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RESUMO 
 

 

O presente estudo discute os problemas relacionados a gestão de áreas verdes em 

ambientes urbanos, tendo como enfoque a ocorrência de conflitos ambientais correlatos. 

Para isso consideram-se as características da cidade contemporânea diante do processo 

de reestruturação do capital e as implicações desta reestruturação na dinâmica de 

produção do espaço urbano. Assim, ressalta-se a necessidade de internalização da 

componente ambiental em todos os setores do Estado, com vistas à negociação de 

conflitos entre as distintas esferas do Poder Público. Dessa forma, as políticas sociais, 

econômicas, de saúde, entre outras, também seriam políticas ambientais. Tendo em vista 

a diversidade de atores sociais envolvidos em problemas de uso e ocupação do solo 

envolvendo a gestão de áreas verdes protegidas em cidades, aponta-se para a 

importância da utilização de metodologias que auxiliem o processo de negociação de 

conflitos, como forma de se alcançar uma solução consensual que contemple as 

diferentes demandas relacionadas. Para tanto, partiu-se do exemplo do Manguezal do 

Pina (Recife/PE), em que foi possível realizar a análise, estruturação e simulação da 

resolução de conflitos que ali eclodiram. Então, foi possível a aplicação da metodologia 

“Abordagem da Escolha Estratégica”, com o objetivo principal de avaliar a sua 

efetividade como ferramenta de apoio ao processo de tomada de decisão em situações 

de conflito, de maneira a estimular formas estruturadas de gestão participativa para a 

resolução de problemas ambientais. 

 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Áreas Verdes, Ambientes Urbanos, Manguezal, Gestão Pública, 
Conflitos Sócio-Ambientais.
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ABSTRACT 
 
 

 

The present study the management of green areas in urban environments argues the 

related problems, having as approach the occurrence of ambient conflicts. For this the 

characteristics of the city contemporary of the process of reorganization of the capital 

ahead and the implications of this reorganization in the dynamics of production of the 

urban space are considered. Thus, it is standed out necessity of internalization of the 

ambient component in all the sectors of the State, with sights to the negotiation of 

conflicts between the distinct spheres of the Public Power. Of this form, the social, 

economic politics, of health, among others, also would be ambient politics. In view of 

the diversity of involved social actors in problems of use and occupation of the ground 

involving the management of protected green areas in cities, is pointed with respect to 

the importance of the use of methodologies that assist the process of negotiation of 

conflicts, as form of if reaching a solution consensual that contemplates the different 

related demands. For in such a way, it was broken of the example of the Pina 

Mangroove (Recife/PE), where it was possible to carry through the analysis, 

estruturation and simulation of the conflict resolution that had come out there. Then, the 

application of the methodology was possible “Strategic Choice Approach”, with the 

main objective to evaluate its effectiveness as tool of support to the process of taking of 

decision in conflict situations, in way to stimulate structuralized forms of participative 

management for the resolution of ambient problems. 

 
 
 

KEY WORDS: Green Areas, Surrounding Urban, Mangroove, Public Administration, 
Partner-Ambient Conflicts. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Analisar os conflitos sócio-ambientais que decorrem das disputas de grupos 

sociais derivadas dos distintos tipos de relações por eles mantidas com seu meio natural 

relativas à gestão de áreas verdes em ambientes urbanos requer considerações sobre as 

características da cidade contemporânea diante do processo de reestruturação do capital. 

Essa reestruturação tem provocado mudanças no modo de vida da população e 

determina a forma de acesso à cidade. 

Essa realidade deve ser considerada, de acordo com a perspectiva teórica adotada, 

de forma interdisciplinar, em que se garante não apenas a associação temática entre 

diferentes saberes, mas, antes de tudo, busca-se a unidade. Assim, este trabalho está 

centrado no trabalho permanentemente voltado para o desenvolvimento de 

competências e habilidades, no trabalho com diferentes fontes expressas em variadas 

linguagens, que comportem distintas interpretações sobre os temas/assuntos aqui 

discutidos. Dessa forma, esses são os fatores que dão a unidade pretendida, e não a 

associação das mesmas em torno de temas supostamente comuns a todas elas. 

 No estudo de um objeto de pesquisa, acredita-se que “o conhecimento sempre 

busca a verdade, mesmo se essa verdade, como nas ciências, nunca é permanente, mas 

uma veracidade provisória que esperamos trocar por outras mais acuradas à medida 

que o conhecimento progride” (ARENDT, 1992).  

Neste trabalho partiu-se do pressuposto de que o conhecimento é provisório e que se 

renova a partir do diálogo entre as diversas áreas do saber e o senso comum 

(VALENÇA, 2000).  

A escolha por um projeto interdisciplinar relacionado à política e gestão ambiental 

numa Área de Preservação Permanente foi norteada por um objetivo principal: não se 

pretende, com esta pesquisa, apenas transmitir conhecimentos indispensáveis à 

compreensão de termos como gestão ambiental ou áreas verdes, mas desenvolver 

instrumentos para a negociação de conflitos através da utilização da metodologia da 

Abordagem Estratégica. 

A importância deste trabalho reside no fato de que proverá informações que poderão 

ser utilizadas como subsídio para futuros programas de intervenção tanto na área de 

estudo quanto em outros locais que estejam sofrendo com a mesma problemática. 

Acreditamos que o correto dimensionamento dos tensores ambientais e a adequada 
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qualificação dos problemas envolvidos trarão benefícios sócio-econômicos e ambientais 

para toda a sociedade.  

Os centros de pesquisa têm um papel fundamental tanto para disseminar uma leitura 

científica dessa realidade e de seus conflitos quanto para formar quadros técnicos e 

lideranças sociais para solução desses problemas. 

Assim, esta pesquisa sob o título – Gestão de Áreas Verdes em Ambientes Urbanos – 

pretende responder a seguinte questão: “Visto que as dissociações existentes entre as 

previsões da legislação ambiental e a realidade de produção do espaço urbano, 

promotoras dos conflitos enfrentados para a proteção legal das Áreas de Preservação 

Permanente, quais ações compatibilizarão o maior e melhor ganho ambiental com 

ganho social nessas áreas?”  

Visando responder cientificamente a esta questão, procurou-se o caminho 

metodológico interdisciplinar que possibilitasse o diálogo entre conteúdos.  

Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa é subsidiar a negociação de conflitos 

sócio-ambientais que envolvam práticas de gestão de áreas verdes públicas inseridas no 

espaço urbano. Para alcançar esse objetivo foram formulados os seguintes objetivos 

específicos: 

1. Caracterizar sócio-econômico e ambientalmente o Manguezal do Pina; 

2. Caracterizar a dinâmica dos conflitos mais freqüentes nesta área; 

3. Escolher um conflito com base em critérios de importância ecológica, equidade 

social e visibilidade política para se estruturar e analisar o problema; 

4. Aplicar a metodologia da Abordagem Estratégica para simulação da resolução do 

conflito. 

Para tanto, a estrutura desta dissertação está dividida em três partes:  

 

Parte 1: Referencial Teórico - Aqui se fez uma breve análise dos temas: ‘espaços 

urbanos’, ‘áreas verdes’ e ‘gestão de áreas verdes em ambientes urbanos’. Pretende-se, 

com isso, compreender o sentido desses termos e como estão sendo percebidos e 

utilizados pela academia. Tal esforço antecede sempre os aprofundamentos necessários 

à análise a ser apresentada a seguir. Nesta parte estão os capítulos 2, 3 e 4, abaixo 

descritos. 
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O Capítulo 2, Áreas Verdes, apresenta as definições e posicionamento teórico 

adotados neste trabalho em relação a esse tema. A importância, funções e manutenção 

destas áreas em cidades também são enfatizadas neste capítulo.    

 

O Capítulo 3, Gestão de Áreas Verdes em Ambientes Urbanos, define o 

significado deste tipo de gestão bem como os instrumentos disponíveis hoje para 

realização desta atividade. Assim, é apresentado o contexto mundial e brasileiro de 

proteção de áreas, as limitações desses modelos, a aplicação da legislação ambiental e o 

sistema de meio ambiente.  

 

O Capítulo 4, Ambientes Urbanos, discute as relações que interferem na dinâmica 

de construção do espaço urbano e que são responsáveis pela emergência de conflitos 

sócio-ambientais. Então se define conflito ambiental além de contextualizá-lo em 

ambientes urbanos. 

 

Parte 2: Metodologia – Nesta parte há a descrição dos princípios metodológicos 

bem como dos instrumentos de pesquisa utilizados. Nesta parte há o capítulo 5, 

Metodologia, em que se apresentam o modelo analítico e os instrumentos desta 

pesquisa. 

 

Parte 3: Resultados e Discussões – Nesta seção são contextualizados os conflitos na 

área do Manguezal do Pina. Dessa forma, o ecossistema é caracterizado sócio-

econômico e ambientalmente bem como os problemas por ele enfrentados. Em seguida, 

são analisados dois conflitos de grande repercussão, a saber: a ZEIS Ilha de Deus e a 

construção da Via Mangue. Em relação a este último, além da análise do problema é 

aplicada a metodologia da Abordagem Estratégica, com o intuito de simular a resolução 

deste conflito. Aqui são apresentados os capítulos 6, 7 e 8. 

 

O Capítulo 6, Manguezal do Pina ou Parque dos Manguezais, caracteriza a 

situação sócio-ambiental e econômica desta área e os problemas envolvidos. Aqui há a 

possibilidade de contextualização de tudo o que foi explanado no referencial teórico. 

São identificados também os focos principais de conflito nessa localidade. 
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O Capítulo 7, ZEIS Ilha de Deus, apresenta o histórico de ocupação do lugar bem 

como uma caracterização sócio-econômica e ambiental da comunidade. Posteriormente 

são discutidos os focos de conflito além de apresentar a experiência de negociação do 

Governo do Estado de Pernambuco. 

 

O Capítulo 8, Contextualização, Descrição e Simulação da Resolução do Conflito 

Via Mangue, apresenta o dilema entre preservação ambiental e construção de rodovia 

sobre o Manguezal do Pina. A escolha deste conflito deu-se através de critérios de 

importância ecológica, eqüidade social e visibilidade política. Assim, em uma primeira 

parte é analisado e estruturado o problema e, em uma segunda parte, há a simulação da 

resolução deste conflito através da aplicação da metodologia da Abordagem Estratégica. 

 

Por fim, são apresentadas as Considerações Finais sobre os resultados obtidos e 

algumas sugestões para trabalhos futuros. Em seguida, as Referências Bibliográficas 

são apresentadas. 
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Foto: Tânia Bacelar Araújo (2004). 

 

 

 

PARTE 1: 

REFERENCIAL TEÓRICO 
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2. ÁREAS VERDES 

 
O termo Áreas Verdes é utilizado, muitas vezes, de forma genérica, o que causa 

confusões até mesmo entre os profissionais que lidam com esse tema. Diante disso, 

percebeu-se a necessidade de escrever este capítulo, a fim de esclarecer qual a base 

conceitual adotada e, assim, dirimir quaisquer possibilidades de dúvidas e/ou confusões 

em relação à abordagem deste trabalho. 

Neste sentido, este capítulo faz, em uma primeira parte, referência ao histórico da 

conceituação do termo “Áreas Verdes”, partindo da Antigüidade Clássica até agora. 

Buscou-se compreender a importância dada à vegetação nas distintas formas da 

sociedade, conseqüentemente, entre diferentes relações entre homem e natureza. Em 

seguida é apresentada a definição adotada nesta pesquisa. Enfatiza-se também a função 

das áreas verdes nas cidades. 

 

2.1 Histórico  

 
Muitos autores remetem à Revolução Industrial discussões freqüentes sobre a 

disposição de áreas verdes nos ambientes urbanos (RICHTER, 1981; TANDY, 1982). 

Barbosa (2005) apresenta o surgimento dessas áreas nas cidades do Barroco Tardio 

(século XVII). Mas, para este autor, é nas cidades da Antigüidade Clássica (Grécia e 

Roma) que se registra a concepção do que seriam os espaços verdes em ambientes 

urbanos. 

Hennebo (1979 apud LIMA et al., 1994) apresenta a Ágora de Atenas como um 

espaço livre, de uso comum e acessível a todos, além de ser destinado ao culto dos 

deuses do Helenismo e de congregar a população de Atenas para discussões políticas. 

Na Idade Média, novas formas de jardinaria ganham destaque, sob ênfase nos 

jardins árabes. Dessa forma, os jardins apresentam função específica, constituídos de 

plantas frutíferas e aromáticas e apresentam-se em pequena escala. Porém, era fácil 

encontrar amplos espaços vegetados logo após os limites dos muros das cidades 

medievais (BARBOSA, 2005; BUCHWALD, 1978; LOBODA & DE ANGELIS, 

2005).  

O Renascimento correspondeu ao período de expansão européia. Nesse período o 

conceito urbano era caracterizado por forte rigor geométrico e as áreas verdes eram 

 6



planejadas ao redor dos monumentos e edifícios representativos. Aqui, buscavam-se os 

refinamentos estéticos (BARBOSA, 2005; DANTAS, 2004; LOBODA & DE 

ANGELIS, 2005). Ao final desse período o ajardinamento é desenvolvido como 

exaltação da arquitetura verde. É exemplo a criação dos Jardins da Tulherias que vão do 

Louvre até o Arco do Triunfo, em Paris (BARBOSA, 2005; LIMA et al, 1994). 

Hoje, segundo Loboda & De Angelis (2005),  

“as praças foram reduzidas a estreitos oásis de verde, ou a 

meros espaços de estacionamento, em uma cidade que, com seu 

destruidor poder urbano, não dá mais espaço ao prazer de 

viver em coletividade, fazendo com que as pessoas tenham 

perdido o encanto de estar junto e do confronto direto.” 

As áreas verdes urbanas, pressionadas pelo crescimento das cidades, são cada vez 

mais valorizadas. Bononi (2004) afirma que: “imóveis próximos ou com vistas para 

parques e praças são para poucos privilegiados e custam mais caro”.  

 

2.2 Conceitos e Definições 
 

Ao abordar o tema “Áreas Verdes” percebe-se grandes dificuldades relativas à 

utilização deste termo, pois existem palavras que também são utilizadas com mesma 

significância e que confundem aqueles que trabalham com este tema. Diante desta 

problemática, sentiu-se a necessidade de conceituar os termos que são utilizados neste 

trabalho, bem como estabelecer distinção entre eles.  

Lima et al. (1994) ressaltam que os conflitos entre termos relativos a esses espaços 

podem ser compreendidos no decorrer do histórico das áreas verdes, acima apresentado. 

Para ele, as cidades medievais e renascentistas não eram arborizadas e passaram a ser a 

partir do século XIX, o que causou as confusões mencionadas. 

Ainda conforme Lima et al. (1994), o termo “Espaço Livre” é um conceito geral que 

integra os demais e contrapõe-se ao de “espaço construído”, em áreas urbanas. Este 

conceito deve ser integrado ao uso do espaço, sua escala e função. Quanto à função, os 

espaços livres devem satisfazer três objetivos: ecológico, estético e de lazer. Guzzo 

(1999 apud LOBODA & DE ANGELIS, 2005) concorda com essa definição e 

objetivos.  
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Já o termo “Área Verde” refere-se aos espaços públicos onde há o predomínio de 

vegetação arbórea e inclui as praças, parques, jardins, canteiros centrais de avenidas, 

trevos e rotatórias de vias públicas (Idem).  

É importante ressaltar que os espaços privados, ainda segundo Lima et al. (1994), 

não se enquadram no conceito de áreas verdes. Esse autor também recomenda que não 

sejam utilizados os termos “Área Livre” e “Área Aberta”, devido à imprecisão destes.    

 

2.3 Funções das Áreas Verdes em Ambientes Urbanos 

 
Muitos autores elencam inúmeras funções às áreas verdes urbanas. Guzzo (1999 

apud LOBODA & DE ANGELIS, 2005) considera três funções principais, a saber, 

ecológica, estética e social. A função ecológica é devido à minimização dos impactos 

ambientais decorrentes do processo de urbanização através da presença de elementos 

naturais; a função social está relacionada à oferta de lazer à população e a função 

estética diz respeito à integração entre espaços construídos e os destinados à circulação.  

Estes espaços promovem melhoria da qualidade de vida da população urbana. 

Autores como Carneiro & Mesquita (2000); Loboda & De Angelis (2005); Barbosa 

(2005); Nucci & Cavalheiro (1998); Lombardo (1990); Bononi (2004); Lamas (1993) 

destacam ainda as seguintes funções, vitais para a qualidade de vida: 

 

1. Estética: 

a. Valorização visual da paisagem urbana; 

b. Servem para organizar, definir e conter espaços; 

c. Elemento de interação entre as atividades humanas e o meio ambiente, 

etc. 

 

2. de Saúde: 

a. Absorvem ruídos; 

b. Atenua o calor do sol; 

c. Atua como filtro das partículas sólidas em suspensão no ar, etc. 

 

3. Equilíbrio entre solo – clima – vegetação: 
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a. Enriquece a umidade por meio da transpiração da fitomassa (300 – 450 

mL de água/metro quadrado de água); 

b. Abrigo à fauna existente; 

c. Influencia no balanço hídrico, etc.  

 

Infelizmente, apesar de desempenhar tantas funções, as áreas verdes são cada vez 

mais raras e descontínuas nas cidades brasileiras. A atuação do poder público é tímida 

em relação a um planejamento que considere os elementos naturais. Loboda & De 

Angelis (2005) afirmam que o gestor, nas cidades brasileiras, centra-se principalmente 

nas questões sócio-econômicas, prevalecendo as econômicas, não dando atenção à 

qualidade de vida. Além do mais, a descontinuidade de gestão atrapalha o 

estabelecimento dessas áreas, já que é necessário um planejamento em longo prazo. 

O modelo econômico predominante atua de forma a reduzir os espaços públicos e a 

incentivar o anonimato entre as pessoas, o individualismo. Dessa forma, Santos (1997) 

afirma que “as cidades são criadas para a economia e não para os cidadãos”.   

Assim, Pereira Leite (1997 apud Loboda & De Angelis, 2005) salienta: 

“A renúncia ao espaço público da cidade fica caracterizada 

por uma série de procedimentos diferentes: nas camadas mais 

altas de renda, pelo desenvolvimento privado de atividades 

culturais e de lazer; nas de baixo poder aquisitivo pela 

impossibilidade de participar de atividades públicas ou 

culturais, seja pelo temor de sair de casa após o anoitecer, pois 

não há garantia de segurança, seja por sua marginalização do 

processo de desenvolvimento cultural; a atuação do poder 

público agrava essa situação pelos procedimentos 

intimidatórios dos espaços públicos de uso coletivo, visando 

atender as alegações de caráter essencialmente 

discriminatórias: falta de segurança gerada pela permanência, 

nas praças, parques e jardins de desocupados ou suspeitos, 

falta de condições intelectuais para a participação em 

atividades culturais. A cidade responde a essa rejeição 

recíproca entre as classes sociais e o poder público, exibindo 

uma paisagem fragmentada e desorganizada: espaços privados 
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fortemente defendidos e espaços públicos abandonados e 

deteriorados.” 

Enfim, muitas são as dificuldades de implantação e, principalmente de manutenção 

de áreas verdes públicas. Ao construir a cidade, o ser humano não pode esquecer-se de 

que precisa respirar, andar, pensar, enfim, e todas essas atividades não estão dissociadas 

da natureza. Aliás, o ser humano faz parte da natureza.  
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3. GESTÃO DE ÁREAS VERDES EM AMBIENTES URBANOS 
 

 De acordo com Bononi (2004), “gestão é o ato de gerir, de administrar uma 

determinada questão para atingir um objetivo, e que no caso da gestão de áreas verdes o 

objetivo é sua preservação ou utilização sustentável”. 

