coeficiente construtivo 

zero (0), como forma de preservar as áreas de fragilidade geomorfológica e garantir a 

proteção dos mananciais, ali presentes.  
 

23 A ZPP foi instituída pelo Plano Diretor Participativo de Camaragibe, Lei n. 341/2007. 
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Vale salientar a presença de algumas áreas descontínuas de capoeiras e capoeirões 

(capoeiras densas), nos trechos alto e médio da microbacia bem como de vegetação hidrófita e 

/ou higrofita24, presente nas áreas de nascentes do alto e do médio curso e, em especial, nas 

várzeas no baixo curso do rio Camaragibe, onde se torna representativa.  

Embora apresentem diferentes graus de conservação, essas áreas guardam uma imensa 

riqueza de recursos florísticos e diversidade faunística, ocorrendo, em seu entorno expressivas 

áreas com culturas de subsistência e pomares, dentre as quais destacam-se áreas de sítios e 

granjas de recreio do alto e médio curso e áreas de policultura do médio e baixo curso. 

Em decorrência, as áreas remanescentes de Mata Atlântica, atualmente, encontram-se 

ameaçadas pela pressão fundiária rural e urbana do entorno, além de sofrerem crescentes 

impactos negativos gerados por variadas formas de poluição motivadas pelo uso e ocupação 

do solo, com riscos de comprometer a sustentabilidade dos recursos vegetais da área. 

A ocupação desordenada nos municípios da microbacia e, em especial, de Recife e 

Camaragibe, vêm causando a destruição gradativa dos recursos naturais através de 

desmatamentos, desestabilização de morros, contaminação das águas superficiais e dos 

aqüíferos, além da desorganização da drenagem superficial das áreas urbanas e periurbanas. A 

esses problemas soma-se o comprometimento da recarga dos mananciais que abastecem as 

populações bem como as empresas de explotação de água mineral.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 Classificação desenvolvida por  RIZZINI (1997).  
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3.2  CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DOS USOS E OCUPAÇÕES DO SOLO NA 
MICROBACIA DO RIO CAMARAGIBE 

Na análise das dinâmicas espaciais torna-se pertinente a apreensão dos eventos25, tidos 

como sinônimo de ação, pois, enquanto categoria de análise, podem contribuir para a 

compreensão do processo de reestruturação socioambiental. Torna-se, assim, salutar a 

descrição da contextualização histórica dos usos e ocupações do solo da microbacia do rio 

Camaragibe, nas últimas décadas que, por sua vez, moldaram nexos territoriais entre o urbano 

e o ambiental. 

De forma geral, no percurso histórico, os vetores de alteração do uso e ocupação do 

espaço ocorreram na direção da foz para a nascente. E a espacialização da técnica não fugiu a 

esse direcionamento, tendo o surgimento dos eventos nesse território um forte apelo 

supralocal, no que tange aos aspectos sócio-econômicos, o que levou a microbacia do rio 

Camaragibe a se estabelecer, historicamente, como uma área estratégica sob diversos pontos 

de vista. Essas intencionalidades ou ações, com importância estratégica, em geral, envolvem 

modos particulares de apropriação e re-apropriação social da natureza. 

É a partir desses eventos, ou seja,  dessas ações, que se faz a correlação entre o ritmo 

da mudança na alteração das estruturas socioambientais vinculadas ao fenômeno da antiga 

urbanização da periferia industrial e a atual matriz histórica, à qual vincula-se o sistema de 

objetos que compõe, no presente, a sua configuração territorial. Esse conhecimento dos 

eventos tem papel fundamental para a gestão urbana e ambiental, tendo em vista a apreensão 

da forma processual de ocorrência dos mesmos. 

A reestruturação da microbacia do rio Camaragibe que, em sua quase totalidade, 

encontra-se inserida em perímetro urbano e conurbada a Capital pernambucana, é um 

processo que revela assimetrias. Essas diferenças passam a modificar a noção de 

complementaridade e concorrência das diversas áreas do espaço urbano, redefinindo funções, 

formas e estruturas com base na lógica de reprodução do modo de produção capitalista, 

dotando o espaço de uma diversidade de ritmos na dinâmica social, desencadeando, assim, a 

coexistência de temporalidades e o estabelecimento de distintos padrões de uso e ocupação do 

solo, a exemplo do que ocorre na microbacia do rio Camaragibe. 

 

 
25 Os eventos sociais e ambientais se materializam como expressão espacial da relação sociedade-natureza.  
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3.2.1  Contextualizando os Eventos da Dinâmica Socioespacial da Microbacia do Rio 
Camaragibe 

 

Na microbacia do rio Camaragibe, registra-se a partir do século XVI uma economia de 

base agrícola, calcada em grandes engenhos. Contudo, verifica-se nos fins do séc. XIX a 

passagem de uma economia baseada na agroindústria da cana-de-açúcar para outra 

fundamentada numa economia de base industrial-têxtil e, em seguida, com o declínio das 

indústrias nas décadas de 1980 e 90, a emergência do terciário entendido como o conjunto das 

atividades de comércio e serviços, que assume a predominância como atividade de base da 

atual economia  municipal (CAMARAGIBE, 2006).  