Para atingir esse objetivo são utilizados instrumentos. Neste capítulo são 

apresentados os instrumentos utilizados pelos gestores ambientais públicos, em especial, 

com o objetivo de preservar áreas verdes nas cidades. 

Assim, aborda-se o contexto mundial e o brasileiro da proteção de áreas, além de 

outros instrumentos, tais como o zoneamento ecológico-econômico, a aplicação da 

legislação ambiental, o sistema de meio ambiente brasileiro. 

Dessa forma a gestão de áreas verdes em ambientes urbanos tem sido encarada 

como um desafio pelos estudiosos desse tema devido à intensa pressão antrópica a que 

estas áreas estão sujeitas, conseqüentemente localizam-se na divisa entre diversos 

interesses, públicos e privados.  

   

3.1 A Proteção de Áreas como Instrumento de Gestão 
 

3.1.1 Áreas Protegidas no Contexto Mundial 

 
É desconhecida a origem da idéia de preservação embora haja conhecimento de 

áreas estabelecidas para reservas por Civilizações Orientais, antes do nascimento de 

Cristo (MORSELLO, 2001). Miller (1997 apud RAMOS, 2007) relata que “há registros 

documentados de Áreas Protegidas desde o ano 252 a.C., quando o Imperador Ashoka, 

na Índia, determinou a proteção de certos animais, peixes e áreas florestadas”.  

Entretanto, para Runte (1979), o significado conjunto de proteção e acesso público 

só é vislumbrado na concepção moderna de preservação. Essa concepção moderna 

nasceu nos Estados Unidos. O Yellowstone National Park, criado em 1872 nos Estados 

Unidos, é tido por muitos autores como marco das discussões conservacionistas 

(DIEGUES, 1994; MORSELLO, 2001; CABRAL & SOUZA, 2005).  

A concepção norte-americana de preservação, segundo Cabral & Souza (2005), 

baseia-se na exclusão do ser humano das áreas protegidas, atribuindo-lhe os efeitos 

negativos ambientais que ocorrem nesses locais.  
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Esta concepção inspirou muitos países a criarem seus Parques Nacionais, a exemplo 

do Canadá, em 1885 e da Nova Zelândia, em 1894 (DIEGUES, 1994). McNeely (1994 

apud Morsello, 2001) afirma que “desde a criação do Yellowstone, em 1872, até 1994, 

mais de 8500 áreas protegidas foram estabelecidas em todo o mundo”. Dessa forma, 

Oliveira (2005) relata que o aumento em número e diversidade de categorias dessas 

áreas redundou em equívocos conceituais. 

Dourojeanni e Pádua (2001 apud RAMOS, 2007) ressaltam que, muitas vezes as 

classificações e conceitos dessas áreas variavam muito de país para país, de estado para 

estado e, até mesmo, de lei para lei. 

Sendo assim, convenções internacionais foram realizadas com o intuito de definir a 

conceituação do termo (Parque Nacional), bem como empreender esforços no 

estabelecimento de novas áreas protegidas. É neste contexto que foi criada, em 1948, a 

União Internacional para a Proteção da Natureza que, a partir de 1965, passou a ser 

chamada União Internacional para a Conservação da Natureza - IUCN (MORSELLO, 

2001). 

Ainda diante da problemática de unanimização de conceitos e categorias, foi 

realizado em Seattle (Estados Unidos), no ano de 1962, pela IUCN, a primeira 

Conferência Mundial de Parques Nacionais. Neste encontro foram discutidos pela 

primeira vez os critérios de classificação das áreas protegidas, em sua maioria baseados 

no sistema norte-americano (Idem). 

Com o tempo, o conceito de Parque Nacional foi sendo transformado. O modelo 

americano sofreu inúmeras críticas. Cabral & Souza (2005) lembram que o ser humano 

faz parte da natureza, sendo inerente a todo sistema. Hoje existem diferentes tipos e 

categorias de áreas protegidas, atualmente denominadas Unidades de Conservação 

(UC’s). Objetivos como conservação biológica, realização de pesquisas científicas, 

desenvolvimento sustentável foram sendo incorporados paulatinamente no conceito das 

UC’s. Ainda assim, segundo Morsello (2001), no mundo, as áreas protegidas adquiriram 

diferentes feições segundo o país de origem.  

 

3.1.2 Áreas Protegidas no Contexto Brasileiro 

 
Data de 1876 a referência à criação das primeiras áreas protegidas no país. O 

engenheiro, abolicionista e empreiteiro do setor madeireiro André Rebouças, inspirado 

 12



nos moldes de criação dos Parques Nacionais norte-americanos, propôs a criação de 

dois parques: Parque Nacional de Guairá (entre Sete Quedas e Iguaçu, Paraná) e outro 

na Ilha do Bananal (Tocatins). Porém, suas idéias não foram levadas a sério e nenhum 

dos projetos foi efetivado (DEAN, 1996; DIEGUES, 1994; DRUMMOND, 1988, 

MORSELLO, 2001; RAMOS, 2007). 

O Parque Nacional de Itatiaia (Rio de Janeiro) foi o primeiro parque brasileiro a ser 

criado, em 1937, sob influência do modelo norte-americano (MORSELLO, 2001; 

RAMOS, 2007; MOORE & ORZÀBAL, 1988). Aliás, segundo Diegues (1994), desde 

o princípio o conceito de Parque Nacional utilizado no Brasil foi uma idéia importada. 

Morsello (2001) enfatiza que “até esse momento, portanto, o principal objetivo que 

norteou a criação das UC’s é claro: propiciar o acesso a locais de grande beleza para 

as populações, especialmente as urbanas”. Para ele, os objetivos de conservação 

biológica, baseados em rigor científico, ainda eram muito tímidos. 

Dois anos depois, em 1939, foram criados outros dois parques brasileiros: o Parque 

Nacional de Iguaçu e da Serra dos Órgãos, ambos próximos ao Rio de Janeiro. Depois 

da criação destes parques, passou-se um período de vinte anos até que novas áreas 

fossem protegidas (IBDF, 1982). 

Ao final da década de 1960 mudanças institucionais interferem no panorama das 

áreas protegidas. Em 1967 foi instituído o Instituto Brasileiro do Desenvolvimento 

Florestal (IBDF) e, em 1973, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente 

(SEMA), ambos os órgãos federais que acumulam funções na esfera dessas unidades. 

Para não ocorrer conflitos na gestão destas áreas, o IBDF administrava os Parques 

Nacionais e Reservas Biológicas e a SEMA criou unidades de conservação próprias, 

como as Estações Ecológicas (MORSELLO, 2001; RAMOS, 2007). 

Até a década de 1970 considera-se que no Brasil não existia uma Política 

Ambiental, mas sim, leis diversas que versavam sobre o tema (COSTA apud 

BEZERRA, 2006). 

Em 1981 foi criada a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº 

6.938/1981) que estabeleceu seus conceitos, princípios, objetivos, instrumentos, 

penalidades e fins bem como os mecanismos de formulação e aplicação. Esta lei 

estabeleceu a proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas 

(RAMOS, 2007). 

Em 1988 foi promulgada a Constituição Federal. Esta constituição inova ao 

apresentar um capítulo exclusivo ao Meio Ambiente (capítulo VI) e assegura a todos, 
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em seu artigo 225, o “direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”. Ainda no artigo 225, é atribuída 

ao Estado a tarefa de definir as áreas a serem protegidas (Idem). 

No ano 2000, foi estabelecido o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – 

SNUC (Lei Federal nº 9.985/2000). No SNUC (Art. 2, I) as Unidades de Conservação 

são assim definidas:  

“espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as 

águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 

legalmente instituído pelo Poder Público com objetivo de 

conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção”. 

De acordo com esta lei, as Unidades de Conservação definidas dividem-se em dois 

grupos: as Unidades de Proteção Integral e as Unidades de Uso Sustentável. A primeira, 

com objetivos preservacionistas, permite o uso indireto das áreas, como para visitação, 

com exceção dos casos previstos em lei (Resolução CONAMA 369 de março de 2006). 

A segunda compatibiliza a conservação da natureza e uso sustentável de uma parcela 

dos recursos naturais (CABRAL & SOUZA, 2005; RAMOS, 2007). 

O modelo brasileiro de conservação da biodiversidade, hoje, amadureceu e carrega 

outros objetivos além do simples uso público. “A proteção de bacias, de fontes d’água e 

paisagens, o fomento da recreação e do turismo ao ar livre, a conservação de sítios 

históricos, arqueológicos e culturais” (CABRAL & SOUZA, 2005), entre outros são 

alguns exemplos destes novos objetivos.  

Ainda assim, embora abrigue a maior diversidade de espécies do mundo, não há, no 

Brasil, proteção efetiva dos diferentes ecossistemas que o compõe. Morsello (2001) 

denuncia: 

“a importância do país no contexto mundial da diversidade 

biológica não se reflete, entretanto, na superfície protegida em 

UC’s públicas. Além da pequena superfície protegida, as 

unidades não estão distribuídas eqüitativamente em número e 

tamanho entre as diferentes regiões do país e biomas”.  
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3.2 Outros Instrumentos de Gestão de Áreas Verdes Urbanas 

 
Existem outros mecanismos de gestão de áreas verdes além da proteção. Bononi 

(2004) apresenta a criação de espaços territoriais especialmente protegidos como a Zona 

Costeira, o tombamento de áreas naturais como a Serra do Japi, a criação de jardins 

botânicos, herbários, coleções de cultura, zoológicos, bancos de germoplasma como 

alguns exemplos de outros instrumentos de gestão. 

A aplicação da legislação ambiental também é um importante instrumento. Sabe-se 

que em âmbito federal as ações são direcionadas à proteção da vegetação considerada 

por lei como patrimônio nacional ou de preservação permanente e dos animais silvestres 

(Constituição Federal 1988; Código Florestal – Lei Federal nº 4771/1965; Lei dos 

Crimes Ambientais – Lei Federal nº 9605/1998). Nessa esfera, o Ministério do Meio 

Ambiente é o responsável pela gestão dessas áreas, tendo no IBAMA o principal órgão 

gestor.  

O Ministério Público, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, também tem forte 

atuação nas questões de recuperação e preservação ambiental. Instrumentos jurídicos, 

como o termo de ajuste de conduta, são utilizados pelos promotores públicos. É 

importante ressaltar a importância da articulação e integração entre os poderes 

executivos e judiciários na proteção de áreas verdes (BONONI, 2004).  

Na esfera estadual, o direcionamento dos esforços é para as áreas rurais, atuando de 

forma suplementar aos municípios dos centros urbanos (idem). No Estado de 

Pernambuco, a gestão de áreas verdes encontra em três órgãos interligados as condições 

necessárias para sua realização. 

O Consema (Conselho Estadual de Meio Ambiente) é um órgão colegiado, 

consultivo e deliberativo, formado por representantes de entidades governamentais e da 

sociedade civil organizada, diretamente vinculado ao Governo do Estado, criado pela 

Lei Estadual nº 10.560, de 10 de janeiro de 1991. Compete ao Consema, entre outros, o 

estabelecimento de diretrizes para a utilização, exploração e defesa dos recursos naturais 

e ecossistemas do Estado, a proposição de implantação de espaços territoriais a serem 

objeto de proteção especial visando à manutenção de ecossistemas representativos e o 

estabelecimento de normas relativas às áreas especialmente protegidas e às atividades 

que podem ser desenvolvidas na circunvinhança das mesmas (CPRH, 2008).  
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A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA) é integrante do 

Subsistema de Execução do Sistema de Administração do Poder Executivo do Estado, 

criada pela Lei Estadual nº 10.133, de 08/06/88 e reestruturada pela Lei Estadual nº 

10.569, de 20.04.91 e pela Lei Estadual nº 10.920, de 01.07.93 e pelo Decreto nº 

18.536, de 08.06.95. Entre outras competências, é responsável pela formulação, 

execução e coordenação da implantação das políticas estaduais de gestão e 

desenvolvimento dos recursos hídricos, minerais e florestais, além da formulação, 

execução e coordenação da implantação da política estadual de proteção e 

desenvolvimento do meio ambiente (SECTMA, 2008). 

E, por último, a Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH), 

autarquia vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, teve sua 

criação autorizada pela Lei Complementar nº 049, de 31 de janeiro de 2003. A CPRH 

foi originalmente fundada em 16 de dezembro de 1976, pela Lei Estadual nº 7.267, 

como uma empresa de economia mista. Compete a ela a constatação ou 

reconhecimento, através de fiscalização, da existência de infração ao meio ambiente em 

todo o território do Estado de Pernambuco, aplicando as penalidades previstas em lei 

bem como a administração e promoção do desenvolvimento dos recursos hídricos e 

florestais em todo o território do Estado de Pernambuco, visando à utilização racional 

dos recursos naturais (CPRH, 2008).  

A Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (CIPOMA) auxilia 

os órgãos acima mencionados bem como órgãos municipais na fiscalização de áreas 

protegidas em Pernambuco. Esta companhia foi criada, oficialmente, em 1989, para dar 

suporte aos órgãos estaduais e federais (IBAMA/CPRH) na defesa do meio ambiente, 

especialmente na Região Metropolitana do Recife (CPRH, 2008). 

No nível municipal é ainda mais frágil falar em gestão de áreas verdes. Algumas 

cidades não possuem estrutura suficiente para implantar uma gestão ambiental. Em 

outras, meio ambiente é discutido em secretarias de outros assuntos, como as de 

planejamento ou de obras, fazendo parte de pequenas diretorias nestas secretarias, com 

ações ditas de ‘Educação Ambiental’. No Recife, a Secretaria de Planejamento 

Participativo, Obras e Desenvolvimento Urbano e Ambiental, através das diretorias de 

Controle Urbano (DIRCON) e a de Meio Ambiente (DIRMAM) realizam atividades de 

gestão, fiscalização, manutenção das áreas verdes no município de Recife. A referida 

diretoria apresenta como missão, entre outras, “o exercício da gestão ambiental do 

Município do Recife, propondo, elaborando e atualizando planos normativos com vistas 
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à preservação do meio ambiente, bem como acompanhando a execução da política 

ambiental” (PCR, 2008).  

Em Recife, a gestão de áreas verdes em logradouros, praças tem sido realizada de 

forma distinta da gestão de áreas protegidas no município, havendo apenas a 

preocupação paisagística e relevando aspectos ambientais. Assim, as práticas de 

paisagismo não ressaltam a importância das plantas nativas, introduzindo exóticas que 

têm invadido áreas protegidas. É o caso da ocupação da Thespesia populnea (L.) Soland 

nas áreas adjacentes aos manguezais do Recife. 

Faro (2008) apresenta em seu estudo que a espécie exótica Thespesia populnea (L.) 

Soland, tipo de malvácea nativa da Índia, comum de costas do Velho Mundo estão 

invadindo fragmentos de mangue no Cais do Apolo, no Cais Engenheiro José Estelita e 

no Parque dos Manguezais, todos em perímetro urbano. Essa espécie exótica foi 

introduzida no município através da arborização urbana, em praças e jardins próximos à 

área dos manguezais. Essa espécie coloniza a área de transição com a terra firme, 

competindo especificamente com a espécie Hibiscus pernabuscensis. 
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4. AMBIENTES URBANOS 
 

O homem modificou o ecossistema natural buscando criar seu próprio habitat: a 

cidade. Embora construído, esse ambiente constitui um ecossistema próprio, fruto de 

múltiplas ações/intervenções de aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais. 

Então, o ambiente urbano pode ser entendido como um ecossistema peculiar adaptado 

às necessidades da espécie humana (BARBOSA, 2005). É importante destacar que o 

conceito “Urbano” é abrangente e engloba o de cidade.  

Sabe-se que a sociedade como um todo, para sobreviver, necessita produzir e 

reproduzir bens de consumo (VERVLOET, 2002). O motor da reprodução de bens é o 

próprio consumo, sempre em concordância com as leis históricas do momento. Vervloet 

(2002) define ‘consumo’ com um conceito mais forte, mais amplo, que não quer dizer 

somente a aquisição e utilização de bens e materiais, mas também os sonhos, fantasias, 

desejos e os mais íntimos sentimentos do ser humano.  

A paisagem urbana reflete um conjunto de formas com diferentes funções. Cada 

forma é depositária de uma significação social, de um tempo histórico e social 

(CARLOS, 1999). É na cidade que são concentrados a força de trabalho e os meios 

necessários à produção (industrial), é o local da gestão, das decisões que orientam o 

desenvolvimento do próprio modo de produção. 

“A cidade é, particularmente, o lugar onde se reúnem as melhores condições para o 

desenvolvimento do capitalismo” (SPOSITO & ENCARNAÇÃO, 2002). Com esta 

afirmação os autores não pretendem confundir o conceito de ‘cidade’ com o de 

‘capitalismo’ mas travar uma discussão acerca do papel da cidade no desenvolvimento 

do sistema capitalista e seus modos de regulação1. 

Nas duas últimas décadas Acselrad (2004) observou a explosão de discursos 

negativistas sobre a cidade: cidades em crise, sede de crimes, carência habitacional, 

entre outros. Notou também que ao mesmo tempo difundiram-se discursos de mudanças 

no quadro urbano, transformando a cidade num “novo cenário de enunciação” 

(MICOUD, 1996 apud ACSELRAD, 2004), pautadas pelas diretrizes da 

sustentabilidade.  

                                                 
1 Segundo Lipietz & Leborgne (1988), modo de regulação é o conjunto de normas, incorporadas ou 
explícitas, de instituições, mecanismos de compensação e dispositivos de informação (tais como normas 
de formação de salários, modalidades de concorrência entre as empresas e mecanismos de criação de 
moeda e crédito) que ajustam permanentemente as antecipações e os comportamentos individuais à lógica 
de conjunto do regime de acumulação. 
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Assim, neste capítulo analisam-se o modo de regulação da cidade, suas contradições 

e implicações ao território como pressuposto básico para o entendimento da origem dos 

conflitos sócio-ambientais. 

 

4.1 A Cidade 
 

Segundo Healey (1997), as cidades têm experimentado agora um processo de 

abertura dos lugares a relações abertas. Isso porque se vivencia a flexibilização dos 

padrões de trabalho, de transferência de pagamentos, de formas tecnológicas e 

comunicativas (ACSELRAD, 2004). Segundo Acselrad (2004), “uma economia da 

velocidade e da incerteza justifica dinâmicas empresariais flexíveis que tendem a 

provocar efeitos desestruturantes sobre capacidades instaladas e fixas”.  

Essa flexibilização associada a uma ausência cada vez maior da intervenção estatal 

(características típicas do neoliberalismo) favorecem o que Harvey (1995) chamou de 

“reversão competitiva”. Nesse processo, as localidades passam a competir entre si e a 

oferecer “vantagens locacionais para atrair os capitais” (HARVEY, 1995).   

É analisando as implicações da reversão competitiva que Silva (2001) afirma que 

essa flexibilização institucional favorece “fortemente os segmentos empresariais, 

através de mecanismos de negociação das normas urbanísticas, liberação do controle 

do uso do solo, renúncia fiscal e subsídio ao investimento privado, mediante a oferta de 

infra-estrutura, terrenos, formação de mão-de-obra, etc.” 

Assim, Acselrad (2004) argumenta que “em ausência de barreiras à deslocalização 

dos capitais, os capitais privados ficaram livres para chantagear o Estado com o 

fantasma das crises locais”. 