Em seu espaço, pode-se observar um conjunto de equipamentos residenciais, 

industriais, de comércio e serviços públicos e privados que surgiram em diferentes fases do 

desenvolvimento da sociedade local. Tais objetos refletem o modelo econômico e social das 

diversas formações socioespaciais que eram predominantes em determinada época, da qual 

estes foram contemporâneos, bem como, podem representar materializações de ações e 

estratégias ou políticas públicas e privadas de apropriação e gestão territorial/ambiental. 

Assim, podem constituir marcos significativos que representam as materializações de objetos 

espaciais, intencionalidades e, portanto, de ações. 

Nessa linha de reflexão tem-se que, as ações de apropriação (que, frequentemente, 

podem moldar territórios) e desenvolvimento espacial na microbacia ocorreram através da 

implantação dos engenhos Camaragibe, Timbi e Dois Irmãos (PEREIRA DA COSTA, 2001), 

a partir dos quais os núcleos urbanos primitivo (pequenas vilas). Contudo, o espaço local era 

predominantemente rural, permanecendo, assim, por mais de dois séculos. A inserção do 

território municipal no contexto do sistema capitalista, ocorreu por ciclos econômicos, a 

princípio com a produção de açúcar26 em moldes mercantis, através de seus engenhos, em 

 
26 A agroindústria açucareira aparece como principal fonte econômica do território de Camaragibe 
desde meados de 1500, existindo no local um bom número de engenhos. Destes destacava-se o 
Engenho Camaragibe, datado de 1549, segundo menção em carta de Duarte Coelho (1º Donatário da 
Capitania) dirigida ao Rei de Portugal, D. João III, datada de 02 de maio de 1550. O engenho tornou-
se um dos mais prósperos, o que levava a um significativo comércio de açúcar, de escravos e de bens e 
serviços voltados para esta atividade. Haveria também uma expressiva produção voltada para  
subsistência, com inúmeros pomares,  plantações de cereais e a produção de farinha de mandioca, que 
tinha seu excedente comercializado. Entretanto, após a invasão holandesa, em meados de 1600, a 
região foi saqueada e roubada e o  engenho queimado pelos Nativos Ameríndios e pelos Flamengos, 
tendo a população evacuado e se refugiado nas matas e o engenho ficou deserto. A partir daí este 
começou a decair lentamente, cessando suas atividades com o seu último proprietário, o Dr.º Pedro 
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especial o Camaragibe. Entretanto, este período remonta aos séculos XVI, XVII e XVIII, 

quando essa atividade passou a incorporar grandes parcelas de área na microbacia, avançando, 

em especial, sobre as matas primitivas (OLIVEIRA, 2005).  

O território local só passa a apresentar um novo processo de incorporação ao sistema 

capitalista com  a construção da estrada de ferro – tronco central – Recife-Limoeiro, através 

do qual era feito o transporte de passageiros e escoava-se a produção, em especial, do algodão 

da Mata Norte e do Agreste Pernambucano, abastecendo, assim, as unidades manufatureiras 

têxteis que, posteriormente, se instalaram para reprocessamento desta matéria-prima,  

agregando valor para a venda ao mercado externo e aos mercados do Centro-Sul do país. A 

linha férrea funcionou como indutor urbano em seus pontos de transbordo, contudo esta, em 

seu processo de implantação e consolidação, rasgou a paisagem e, com ela, grandes áreas de 

Mata Atlântica. Entretanto, este evento impulsionou o desenvolvimento agro-industrial e a 

viabilidade econômica dos empreendimentos têxteis e de suas vilas operárias.  

Assim, se estabelece no território da microbacia a consolidação de um modelo 
de desenvolvimento urbano-industrial, a partir da implantação da Fábrica 
Têxtil da Companhia Industrial de Pernambuco-CIPER, de suas manufaturas 
associadas e de sua Vila Operária, a primeira da América do Sul, datada de 
1895 (CIPER, 1908).  

 

A partir das décadas de 1910 e 1920, inicia-se um processo de recuperação econômica 

do território, impulsionado pela estrutura fabril que, por sua vez, também impulsiona a 

expansão do espaço urbano onde localiza-se a Vila Operária da Fábrica de Tecidos CIPER.  

Estas atividades estabeleceram-se nas áreas de ocupação mais antiga do Engenho 

Camaragibe. Este processo de urbanização calcado em estruturas industriais, gera no espaço, 

mediante ações de um grupo social (uma elite industrial mais abastada), novas possibilidades 

de  produção e uso do espaço.  

Por isso, em contextos de mudança, quando um grupo social se apropria de um 
determinado espaço, não só o transforma num espaço social que exprime essa 
sociedade particular, a partir do uso que lhe destina como constrói um espaço-
tempo que é diferente daquele que outra sociedade teria podido construir; esse 
espaço-tempo é uma manifestação da racionalidade do movimento nessa 

 
Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque, o Visconde de Camaragibe. Em 1891, alguns anos 
depois da Lei Áurea, vendida para a Companhia Industrial Pernambucana – CIPER para construção da 
fabrica de tecidos de Camaragibe, a qual seguiu-se a construção de uma vila operária, a primeira da 
América do sul, desencadeando, desta forma, o declínio das características econômicas de área voltada 
para o setor agrícola, que passa a ter sua economia baseada na indústria (CAMARAGIBE, 2006, p.40-
41).  
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sociedade. Assim, apropriar-se de um espaço é reconstruir uma lógica 
temporal, é reativar um mecanismo de articulação entre tempo e espaço, 
diferente do anterior. (NICOLAS, 1998 p. 85-86). 
 