Diante deste cenário o meio ambiente passa a ser uma temática utilizada para dar 

novo sentido às cidades. Dessa forma, os discursos que emergem buscam formar um 

consenso social, reconstituindo o sentido da cidadania, da comunidade, da 

solidariedade. É frente ao desmonte do setor público e às privatizações que a 

sustentabilidade passa a ser evocada “de modo a fazer transitar as expectativas de bem-

estar dos âmbitos da habitação, da saúde e direitos sociais, fortemente marcados pelo 

acesso socialmente desigual, para uma noção de meio ambiente construída como una e 

comum a todos” (ACSELRAD, 2004).  
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Esse discurso é apropriado pelo planejamento urbano, legitimando a 

sustentabilidade. Brand (1999) afirma que o planejamento urbano ambientalizado 

procura ressignificar o espaço com gestos confortadores de segurança e controle, dando 

visibilidade à natureza nas cidades e exorcizando os medos da destruição ecológica e da 

instabilização da ordem social. Percebe-se, então, nas ações desse planejamento a busca 

pelo estabelecimento de continuidades, tanto espacial quanto temporal. Assim sendo, 

como observa Healey (1997), as cidades que se pretendem sustentáveis investem no 

estabelecimento de conexões através de dinâmicas de comunicação e cooperação 

buscando integrar, no espaço, sociedade e ecossistemas e, no tempo, presente e futuro. 

Entretanto, Acselrad (2004) alerta que o recurso à noção de sustentabilidade urbana 

integrado às normas de planejamento não são suficientes para estabilizar os mecanismos 

de reprodução urbana. Isso porque o novo modo de regulação das cidades, ao contrário 

da cidade de regulação fordista2, é típico do capitalismo flexível. 

Dessa forma, esse autor apresenta as características principais do novo modo de 

regulação urbana, baseado em autores tais como Mayer (1994), Harvey (1995), entre 

outros: 

1. Menor coordenação das condições de reprodução do capital pelo Estado central. 

A cidade passa a ligar a economia local aos fluxos globais, afirmando-se como 

“máquinas de crescimento promotoras da competitividade internacional” 

(ACSELRAD, 2004), permitindo a instauração da reversão competitiva; 

2. Desenvolvimento de competição entre cidades pela oferta de consumo de lugares, 

pela capacidade de controlar funções de comando financeiro e comunicacional; 

3. As políticas sociais e de emprego passam a ser dependentes dos processos 

econômicos. As políticas sociais passam a ser desmanteladas e substituídas pelo 

“empreendedorismo urbano” de cujo sucesso dependem o emprego e a renda, ficando os 

problemas da marginalização social na dependência das iniciativas das próprias 

organizações da sociedade; 

4. Há o envolvimento de atores não-governamentais, privados e semi-públicos, nos 

processos de governança da cidade. Assim, a coordenação dos diferentes campos de 

política urbana pressupõe a instauração de novos sistemas de barganha, aparecendo as 
                                                 
2 Segundo Acselrad (2004), no fordismo, a aliança entre grande corporação, Estado e sindicatos fez das 
cidades o espaço de realização da produção em massa de automóveis e imóveis cujo mercado foi 
dinamizado pelas normas de consumo através das quais os salários, via negociação coletiva, 
incorporavam de forma razoavelmente antecipada parte dos ganhos de produtividade. Assim, esse autor 
conclui que a cidade de regulação dita fordista foi fortemente marcada por sua compatibilidade com a 
produção automobilística e com a produção capitalista de moradias. 
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parcerias como mecanismos de apoio aos mercados em substituição a políticas 

preexistentes de ordenamento dos mercados. 

Este contexto de acumulação flexível ameaça a estabilidade da cidade. Os esforços 

de ordenamento da cidade se esvaem na ausência de forças de coordenação. Essas 

forças são substituídas, em sua maioria, pelos capitais em competição. Também traz 

consigo implicações ao território e à dinâmica das cidades. 

Os mecanismos de enfraquecimento de coesão social têm produzido uma série de 

tensões urbanas, entre elas o forte sentimento de insegurança. Assim, avançam os 

índices de criminalidade e violência. Luzi (1996) afirma que enquanto os poderes 

transnacionais dominam a economia mundial a partir das megacidades, confere-se ao 

Estado o papel de nelas exercer o controle social e policial sobre as populações 

marginalizadas. 

Então Acselrad (2004), em crítica a essa situação afirma que para pacificar a 

democracia de mercado, ameaçada pelas próprias desregulações de mercado, fala-se 

insistentemente em reconstruir no plano local – nas comunidades – tudo o que o global 

vem destruindo em nível nacional, a saber, a “solidariedade” e a “cidadania”. 

A segregação sócio-espacial também é uma implicação dos mecanismos de 

enfraquecimento de coesão social. Aqui se apresenta, segundo Acselrad (2004), como 

parte de um contrato espacial compatível com o baixo grau de diversidade social 

desejado para as áreas de moradia, onde a capacidade de pagamento é utilizada para 

privatizar serviço e limitar a entrada de estranhos e a passagem de vizinhos externos. 

Assim, criam-se condições de convivência com as desigualdades. 

  Outra implicação do novo modo de regulação é a “dualização funcional do espaço” 

(ambiente de negócios X ambiente degradado), legitimando os “usos do solo localmente 

indesejados3”.  

Dessa forma, Acselrad (2004) acredita que os conflitos ambientais refletem as 

contradições deste novo modo de regulação das cidades, ou deste modo de inserção das 

cidades em uma regulação que é própria ao capitalismo em sua fase flexível. Neste 

cenário Castells (1989) e Boltanski & Chiapello (1999) falam da nova correlação de 

forças que opõem no espaço urbano os atores mais móveis – as grandes corporações – 

aos atores menos móveis – poderes locais, sindicatos e organizações populares. 
                                                 
3 Costa & Braga (2004) esclarecem que os usos do solo localmente indesejáveis inserem-se através de 
atividades de alto impacto em termos de poluição ou desvalorização fundiária. Geralmente, essas 
atividades são exercidas em áreas pobres ou economicamente desfavoráveis nas quais a vizinhança tem 
pouca influência política para impedir sua localização. 
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4.2 Conflitos Sócio-Ambientais 

 
Os conflitos sócio-ambientais podem ser entendidos como disputas entre grupos 

sociais derivadas dos distintos tipos de relações por eles mantidas com seu meio natural. 

Há três dimensões básicas a serem consideradas no entendimento e na análise destes 

conflitos: o mundo biofísico e os ciclos naturais; o mundo humano e suas estruturas 

sociais; e o relacionamento dinâmico, interdependente entre estes dois mundos 

(CUNHA, 2003).  

Explicando essas dimensões, Acselrad (2004 a) apresenta como base da existência 

da sociedade as relações sociais que lhe são específicas (modos de apropriação do 

mundo material que lhe correspondem). Então distingue analiticamente três tipos de 

práticas na interface entre o mundo social e sua base material: 1. As práticas de 

apropriação técnica do mundo material – o conjunto de atos que concorrem para 

obtenção de um fim material; 2. As práticas de apropriação social – configuram-se pela 

produção de diferenciação social baseada na desigual distribuição de poder sobre os 

recursos; 3. As práticas de apropriação cultural – são as operações de significação do 

espaço biofísico em que se constrói o mundo social. De forma a facilitar o entendimento 

do que foi dito acima é que se apresenta o esquema da Figura 1.  

É relevante considerar que “aquilo que as sociedades fazem com seu meio material 

não se resume a satisfazer carências e superar restrições materiais, mas consiste também 

em projetar no mundo diferentes significados” (ACSELRAD, 2004 a). As escolhas 

técnicas estão relacionadas com as estruturas de poder vigentes que tendem a atualizar-

se pela difusão de categorias que validam socialmente os critérios dominantes. É dessa 

forma que a categoria sustentabilidade é utilizada como portadora de uma nova 

eficiência ampliada, integrada pelos modelos de desenvolvimento aos modos sociais de 

apropriação do mundo material. 

Acselrad (2004 a) conclui, portanto, que os conflitos ambientais são aqueles 

envolvendo grupos sociais com modos diferenciados de apropriação, uso e significação 

do território, tendo origem quando pelo menos um dos grupos tem a continuidade das 

formas sociais de apropriação do meio que desenvolvem ameaçada por impactos 

indesejáveis – transmitidos pelo solo, água, ar ou sistemas vivos – decorrentes do 

exercício das práticas de outros grupos.  
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Figura 1 – Relações sociais. 
Fonte: Andrade (2008). 

 

No Brasil, o movimento desenvolvimentista e o “fordismo periférico” vigentes até 

os anos 1980, provocaram uma configuração caracterizada pelos grandes projetos de 

apropriação espacial implementados pelo Estado articulados à implantação de uma 

complexa estrutura industrial espacialmente concentrada. Como conseqüência, 

ampliaram-se os espaços integrados à dinâmica do desenvolvimento capitalista, 

aceleraram-se os ritmos de extração de materiais e emissão de efluentes e resíduos e 

desencadearam um processo de crescimento baseado na concentração de renda e nas 

exportações.  

Os impactos da desestruturação de ecossistemas e da intensificação dos ritmos de 

exploração das áreas dos pequenos produtores e populações deslocadas formaram base 

da eclosão de conflitos ambientais, principalmente após a ditadura, em que houve 

condições de visibilidade no espaço público das denúncias e protestos em relação ao 

comprometimento das atividades econômicas por causa da queda da produtividade dos 
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sistemas biofísicos e risco da perda da durabilidade da base material necessária à 

reprodução sócio-cultural. 

Na década de 1990, acentuou-se o padrão de desigualdade de poder sobre os 

recursos ambientais associado a uma tendência de especialização de porções de 

território inseridas no mercado mundializado na qual se apresentam duas concepções de 

Natureza, a saber, uma a conservar (como estocagem de recursos genéticos) e outra 

exposta a atividade econômica segundo os valores como eficiência e capacidade 

competitiva.  

A flexibilização de normas ambientais e fragilização das instituições de aplicação e 

controle apresentam-se como a nova base da emergência de conflitos. Dessa forma 

Acselrad (2005) afirma que hoje, no Brasil,   

“ (...) em nome da necessidade de oferecer vantagens para os 

capitais internacionais – consenso social, segurança, 

sustentabilidade ecológica - a especificidade dos projetos em 

disputa tende a ser ofuscada em favor da unidade requerida 

pela competição interlocal ou interurbana. Assim, os conflitos 

que opõem as populações atingidas pelas monoculturas de 

exportação aos projetos de expansão indiscriminada das áreas 

de plantio ou que levam os pescadores artesanais a protestar 

contra os impactos desestruturantes ocasionados pela 

prospecção de petróleo em águas marinhas, tenderão a ser 

apontados no espaço público como exemplos de “restrições 

ambientais ao desenvolvimento” Mas seja qual for o expediente 

adotado para sua deslegitimação na conjuntura crítica 

atravessada pela economia brasileira na passagem ao século 

XXI, os conflitos ambientais “por desregulação” tendem a 

aproximar-se cada vez mais do centro da cena pública, posto 

que, ao mesmo tempo em que, na contracorrente do 

“pensamento único”, pressionam o Estado pelo 

estabelecimento de regulações que limitem a colonização 

indiscutida do meio ambiente pelos grandes empreendimentos 

tendem também a opor resistência à implantação de modelos 

de desenvolvimento que, movidos pela ortodoxia 
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macroeconômica, têm orientado crescentemente o país para o 

rumo da especialização na exportação de recursos naturais”. 

 

4.2.1 Conflitos Urbanos e Ambientais 

 

Costa & Braga (2004) enxergam no campo dos conflitos estruturados em torno da 

questão urbano-ambiental uma dinâmica emaranhada de relações e disputas de poder 

que suscitam importantes fronteiras à formulação e legitimação de diretrizes de política 

ambiental porque produzem diferentes matrizes discursivas sobre cidade e meio 

ambiente. 

É importante ter em mente a ressalva de Acselrad (1999) em que a forma pela qual 

se articulam conceitos e se constroem matrizes discursivas que articulam as questões 

ambientais e urbanas faz parte de um jogo de poder em torno da apropriação do 

território e de seus recursos, que tem por objetivo legitimar ou deslegitimar discursos e 

práticas sociais. 

Os conflitos ambientais urbanos brasileiros são complexos visto que as cidades 

convivem com problemas relacionados, em sua maioria com as desigualdades sociais. 

Assim, pode-se identificar, como sugere Costa & Braga (2004), alguns dos principais 

conflitos em torno das políticas ambientais urbanas. 

A tensão entre o uso público e o privado dos recursos econômicos, sociais, culturais, 

bióticos e abióticos da cidade e de seu entorno configuram-se como foco principal 

desses conflitos. Assim percebe-se uma tensão das políticas ambientais urbanas entre a 

garantia do acesso coletivo, público aos recursos e os objetivos econômicos privados. 

É a partir desse foco principal que podemos perceber a consolidação da ilegalidade 

urbana, caracterizado pela dificuldade de acesso ao mercado formal de terras, bem como 

a infra-estruturas básicas, tais como saneamento. 

Reconhece-se, aqui, a impossibilidade de reduzir os conflitos à dimensão das 

tensões do uso e ocupação do solo. Ainda assim, são sobre este tópico que serão 

concentradas as considerações a seguir, pois se entende que é o aspecto que origina a 

maior parte dos conflitos que relaciona ambiente e cidade.   

No Brasil, assim como a maioria dos países em desenvolvimento, o processo de 

urbanização deu-se de forma rápida e desordenada. É importante lembrar que o IBGE4 

                                                 
4 IBGE. Censos. Disponível em www.ibge.com.br, acessado em 01/05/2008. 
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– Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – apresenta através de seus sensos dados 

relevantes para esta discussão. Em 1960, a população urbana brasileira não ultrapassava 

45%; já em 1970 ocorria justamente o inverso: 55,9% da população residiam em 

cidades, contra 44,1% de população rural. Em 2000, 81,2% da população era urbana.  

Essa imensa transformação pela qual passou a sociedade brasileira reproduziu nas 

cidades as injustiças e desigualdades sociais. Rolnik (2005) percebe essas injustiças 

reproduzidas na cidade sob várias morfologias: “nas imensas diferenças entre as áreas 

centrais e periféricas das regiões metropolitanas; na ocupação precária do mangue em 

contraposição à alta qualidade dos bairros da orla nas cidades de estuário; na eterna 

linha divisória entre o morro e o asfalto, e em muitas outras variantes dessa cisão, 

presentes em cidades de diferentes tamanhos, diferentes perfis econômicos e regiões 

diversas”.  

Por isso muitos autores têm usado a expressão “urbanização de risco” para designar 

esse modelo de crescimento e expansão urbana que divide a cidade em porção “legal, 

rica e com infra-estrutura” e “ilegal, pobre e precária”. No entanto, a população de 

baixa renda vê como única alternativa e possibilidade de moradia a construção de 

assentamentos precários, visto que é excluída do processo formal de acesso a terra 

urbanizada. Em relação a estes últimos, destacam-se as áreas de risco em que constroem 

suas habitações (depredação do meio ambiente, riscos à saúde e à vida da população, 

entre outros impactos negativos); e o conflito permanente entre “o direito individual da 

população que mora nessas áreas e o interesse coletivo de proteção ao meio ambiente” 

(ROLNIK, 2005). 

Segundo Moreira & Souza (2007), é comum o poder público adotar a remoção das 

famílias sob ameaça, caracterizando a área como “não passível de urbanização” na 

tentativa de resolver o problema anteriormente explicitado. Segundo Alfonsin (1997): 

“Como soluções adequadas ainda parece estarem longe e nas 

cidades o crescimento natural e a migração exigem soluções 

imediatas, as populações continuam a ocupar e invadir áreas 

livres, públicas e privadas. Na ausência de soluções 

preventivas, resta ao poder público, em pricípio, três 

alternativas: ignorar os fatos, despejo forçado ou 

regularização das ocupações. Em muitos casos, com até 2/3 da 

população vivendo em situações irregulares e ilegais, quase 

todas as administrações estão engajadas, de uma forma ou 
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outra, na tentativa de regularizar as ocupações. (...) Porém, 

apesar dos programas de regularização fundiária terem se 

disseminado nas cidades brasileiras nos últimos anos, é 

flagrante a inexpressividade dos resultados (...), especialmente 

nas capitais. Existe uma imensa defasagem entre o número de 

famílias potencialmente beneficiárias dos direitos e o número 

de famílias objetiva e finalmente titulares do direito a terra” 

 

Faz-se importante reconhecer os agentes envolvidos nesses conflitos para que se 

possam intermediar os diversos interesses. Assim, Costa & Braga (2004) e Daniel (1988 

apud COSTA & BRAGA, 2004) identificam os agentes econômicos locais (grupo de 

setores empresariais com interesses comuns cujas atividades econômicas estão 

condicionadas pelas ações de regulamentação e provisão de condições gerais de 

produção no âmbito local, por exemplo, empreiteiras, incorporadoras imobiliárias, entre 

outras) e os agentes sociais locais (grupo de instituições e/ou grupos sociais com 

interesses comuns cujas atividades de reprodução estão condicionadas pelas ações de 

regulamentação e provisão de bens comuns no âmbito local). 

Mediar ou ajustar o conflito de interesses torna-se difícil no plano local devido à 

aproximação dos agentes envolvidos e das desigualdades de acesso aos recursos de 

poder entre eles. Segundo Bredariol (2008) não há no Brasil uma tradição sobre 

negociação de conflitos na área de meio ambiente. 

As inovações trazidas pela legislação ambiental, tais como criação de instâncias 

colegiadas que garantem a participação popular, nos moldes da gestão dos recursos 

hídricos, a responsabilização da pessoa jurídica por danos ambientais associados ao 

contexto descrito anteriormente motivam a busca por estudos e desenvolvimento de 

métodos de negociação de conflitos. 

Motivam também a busca por instituições reguladoras. Assim, Campbell (1996) 

acredita que  

“o planejador deve contribuir para a constituição de um novo 

pacto espacial que viabilize soluções win-win dos conflitos 

entre ‘economia, ecologia e justiça’, através de um 

multilingüismo regulatório. A regulação não resultaria 

coerente se houver prevalência de uma ‘linguagem’ sobre a 

outra. A ‘cidade sustentável’ seria, assim, nesta perspectiva, a 
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cidade capaz de negociar, através da parceria público-privada 

(tendo os ‘planejadores’ como mediadores), o ‘conflito de 

propriedade entre crescimento econômico e eqüidade’, o 

‘conflito de recursos entre crescimento econômico e meio 

ambiente’ e o ‘conflito de desenvolvimento entre preservação 

ambiental e eqüidade’”. 

Ao Estado cabe a regulação e é aqui que percebemos inúmeros problemas (ou 

conflitos). Costa & Braga (2004) apresentam alguns deles: disputas de interesses 

específicos entre os diversos setores do poder local relacionados aos objetivos e 

desenho das políticas ambientais urbanas; a fragmentação política e administrativa da 

questão urbano-ambiental no interior da máquina administrativa; a desvinculação das 

demais políticas à política ambiental, o distanciamento entre as políticas propostas e a 

realidade dos processos de produção do espaço urbano, ausência de continuidade 

administrativa, entre outros. 
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O caminho metodológico dessa pesquisa tem como pressuposto o referencial teórico 

baseado na interdisciplinaridade, reconhecendo os atores sociais envolvidos na 

problemática em questão a partir de uma perspectiva macroscópica, inseridos nas 

complexas relações capitalistas.  

A metodologia deste trabalho foi elaborada segundo parâmetros de uma pesquisa 

descritivo-explicativa, pois busca descrever características de determinada população ou 

fenômeno (GIL, 1996) além de analisar e interpretar essas características.  

Trata-se, portanto, de uma pesquisa abrangente, que analisa o problema sobre 

aspectos sociais, políticos, econômicos, ambientais, culturais e históricos. Além do 

mais, o tema aqui trabalhado envolve percepções de diferentes grupos, com diferentes 

valores éticos e níveis distintos de poder político.  

Para utilização dos métodos e escolha de procedimentos para descrição do problema 

aqui estudado, requereu uma abordagem qualitativa, fundamentadas em dados coligidos 

nas interações interpessoais, na co-participação das situações dos informantes, 

analisadas a partir da significação que estes dão aos seus atos (CHIZZOTTI, 1998). O 

que não exclui a utilização de dados quantitativos nesta análise. 

Dias (2007) resume as características referentes à abordagem qualitativa: paradigma 

holístico-interpretativo; dados representados verbalmente, qualitativos e com maior 

riqueza de detalhes; o pesquisador é um interpretador da realidade, imerso no contexto; 

a abordagem faz-se através de estudos exploratórios, é interpretativa e não-

experimental; a análise é realizada por meio do conteúdo, com padrões a partir dos 

próprios dados. 

A análise dos fatos através do confronto da visão teórica com dados reais necessita 

de um modelo conceitual e operativo. O modelo analítico utilizado é apresentado a 

seguir. 

 

5. Modelo Analítico 

 
Lima (2008) entende que o modelo analítico é mais amplo, abrange o plano de 

pesquisa, o método com os seus procedimentos e técnicas para operacionalizar, 

mediante os seus instrumentos adequados. 

Respaldado no objeto desta pesquisa que é o de subsidiar a negociação de conflitos 

sócio-ambientais que envolvam práticas de gestão de áreas verdes protegidas inseridas 
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no espaço urbano. Para tanto, foram analisadas categorias tais como gestão (significado, 

aplicação ao tema desta pesquisa), áreas verdes (definição, histórico de uso deste termo, 

adequação deste termo a este estudo), ambientes urbanos (histórico de urbanização, 

conseqüências da urbanização, definição do termo ‘ambientes urbanos’, relação entre o 

processo de urbanização e o tema desta pesquisa) e conflitos ambientais (contexto, 

abordagem, definição). Além do mais, foram exploradas legislações pertinentes ao tema 

estudado, relatórios técnicos relacionados a este estudo, instrumentos de gestão, entre 

outros.  

Dessa forma, foi necessário adquirir grande volume de informações gerais e 

específicas. Procedeu-se aos estudos exploratórios: aqui houve o levantamento de 

informações junto à Prefeitura da Cidade do Recife, a outros órgãos públicos, a 

bibliotecas e Internet.  

Esses estudos exploratórios fornecem embasamento teórico para compreensão do 

que está sendo analisado na vivência prática além de fornecer subsídios para uma boa 

discussão.  

Então, de forma a aplicar os conhecimentos teóricos é que se pensou em uma área 

de preservação na cidade do Recife que estivesse inserida em um contexto urbano, a 

qual abrigasse conflitos em torno de sua gestão.  

Dessa forma, o Manguezal do Pina ou Parque dos Manguezais, uma ZEPA (Zona 

Especial de Proteção Ambiental), segundo a Lei Municipal nº 16.176/1996 - Lei de Uso 

e Ocupação do Solo da Cidade do Recife, foi a área escolhida para esta análise. 

Procedeu-se primeiro ao conhecimento dos atributos naturais e importância 

ecológica desse ecossistema, bem como as ameaças e impactos que tem sofrido. Assim 

sendo, é apresentado no capítulo 6 uma sinopse da situação em que se encontra o 

Manguezal do Pina agora. 

No capítulo 7 é apresentado um resumo da situação dos moradores da ZEIS (Zona 

Especial de Interesse Social) Ilha de Deus, com o objetivo de pôr em evidência a 

importância do ecossistema manguezal para a população ali residente bem como a 

necessidade de intervenções políticas. Além do mais, em relação a essa problemática é 

apresentada a experiência da intervenção do Governo do Estado de Pernambuco. 

Esses dois capítulos (6 e 7) são importantes para a compreensão da estruturação e 

análise do conflito a seguir abordado. Dentre as mais variadas problemáticas aludidas 

nesses capítulos, escolheu-se analisar o conflito relativo à implementação do projeto Via 

Mangue, obra viária de intervenção direta na área. 

 31



Segundo Bredariol (2001), existem dois grupos de técnicas de análise e simulação 

para a negociação de conflitos, a saber, Comunicação dos Grupos e Estruturação de 

Problemas. 

Ainda segundo esse autor, as metodologias do grupo da Comunicação dos Grupos 

partem do princípio de que os conflitos originam-se de problemas de comunicação entre 

as partes envolvidas em disputas. Então, essas metodologias buscam superar os mal-

entendidos ou dificuldades que haja na comunicação entre os atores envolvidos. Para 

isso, recorrem a um mediador neutro que os apóie na negociação do conflito, 

socializando as informações entre os diferentes grupos em disputa. 

Já as metodologias relacionadas ao grupo de Estruturação de Problemas pode ser 

assim sub-dividida: um sub-grupo voltado para análise dos conflitos (Teoria dos Jogos e 

seus Dilemas, Análise de Opções, Hypergame, Metagame, Teoria do Drama, Análise de 

Confrontos, dentre outros), e outro ligado aos métodos de apoio ao planejamento 

(Mapeamento Cognitivo, Soft Systems Methodology, Robustness Analysis, Strategic 

Choice Approach, Análise Multicritério, Modelos Dinâmicos, entre outros).  

Conforme Silva (2007), a análise de conflitos constitui-se, na verdade, numa análise 

política, que tem como objetivo identificar os atores, as estratégias adotadas, os cenários 

que se configuram a partir do movimento dos agentes envolvidos, bem como a 

confiabilidade dos compromissos que os mesmos assumem. 

Ainda segundo esse autor, os métodos voltados para o apoio ao planejamento visam 

à decisão para a ação, de forma a caracterizar os problemas a serem resolvidos, 

identificando as diferentes alternativas de solução, selecionando as que sejam capazes 

de atender a maior parte das demandas dos diferentes atores envolvidos no conflito. 

Enfim, são metodologias que podem ser entendidas como de auxílio à negociação de 

conflitos. 

Na tentativa de estabelecer distinção entre os dois métodos anteriormente 

mencionados é que Bennett & Cropper (1990 apud BREDARIOL, 2001) afirmam que a 

forma como ambos lidam com as incertezas é o diferencial. E explica que na análise de 

conflitos, o que se almeja é resolver as incertezas relacionadas às estratégias, posições e 

movimentos dos atores. Já para as técnicas de apoio ao planejamento, as incertezas 

estão atreladas à necessidade de informações mais precisas e orientações políticas mais 

claras e ao desenvolvimento de relações. 

Aqui, para analisar o conflito Via Mangue foram utilizados os métodos do grupo de 

Estruturação de Problemas, mais precisamente do sub-grupo voltado para a análise dos 

 32



conflitos. Para orientar a simulação da negociação do conflito foi utilizada a Abordagem 

da Escolha Estratégica (Strategic Choice Approach). 

 

5.1 Análise do Conflito Via Mangue 
 

 Segundo Bredariol (2001), a simulação do uso de métodos de análise de conflitos 

poderá ser de interesse para a sociedade, tendo em vista uma capacitação para a 

identificação de atores, a modelagem das relações de poder que permita a melhor 

escolha de estratégias de participação nas diferentes etapas do conflito, a compreensão 

do que está em jogo e a antecipação das possíveis saídas políticas.  

A análise do conflito Via Mangue foi realizada baseando-se nas abordagens da 

Teoria dos Jogos, da Teoria do Drama, do Metagame, da Análise de Confrontos e do 

Modelo de Relações de Poder, buscando estabelecer um olhar compreensivo, não 

meramente político ou econômico, racional ou emocional, sobre as mudanças de 

posições dos atores no conflito. 

Primeiro procede-se a identificação dos atores sociais envolvidos no conflito. Nessa 

etapa são utilizadas as recomendações de Bryant (1996) em sua análise de conflitos pela 

Teoria do Drama5, formulando e buscando responder às seguintes perguntas: 

• Quem são os formadores de opinião? 

• Quem detém os temas imperativos (contestadores)? 

• Quem está em papéis que determinam resultados? 

• Quem se relaciona com organizações focais? 

Em seguida é utilizado o modelo de relações de poder de Taylor (2000), com o 

objetivo de caracterizar o poder detido pelos diferentes personagens e compreender 

como eles se relacionam uns com os outros.  

Taylor (2000) utiliza modelos dinâmicos, do tipo múltiplos atores (Figura 2), com o 

objetivo de subsidiar a análise política de conflitos envolvendo populações negras, 

hispânicas e nativas, corporações, agências reguladoras e comunidades nos Estados 

Unidos. Através da listagem dos atores, ele marca as relações entre os atores com setas 

e varia a espessura dessas setas para destacar a intensidade das relações. 

                                                 
5 Na Teoria do Drama os conflitos são vistos como “dramas e não como jogos”, incorporando aspectos 
não racionais à tomada de decisões. Assim, os envolvidos no conflito são chamados personagens e não 
atores. Isso porque há o entendimento de que os personagens desenvolvem o drama e os atores 
simplesmente lêem ou representam uma peça escrita. Para mais informações sobre a teoria, vide Bredariol 
(2001) e Bryant (1996). 
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Figura 2 – Modelo de múltiplos atores. 

Fonte: Taylor (2000), traduzido por Bredariol (2001). 
 

Costanza e Ruth (1998 apud BREDARIOL, 2001) afirmam que a construção de 

modelos é um pré-requisito para a compreensão e a escolha entre diferentes alternativas 

de ação. Toda pessoa constrói modelos quando está diante de escolhas ou problemas a 

resolver. Há sempre, uma simplificação dos termos do problema, de tal modo que se 

pode reconhecer um modelo, até numa decisão corriqueira, do tipo vou de ônibus, de 

automóvel ou de metrô para o trabalho. 

Segue-se agora analisando a estratégia dos atores. Para isso, utilizou-se a abordagem 

do Metagame6, segundo Howard (1989), listando os personagens, suas estratégias e 

preferências, simulando seus possíveis movimentos e cenários de desfecho. 

Então são apresentados os dilemas da teoria dos jogos, apresentados por Howard 

(1998), com a finalidade de caracterizar os comportamentos e as emoções que levariam 

a mudanças de posições dos personagens. 

Segundo Howard (1998), os dilemas se constituem em configurações de estratégias 

e preferências que enfraquecem conceitos de soluções que, pelo contrário, poderiam ser 

atraentes. 

                                                 
6 A primeira apresentação detalhada do Metagame foi feita por Nigel Howard em sua tese de doutorado, 
na Universidade de Londres, em 1968. Segundo Thomas (1974 apud BREDARIOL, 2001), Howard 
definiu então, o conceito de indução que é uma ação que um jogador joga e que, se o seu oponente reage 
racionalmente, conduzirá a resultados preferidos para si próprio. O jogador usa o conhecimento que tem 
sobre as preferências do seu oponente para induzi-lo a jogar de maneira que beneficie a si próprio. Nesse 
sentido, o metagame é um jogo sobre o jogo ou, um metajogo. 
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Esses dilemas são os mais conhecidos da Teoria dos Jogos7, como o dilema do 

alcoólatra, o do covarde ou do pacifista. 

Bredariol (2001) descreve da seguinte forma o dilema do alcoólatra: A história seria 

de um personagem viciado em bebida, que promete deixar de beber, diante da ameaça 

que a esposa lhe faz, de deixá-lo, se ele não deixar de beber. Ele ama a esposa e 

pretende continuar com o casamento. No entanto, ele tem um amigo que também gosta 

de beber e que lhe oferece bebida, sem o conhecimento da esposa. A ilustração desse 

dilema faz-se através da figura 3, abaixo: 

 
P é a posição do alcoólatra e da esposa 
F é a posição do amigo 
Futuro de ameaça = t 
Futuro de desistência = d –representa a tentação de beber apoiada pelo amigo, 
desistir de P. 
Algarismos indicam ordem de preferência – 1 é o mais preferido, 4 o menos. 

 Carta não jogada   Carta jogada 
 

Figura 3 – O Dilema do Alcoólatra 
Fonte: Howard (1998), traduzido por Bredariol (2001). 

 

No dilema do covarde8 se supõem dois adolescentes dirigindo automóveis, em alta 

velocidade, em sentidos contrários e que, fatalmente, vão bater um contra o outro se um 

                                                 
7 De acordo com Rapoport (1974ª apud BREDARIOL, 2001) a Teoria dos Jogos “poderia ser 
formalmente definida como a teoria da decisão racional em situações de conflito, envolvendo um 
conjunto de tomadores de decisões, chamados de jogadores, um conjunto de estratégias disponíveis para 
cada jogador, um conjunto de resultados das escolhas dos jogadores e um conjunto de pagamentos ou 
prêmios para cada jogador de acordo com os resultados possíveis”. 
 
8 É advertido por Bredariol (2001) que chicken, em inglês, pode ter o sentido de covarde e, em português, 
teria o sentido de namorador. Em seu trabalho, o autor preferiu a tradução pela palavra covarde, mesmo 
considerando que ela não tem a mesma força em Português. Nesta dissertação adotou-se a tradução de 
Bredariol (2001). 
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dos motoristas não desviar o seu próprio carro. Mas aquele que desvia é o covarde. O 

jogo do covarde é representado pela Figura 4, a seguir: 

 
Figura 4 – O Dilema do Covarde 

Fonte: Howard (1998 apud BREDARIOL, 2001) 
 

Já no dilema do pacifista há a representação de uma situação em que uma pessoa 

assiste a uma agressão entre duas outras, não pode intervir para não usar de violência 

contra o agressor, restando como opções, assistir ou sair de cena. A representação se 

faria através de um tableau de três pessoas, conforme a figura 5, a seguir: 

 
Colunas representam posições dos personagens: 
A=Agressor, V= vítima, P = pacificador, f= futuros de ameaça previstos. 
1 significa que uma posição foi tomada e 0 que não. 
Algarismos de 1 a 3 representam preferências dos personagens 
Setas mostram futuros preferidos pelos personagens. 

 
Figura 5 – O Dilema do Pacifista 

Fonte: Howard (1998 apud BREDARIOL, 2001) 
 

Por fim, utiliza-se a análise de confrontos, conforme Howard (1999), para a crítica 

dos processos de negociação entre os personagens. Howard (1999) desenvolve a análise 

de confrontos com o objetivo de reconhecer fases nos processos de negociação entre 

interesses contraditórios. Dessa forma, ele analisa a colocação do problema, a 

construção de um esquema de referência comum entre as partes, o clímax, onde 

emoções e razão conduzem a mudanças de posições, a resolução ou o conflito aberto e a 

implementação de acordos negociados. 
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5.2 Aplicação da Metodologia “Abordagem da Escolha Estratégica”  
 

Silva (2007) define a Abordagem da Escolha Estratégica como “uma metodologia 

para estruturação de problemas com o intuito de auxiliar o processo de tomada de 

decisão, tendo como base a idéia segundo a qual as dificuldades em processos de 

tomada de decisão estão associadas a incertezas existentes”. Friend (1989) classifica 

essas incertezas em três categorias distintas, a seguir apresentadas. 

 

• Incertezas quanto ao ambiente de trabalho (Incertezas de Ambiente – IA): São 

de natureza técnica, associadas a preocupações do tipo “esta decisão é difícil 

porque não sabemos o suficiente a respeito das circunstâncias e não podemos 

prever as conseqüências”; 

• Incertezas quanto aos valores (Incertezas de Valores – IV): Estão relacionadas à 

necessidade de melhores valores e definições de caráter político ou estratégico, e 

associadas a preocupações do tipo: “esta decisão é difícil porque existem muitos 

objetivos conflitantes, interesses, prioridades e não temos uma clara visão para 

onde estamos indo”  

• Incertezas quanto aos campos de decisão relacionados (Incertezas de Relações – 

IR): Estão atreladas a relações estruturais entre uma decisão que está em vista e 

outras com as quais a mesma possui ligações. São levantadas preocupações 

como “esta decisão é difícil porque estamos tratando-a de maneira isolada”.  

 

A seguir é apresentada uma ilustração (Figura 6) que apresenta como as diversas 

incertezas podem estar relacionadas a um problema. É importante ressaltar a natureza 

circunstancial do conceito de incerteza. Dependerá das especificidades de cada situação 

e poderá assumir caráter muito subjetivo.    
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Figura 6 – Tipos de Incerteza. 

Fonte: Friend (1989 apud SILVA, 2007). 
 

A metodologia da Abordagem Estratégica pode ser dividida em quatro modos, a 

seguir descritos: 

 

1. Modo de Estruturação 

Fundamenta-se na estruturação do problema através da formulação do mesmo e, 

também, de alcance das decisões a serem tomadas. Dessa forma são estruturadas as 

áreas de decisão que consistem em duas alternativas mutuamente exclusivas que 

representam a decisão a ser tomada; o grafo de decisões que consiste na representação 

bidimensional das áreas de decisão e suas possíveis interligações; e, por fim, o foco do 

problema que representa o subconjunto das áreas que será considerado importante numa 

determinada circunstância e analisado separadamente. 

 

2. Modo de Concepção de Soluções 

Preocupa-se com a avaliação dos possíveis cursos de ação relacionados ao problema 

anteriormente estruturado. Aqui são analisadas as opções (alternativas mutuamente 

excludentes correspondentes a cada área de decisão), as soluções (conjunto de opções 

formado pela escolha de uma opção de cada área de decisão) e as soluções viáveis ou 

esquemas de decisão (o conjunto de opções elaborado a partir da retirada de uma opção 

de cada área de decisão, respeitando-se as barreiras –incompatibilidades - de opções e as 

incertezas).  
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3. Modo de Comparação 

Cuida dos meios cujas conseqüências ou outras implicações de diferentes cursos de 

ação devem ser comparadas. Na análise das alternativas propostas, faz-se necessário 

considerar todos os tipos de critérios possíveis: econômicos, sociais, entre outros. 

 

4. Modo de Escolha 

Aqui são estabelecidos os compromissos a serem assumidos no futuro. Assim, tanto 

os compromissos já firmados, necessários à promoção de ações concretas, devem ser 

considerados, como os meios pelos quais o processo deve ser gerenciado no futuro. Da 

mesma forma, estratégias alternativas para lidar com as incertezas ao longo do tempo 

também devem ser revistas.  

 

A partir de uma abordagem cíclica, e em meio a um ambiente de incertezas e 

pressões externas, a metodologia é organizada de forma a percorrer os diferentes modos 

do processo de tomada de decisão com o intuito de: (1) dar forma aos problemas; (2) 

identificar as áreas de decisão, (3) projetar possíveis alternativas de solução; (4) 

comparar alternativas; e (5) escolher as ações a serem empreendidas (BREDARIOL, 

2001). Abaixo é apresentado um esquema (figura 7) que ilustra o processo de tomada de 

decisão. 

 
Figura 7 – Modo de tomada de decisão. 

Fonte: Friend (1989 apud SILVA, 2007). 
 

 39



Assim, ainda nesse modo é realizada uma primeira discussão a respeito das 

incertezas (ou dúvidas) relacionadas ao problema em questão, as quais se agrupam 

conforme as três classes mencionadas anteriormente: incertezas de ambiente (IA), 

incertezas de valores (IV), e incertezas de relações (IR). 

Segundo BREDARIOL (2001), após identificar as áreas de decisão e classificar as 

incertezas, passa-se à elaboração do pacote de compromissos. Na elaboração do pacote 

de compromissos deverão ser discriminadas as decisões imediatas e as futuras. Na 

figura 8, abaixo, é apresentado um modelo do pacote de compromissos. 

Figura 8 – Pacote de compromissos 
Fonte: Silva (2007).  