 

Nas décadas de 1940 e 1950, a bacia do rio Camaragibe (área estratégica), torna-se um 

espaço de importantes atividades, já que sua área foi ponto estratégico militar de passagem de 

armamentos e instrumentos bélicos e recursos humanos do exército, visando a defesa do 

território, com a instalação do Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti – CIMNC 

(Fotos 16 e 17), alocado ao norte do Alto Curso do rio, na bacia do rio Botafogo. O Campo 

tinha como ligação a PE-27, rodovia que corta a bacia do Camaragibe de sul a noroeste, sendo 

esta pavimentada na década de 1970. 

 

  
Fonte: CIMNIC, 1950. 

Foto 16: Vista aérea do CIMNIC em 1950. 
Fonte: CIMNIC, 2008. 

Foto 17: Vista aérea do CIMNIC em 2008. 
 

Nas décadas de 1960 e 1970, durante o período da revolução verde a bacia foi espaço 

de expansão da monocultura canavieira, que se expandiu para a área de tabuleiros. Ocupando 

terras do Engenho Borralho, atualmente desmontado e desmembrado em parcelamentos 

urbanos, no médio curso e o restante adquirido da Usina Petribú que se tornou dona das terras 

do alto curso -  área de nascentes do rio Camaragibe.   

As estradas vicinais expandiram-se nas décadas de 1970 e 1980, registrando-se 

também, nesse período, o maior incremento populacional do território da bacia. O transporte, 

no período, contava apenas com três eixos principais, a PE-05, a PE-27 e a estrada de Dois 

Irmãos. Entretanto, observa-se a geração de um novo processo de ocupação de áreas, antes 

sem uso ou sub-utilizadas e um ritmo mais veloz a expansão urbana direcionada por esses 

eixos. 
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Nesse contexto, vale ressaltar as características técnicas dos eixos rodoviários. Assim, 

a PE-05 é o principal ramal rodoviário de transporte e indutor urbano, possuindo maior 

dimensão e quantidade de faixas de rolagem e a PE-27, Estrada de Aldeia, tem mão única e 

fortes sinuosidades em trechos na subida dos tabuleiros: A estrada de Dois Irmãos, também 

com mão única, tem estreitas faixas de rolagem e trechos, que frequentemente, sofrem com 

alagamentos.   

Durante as últimas três décadas o território da bacia do Camaragibe sofreu o que foi 

denominado como o terceiro processo de crescimento urbano27, observa-se em Camaragibe a 

mesma tendência de crescimento de outros municípios da Região Metropolitana do Recife 

que funcionam como áreas de retenção da população pobre imigrante do interior do Estado. 

Por não encontrar espaços que se adequem a suas capacidades de apropriação formal, 

impostas pelo gradiente de renda, nas áreas legalizadas e mais propícias a ocupação sem 

grandes ônus, esse contingente se instala em alagados e vertentes de morros, ora em 

ocupações informais e/ou clandestinas, ora em assentamentos populares com fragilidade de 

infra-estrutura.  

Após a crescente escassez desses espaços marginalizados (pelo mercado formal de 

terras) no centro metropolitano - Recife - levas de populações se alocam nas áreas periféricas 

resultando no forte crescimento da zona oeste do Recife e do município de Camaragibe entre 

1960 e 1980. Convém lembrar que nem o município de Camaragibe nem a microbacia foram 

contemplados com conjuntos habitacionais expressivos, como Paulista e como as parcelas sul 

e sudoeste de Recife e Jaboatão e sudoeste de São Lourenço da Mata (Conjunto Parque 

Capibaribe).   

Muda, dessa forma, o ritmo da alteração das estruturas sociais e um outro grupo social 

apropria-se do espaço, porém, em  sua maioria, ocupando os espaços mais baratos, criando 

uma expansão natural, na maioria das vezes clandestina e informal. Formando levas de 

habitantes, na sua maior parte, de renda baixa, ocupando moradias do tipo popular. Segundo 

Jan Bitoun,  

 

 

 
 

27 O primeiro movimento refere-se ao período de formação inicial do aglomerado, expresso pelo 
período de edificação da pequena vila do Engenho Camaragibe; o segundo representa o modelo  de 
expansão urbano-industrial, representado pela Vila Operária como propulsora da expansão urbana 
(CAMARAGIBE, 2006). 
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Esse território, situado a cerca de 12km do centro da capital pernambucana, 
expressa os atributos clássicos de uma periferia rural/urbana de grande 
aglomeração, especialmente acelerações bruscas do crescimento urbano e 
pobreza como condição de muitas famílias. Esse quadro associado a receitas 
municipais escassas e aparelho de controle urbano pouco eficiente. (BITOUN, 
2002. p. 439). 

 

Tal contexto projeta na microbacia do rio Camaragibe significativas mudanças em sua 

paisagem, nos últimos 50 anos e, de forma mais acentuada, nos últimos 20 anos.   

Como forma de espacialização dessas transformações foi elaborada uma sequência de 

mapas que retratam a evolução urbana na microbacia do Camaragibe. Entretanto, como os 

fatores que podem ter levado aos processos de expansão do tecido urbano têm suas origens 

em áreas limítrofes ou ao longo de eixos de penetração viária, o mapeamento das ocupações 

foi estendido para além do limite da bacia hidrográfica.  Também se ressalta que, apesar do 

registro formal de determinado parcelamento urbano, isto não quer dizer que este tenha sido 

ocupado, verificando-se ritmos diferenciados de ocupação dos empreendimentos imobiliários 

entre 1950 e 2000 (Mapa 07).   