 
Para Silva (2007), tendo em vista a abordagem cíclica e contínua na qual se baseia a 

Abordagem da Escolha Estratégica, pode-se dizer que o pacote de compromissos 

finaliza a aplicação do método ou de uma etapa decisória. 

Porém, como observa FRIEND (1989), a elaboração do pacote de compromissos 

nem sempre indica o término da aplicação do método. Independentemente do contexto, 

novas rodadas de trabalho poderão ser conduzidas novamente, segundo os quatro modos 

de decisão listados pela metodologia. 
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Foto: Tânia Bacelar Araújo (2004). 

 

 

 

PARTE 3: RESULTADOS 

E DISCUSSÕES 
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6. CARACTERIZAÇÃO DO MANGUEZAL DO PINA OU 

PARQUE DOS MANGUEZAIS 
 

 De acordo com Ferreira (1999), a política ambiental está desvinculada das demais 

políticas públicas, não sendo considerada uma política social, bem como das demais 

políticas econômicas, não sendo considerada uma política de desenvolvimento.  

Assim, os órgãos ambientais restringem-se a atividades de gestão das áreas verdes 

nos espaços urbanos e à fiscalização de fontes fixas de poluição. Ainda assim, essas 

atividades são desenvolvidas de forma pontual, em desconexão com seu contexto 

histórico, econômico, social, cultural.  

Pereira Júnior (2003) afirma que o Brasil dispõe, no âmbito federal, de um completo 

e adequado ordenamento jurídico ambiental. Mas ressalta que as condições 

organizacionais disponíveis para implementar e fazer cumprir as determinações legais 

são, no mínimo, precárias. 

Dessa forma, muitas das questões fundamentais, tais como saneamento, transportes, 

regulação de uso e ocupação do solo são regulados por setores não integrados à questão 

ambiental, muitas vezes com lógicas distintas e tanto visão quanto ações pontuais. Costa 

& Braga (2004) ressaltam que a questão não se resume à mera falta de integração, 

compreende também, e principalmente, a existência de objetivos e lógicas contraditórias 

entre as diferentes políticas formuladas e implementadas no interior do poder público.  

É neste contexto que percebemos as contradições da gestão da área verde – 

Manguezal do Pina, em especial – na cidade do Recife. As intervenções são pontuais e 

não refletem a complexidade do ecossistema.   

Além das contradições acima mencionadas dentro do Poder Público, os múltiplos 

usos e ocupação do solo destacam-se como fator desencadeador de conflitos sócio-

ambientais em torno do Manguezal do Pina. Verificamos, então, a existência de leis de 

proteção a esse ecossistema, oriundos dos órgãos ambientais, que não se configuram 

como suficientes para impedir a degradação do manguezal; “área nobre” ilegalmente 

ocupada por pessoas de baixa renda, entre outros problemas.  

Neste capítulo será apresentada a importância do ecossistema manguezal bem como 

a situação dele hoje. Em seguida, será apresentado uma sinopse da situação do 

Manguezal do Pina bem como uma introdução aos conflitos que esse ecossistema 

abriga. 
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6.1 Caracterização do Manguezal 
 

Componente do domínio Mata Atlântica, o manguezal é uma formação que ocorre 

ao longo dos estuários, em função da água salobra produzida pelo encontro da água 

doce dos rios com a do mar (CAMPANILI & PROCHNOW, 2006). 

Típico de regiões tropicais e subtropicais, no mundo existem cerca de 162.000 Km2 

de manguezais, sendo 25.000 Km2 no Brasil. Em Pernambuco são 270 Km2 de florestas 

de mangue. As maiores áreas de manguezal são encontradas ao norte do país (Amapá, 

Pará e Maranhão) e no sul (São Paulo e Paraná). No Nordeste as florestas de mangue 

são mais escassas (PEAEM, 1998 apud GOUVEIA et al., 1999). 

A costa pernambucana apresenta-se baixa, com algumas exceções, o que 

proporciona o desenvolvimento de manguezais exuberantes. Ao todo são 14, dentre eles 

destacam-se: Rio Formoso, Mamucabinha, Goiana, Igarassu, Pina, Rio Beberibe entre 

outros (FIDEM, 1987 apud GOUVEIA et al., 1999). 

É uma vegetação muito característica, pois tem apenas sete espécies de árvores – 

menos de 1% das registradas na Mata Atlântica -, mas abriga uma diversidade de 

microalgas pelo menos dez vezes maior. “Essa floresta invisível, revelam 

pesquisadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco, é capaz de ocupar, com 

cerca de 200 mil representantes, um único centímetro quadrado de raiz de mangue” 

(CAMPANILI & PROCHNOW, 2006).  

As espécies dominantes na costa brasileira são o mangue-vermelho (Rhizophora 

mangle), o mangue-siriúba (Avicennia schaueriana) e o mangue-branco (Laguncularia 

racemosa). Podemos também encontrar outras espécies como samambaias, epífitas tais 

como bromélias, entre outras. Porém, estas últimas não são específicas desse ambiente. 

A vegetação é rica em adaptações ao ambiente salobro e encharcado.  

A fauna encontrada em manguezais é rica. Muitos peixes, crustáceos e moluscos 

encontram nesse ecossistema o lugar perfeito para reprodução, berçário, criadouro e 

abrigo. Daí esse ambiente ser conhecido como “berçário natural”.  

O manguezal desempenha funções biológicas muito importantes, tais como 

contribuição para produtividade primária na zona costeira; sua vegetação serve para 

fixar as terras, impedindo assim a erosão e ao mesmo tempo estabilizando a costa; as 

raízes dos mangues funcionam como filtros na retenção dos sedimentos; alimentação 

para o ser humano; sustento de comunidades pesqueiras; entre outras.  
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Infelizmente, este ecossistema tem sofrido ao longo do período de ocupação da 

costa brasileira várias agressões. Isto porque as populações dos países tropicais 

tenderam a se concentrar, ao longo da história, às margens de rios e pelo litoral, tanto 

para facilitar o acesso ao interior como para assegurar o escoamento e a exportação de 

seus produtos. 

A localização dos manguezais em áreas dos litorais, como estuários, baías e lagoas, 

coincide com as áreas de maior interesse para as comunidades humanas, uma vez que 

são as mais proveitosas para a instalação de complexos industrial-portuários e para a 

expansão turístico-imobiliária. Essa infeliz coincidência tem levado, ao longo do tempo, 

à erradicação dos manguezais em grande parte dos litorais dos trópicos em todo o 

mundo. 

Além disso, a visão do homem sobre o ecossistema manguezal sempre foi carregada 

de preconceitos. Relatos sobre manguezais feitos por diversos naturalistas e entidades 

governamentais até metade do século XX apresentavam-nos como áreas de pouca 

salubridade, sem utilidade para a agricultura, e fonte potencial de doenças transmitidas 

pelos insetos que neles habitam. Assim, a atitude frente a esse ecossistema foi sempre a 

de drenar e aterrar para posterior utilização. 

A cidade do Recife/PE é um bom exemplo. Sua paisagem é resultante de uma série 

de aterros de manguezais para ampliação da área construída. As intervenções planejadas 

nesse ecossistema datam de 1537 e com a chegada dos holandeses (1630) mais projetos 

foram empreendidos (VASCONCELOS & BEZERRA, 2000).  

Não só empreendimentos, tais como shoppings, hospitais, entre outros, mas também 

bairros inteiros foram construídos em áreas de manguezais que foram aterrados em 

Recife. É o caso dos bairros de Santo Antônio e Boa Vista, por exemplo. Ainda hoje 

esse ecossistema sofre com a forte pressão imobiliária e aterramentos em Recife (idem).  

 

6.1.1 A Situação dos Manguezais Hoje 

A degradação deste ecossistema é um problema alarmante nas cidades brasileiras 

que possuem este tipo de ecossistema. Em Recife/PE, essa situação não é diferente. A 

conservação dos manguezais urbanos, em especial, tem sido um grande desafio. Embora 

muitas leis o proteja, ainda há lançamento de esgoto e de produtos químicos nos rios 

que deságuam nos manguezais, aterramentos são realizados indiscriminadamente, 

grande quantidade de resíduos sólidos jogados nesses locais, entre outros impactos. As 
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conseqüências dessas atitudes refletem-se na perda da qualidade ambiental do 

município.  

Além do mais, as comunidades que moram nas proximidades dessas áreas 

apresentam uma relação de dependência com os manguezais. Elas precisam desse 

ambiente para garantir sua sobrevivência através de atividades tais como a pesca 

artesanal e a coleta de moluscos e crustáceos.  

É neste contexto que Josué de Castro, médico e geógrafo recifense, dedicou enorme 

atenção ao manguezal como lugar dos "excluídos sociais". Considerando que o "espaço 

urbano é diferentemente ocupado em função das classes em que se divide a sociedade 

urbana" (SANTOS, 1997), os manguezais recifenses, sob imposição do olhar 

excludente do capital, abrigaram ao longo do tempo uma significativa população de 

seres humanos expulsos pelo latifúndio e pelas secas: 

“...assim vai o Recife crescendo com uma grande população 

marginal que vegeta nos seus mangues em habitações 

miseráveis do tipo dos mocambos. É que o Recife — a cidade 

dos rios, das pontes e das antigas residências palacianas, é 

também a cidade dos mocambos — das choças, dos casebres de 

barro batido a sopapo com telhados de capim, de palha e de 

folha-de-flandres. Além dos que emigravam da zona do açúcar, 

por motivos vários, deve-se acrescentar os que desciam 

expulsos pelas secas do outro Nordeste, o do sertão semi-

árido...” (CASTRO, 1948). 

O principal conflito identificado nesse ecossistema é aquele em torno do uso e 

ocupação do solo. Muitas atividades desenvolvidas nessas áreas contrastam com a 

necessidade de conservação desses ecossistemas tais como carcinicultura, pesca 

predatória, aterramentos, exploração de madeira, entre outros. 

A carcinicultura não é um mal em si, porém, nessas áreas, ela está associada ao 

desmatamento das florestas, à ocupação de áreas ambientalmente desfavoráveis e, na 

maioria dos casos, à falta de planejamento visando à conservação do ambiente. 

Somado a isso, temos a ausência de infra-estrutura da população que ali vive. Então, 

os moradores desses ambientes vêem-se obrigados a derrubar árvores para construção 
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de palafitas, obtenção de energia, entre outros usos; a jogar seus dejetos no rio; além de 

outros impactos. Essa situação contrasta com um dos objetivos apresentados na Política 

Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6938/1981), que é o de proteger a dignidade da vida 

humana. 

Josué de Castro também denunciou essa situação. Para ele, a fome é um problema 

físico, político, social, cultural, econômico, enfim, complexo. Nos manguezais do rio 

Capibaribe (Recife/PE), ele pôde deparar-se criticamente com esse problema e então 

nos diz: 

“Não foi na Sorbonne, nem em qualquer outra universidade 

sábia que travei conhecimento com o fenômeno da fome. A 

fome se revelou espontaneamente aos meus olhos nos mangues 

do Capibaribe, nos bairros miseráveis do Recife - Afogados, 

Pina, Santo Amaro, Ilha do Leite. Esta foi a minha Sorbonne. A 

lama dos mangues de Recife, fervilhando de caranguejos e 

povoada de seres humanos feitos de carne de caranguejo, 

pensando e sentindo como caranguejo” (CASTRO, 1966). 

  

Campanili & Prochnow (2006) apresentam a situação do ecossistema manguezal em 

alguns estados brasileiros. No Paraná, são 235 Km2 de manguezais que sofrem 

principalmente com a extração seletiva de madeira e fauna, com modificação de 

correntes e processos de sedimentação marinha oriundos de obras realizadas pelo 

homem (dragagens, construção de barreiras, etc). No Rio de Janeiro, as maiores áreas 

ocupadas por manguezais estão na foz do rio Paraíba do Sul e na do Macaé, no fundo da 

Baía de Guanabara, na Baía de Sepetiba e no litoral Sul, em especial em Parati. Sofre 

basicamente dos mesmos problemas citados no Paraná. Na Bahia, como na maior parte 

dos estados nordestinos, os manguezais sofrem com a favelização e a contaminação do 

ambiente advinda do despejo irregular de efluentes e resíduos.  

“Áreas de floresta, manguezais e restingas próximas a centros 

urbanos costeiros estão sendo destruídas pela urbanização 

desordenada ligada ao turismo de massa e também pelo 

crescimento de bairros populares e favelas, decorrente do êxodo 

rural provocado pelo declínio da lavoura cacaueira. Uma nova 

ameaça sobre esses ecossistemas vem do planejamento e fomento 

recente de grandes projetos de carcinicultura nas regiões de 
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Caravelas, Canavieiras e Camamu, causando desmatamentos 

ilegais de extensas áreas de restinga e de mangue. Essa atividade 

predatória altamente poluente e concentradora de renda já 

causou graves estragos sócio-culturais e ambientais no litoral 

Nordeste” (CAMPANILI & PROCHNOW, 2006).   

 

6.2 Manguezal do Pina ou Parque dos Manguezais 
 

O lugar onde se desenvolve a cidade do Recife é caracterizado geograficamente, de 

uma forma geral, por múltiplos ambientes social, físico-natural e biológico, decorrentes 

de uma complexa formação físico-geográfica e de diversidade geológica. Dessa forma, 

podem-se encontrar seis unidades ambientais distintas, abaixo representadas na Figura 

9: Ambiente Litorâneo, Ambiente da Planície, Ambiente do Baixo Estuário, Ambiente 

Aquático e Ambiente dos Morros (VASCONCELOS & BEZERRA, 2000). 

 
Figura 9 – Mapa das unidades ambientais da Cidade do Recife 

               Fonte: Carneiro & Mesquita (2000) 
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O Ambiente de Baixo Estuário está situado entre os de Planície e o Litorâneo e tem 

área de 30 km2 de extensão. É resultante, em sua maioria, de aterros (intervenções 

datadas do século XVII, no período holandês). Abriga população de mais de 200 mil 

habitantes, abrangendo todo o centro do Recife; ao Norte, os bairros Campina do 

Barreto, Arruda, Campo Grande e Torreão e, ao Sul, bairros Cabanga, Imbiribeira, parte 

de Afogados, Jiquiá, Areias, Caçote, Ipsep, Boa Viagem e Pina. O Índice de Áreas 

Verdes Públicas corresponde a 1,47 m2 por habitante, em média. (Idem). 

Atualmente a cidade foi subdividida em seis regiões político-administrativas, de 

acordo com a Figura 10, abaixo. 

 
Figura 10 – Regiões Político-Administrativas (RPAs), com indicação da quantidade 

de zonas especiais (ZEIS = Zonas Especiais de Interesse Social; ZEPH = Zona Especial 
de Preservação Histórica e ZEPA = Zona Especial de Proteção Ambiental). 

Fonte: Cabral & Alencar (2005). 
 

Terreno de propriedade da Marinha do Brasil, apresenta uma área de 307,83 ha 

(RECIFE, 2008a) localizado no bairro da Imbiribeira, Região Político-Administrativa 6 

(RPA6).  

Representa a maior mancha de manguezal urbano no país e maior e mais importante 

ecossistema aquático do município, significando um importante estabilizador climático, 

um controlador do sistema natural de drenagem da cidade e um rico produtor de fauna 

aquática (VASCONCELOS & BEZERRA, 2000). 
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É formado pelas Ilhas das Cabras, São Simão e Ilha de Deus, tendo como 

constituição geológica os depósitos flúvio-lagunares e mangues do período Quaternário. 

A Ilha das Cabras é constituída por manguezais e uma porção de terra firme onde se 

encontra as instalações da antiga Rádio Station, construída durante a segunda guerra 

mundial, hoje desativada. A Ilha de São Simão é coberta por manguezais e viveiros de 

peixes e camarões e a Ilha de Deus é constituída por uma comunidade pobre que será 

alvo de discussões em capítulo posterior. (MOREIRA & SOUZA, 2007; 

VASCONCELOS & BEZERRA, 2000). 

É interessante destacar que há um grande contingente de população ribeirinha 

assentada às margens deste ecossistema, perfazendo um total de dez aglomerados de 

baixa renda que se encontram física e sanitariamente em precárias condições de 

habitabilidade, são elas: Ilha de Deus, Paulo Miranda, Aritana, Cafezópolis, Vila 

Serviço Social Contra o Mocambo, Pantanal, Ilha do Destino, Paraíso, Deus nos Acuda, 

Xuxa (RECIFE, 2008a). 

Martins & Melo (2007) afirmam que, em média, 10,4% das pessoas que vivem 

nessas comunidades não têm qualquer rendimento. Além disso, 58% do pessoal 

remunerado recebem até dois salários mínimos por mês, o que é incompatível com a 

RPA6, em que estão enquadradas. 

O Parque dos Manguezais está inserido na bacia hidrográfica do Rio Tejipió9. Em 

sua totalidade a bacia encontra-se dentro da Região Metropolitana do Recife (RMR) 

com o rio principal nascendo na Fazenda Mamucaia, no município de São Lourenço da 

Mata, e apresentando uma extensão de 20,5 Km da nascente à foz conjunta com os rios 

Jordão e Pina, na Cidade do Recife (PERNAMBUCO, 1998). 

Os principais afluentes da bacia são os rios Jiquiá, Jordão, o Riacho Jangadinha e o 

Canal de Setúbal. Como fontes poluidoras de suas águas estão o Distrito Industrial do 

Curado, seguindo-se de grande parte da concentração urbana distribuída por essa bacia, 

contendo extensa área não possuindo sistema de esgotos. Inserida no contexto 

metropolitano desponta como a terceira bacia mais importante, vindo após as bacias do 

Capibaribe e do Beberibe. (Idem). 

A área estuarina funciona como corpo d’água receptor da macro-drenagem das 

zonas sul e sudoeste da cidade, através dos canais de Setúbal e Jordão e dos rios Tejipió 

                                                 
9 Silva Neto (2003) adota para o Manguezal do Pina a Bacia do Pina. Isto não provoca nenhuma grande 
alteração neste trabalho, pois as duas encontram-se na mesma situação de degradação e conflitos. 
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e Jiquiá, respectivamente, atenuando parte das descargas do Capibaribe, que drena a 

zona oeste da cidade, através de seu braço sul (ARAÚJO, 2008). 

A elevada taxa de urbanização da bacia se deve ao crescimento da cidade sobre o 

espaço natural das águas com a ocupação das margens dos rios e dos manguezais 

através de aterros que provocaram sérias modificações na rede de drenagem, como o 

desaparecimento de alguns canais e a artificialização de outros. Devido ao alto grau de 

impermeabilização a que a bacia está submetida evidenciam-se enchentes periódicas.  

O manguezal do Pina é uma área sujeita às ações das marés, determinando o regime 

hídrico da região. Assim, as características hidrodinâmicas do manguezal são destacadas 

pela função de amortecimento das marés, do chamado “Efeito Manguezal”, com 

conseqüência positiva na proteção das margens contra o processo erosivo de 

escoamento das marés (ARAÚJO, 2008). 

Estudos qualitativos10 da água do estuário da referida bacia constataram situação 

preocupante de poluição cujos resultados apresentam concentrações de nitrito, nitrato, 

fosfato, taxa de oxigênio dissolvido e DBO5 muito além dos valores máximos 

recomendados pela Resolução CONAMA 357/2005, conforme é apresentado a seguir. 

É importante salientar que esses resultados indicam uma sazonalidade nas 

características físico-químicas da água relacionada às estações do ano e à pluviosidade 

da região, além dos processos decorrentes das marés. 