Até 1950  o território da bacia apresenta a quase totalidade das ocupações nos trechos 

do médio e baixo cursos, nas áreas de antiga povoação dos engenhos Camaragibe e Dois 

Irmãos, bem como, ocorrem em certa medida, algumas ocupações às margens dos principais 

eixos viários e nos pontos de transbordo da estrada de ferro, tendo a ocupação mais 

significativa sido registrada na Vila Operária da CIPER em Camaragibe e nos seus morros 

circunvizinhos. No Baixo Curso, ainda eram predominantes os sítios, em especial, o Sítio São 

Brás e algumas ocupações dos alagados no que hoje se denomina Sítio dos Pintos. No restante 

do Baixo Curso e em terras do engenho Timbi em Camaragibe correspondentes ao Médio e 

Alto curso predominavam propriedades rurais. 

No Alto Curso, apesar do parcelamento de expressivas áreas do engenho Borralho, que 

foram fragmentadas em grandes lotes, estes tiveram um processo tardio de ocupação, o qual 

remonta às últimas décadas do século 20. 
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Na década de 1950, as terras ao norte da Vila Operária passam a ser ocupadas por 

loteamentos populares, os quais não possuem um desenho urbano adequado ao relevo íngreme 

e são apropriados por uma população pobre que, ali, se instala. As terras a sudoeste da Vila 

também são desmembradas e transformadas nos loteamentos Bairro Novo do Carmelo, Jardim 

Esperança e Parque São Francisco, que apresentam um ordenamento melhor estruturado, um 

relevo mais favorável e proximidade com a rodovia PE-05.  

Fora do perímetro da microbacia destaca-se o loteamento Estação Nova, nas 

proximidades da Estação Camaragibe da Estrada de Ferro. No baixo curso, ocorre a 

implantação do loteamento Jardim Primavera, na planície do rio Camaragibe e a ocupação de 

áreas ao sul e a oeste da microbacia, acompanhando o traçado da rodovia.  

Na década de 1960, observa-se o forte papel exercido pelos eixos rodoviários como 

indutores do crescimento urbano na microbacia e no município de Camaragibe. Na PE-05 

(Av. Belmino Correia), a quase totalidade das margens imediatas são ocupadas por diversos 

loteamentos, em sua maioria formais. Jan Bitoun menciona este processo ao afirmar que,  

A várzea deste afluente do Capibaribe adentra-se entre colinas que ao norte e a 
oeste circundam a planície flúvio-marinha, onde se expandiu à cidade do 
Recife e constitui caminho natural para oeste, reencontrando, após atravessar 
um passo entre as colinas, a várzea do Capibaribe em São Lourenço da Mata. 
Este caminho, que corresponde a PE-05 (Av. Belmino Correia) e o principal 
núcleo linear de assentamento urbano do município. A partir dele as colinas 
foram paulatinamente ocupadas, especialmente ao sul, mais próximo do  
limite com o Recife. Vieram se assentar, durante os anos 70, moradores da 
planície desabrigados pelas enchentes. (BITOUN, 2002, p. 439-440). 

 

Ocorre, também, nesse período a pavimentação da PE-27 e um maior fluxo de  

equipamentos militares ao norte da microbacia. No Alto Curso, passa a ocorrer parcelamentos 

sob a forma de loteamentos e  clubes de campo e as glebas dos engenhos dão lugar a 

parcelamentos menores, propiciando uma fragmentação em granjas e sítios de recreio.  

Na década de 1970, o território da microbacia registra um ritmo de urbanização mais 

acentuado, em grande parte, por meio da instalação de loteamentos formais do tipo privado e 

por induções governamentais, através dos conjuntos habitacionais planejados do Vale das 

Pedreiras e Vila da INAB, mantendo um controle (direto ou indireto) o que confere ao espaço, 

uma certa homogeneidade28. 

 
28 “ Nesse nível de realidade o espaço produzido assume a característica de fragmentado (em decorrência da ação 
dos empreendedores imobiliários e da generalização do processo de mercantilização do espaço), homogêneo 
(pela dominação imposta pelo Estado ao espaço) e hierarquizado (pela divisão espacial do trabalho)” (CARLOS, 
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No Baixo Curso, tem início o crescimento de ocupações irregulares em terrenos da 

UFRPE, como expõe Braga.  

A partir de 1975, teve início a expansão da ocupação no terreno pertencente a 
UFRPE. O local, antes ocupado por vegetação de mata, fruteiras em 
abundância e com água potável, passou a ser cada vez mais ocupado pelos 
assentamentos Sítio São Braz e Córrego da Fortuna. No início a UFRPE quis 
impedir a invasão, ameaçando derrubar as casas, porém como foi constatado 
que eram famílias de funcionários, a ocupação foi permitida, (...) com o tempo 
a área passou a ser ocupada por famílias de origens diversas. (BRAGA, 2007, 
p. 82) 

 

No Médio Curso, em terras pertencentes ao Engenho Timbi surgem nove loteamentos 

urbanos formais que, ao longo da década de 1980, passam a ser ocupados e, concomitante, a 

estes os loteamentos ao norte da Vila Operária se consolidam e se expandem em direção ao 

fragmento florestal a oeste e ao norte, sobre os tabuleiros, dando origem ao que hoje se 

denomina bairro de Tabatinga.  