 

• A profundidade local varia de 1,0 m até 12,0 m de profundidade; 

• A transparência varia entre 0,10 m até 2,20 m. Um maior grau de turvação da 

água pode provocar o impedimento da penetração dos raios solares necessários à 

vida vegetal aquática; 

• A temperatura varia de 23,60 ºC até 32,00 °C; 

• A salinidade varia desde 0,35 ppm (o que indica um ambiente limnético – 

influência marcante de água doce) a 37,12 ppm (o que indica um ambiente 

eualino – sob influência das marés); 

• O pH varia entre 7,23 a 8,80 (alcalino), enquanto a Resolução CONAMA 

357/2005 estabelece como valores máximos pH entre 5 a 9; 

                                                 
10 Monitoramento realizado pelo Profº Dr. Fernando Feitosa, do departamento de Oceanografia da 
Universidade Federal de Pernambuco. Estes resultados foram apresentados no Seminário Estratégias de 
Conservação e Gestão do Manguezal do Pina, 23/abril/2008. 
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• A taxa de oxigênio varia entre 0,00 mgO2.L-1 (anoxia) até 12, mgO2.L-1, 

enquanto a Resolução CONAMA 357/2005 indica valores não inferiores a 3; 

• A Taxa Saturação Oxigênio varia 0,00 até 259,79%; 

• A DBO11 (Demanda Bioquímica de Oxigênio) varia de 2,00 mgO2.L-1 até 18,07 

mgO2.L-1; 

• A quantidade de material em suspensão varia de 10 mg.L-1 até 110,0 mg.L-1; 

• A concentração de nitrito varia de 0,02 μmol.L-1 até 6,41μmol.L-1, enquanto a 

Resolução CONAMA 357/2005 estabelece como valor máximo 0,20 μmol.L-1; 

• A concentração de nitrato 0,55 μmol.L-1 até 47,96 μmol.L-1, enquanto a 

Resolução CONAMA 357/2005 estabelece como valor máximo 0,70 μmol.L-1; 

• A concentração de fosfato 0,30 μmol.L-1 até 14,68 μmol.L-1, enquanto a 

Resolução CONAMA 357/2005 estabelece como valor máximo 0,186 μmol.L-1;  

• A concentração de silicato 3,02 μmol.L-1 até 208,36 μmol.L-1; 

• A concentração de Clorofila a 2,43 μmol.L-1 até 360,76 μmol.L-1. 

 

Apesar da alta poluição detectada, o estuário ainda é capaz de abrigar diversidade 

biológica em decorrência do fluxo da maré. Os animais de importância econômica 

encontrados na região são principalmente peixes (bagre, tainha, camurim, sardinha e 

carapeba), crustáceos (aratus, caranguejos, guaiamuns, etc) e moluscos (sururus, ostras, 

unhas de velho, mariscos, taiobas, etc), além de um total de 86 espécies de aves 

(PASSAVANTE, 2008; RECIFE, 2008a). 

Como já se pode perceber, encontramos nessa área inúmeros usos do solo 

urbano que contrastam com os interesses coletivos de preservação da qualidade 

ambiental. Assim, consta que no Brasil, a preservação dos manguezais tem ampla 

previsão legal. As leis ambientais vigentes estão cada vez mais restritivas e preocupadas 

em assegurar à atual e às futuras gerações o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, como é garantido na Constituição Federal (CF) em seu artigo 225. 

 Ainda em relação ao artigo 225 da CF, no § 4º, a Zona Costeira é considerada 

como "patrimônio nacional". O Decreto – Lei n° 25/1937 dispõe que o patrimônio é 

constituído pelos bens materiais e imateriais que se referem à identidade, à ação e à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, como sejam:  

                                                 
11 A DBO é definida como a quantidade de oxigênio dissolvido na água necessária para a oxidação 
bioquímica das substâncias orgânicas presentes na água durante um certo período de tempo. 
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• As formas de expressão  

• Os modos de criar, fazer, viver;  

• As criações científicas, artísticas e tecnológicas;  

• As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais;  

• Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  

Patrimônio, etimologicamente, significa "herança paterna" - na verdade, a 

riqueza comum que nós herdamos como cidadãos, e que se vai transmitindo de geração 

a geração.  

O manguezal é considerado Área de Preservação Permanente de acordo com o 

Novo Código Florestal, Lei nº 4771/1965 e, portanto, non aedificandi. O artigo 18 da lei 

nº 6.938/1981, a Política Nacional do Meio Ambiente, transforma em reservas ou 

estações ecológicas as florestas e as demais formas de vegetação natural de preservação 

permanente, relacionadas no artigo 2° da Lei n° 4.771/1965, antes mencionada. A 

Resolução CONAMA nº 004, de 18 de setembro de 1985, já considera os manguezais, 

em toda sua extensão, como Reservas Ecológicas, de acordo com as alterações 

apresentadas anteriormente.  

O Estado de Pernambuco seguiu as orientações da Política Nacional do Meio 

Ambiente e na lei estadual nº 9.931/1986 definiu como áreas de proteção ambiental as 

reservas biológicas do litoral de Pernambuco, constituídas por áreas estuarinas de doze 

rios relacionados. É importante ressaltar que já é levado em consideração, nessa lei, 

áreas estuarinas em ambientes urbanos e, em parágrafo único, essas áreas são 

consideradas casos especiais de proteção, dada a sua localização dentro da malha 

urbana. 

Em relação à Política Nacional do Meio Ambiente, é importante ressaltar o 

objetivo que é apresentado no artigo 2: 

“A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança 
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nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os 

seguintes princípios: I - ação governamental na manutenção do 

equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um 

patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 

protegido, tendo em vista o uso coletivo; (...); IV - proteção dos 

ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; (...); 

VII - recuperação de áreas degradadas; IX - proteção de áreas 

ameaçadas de degradação; X - educação ambiental a todos os 

níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, 

objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do 

meio ambiente.” (LEI nº 6.938/1981, artigo 2 - grifo do autor) 

A lei nº 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, prevê detenção, multa ou 

ambas para quem destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente 

(artigo 38), cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem 

permissão da autoridade competente (artigo 39); detenção e multa para quem impedir 

ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação (artigo 

48), destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de 

dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação (artigo 50), entre outros. 

Em áreas urbanas, a preservação de áreas verdes e/ou ecossistemas está ligada ao 

Plano Diretor do município e a leis locais (estaduais e/ou municipais). 

A Lei Municipal nº 16.243/1996, que estabelece a política do meio ambiente da 

Cidade do Recife e consolida a sua legislação ambiental, mediante a instituição do 

Código do Meio Ambiente e do Equilíbrio Ecológico da Cidade do Recife, define como 

área de proteção ambiental, entre outros, o manguezal, em conformidade com o Novo 

Código Florestal. Além do mais, a Lei Municipal nº 16.176/1996, a Lei de Uso e 

Ocupação do Solo da Cidade do Recife definiu a área do Parque dos Manguezais como 

Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPA), o instituto jurídico municipal de 

proteção ambiental. 

Recentemente (novembro/2007), foi apresentado o projeto de lei Projeto de Lei nº 

186/2007, ainda em tramitação no Legislativo Municipal, que visa à transformação da 

área em Parque Natural Municipal dos Manguezais (PRODEMA, 2008). 
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Apesar de todo aparato legal, o Manguezal do Pina sofre os reflexos da constituição 

do novo modo de regulação (capitalismo em sua fase flexível) na cidade do Recife. 

Identifica-se, portanto, a “chantagem locacional no plano subnacional”, conforme 

apresenta Acselrad (2004b), caracterizado pela exigência da flexibilização de normas 

ambientais, urbanísticas e sociais, vantagens fiscais e terrenos de graça pelos agentes 

econômicos locais em troca de benefícios locais, tais como geração de emprego.  

Dessa forma, ao escolher o espaço mais rentável para se localizar (naqueles locais 

em que foram concedidas as vantagens antes mencionadas), argumenta Acselrad 

(2004b), acabam premiando com seus recursos Estados e Municípios onde é menor o 

nível de organização da sociedade e mais débil o esforço em assegurar o respeito às 

conquistas legais. Assim, conclui esse autor, os capitais conseguem “internalizar a 

capacidade de desorganizar a sociedade”, punindo com a falta de investimentos os 

espaços mais organizados, e premiando, por outro lado, com seus recursos, os espaços 

menos desorganizados. 

Portanto, é a partir da década de 1950 que o Recife amplia seu peso na indústria do 

Estado de Pernambuco, mas expande mais intensamente seu tecido terciário, atraindo 

intenso fluxo migratório. Ao reproduzir tal padrão de “desenvolvimento” em que 

predomina industrialização voltada para atender a demanda das classes de mais alta 

renda (ao mesmo tempo em que a urbanização amplia a oferta de pessoas à procura de 

emprego nas atividades urbanas), Recife bloqueou as oportunidades de inserção decente 

de grande parte de seus habitantes na vida da cidade (ARAÚJO & ARAÚJO, 2005). 

É neste contexto que identificamos o crescimento da ocupação ilegal no entorno do 

Manguezal do Pina, principalmente a partir da década de 1950; as fortes expressões da 

desigualdade social entre a “moderna e cosmopolita Boa Viagem” (ARAÚJO & 

ARAÚJO, 2005) e a ZEIS Ilha de Deus; os alarmantes índices de poluição do corpo 

hídrico, entre outros. 

A seguir, serão analisadas duas situações de contradições e conflitos na área do 

Manguezal do Pina. A primeira refere-se à ZEIS Ilha de Deus, a outra, ao projeto de 

construção da Via Mangue. 
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7. CARACTERIZAÇÃO DA ZEIS ILHA DE DEUS 

 
Situada no coração do Manguezal do Pina, a Ilha de Deus é um exemplo de mais 

uma, entre tantas comunidades recifenses e brasileiras, que lutam por uma condição 

digna de existência. 

Assentados em área ambientalmente frágil, os moradores desta comunidade sofrem 

as conseqüências da flexibilização da economia. Percebe-se aqui a contradição da 

dualização funcional do espaço, discutida no capítulo 4, em que esta passa a ser vista 

como espaço restante, ambiente degradado, ocupado pela grande parcela da população 

excluída da cidade legal. 

É reconhecido que a ocupação ilegal de áreas ambientalmente frágeis implica fortes 

efeitos em termos de degradação dos recursos hídricos, do solo, das condições de saúde 

e dão origem a um conflito sócio-ambiental de grandes proporções. Maricato (2000) e 

Costa & Braga (2004) observam que de um lado estão os interesses das populações que 

ocupam essas áreas “morando em pequenas casas onde investiram suas poucas 

economias enquanto eram ignorados pelos poderes públicos, e que lutam contra um 

processo judicial para retirá-los do local” e, de outro, os interesses em torno da 

conservação e recuperação de valores de uso coletivos, logo públicos, como mananciais 

e corpos d’água, ou ainda áreas verdes de preservação da paisagem e de lazer.  

Assim, será apresentado neste capítulo o histórico de ocupação da Ilha de Deus, uma 

caracterização sócio-econômica e ambiental, além da análise dos conflitos que esta 

comunidade abriga. Por fim, será apresentada a proposta de intervenção do Governo do 

Estado de Pernambuco nesta localidade. 

 

7.1 Histórico de Ocupação da Ilha de Deus 
 

No período Plioceno, a área da cidade do Recife correspondeu a uma grande baía. 

Essa baía sofreu modificações naturais (carreamento de sedimentos, erosão flúvio-

marinha, entre outras) que a transformou o relevo em uma planície baixa e alagável 

(MOREIRA & SOUZA, 2007).  

Essa forma de relevo favoreceu o surgimento dos mangues. Castro (1967), relata: 

“Com os depósitos aluvionares que se foram acumulando na trama do labirinto de 

raízes dos mangues e debaixo das suas copadas sombras verdes, foi progressivamente 
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subindo o nível do solo, e alargando sua área sob a proteção desse denso engradado 

vegetal”. E ainda mais: “Não há, pois, a menor dúvida, que toda esta terra que hoje 

flutua à flor das águas, na baía entulhada do Recife, foi uma criação dos mangues”. 

Porém, pouco tem sido feito para preservação desta paisagem molhada do Recife 

que vem sendo transformada hoje por intervenções humanas. Na cidade de Recife, o 

mais significativo exemplar deste ecossistema é o Parque dos Manguezais, área 

estuarina ilhada pela densa malha urbana da cidade do Recife. A comunidade da Ilha de 

Deus localiza-se nesta grande área verde. 

As restrições legais à ocupação de áreas alagáveis no Brasil existem desde 1831, nos 

tempos do Brasil Império. Moreira & Souza (2007) dizem que por motivos estratégicos 

de defesa militar as terras inundadas pela preamar média do ano de 1831 acrescidas de 

33 metros (distância de alcance de um tiro de canhão) foram incorporadas ao patrimônio 

da União, definindo os “Terrenos de Marinha” que, em Recife, representavam mais da 

metade do território da planície. Havendo depois desta, outras experiências jurídicas de 

restrições e proibições à ocupação destas áreas sob o argumento da preservação 

ambiental. 

Assim, o processo formal de ocupação da cidade do Recife priorizou as áreas secas 

e planas, resguardando-se das variações das águas e das restrições à ocupação, pois as 

áreas sob proteção ambiental não tem valor de troca para o mercado imobiliário formal 

que não pode regularizá-las. 

Freyre (1936), relata como esse processo de ocupação do solo segregou a sociedade: 

“... no Recife, os contrastes de espaço não precisaram das diferenças de nível, 

impuseram-se de outro modo, pelo contraste do solo preciosamente enxuto e o 

despresivelmente alagado, onde se foram estendendo as aldeias de mocambos ou casas 

de palha...”. 

Em Recife, o processo de urbanização na cidade não ocorreu de forma muito 

diferente das grandes cidades brasileiras. Martins et al (2006) e Araújo & Araújo (2005) 

contam que com a implantação das indústrias houve um aumento significativo do fluxo 

de migração do sertão e agreste do Estado de Pernambuco para a capital, fluxo 

constituído de pessoas em busca de melhor qualidade de vida. Como a cidade não 

possuía infra-estruturas suficientes, não conseguiu comportar toda esta população que 

passou a buscar alternativas de moradia e sobrevivência, o que contribuiu para a 

expansão dos mocambos nas áreas planas. 
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Com o passar do tempo, estas áreas planas habitadas pelos mocambeiros passaram a 

se valorizar em função do interesse do setor imobiliário que, impulsionado pelo Estado 

através da Política de Erradicação dos Mocambos, implantada pelo interventor 

Agamenon Magalhães, expulsou e fez mais uma vez com que essa população passasse a 

buscar novas alternativas de moradia e de vida (MARTINS et al, 2006; MOREIRA & 

SOUZA, 2007).  

Nesse sentido, Castilho (2002) afirma: 

“A ocupação efetiva da sua porção norte [os morros do Recife] 

deu-se sobretudo a partir dos anos 40 do século XX, mediante a 

fixação de grupos sociais pobres que eram expulsos dos 

mocambos instalados nas áreas de planície as quais, naquele 

período, começavam a interessar os setores imobiliários ligados 

aos grupos sociais mais abastados da cidade. As porções 

situadas ao sul-sudoeste do município foram ocupadas mais 

intensamente nos anos 60/70 com populações que sofriam os 

flagelos decorrentes das inundações que assolavam os lugares 

pobres que tinham sido construídos em espaços alagáveis da 

planície flúvio-marinha do Recife”.  

Hoje, a pobreza e as desigualdades sociais ainda constituem um dos principais 

problemas da Região Metropolitana do Recife. A demanda por habitação na Região 

Metropolitana do Recife abrange o déficit populacional (domicílios improvisados e 

rústicos e coabitação familiar), a inadequação habitacional (domicílios com carência / 

deficiência de infra-estrutura e depreciados) e a demanda demográfica, decorrente do 

crescimento populacional e das mudanças na estrutura familiar (REYNALDO, 2005).  

É neste contexto que se deu a ocupação da Ilha de Deus, a partir de 1950. A 

evolução de sua ocupação possui características peculiares de uma ocupação 

predominantemente sobre as águas, que se expande e se consolida na medida em que se 

assenta ora sob a água ora sob o chão aterrado, num ciclo contínuo e progressivo de 

ocupação (PERNAMBUCO, 2007 a). 

Um aspecto importante na ocupação foi a prática da pesca e cultivo de camarão. A 

existência de viveiros na Ilha, destinados para estocagem de peixes nativos, é percebida 

desde meados dos anos 1970. 
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7.2 Caracterização Sócio-Econômica e Ambiental da ZEIS Ilha 

de Deus 
 

Percebe-se, diante do contexto de urbanização antes apresentado, o palco de 

conflitos em que está inserida a Ilha de Deus12. A comunidade apresenta-se como um 

aglomerado de casas de madeira (49,04%) e alvenaria (46,79%), embora também haja a 

utilização de outros materiais de improviso, tais como palha de coco, barro (taipa), 

materiais recicláveis, entre outros (2,24%). As habitações são simples, em geral térreas. 

(PERNAMBUCO, 2007 a, b, c).  

Quanto à localização dos tipos habitacionais, há uma predominância de imóveis 

em madeira nas bordas da Ilha com concentração na região leste e oeste (elipses pretas – 

figura 1) assim como no quadrante nordeste (círculo azul – figura 11). Verifica-se ainda 

que os imóveis assentados nas bordas são palafitas (PERNAMBUCO, 2007 a).  

 

                                                 
12 Em pesquisa realizada pela FADE (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade 

Federal de Pernambuco), encomendada pelo Governo do Estado de Pernambuco, em abril de 2007, foram 

identificados 348 imóveis na Ilha de Deus, dos quais 312 foram utilizados para o processamento dos 

dados. Alguns dos resultados obtidos neste estudo são apresentados ao longo deste capítulo. 
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     Figura 11 - Material predominante dos domicílios. 

                   Fonte: Pernambuco (2007 a). 
 

Quanto à classe de renda por tipo de material, verifica-se predominância de ½ a 

1 salário mínimo tanto para as habitações de alvenaria quanto para as de madeira 

conforme apresentam os gráficos 1 e 2 (PERNAMBUCO, 2007  b). 
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Gráfico 1. Habitações em 
alvenaria por classe de renda. 

Fonte: Adaptado de Pernambuco (2007a) 

Gráfico 2. Habitações em madeira 
por classe de renda. 

Fonte: Adaptado de Pernambuco (2007a). 
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A maioria dos imóveis (74%) está construída sobre o chão aterrado e 24% 

correspondem a palafitas. A classe de renda ½ a 1 salário mínimo é predominante nos 

dois tipos de sistemas construtivos. Percebe-se, também, que a maioria das famílias de 

renda mais elevada (1 ½ salários mínimos a acima de 2 salários mínimos) habitam em 

imóveis construídos sobre o chão (PERNAMBUCO, 2007 a). 

Há predominância de domicílios com 2 a 4 cômodos, perfazendo um total de 

60,90% dos imóveis. Entretanto, há domicílios com 1, 8 e até 11 cômodos. Muitas casas 

são atingidas pela maré alta - 68,91% e, em relação a esse problema, todas as classes de 

renda são afetadas. Apenas alguns imóveis cuja renda é superior a 2 salários mínimos 

não sofrem diretamente com as preamares (PERNAMBUCO, 2007 b). 

A maior parte das habitações é própria, perfazendo um total de 85,6%; 7,1% são 

alugados; 6,7% são cedidos ou emprestados e em 0,6% dos casos não foi possível obter 

informação (PERNAMBUCO, 2007 b). 

Com o objetivo de conhecer as áreas que abrigam maior potencial de riscos e 

agravos à saúde relativos a doenças veiculadas pela água na cidade do Recife é que a 

Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife elaborou um mapa de risco da 

água (Figura 12).  

 
Figura 12 – Mapa de riscos e agravos à saúde relacionados com a água no 

município de Recife. 
Fonte: Secretaria de Saúde de Recife (2005 apud CABRAL & ALENCAR, 2005). 