No extremo sul do Médio Curso, os loteamentos implantadas em 1970 se consolidam e 

se adensam, ao mesmo tempo que surgem novos loteamentos em seu redor e tem início a 

formação do que, hoje, é conhecido como centro urbano-terciário do Município de 

Camaragibe.  

Na década de 1980, surge expressiva quantidade de estabelecimentos comerciais ao 

longo das rodovias e de equipamentos industriais às margens da BR-101, bem como grandes 

conjuntos residências como o Marcos Freire, à margem da PE-05, em Recife, este 

apresentando verticalizações de baixo gabarito. Nessa década, consolida-se a ocupação de boa 

parte dos loteamentos do médio trecho da microbacia. 

Na década de 1990, ocorre de forma generalizada o aumento das ocupações 

irregulares e clandestinas na microbacia. As margens dos principais eixos viários encontram-

se ocupadas e as estradas vicinais que surgiram a partir destes, nas décadas de 1970 e 1980, se 

configuram como indutores urbanos. Esses eixos secundários, em sua maioria, partem da PE-

05 (Av. Belmino Correia), proporcionando um desenvolvimento do tecido urbano municipal 

que se expande semelhante a uma espinha dorsal,  e este seguindo, de certa forma, o modelo 

radial de expansão do núcleo principal (Recife), através de seu eixo de penetração oeste.  

 
2001, p.15. Referindo-se a caracterização desenvolvida por LEFEBVRE, na obra de De L’ Etat. Paris: Union 
Générale d’Éditions,  1976-1978, v.4). 
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No Médio Curso, registra-se a consolidação do Centro Urbano-Terciário de 

Camaragibe, enquanto um subcentro metropolitano e um rápido aumento da densidade 

demográfica, surgindo processos de verticalizações de baixo gabarito.   

Os remanescentes de Mata Atlântica do Médio Curso se transformam numa ilha de 

massa vegetal envolta por ocupações urbanas, fato também registrado nas faces oeste e sul da 

Reserva de Dois Irmãos. No Alto Curso as matas da nascente do rio Camaragibe, são 

apropriadas por condomínios residenciais horizontais e destruídas pela intensificação da 

atividade canavieira. 

No Baixo Curso, surgem expressivas ocupações informais de baixa renda, que 

assumem características de áreas de pobreza. As áreas, de planície no território 

camaragibense, passam a ser quase que completamente parceladas, sendo implantados 

conjuntos residenciais verticais de baixo gabarito, no bairro de Nazaré.  

No Alto Curso se consolidam formas diferenciadas de parcelamento e uso do solo em 

relação aos demais trechos, sendo ocupadas, em sua maior parte, por construções de melhor 

padrão habitacional. Tais parcelamentos ocorrem, em grande parte, sob a forma de 

condomínios horizontais do tipo fechado. Também se expandem novos usos, como o 

terciário, às margens da PE-27.  

Ao longo da década de 2000, essas formas de ocupação tendem a se consolidar ainda 

mais. Atualmente, constata-se processos diferenciados e coexistentes, no que tange ao 

parcelamento do solo, por exemplo nas áreas tipicamente periurbanas onde as granjas e sítios, 

são parcelados e desmembrados em loteamentos e condomínios.  

Em contrapartida, no núcleo urbano-comercial do município de Camaragibe não se 

observa mais um processo de desmembramento de lotes, mas sim um processo de 

remembramento para dar lugar a equipamentos de maior porte, enquanto que o processo de 

parcelamento, passa a ser transferido de forma brusca para seu entorno imediato. Esses fatos 

podem exemplificar as afirmações de BITOUN, ao salientar que, 

Esses processos de adensamento e transbordo constituem a historia recente da 
ocupação urbana de Camaragibe nos diversos setores de seu território. Deste 
modo, o crescimento se concretiza pela ocupação total dos alagados da várzea 
do rio Camaragibe e das colinas situadas a sul e a norte do eixo central da 
Avenida Belmino Correia, em encostas cada vez mais íngremes e menos 
adequadas a localização de habitações precárias, ameaçadas de desabar com a 
ocorrência de chuvas fortes. (BITOUN, 2002b. p. 440). 
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Os dados da tabela 01 evidenciam que, nas décadas de 1970 à 2000, o território da 

microbacia do rio Camaragibe sofreu um processo de crescimento urbano acelerado, 

alcançando o pico do incremento populacional de 1970 a 1980. Tal crescimento foi 

impulsionado pelo crescimento municipal de Camaragibe, que detém mais de 65% da área da 

microbacia na qual localiza-se o seu núcleo urbano-terciário. 