 

Como pode-se observar na Figura 12, a comunidade Ilha de Deus está inserida 

numa área de muito alto risco. Isso pode ser explicado por haver um Sistema Público de 
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Abastecimento de Água deficitário, em que embora 82% da população sejam 

abastecidas por meio de ligação direta à rede de distribuição, percebem-se inúmeros 

problemas relacionados a esse serviço. A canalização apresenta baixa pressão, o que 

impede a instalação de chuveiros e caixas d’água; o atendimento é intermitente. Diante 

disso, a água é acumulada em reservatórios como tambor ou vasilhames (baldes, latas, 

entre outros). Praticamente 69% das residências usam esse tipo de acondicionamento, 

16% usam a caixa d’água, das quais metade conta com tampa, 7% contam com cisterna 

e 8% não têm nenhum tipo de armazenamento. Segundo a COMPESA são atendidos 

317 imóveis, considerando os institucionais (PERNAMBUCO, 2007 a). 

Outro problema é que nem todos moradores têm ligação domiciliar interna. 

Muitas residências apresentam pontos d’água externos aos lotes ou residências. Isso 

promove ligações clandestinas, perfurações nas tubulações. Quando ocorre o fenômeno 

de maré cheia, onde parte da comunidade é afetada pelos alagamentos, os pontos de 

perfuração também são atingidos e a água de abastecimento é contaminada (RECIFE, 

2001; PERNAMBUCO, 2007 c).  

Além do mais, a tubulação atravessa, muitas vezes, áreas insalubres como lagoas 

de viveiros, canaletas ou ao longo dos leitos das ruas onde escorrem os esgotos 

domésticos a céu aberto. O uso da água dá-se de forma estritamente residencial. 

Em relação à rede coletora de esgoto, nas comunidades pobres da cidade do 

Recife elas são completamente ausentes ou gravemente carentes; as águas servidas das 

moradias permanecem ou embaixo das casas (para as casas que não dão a frente para a 

rua), ou nas ruas, ou na rede de drenagem pluvial, quando esta existe. Durante as chuvas 

há mistura dos líquidos associados a situações de alagamento (FRESIA et al, 2005). 

Assim como apresentado para as regiões pobres do Recife, a comunidade Ilha de 

Deus não dispõe de sistema público de esgotamento sanitário. Os dejetos e águas 

servidas são liberados no ambiente in natura (RECIFE, 2001).  

Praticamente 41% das residências não contam com banheiro privativo, conforme 

é ilustrado na figura 13. Algumas palafitas contam com banheiro que lançam os dejetos 

diretamente no curso d’água. A falta desse sistema gera um ambiente extremamente 

insalubre, contaminado, propiciando a incidência de doenças de veiculação hídrica e a 

proliferação de animais como ratos, baratas, mosquitos, etc (PERNAMBUCO, 2007 a). 
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Figura 13 – Instalações sanitárias na ZEIS Ilha de Deus. 
Fonte: Pernambuco (2007f) 
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Devido à precariedade dos aterros a que foi submetida a Ilha em seu processo de 

ocupação, a constante presença de água no entorno da Ilha e a ausência de um sistema 

de drenagem, os moradores são forçados a conviver constantemente com alagamentos 

em decorrência de chuvas ou elevação do nível da maré, o que está representado na 

Figura 14 (PERNAMBUCO, 2007 a).  

As poucas tubulações de drenagem existentes conduzem águas de chuva e águas 

servidas. Sem um destino final criam poças que acabam sendo conduzidas por valas 

negras ao longo das vias onde transita a população (PERNAMBUCO, 2007 a). 

Na Região Metropolitana do Recife (RMR), o sistema de coleta de resíduos 

sólidos consegue recolher cerca de 3,52 mil toneladas, o que representa um atendimento 

em torno de 80% do total gerado (REYNALDO, 2005). Na Comunidade Ilha de Deus, a 

coleta é realizada por garis com carroças (alternativa ensacada) por causa da dificuldade 

de acesso ao local. Os resíduos são acondicionados em sacos pretos de 100 litros e 

destinados em um ponto de confinamento no bairro da Imbiribeira (PERNAMBUCO, 

2007 a). 

 Entretanto, apesar de haver sistema de limpeza pública e de 70% das residências 

serem atendidas por coleta porta a porta, ainda há muitos resíduos espalhados por vias 

públicas, canaletas e bordas da Ilha. É importante ressaltar que a catação do sururu e do 

marisco contribui para o acúmulo e entulho da casca por praticamente toda Ilha. Esse 

material pode ser trabalhado, conforme vem ocorrendo numa oficina de capacitação e 

produção de artesanato com casca de sururu e marisco que a AD/DIPER vem 

promovendo na Ilha de Deus (PERNAMBUCO, 2007 a). 

Além do mais, embora no rol dos direitos sociais dos brasileiros, transporte, 

segurança, moradia, lazer, educação são infra-estruturas que não foram garantidas à 

Comunidade Ilha de Deus.  

Apenas 55,6% dos moradores possuem energia do tipo padrão adotado pela 

CELPE (Companhia de energia do estado de Pernambuco), os outros utilizam 

gambiarras (macacos) e/ou não há informação. As vias de acesso são pequenas e 

resultantes de aterros sobre o manguezal e sofrem alagamento nas marés de sizígia. Não 

há estrutura para comportar veículos automotores. As vias são utilizadas por pedestres, 

bicicletas e carros de mão. Outro transporte comum é o barco. Não há um posto de 

segurança. Não há equipamentos públicos para o lazer (RECIFE, 2001; 

PERNAMBUCO, 2007 a, b , c). 
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Figura 14 – Domicílios atingidos pela maré. 
Fonte: Pernambuco (2007f) 
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Embora haja toda uma provisão legal do direito à saúde e as discussões globais 

alertem para a importância da promoção à saúde13, ainda existem comunidades que 

apresentam problemas de saúde relacionados à condição de vida insalubre às quais os 

habitantes estão submetidos. A Ilha de Deus é um bom exemplo disto. Nela, há grande 

incidência de doenças respiratórias (asma e bronquite) que acometem 78,2% dos 

moradores, seguidas de diarréia, destacando-se com 51,1% dos casos e a cólera com 

45,3% das ocorrências (PERNAMBUCO, 2007 b).                  

Entre os ramos de atividades, os problemas respiratórios representam a primeira 

incidência de doenças entre os profissionais dos serviços (82%), do comércio (80%), da 

pesca (79%), da produção doméstica (75%) e dos serviços domésticos (69%). Por sua 

vez, a diarréia atinge 81% dos profissionais dos serviços, 77% do comércio e 50% dos 

vinculados à pesca, conforme é ilustrado na Tabela 1 (PERNAMBUCO, 2007 a). 

9% das crianças nascidas em 2000 apresentaram baixo peso (menor que 2500g). A 

desnutrição é menos prevalente no grupo de menores de um ano. A partir dessa faixa 

etária, a freqüência de desnutrição duplica. As causas de mortalidade infantil na 

comunidade poderiam ser reduzidas e/ou eliminadas se houvesse um programa eficiente 

de promoção da saúde, embora relatos de moradores afirmem que após implantação do 

PACS (Programa de Agentes Comunitários) e PSF (Programa Saúde da Família) na 

comunidade tenham reduzido o índice de mortalidade infantil. As principais causas 

foram afecções perinatais, doenças infecciosas intestinais, broncopneumonias e 

meningite (RECIFE, 2001). 

A quase totalidade (98%) das crianças é coberta vacinalmente e em mais da metade 

(53%) das crianças menores de 05 anos foi administrada a vitamina A. Foi verificado, 

também, um alto índice de mães jovens (entre 10 e 20 anos). As principais doenças 

sexualmente transmissíveis (DST) referem-se a doenças provocadas por 

microorganismos patogênicos vaginais que encontram condições de desenvolver-se por 

falta de higiene (74% das mulheres apresentavam algum tipo de DST). É importante 

ressaltar que a maior incidência de doenças sexualmente transmissíveis relacionadas à 
                                                 
13 Gutierrez (1994 apud GUTIERREZ, M. et al, 1996) define promoção da saúde como “o conjunto de 
atividades, processos e recursos, de ordem institucional, governamental ou da cidadania, orientados a 
propiciar a melhoria das condições de bem-estar e acesso a bens e serviços sociais, que favoreçam o 
desenvolvimento de conhecimentos, atitudes e comportamentos favoráveis ao cuidado da saúde e o 
desenvolvimento de estratégias que permitam à população maior controle sobre sua saúde e suas 
condições de vida, a níveis individual e coletivo”. 
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mulher deve-se ao fato delas representarem maioria na busca do atendimento médico na 

unidade do PSF Ilha de Deus (RECIFE, 2001).   

As mulheres da comunidade são orientadas pelo PSF a planejar sua família e 

escolher um método contraceptivo. Nesse sentido, quase 50% das mulheres até 49 anos 

optaram pela laqueadura e um terço delas fazem uso da pílula. Apenas 14% optaram 

pelo preservativo. Em relação aos casos de hospitalizações entre os adultos, atos de 

violência e abuso de álcool e drogas representaram as principais causas, sendo a 

primeira responsável por mais da metade dos óbitos.  (MAGALHÃES, 1999; RECIFE, 

2001). 

Tabela 1 – Ramo de atividade por principais problemas de saúde da Comunidade 
Ilha de Deus por ordem de incidência (Primeira ordem de incidência). 

Ramo de 
atividade 

Respiratório 
(Asma e 

bronquite) 
Dengue Diarréia Leptospirose Outros Total 

Global

Pesca 103 5 9 2 11 130 
Comércio 16 - 3 1 - 20 

Construção 
civil 2 2 - - - 4 

Indústria da 
transformação 1 - - - - 1 

Outros 6 - - - 1 7 
Produção 
doméstica 6 1 - - 1 8 

Serviços 37 1 2 - 5 45 
Serviços 

domésticos 18 - 4 - 4 26 

Transportes e 
comunicação 2 - - - - 2 

Sem 
informação 20 2 1 - 4 27 

Total (abs) 211 11 19 3 26 270 
Total (%) 78,2 4,1 7 1,1 9,6 100 

Fonte: Pernambuco (2007 a) 

Mesmo apresentando uma unidade do PSF, há muitas queixas da comunidade em 

relação à qualidade do atendimento e quantidade de profissionais. A falta de remédios 

também é motivo de queixas entre os moradores. Mesmo assim há o reconhecimento da 

importância da unidade na comunidade. Além do PSF, os moradores utilizam outras 
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unidades de saúde/hospitais do bairro Imbiribeira, necessitando sair da comunidade para 

obter atendimento médico.  

Em relação à educação, pode-se concluir que os moradores apresentam baixa 

escolaridade. Isso pode ser evidenciado nos 55,5% dos habitantes que têm até 4 anos de 

escolaridade. Em relação à faixa etária, 54,7% daqueles entre 10 e 14 anos conseguiram 

concluir o Ensino Fundamental (até a 8º série), apenas 4% dos habitantes entre 15 a 19 

anos conseguiram concluir o Ensino Médio e ninguém conseguiu ingressar no Ensino 

Superior antes de completar os 19 anos. Há pessoas analfabetas em todas as faixas 

etárias, destacando-se a população acima dos 70 anos, cuja taxa de analfabetismo atinge 

os 70%, diminuindo nas faixas mais jovens (PERNAMBUCO, 2007 b). 

Ao analisar as faixas etárias da população da Zeis Ilha de Deus observa-se 

características de uma estrutura jovem na sua pirâmide demográfica, com significativa 

predominância das faixas de idade de jovens e adultos jovens, salienta-se assim, que 

37% dos habitantes têm menos de 14 anos e 11,8% equivale a menores de 5 anos, ou 

seja cerca de metade da população estão abaixo do idade produtiva (PERNAMBUCO, 

2007 b).  

Além disso, a maioria dos moradores que exercem alguma atividade remunerada 

não conseguiram se inserir no mercado formal do trabalho. Entende-se, aqui, este 

mercado formal como o emprego com registro na Carteira Profissional de Trabalho. A 

baixa escolaridade atua como principal fator de exclusão das pessoas do mercado 

formal.  

Isto reflete a precariedade dos serviços públicos prestados pelo Estado. Este 

último vem seguindo cada vez mais as orientações neoliberais no que se refere à 

desresponsabilização do Estado no enfrentamento da Questão Social. 

Em relação aos adultos desempregados ou que sobrevivem fazendo “bicos”, 

estes sofrem as conseqüências da reestruturação produtiva, que diminui os postos de 

trabalho, exige uma maior qualificação e especialização dos trabalhadores, expulsa a 

mão-de-obra que antes era necessária ao processo de produção e agora se tornou 

supérflua às necessidades de reprodução do capital.  Aqui se enfatiza a questão da baixa 

escolaridade já explicitada acima e mais uma vez exposta através dos seguintes dados: 

de um total de 312 chefes de família na comunidade, 42,6% estudou até à 4º séria e 26% 

até à 8º série (PERNAMBUCO, 2007 b). A Tabela 2 apresenta a distribuição das classes 

de renda por situação ocupacional.  
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Destacam-se 34,4% dos habitantes cuja remuneração varia entre ½ e 1 ½ salários 

mínimos, o que levaria a pensar que a população não tem necessidades tão urgentes a 

serem sanadas, mas ao dividirmos a Renda Familiar pelo número de pessoas da família 

– o que nos dá a Renda Per Capita – pode-se perceber que o quadro se inverte 

significativamente. Neste caso, verificam-se duas situações distintas na Ilha de Deus: 

famílias situadas num patamar de indigência, sobrevivendo com apenas R$ 1,36 por dia; 

e aquelas situadas num limiar de pobreza e dispõem de R$ 7,02 diários 

(PERNAMBUCO, 2007 b).  

Observa-se que tanto o homem quanto a mulher têm participação na provisão da 

casa. Casas providas por mulheres (realizam serviços domésticos) definem renda 

familiar média (R$ 450,00) superior à dos homens que se dedicam à pesca. Domicílios 

chefiados por homens pescadores representam maioria na ZEIS (PERNAMBUCO, 

2007 b, c). 

Tabela 2 – Classe de renda por situação ocupacional na Ilha de Deus 
 

Faixa de Renda Familiar 
 

Situação 
Ocupacional 

Sem 
renda 

Até 
½ s. 
m. 

De ½ 
a 1 s. 

m. 

De 1 
a 1 ½ 
s. m. 

De 1 
½ a 2 
s. m. 

Acima 
de 2 s. 

m. 

Não 
Informou 

Total 
Geral 

Autônomo  14 43 36 13 13 5 124 
Beneficiário   10 4 7 6  27 

Bico  10 16 8 5 2  41 
Desempregado 2 3 3 2   1 11 

Do lar  5 11 12  2  30 
Doente/Inválido   1  1   2 

Empregado 
com registro  2 6 13 7 3  31 

Empregado sem 
registro  1 17 14 1 4  37 

Empregador      3  3 
Estudante  1    1  2 

Outros   1   1  2 
Sem 

informação   1   1  2 

Total (Abs) 2 36 109 89 34 36 6 312 
Total (%) 0,6 11,5 34,9 28,5 10,9 11,5 1,9 100 

Fonte: PERNAMBUCO (2007 b) 
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7.3 Descrição dos Conflitos Sócio-Ambientais Emergentes nesta 

Comunidade 

Como já mencionado, esta comunidade abriga inúmeros conflitos, a maioria em 

torno da questão do uso e ocupação do solo. Costa & Braga (2004) afirmam que uma 

vez instalado, um loteamento irregular, uma favela ou um conjunto habitacional sub-

normal, torna-se uma fonte de conflitos e um dilema para o poder público municipal. 

Existe a dificuldade jurídica para regularização fundiária; a dificuldade de impedir que 

outras famílias sejam atraídas para a área após intervenção do poder público, o que 

demandará novas obras de intervenção; o alto custo sócio-econômico e ambiental das 

obras e exigência de técnicas não convencionais nestes lugares; entre outros. 

Braga (2001) reproduz o depoimento da vereadora Neila Batista, de Belo 

Horizonte, no qual ela se posiciona sobre a situação de uma ocupação irregular nos 

moldes desta que estamos analisando: 

“O Taquaril é um espaço cuja utilização foi pensada sem um mínimo de 

planejamento, em área que não deveria nunca ser ocupada por não ser adequada para 

a habitação. Foi ocupada diante da necessidade de moradia da população e guarda ali 

um conjunto de contradições as mais absurdas. Eu tenho uma opinião, no caso 

específico do Taquaril, eu diria um tanto pessimista, no sentido de que o poder público 

municipal terá que investir muito recurso, e não há uma garantia de que estes recursos 

vão alterar de fato, a qualidade de vida das pessoas. Porque você tem um solo que não 

é adequado para que haja uma ocupação urbana, então, por mais força que você faça, 

o investimento vai contra a natureza da composição do solo, contra a natureza 

ecológica. Se você coloca ali pessoas morando, você cria a necessidade de acesso, de 

caminhos, de ruas, de estrada, você tem a necessidade de chegar com abastecimento de 

água, de coletar o esgoto, você cria impacto permanente do transporte coletivo, do 

transporte de abastecimento, você cria necessidade de melhoria das instalações 

públicas de água, luz e esgoto. Você cria uma situação absolutamente contrária a 

natureza daquele terreno, a conformação geológica inclusive, pois você tem uma 

situação de conformação geológica que é evidente que não comporta o que aconteceu 

ali. Eu acho que o Taquaril é o exemplo mais gritante, na minha opinião, do que não 
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deve ser permitido do ponto de vista das condições ambientais, das condições de solo 

numa cidade” (vereadora Neila Batista, em entrevista a BRAGA, 2001). 

Diante da clareza de percepção da entrevista acima apresentada, percebemos 

inúmeros conflitos de interesse entre público e o privado, entre setores prioritários de 

investimento da intervenção pública, entre custos individuais e coletivos, entre outros. 

Em relação ao conflito instaurado pelo direito à moradia na comunidade Ilha de 

Deus discute-se a aplicação das leis ambientais em um contexto de ocupação ilegal de 

áreas ambientalmente frágeis: Como aplicar o Código Florestal, por exemplo, em uma 

cidade que nasceu ao longo dos rios? Como falar em preservação da mata ciliar se o 

histórico de povoação deu-se nas margens dos rios? O que fazer? Simplesmente tirar a 

população e replantar a mata ciliar? Tirar a população para onde? E as atividades 

econômicas que ali já existiam?  

Devido à intensidade da ocupação da área perde-se a perspectiva de reversão do 

quadro atual. Diante do acúmulo de problemas instalado, a tendência é a busca da 

flexibilização das normas ambientais no sentido de regularizar essas áreas. Moreira & 

Souza (2007) concluem que  

“a comunidade da Ilha de Deus não surgiu apenas devido ao 

perverso cruzamento entre a exclusão social e depredação 

ambiental, mas também, só pode surgir e crescer pela 

ineficiência do poder público em aplicar o conjunto existente 

de leis de proteção e controle das áreas de interesse ambiental. 

A dimensão das ocupações pobres em áreas de restrição é 

tamanha, que, de fato, esta irregularidade urbanística foi 

“aceitada” pela incapacidade do estado em executar o 

conteúdo complexo e rigoroso das leis ambientais sobre áreas 

urbanas”. 

O direito à moradia é um direito humano reconhecido em diversos tratados 

internacionais e declarações dos quais o Brasil é um dos países signatários. Na 

Constituição Federal, o direito à moradia é um direito social garantido através da 

emenda nº 26. Além do mais, a Constituição versa especificamente sobre a política 
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urbana, nos artigos 182 e 183, prevendo instrumentos em nível municipal para garantia 

do direito à cidade, da defesa e da função social da cidade e da propriedade e de 

democratização da gestão urbana. 