Tabela 01: POPULAÇÃO RESIDENTE E INCREMENTO POPULACIONAL DA REGIÃO 
METROPOLITANA DO RECIFE E DOS MUNICÍPIOS COMPONENTES EM 1970-1980-1991-2000 

População Residente Região e 
Municípios 

Área
(Km2) Populaçã

o 1970 
Incremento
1970-80 

Populaçã
o 1980 

Incremento
1980-91 

Populaçã
o 1991 

Incremento
1991-2000 

Populaçã
o 2000 

RMR 2.766 1.827.173 559.288 2.386.461 533.518 2.919.979 417.586 3.337.565 
Abreu e 
Lima 138 26.065 20.993 47.058 29.977 77.035 12.004 89.039 

Araçoiaba 96 8.669- 212 8.881 1.759 10.640 3.778 15.108 
Cabo 445 75.829 28.328 104.157 22.897 127.036 25.941 152.977 
Camaragibe 51 41.196 46.514 87.710 11.697 99.407 29.295 128.702 
Igarassu 303 37.584 23.765 61.349 7.848 69.197 13.770 82.277 
Ipojuca 527 35.851 3.605 39.456 5.968 45.424 13.857 59.281 
Itamaracá 67 7.117 1.139 8.256 3.350 11.608 4.252 15.858 
Itapissuma 75 8.826 3.070 11.896 4.512 16.408 3.708 20.116 
Jaboatão 259 200.975 129.439 330.414 156.705 487.119 94.437 581.556 
Moreno 193 31.204 3.739 34.943 4.189 39.132 10.073 49.205 
Olinda 41 196.342 85.861 282.203 59.191 341.394 26.508 367.902 
Paulista 99 43.994 74.695 118.689 92.802 211.491 50.746 262.237 
Recife 218 1.060.701 143.198 1.203.899 94.330 1.298.229 124.676 1.422.905 
S.Lourenço  263 52.820 3.611 56.431 29.430 85.861 4.538 90.402 

  Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991 e 2000. 
 

 

A taxa de crescimento médio anual do município de Camaragibe de 1991 a 2000 foi 

de 2,65% (IBGE), situando-se acima da média da Região Metropolitana do Recife, ocupando 

a 11ª colocação entre as maiores taxas de crescimento do Estado de Pernambuco. 

Os dados da Tabela 02 ilustram a curva de crescimento municipal que vem registrando 

elevadas expansões desde a década de 1970, alcançando um incremento populacional de 

46.514 habitantes de 1970 a 1980, desacelerando de 1980 a 1991 e, posteriormente, sofrendo 

uma nova elevação. 

O Município de Camaragibe e, portanto, a microbacia do rio Camaragibe fazem parte 

do novo “front” de urbanização da Região Metropolitana  do Recife. A população se expande 

nas áreas de morro da porção sul e oeste do município e, de maneira menos acentuada, ao 

norte, na área dos tabuleiros, compreendida pelo que se denomina, atualmente, região de 

Aldeia (Alto Curso do Rio).   
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O centro urbano de Camaragibe, por se tratar do único núcleo urbano que se encontra 

inserido na bacia, configura-se como um claro exemplo de modificação da paisagem, em 

especial nos segmentos médio e baixo dessa microbacia hidrográfica, que serão objeto de 

maiores detalhamentos.  

De acordo com os dados agregados por setores censitários do IBGE (2000), o 

município de Camaragibe registra, claramente, áreas de expansão urbana em diversos pontos 

de seu território, como expansão imediata de seu centro urbano-terciário, muito dos quais na 

área da microbacia de drenagem do rio Camaragibe, tais como o bairro de: João Paulo II com 

um crescimento populacional de 34,80% de 1991 a 2000,  seguido dos bairros  Santa Tereza 

com 29,17%, São João e São Paulo com 7,99%, Aldeia dos Camarás com 5,56%  e São Pedro 

com 5,12%, no período considerado. Indicando áreas de forte crescimento demográfico 

irradiadas de seu centro urbano em todas as direções. 

As áreas de expansão urbana expressam dinâmicas ora impulsionadas pelo 

crescimento da estrutura socioeconômica municipal, exemplificados na expansão da periferia 

em direção aos morros da zona sul e norte-noroeste ou no adensamento urbano através da 

verticalização de baixo gabarito no centro urbano-comercial e no perímetro de influência 

imediata. Refletindo sobre a desordem associada a tais processos de expansão urbana, 

concluí-se ser a mesma conseqüência da ausência de atuação do poder público na gestão 

adequada do território, causando desordem (ou uma ordem possível, baseada em regulações 

incipientes e da pouca oferta do solo para moradia) no uso e ocupação do solo, tal como 

afirma, BITOUN: 

Essas dinâmicas de adensamento da ocupação em interstícios de áreas já 
ocupadas, como é o caso dos alagados e das colinas próximas a PE 05, e da 
busca de novas áreas  de expansão  do habitat popular, como nas periferias da 
PE-27, deverão receber um impulso suplementar com a implantação do 
terminal de metro Timbi, a sudoeste do município. Mas não há duvidas de que 
o impulso principal da vitalidade de um mercado paralelo do solo e da 
moradia, sem controle mínimo da qualidade da oferta, continua sendo a 
própria debilidade da política habitacional destinada a população de baixa 
renda. (BITOUN, 2002, p. 443).     

 

No entanto, também é pertinente mensionar o crescimento de  conjuntos residenciais 

ou de condomínios residenciais verticais no baixo curso do rio Camaragibe, como um 

adensamento urbano calcado em um processo de verticalização de baixo gabarito. (Tabela 

02). 
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Tabela 02: EVOLUÇÃO DO REGISTRO DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS 
VERTICAIS FORMAIS POSTERIORES AOS CENSOS DEMOGRÁFICOS 1991 E 
2000. 
Ano Número de 

Condomínios 
N° Apartamentos Habitantes Estimados* 

Posterior ao Censo Demográfico 1991 
1999 01 128 512

Total Década 1990 01 128 512
Posterior ao Censo Demográfico 2000 

2000 03 298 1.192
2001 0 0 0
2002 02 300 1.200
2003 01 264 1.056

Total Década 2000 06 862 3.448
Fonte: Baseado em dados (2008) da Coordenadoria de Tributos Municipais de Camaragibe e do 
Cadastro Imobiliário da Prefeitura do Recife, bem como, de suas respectivas áreas de controle urbano. 
OBS.: * Estima-se em quatro o número de pessoas por domicílio, por tratar-se da média observada no 
ano de 2000 tomado como referencia pelo IBGE. 

Os dados revelam as recentes tendências de ocupação, ora impulsionadas pelas 

dinâmicas naturais de crescimento ora por novas dinâmicas urbanas externas que influenciam 

o crescimento no território local. Associado a estes fatores destaca-se, 

o declínio dos custos e a melhoria da rede de transportes, exemplificado 
através do aumento no número de linhas municipais e intermunicipais, além 
da implementação de grandes equipamentos públicos voltados para o consumo 
coletivo, representados pela expansão do Metrô de superfície do Recife 
(METROREC), através do trecho TIP- Estação Camaragibe restauração de 
rodovias, como a PE-05.  

Tais investimentos facilitaram o fluxo de pessoas, informações e mercadorias, 
dinamizando o processo de crescimento citadino, mediante o fortalecimento 
destas redes de conectividade no espaço urbano. (CAMARAGIBE, 2006, p. 
34) 

Além disso, observa-se, no mesmo período, a melhoria dos indicadores de qualidade 

de vida referentes à educação, saúde e renda, em muito impulsionados pelo sistema de 

ampliação da saúde de atenção básica e por programas de requalificação urbana de seu centro 

comercial, como forma de impulsionar o terciário. Amplia-se, assim, a importância da esfera 

pública e do seu “controle” sobre o território, através da atuação dos programas sociais na 

criação de ambientes urbanos mais amenos.  

Este contexto sócio-espacial influenciou na modificação das estruturas sócio-
econômicas e, conseqüentemente, na alteração da base econômica municipal, 
antes industrial passando nos últimos vinte anos por um crescente processo de 
terciarização da economia local. Tais fatos proporcionaram uma maior fluidez 
de pessoas, de mercadorias, de informações, ou seja, as práticas sócio-
espaciais (CAMARAGIBE, 2006, p. 34). 
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Concomitante a isso, a microbacia também assume relevância por fazer parte do 

território estratégico de desenvolvimento da PE-27 (Estrada de Aldeia), eixo de 

desenvolvimento urbano-econômico (AGENDA 21 DA REGIÃO DE ALDEIA, 2008), por 

configurar-se como vetor de desenvolvimento para a face noroeste da Região Metropolitana 

do Recife, assim como por localizar-se numa região estratégica de preservação natural dotada 

de amenidades ambientais e importância paisagística, com presença de processos de 

especialização funcional de atividades econômicas (terciárias) e de suporte ao turismo bem 

como de alto padrão de ocupação e uso do solo do tipo residencial. Tal contexto vem a 

contribuir para que a microbacia do rio Camaragibe se configure como eixo de penetração da 

expansão imediata leste-oeste da Região Metropolitana do Recife, configurando-se como área 

estratégica e representativa dos aspectos socioambientais metropolitanos e da Mata 

Pernambucana.  

 
3.2.2  Apreendendo os Eventos Recentes do Processo de Reestruturação Urbana na 

Microbacia do Rio Camaragibe 
 

Ao se analisar a evolução dos principais equipamentos urbanos e industriais em 

Camaragibe, pode-se observar que estes foram fatores determinantes do processo de 

suburbanização, o qual foi sequenciado pelo de conurbação. Paralelamente ao declínio da 

indústria em escala metropolitana e ao fechamento da fábrica de tecidos em escala municipal, 

ocorreu a ascensão de novos vetores socioespaciais que engendraram modificações no 

processo de ocupação, dotando o espaço de novas funções e usos com aceleração progressiva 

no final desse  período. 

Na microbacia do rio Camaragibe, os espaços urbanos aparecem junto a formas 

anteriores, ou seja, com articulações espaço-temporais que correspondem a outras 

apropriações, em sua maior parte, não simultâneas às atuais (OLIVEIRA, 2003). As marcas 

do processo de ocupação do território de Camaragibe refletem diretamente a ação dos grupos 

sociais que controlavam e determinavam o processo de construção do território, inicialmente, 

com as residências tipicamente periurbanas, com todo o seu estilo particular de uso do espaço.  

Um relevante evento impulsionado pelo poder público municipal ocorre nessa década, 

quando uma parcela da avenida Eliza Cabral, principal eixo urbano-comercial sofre 

intervenção urbanística.  
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O poder público municipal selecionou uma parcela desta avenida para promoção de 

intervenção urbanística, ficando o restante a cargo da iniciativa privada, desencadeando  nesse 

âmbito um processo de mudança no ritmo da alteração das estruturas sócio-espaciais na 

cidade. A avenida foi requalificada em seus 300m iniciais, sendo pedestrianizada, e dotada de 

equipamentos públicos mais modernos e com tratamento paisagístico a semelhança de um 

grande calçadão o que impulsionou em suas margens um intenso processo de ocupação bem 

como o surgimento de novos usos. Assim, imóveis residenciais foram substituídos ou deram 

lugar a estabelecimentos comerciais de diversas naturezas. Ocorrendo um veloz processo de 

desmembramento dos lotes, de demolição de imóveis de baixo gabarito substituídos por 

imóveis tipo galeria. Nesse contexto o tecido urbano foi confeccionado com o tempo lento dos 

anos 80 a 95 e por um tempo veloz ao largo dos últimos anos de forma mais expressiva.  

No rastro dessa intervenção consolida-se assim, o Centro Urbano-Terciário de 

Camaragibe, enquanto sub-centro metropolitano onde se associam aumento da densidade 

demográfica com processos de verticalização de baixo gabarito. Entretanto, as estruturas 

urbanas, em especial as de saneamento ambiental, não acompanham as demandas em 

processo, o que gera diversos agravos ao ambiental.  

A implantação de um equipamento público de lazer, o Parque Camaragibe, situado no 

Bairro Novo do Carmelo, conforma-se como mais uma ação pública municipal, realizada na 

década de 2000, com a finalidade de reverter o processo de estagnação socioeconômica do 

centro histórico. A implantação desse equipamento se configura como uma inovação, pois 

esse tratamento espacial até então era ausente nas políticas de desenvolvimento territorial 

local, sendo pouco expressivos na área os exemplos de espaços livres públicos voltados para o 

lazer. Tal tratamento se estende a drenagem urbana e envolve a retificação de trechos do rio 

Uma e de seu sistema de microdrenagem imediato. Dessa forma, o lazer torna-se uma 

importante estratégia de ocupação e uso de espaços públicos e de reestruturação urbana. 

Nessa perspectiva, o lazer pode ser entendido para além do papel de  “... um conjunto de atividades 

desenvolvidas pelos indivíduos seja para o descanso, seja para o divertimento, seja para o seu 

desenvolvimento pessoal e social, após cumpridas suas obrigações profissionais, familiares e 

sociais” (DUMAZEDIER, 1976, p. 34), dessa forma, configura-se como um  motivo âncora de 

processos de reestruturação socioespacial, indo até as mudanças sociais e de hábitos. 

 O Parque Camaragibe, é um exemplo de espaço livre público que recebe um fluxo 

acentuado de pessoas comparativamente aos demais existentes no município. “Nessa 

perspectiva, a importância do Parque Camaragibe na configuração espacial urbana, mediante o 
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exercício do lazer como talvez a única forma de inclusão social para contingentes significativos da 

sociedade local, constatou-se ser um fato. Isso, por sua vez, reitera a relevância dos espaços livres 

públicos no âmbito da infra-estrutura urbana”. (SILVA, 2008). Assim, os espaços livres públicos29, 

sobretudo quando na forma de praças e parques, constituem-se em ótimas alternativas para os 

processos de reestruturação espacial bem como em espaços de indução de novos usos e ocupações 

em seu entorno. Observa-se, atualmente,  uma reestruturação nos gradientes do preço da terra no 

entorno do Parque Camaragibe, através de valorização das quadras próximas e a desvalorização da 

terra à medida que se distanciam do equipamento, além de um processo de verticalização de baixo 

gabarito e do surgimento de novos usos terciários para atender as demandas atuais em processo.  

Nesse contexto de inserção de novos objetos no espaço da microbacia bem como de 

mudança de uso dos objetos existentes, observa-se uma significativa alteração das práticas 

espaciais e dos processos de (re)apropriação social da natureza, engendrando conflitos 

diversos e praticas por vezes danosa na microbacia. Entretanto, constata-se que tais mudanças 

são rebatimento das alterações das sociedades locais sem, contudo, eliminar totalmente 

relações, modos de vida, concepções, formas etc. que possuem idades, tempos diferentes e 

que não desaparecerão tão cedo do contexto sócio-ambiental em que ocorreram e se 

materializaram na paisagem. Contudo, vale salientar que os processos de mudança raramente 

ocorrem sem conflitos ou resistências, gerando, portanto, embates socioespaciais. Aqui, 

especificamente, na microbacia do rio Camaragibe, tais embates expressam a coexistência 

entre  usos e ocupações, com suas materializações, que surgiram em variados contextos 

sociotemporais  vinculados às estruturas sócio-econômicas e espaciais anteriormente 

dominantes. O evento, dessa forma, apresenta-se como importante categoria de análise de 

reestruturações  urbanas a partir do estudos das dinâmicas socioespaciais como forma de 

apreensão de territórios e temporalidades urbanas, subsidiando o entendimento da complexa 

tessitura dos agentes sociais e respectivas (re)apropriações socioambientais. 

                                                 
29 A denominação espaços livres, segundo Lynch (apud CARNEIRO e MESQUITA, 2000, p.24), está 
apoiada na condição de oferecer livre acesso às pessoas, permitindo-lhes agirem livremente, no 
sentido de obterem o seu bem-estar. Define-se os espaços livres, no contexto da estrutura urbana, 
como áreas parcialmente edificadas com nula ou mínima proporção de elementos construídos 
(avenidas, ruas, passeios, vielas, pátios, largos, etc.) ou com a presença efetiva de vegetação (parques, 
praças, jardins, etc.) com funções de circulação, recreação, composição paisagística e de equilíbrio 
ambiental. São ainda denominados espaços livres as áreas ocupadas por maciços arbóreos cultivados 
(quintais residenciais), áreas de condomínio fechado, áreas remanescentes de ecossistemas primitivos 
(matas, manguezais, lagoas, restingas, etc.). 