Rolnik (2005) compreende que a garantia constitucional significa que o Estado 

deveria ter um papel importante na execução de políticas públicas, em especial na 

promoção da política urbana e habitacional. Para essa autora, este papel do Estado 

apresenta dois aspectos: o primeiro, de caráter imediato, intenciona inibir a 

regressividade do direito à moradia, o outro, refere-se à intervenção e regulamentação 

das atividades do setor privado sobre a política habitacional. 

Reforçando o direito à moradia como um direito social, foi promulgado em 2001 

o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257), que regulamentou o capítulo da política 

urbana da Constituição Brasileira, com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e da propriedade urbana (artigo 2º), seguindo como 

diretrizes, entre outras, a garantia a cidades sustentáveis (artigo 2º, parágrafo I) e a 

regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda 

(artigo 2º, parágrafo XIV). 

Em relação ao conflito entre preservação ambiental e o direito à moradia, Rolnik 

(2005) esclarece que as normas ambientais devem ser aplicadas na urbanização e 

legalização das favelas e não para manter a ilegalidade e a precariedade do 

assentamento. A autora cita a Lei Federal nº 9.788/1999, que alterou a Lei nº 

6.766/1979, que estabelece em seu artigo 3º que somente será admitido o parcelamento 

do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização 

específica, assim definidas pelo Plano Diretor ou aprovadas por lei municipal. Ainda 

segundo essa autora, isso faz parte de um processo tardio de justiça social em nosso 

país.  

Dessa forma, o direito à moradia sobrepõe-se à preservação ambiental nesses 

casos específicos e a Constituição Federal, o Estatuto da Cidade e a Medida Provisória 

2.220/2001, que regulam a política urbana em âmbito federal, apresentam alguns 

instrumentos da política de regularização fundiária, como por exemplo, as Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS). 

Em consenso com a legislação federal, a Cidade do Recife, através da Lei nº 

16.930/2003, que modifica a Lei nº 16.243/1996, permite a supressão total ou parcial da 
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vegetação de preservação permanente, entre outros casos, para execução de obras, 

planos, atividades ou projetos considerados de utilidade pública, ou de interesse social 

(§ 5º, I); e esclarece o termo ‘interesse social’ como sendo a regularização fundiária, 

quando destinada à habitação popular (§ 6º, II, a).  

Além do mais, o Plano Diretor do Recife, em seu artigo 36, define “ZEIS” como 

áreas de assentamentos habitacionais surgidos espontaneamente, existentes, 

consolidados ou propostos pelo poder público onde haja interesse jurídico da posse da 

terra e designa à legislação de uso e ocupação do solo a responsabilidade de identificar 

os assentamentos habitacionais com ocupação irregular. Assim, a Lei Orgânica da 

Cidade do Recife definiu a Ilha de Deus como uma ZEIS, assegurando aos moradores 

deste lugar o direito à moradia. 

No entanto, Moreira & Souza (2007) ressaltam que a lei municipal que 

regulamenta as ZEIS não admite a definição destas áreas em Áreas de Preservação 

Permanente, o que se apresenta como uma anomalia jurídica.  

 Rolnik (2005) diz que as ZEIS são destinadas primordialmente à produção e 

manutenção de habitação de interesse social, visando incorporar os espaços urbanos da 

cidade clandestina à cidade legal. Para isso, o Executivo Municipal deverá constituir 

programas de intervenção nas ZEIS, como de urbanização e regularização fundiária, 

através de um Plano de Urbanização que deverá ser adotado pelo Plano Diretor do 

Município.  

 A comunidade Ilha de Deus tornou-se, então, um caso emblemático em que 

conseguiu ter assegurado o direito à moradia. No entanto, embora o esse direito tenha 

sido garantido à comunidade através da definição da área como uma ZEIS, ela não 

sofreu nenhum processo de intervenção por parte do poder público. Segundo pesquisa 

de Pernambuco (2007a), não há parcelamento formal sobre o qual os imóveis se 

assentaram. A delimitação de lotes, contudo, ocorre e é realizada a partir de iniciativa de 

indivíduos, acordos familiares e/ou comunitários. Além do mais, a infra-estrutura é 

precária, conforme foi apresentado. 

 Diante de tantas reivindicações por parte dos moradores, e também buscando a 

garantia de eleição, o candidato a governador do Estado de Pernambuco, Eduardo 

Campos, visitou no ano de 2006 a comunidade e prometeu obras de intervenção. Após 

eleito, ele voltou ao local em janeiro de 2008, anunciou a construção de uma nova ponte 

de ligação entre a comunidade e o continente e, também o início dos trabalhos de 

urbanização da Ilha, com foco nas áreas de habitação, abastecimento de água, 
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esgotamento sanitário, drenagem e pavimentação. Essa proposta de intervenção é 

apresentada a seguir.  

  

7.4 A Intervenção do Governo do Estado de Pernambuco na ZEIS 

Ilha de Deus 

 

Conforme apresentado anteriormente, o Governador Eduardo Campos prometeu 

realizar um pacote de melhorias na localidade. Para isso, foi encomendado um 

diagnóstico participativo e integrado na ZEIS Ilha de Deus, buscando tomar 

conhecimento da realidade local bem como a organização da ação pública sobre o 

território (PERNAMBUCO, 2007d). 

Segundo o diagnóstico realizado, ficou claro a intenção de conciliar os verbos 

“habitar” e “preservar”. A proposta elaborada pelo Governo14 e aceita pelos moradores 

consiste em:  

 

• Permanência da estrutura e do traçado viário existente, com desbloqueio e 

alargamento de vias invadidas por construção; 

• Permanência, com melhoria habitacional, dos 77 imóveis em bom estado de 

conservação, exceto aqueles que estejam bloqueando parcial ou totalmente a 

circulação interna; 

• Construção de 195 novos imóveis padronizados para atender as famílias que 

vivem em coabitação (22 famílias), as que estão bloqueando parcial ou 

totalmente a circulação interna (e que serão removidas) e as que se encontram 

em imóveis em estado precário de conservação, que juntas somam 173 imóveis; 

• Tamanho dos novos lotes: 5,5m x 11,00m = 60,50 m²; 

• Tamanho das unidades habitacionais novas: 38,40 m²; 

• Dos 173 imóveis que serão construídos por situação de precariedade e/ou 

obstrução de vias: 

 

o 46 (26,5%) têm área > 39 m2, dos quais: 

 

                                                 
14 PERNAMBUCO d. Plano de ação integrada de investimento para a ZEIS Ilha de Deus – Plano de 
Investimento. Recife, FADE/Governo do Estado de Pernambuco/PCR, 2007. 
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Total de Imóveis Área (m2) 
26 39 a 50 
14 50 a 60 
4 60 a 70 
2 Acima de 70 

Fonte: Pernambuco d, (2007). 

o 127 têm área < 39 m², dos quais 57 (45%) têm área < 20 m². 

 

• Permanência dos equipamentos públicos e comunitários nas localidades onde 

hoje se encontram; 

• Construção de área de lazer pública com construção de equipamento multiuso; 

• Nova borda: 29.430 m², com devolução ao estuário de 19.455 m²; 

• Sistema viário: Rua São José e via de contorno com 3,5 m de seção transversal e 

demais vias com 2,5 m de seção transversal. 

• Total de imóveis ofertados, incluindo as melhorias habitacionais e construção 

nova: 272 habitações, ou seja, 6 imóveis a mais do que o mínimo necessário 

para abrigar aquelas 266 famílias que desejaram permanecer na Ilha. 

 

A Figura 15 apresenta uma comparação visual entre a realidade hoje e o que se 

pretende realizar. 

De acordo com Pernambuco (2007e), já foi concluída a primeira etapa do projeto, 

referente ao diagnóstico, agora, seguirão para a elaboração dos projetos executivos e de 

gerenciamento social para, depois, ter a intervenção urbanística na localidade.  

É importante ressalvar que exemplos de urbanização de ZEIS configuram situações 

de negociação e conflitos constantes. Costa & Braga (2004) entendem que os conflitos 

gerados, neste caso, são potencializados pela alta expectativa gerada durante o 

desencadear do processo que pressupõe, por concepção e metodologia, o envolvimento 

da população em todas as suas fases. Assim, concluem as autoras, as possibilidades de 

ganhos ou desgastes políticos para todos os atores envolvidos estão permanentemente 

presentes. 
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Figura 15 – Comparação entre a realidade da Comunidade e a proposta de 
intervenção. 

Fonte: Pernambuco (2007 e). 
 

 75



8. CONTEXTUALIZAÇÃO E SIMULAÇÃO DA RESOLUÇÃO 

DO CONFLITO VIA MANGUE 
 

O presente capítulo analisará, estruturará e simulará a resolução do conflito Via 

Mangue. A escolha deste problema deu-se através de critérios de importância ecológica, 

eqüidade social e visibilidade política que ganhou este caso.  

Aqui é ensaiada a aplicação da análise de confrontos e da técnica da Abordagem 

Estratégica. Para a análise foram utilizadas recomendações de diferentes metodologias, 

seguindo o roteiro elaborado por Bredariol (2001). Já a técnica antes mencionada, a 

Abordagem Estratégica, foi utilizada na simulação da resolução desta problemática, 

supondo a possibilidade de sua aplicação em uma etapa de planejamento de um 

investimento, onde se sobressai o interesse social e ecológico, num contexto em que não 

há a tradição de utilização de técnicas para a negociação de conflitos. 

O conflito aqui estudado envolve a apropriação de solo e de benefícios de 

investimentos públicos com impactos sobre a qualidade de vida da população, o meio 

ambiente e a política ambiental da cidade. 

Pensando em uma solução para congestionamentos e abertura de uma nova ligação 

entre o bairro do Pina e as ruas que margeiam os canais Setúbal e Jordão é que foi 

projetada a “Via Mangue”. Embora o objetivo principal deste projeto seja melhorar as 

condições de circulação de automóveis e pedestres na Zona Sul recifense, diz-se haver a 

preocupação com o meio ambiente e a inclusão social. 

De acordo com a Prefeitura, a inclusão social será consubstanciada através da 

segunda etapa do projeto que prevê a retirada, relocação e construção de moradias para 

cerca de 1.100 famílias residentes em áreas críticas por onde a via passará. A melhoria 

da qualidade ambiental é apresentada através de ações de saneamento e urbanização de 

áreas degradadas. Essas ações possuem investimentos do PAC (Programa de Aceleração 

do Crescimento, do governo federal) (RECIFE, 2008). Esse projeto foi apresentado em 

substituição ao projeto “Linha Verde”, elaborado na gestão do prefeito Roberto 

Magalhães, e que foi alvo de inúmeras críticas. 

O projeto “Via Mangue”, expresso em muitos jornais como o “carro-chefe” do 

mandato do prefeito João Paulo (2004-2008), tem provocado a mobilização de 

movimentos sociais organizados e dos partidos de oposição. 
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Assim, de acordo com Martins & Melo (2007), a proposta de intervenção urbana, 

lançada em fevereiro de 2004, previa a construção de uma via que comprometeria 4,4 ha 

do Manguezal do Pina. Inicialmente, a intenção era construir uma estrutura suspensa 

que agredisse o mínimo possível. Comparada à proposta anterior, a Linha Verde que 

comprometeria 25,4 ha de manguezal, esta representava um avanço na consciência dos 

órgãos gestores em relação à preservação dos recursos naturais ainda disponíveis.  

O custo estimado para a construção da avenida foi de R$ 178 milhões. Contudo, a 

fim de diminuir custos a Prefeitura voltou atrás no projeto inicial e agora pretende 

construir a Via Mangue comprometendo uma quantidade maior de manguezal, 

aproximadamente 25,4 ha (semelhante à Linha Verde); em termos percentuais, a área 

que será utilizada equivale a 8,3% do Manguezal do Pina. Além disso, o novo projeto 

não contemplaria nem o parque ecológico nem o reassentamento da população 

ribeirinha. Nesse caso, os custos estimados para as obras cairiam para R$ 126 milhões 

(redução de 29 %). 

O conjunto de preocupações que moradores, políticos e representantes dos 

movimentos sociais expressam referem-se à prioridade da obra frente a outras 

demandas, tais como saúde e educação, a existência de outras alternativas viárias, tais 

como o incentivo ao transporte coletivo, em especial a expansão do metrô, 

desapropriações em áreas nobres, a qualidade de vida dos reassentados, quem serão os 

verdadeiros beneficiários da obra, custos da obra, denúncias de intervenção política e 

especulação imobiliária, a supressão de manguezal, execução do projeto em ano 

eleitoral, entre outros (ISTOÉ ONLINE, 2008).  

O Relatório de Impacto Ambiental foi exigido pelo Ministério Público e também 

gerou conflito, pois houve atraso na entrega deste documento. 

O Movimento pela Criação do Parque dos Manguezais é formado por entidades que 

atuam sistematicamente em defesa do meio ambiente e pela urbanização social 

e ambientalmente responsável do Recife (BRAGA, 2008). 

Essas entidades promoveram recentemente um seminário para discutir estratégias de 

gestão e conservação do Manguezal do Pina. Nesse seminário também foi discutido o 

Projeto de Lei nº 186, de 18 de novembro de 2007, que cria o Parque Natural Municipal 

dos Manguezais. Esse projeto está adaptado ao Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC) e ainda está em tramitação na Câmara dos Vereadores. 

As principais tensões mercado-sociedade, na área do Manguezal do Pina, envolvem 

o despejo de resíduos sólidos e efluentes domésticos e industriais nas bacias do rio 
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Tejipió e do Pina, a especulação imobiliária no entorno e o cultivo de camarão dentro da 

ZEPA e seu entorno imediato. Abaixo, a tabela 3 apresenta um resumo dos principais 

processos polêmicos que envolvem a localidade do Manguezal do Pina. 

Tabela 3 – Principais processos polêmicos no Manguezal do Pina 
 

1. Especulação imobiliária 
2. Aterramentos 
3. Carcinicultura 
4. Favelização 
5. Poluição do corpo hídrico 
6. Invasão/Desmatamento do manguezal 
7. Proposta para remoção de favela e valorização de terrenos adjacentes 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Foram mobilizados em audiência pública o Ministério Público de Pernambuco, a 

Universidade Federal de Pernambuco, EMPETUR (Empresa de Turismo de 

Pernambuco), Polícia Civil, além de moradores do bairro de Brasília Teimosa e de 

alunos da ONG Escola Mangue. 

Ainda assim, as movimentações não foram suficientes para parar a obra. A primeira 

etapa do projeto já está concluída e foi entregue à população em 24 de abril de 2008. Os 

recursos necessários à implementação da segunda etapa já foram alocados e logo a obra 

será iniciada. 

Bredariol (2001) apresenta uma tabela resumo (Tabela 4) que pode ser utilizado para 

analisar política ou para relacionar fatores que deveriam ser considerados para avaliar as 

possibilidades de levar um empreendedor à mesa de negociações. 

 
Tabela 4 – Quando o empreendedor negocia. 

 
 

Itens 
 

Questões para Análise 

O que está em 
jogo 
 

 Realização de empreendimento, manutenção/ampliação de planta instalada ou 
perda de oportunidade. 

Riscos 
 

- Redução da competitividade e/ou lucratividade do investimento por necessidade 
de modificações no projeto, mitigações ou compensações. 
- Frustração do empreendimento em decorrência de: 
. negativa de licença ou autorização por agente controlador; 
. não atendimento a exigências de órgãos financiadores; 
. repercussões sobre a imagem da empresa e prejuízos de marketing que 
desvalorizem o produto decorrente do empreendimento; 
. entraves judiciais. 
- Frustração de outras atividades em decorrência da posição do projeto na 
estratégia geral da empresa. 
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Tabela 4 – Quando o empreendedor negocia (continuação). 

 
Conhecimento 
da 
Administração 
Pública 

- Rotinas e normas 
- Staff Técnico 
- Autoridades e pessoas em cargos de chefia 
- Conflitos entre níveis de governo ou dentro da administração. 

Tempos 
 

- Técnico – disponível entre projeto, detalhamento e execução; 
- Político – urgência ou possibilidade de esperar por conjunturas mais favoráveis 
para a aprovação e realização do projeto; 
- Econômico – custos da demora na aprovação e na implantação do projeto. 
Necessidade de liqüidez para outros projetos. Tempo de reprodução do capital no 
seu ramo de atividades. 

Correlação de 
Forças 
 

- Poder que detém junto à opinião pública (espaço de mídia) e junto a autoridades 
públicas (executivo, legislativo e judiciário); 
- Poder que os adversários detêm, avaliação da coesão e fraturas existentes entre 
eles, conhecimento do campo adversário e do seu poder de fogo; 
- Possibilidades de alianças e negociação com atores que possam ser mobilizados 
em apoio ao projeto, e de isolamento ou divisão do campo adversário; 
- Poder de competidores e outros agentes de mercado, interessados na aprovação 
ou com projetos concorrentes; 
- Poder junto à administração pública, identificando interesses dos atores do setor 
público e respectivas parcelas de poder, grupos de apoio ou de resistência ao 
projeto, sensibilidade das chefias e autoridades. 

Discursos 
Técnicos 
 

- Das análises de custos e benefícios: empregos gerados, aumento de receitas 
públicas, geração de riquezas e benefícios sociais, dinamismo da atividade ou 
capacidade de gerar novos empreendimentos, minimização de custos sociais e 
ambientais (externalidades); 
- De Engenharia e Arquitetura: concepção ecológica do projeto, adequação ao 
sítio e reposições ao ecossistema; 
- Da análise ambiental: sustentabilidade e argumentos especializados em defesa 
do projeto ou para a contraargumentação 
perante a opinião pública, agências de estado e ambientalistas. 
- Da Cultura de Negócios: respeito ao público e ao consumidor, às tradições (de 
não negociação, ou de impactos já incorporados às rotinas de vida das 
comunidades), envelhecimento de argumentos corriqueiros (progresso, 
crescimento) e identificação de tendências de mudança (a valorização do meio 
ambiente, da qualidade, do ambientalmente correto, por exemplo). 
 

Fonte: Bredariol (2001) 
 

 

Em relação ao conflito abordado, percebemos que ele é negociado nas arenas 

política, administrativa e jurídica, no entanto, não há evidências da utilização de 

técnicas de negociação. Através da tabela 7, acima apresentada, fica claro que o 

interesse da Prefeitura em negociar é o risco de frustração de suas propostas de 

investimento. 

Bredariol (2001) esclarece que um empreendedor tenderá a negociar quando os 

riscos de frustração forem altos, os tempos curtos, a correlação de forças desfavorável, o 

quadro legal contraditório, os discursos técnicos dos adversários sejam bem construídos 

e sensibilizadores da opinião pública e o conhecimento da administração seja escasso.  
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E, de fato, esse conjunto de fatores pode ser percebido no caso da Via Mangue: o 

empreendedor negocia em função da importância da obra para seu projeto político, o 

tempo para realização da obra é curto, visto que, se não for reeleito, o prefeito João 

Paulo dispõe de apenas mais seis meses até o término de seu mandato, o respaldo que o 

prefeito necessita para disputar reeleição, o apoio de setores empresariais interessados 

na execução da obra em regime de concessão, os canais de negociação abertos com os 

diferentes setores sociais envolvidos e das contradições entre os interesses da coalizão 

que se formou contra a obra. 

No caso Via Mangue, as negociações deram-se através das pressões do Movimento 

pela Criação do Parque dos Manguezais e de debates com políticos da oposição. Aqui se 

percebe a prevalência da tecnocracia do poder público, em que o projeto é pensado, 

implementado e, em nenhuma de suas etapas a participação popular é prevista.  

Do lado da sociedade, Bredariol (2001) apresenta um esquema (abaixo, figura 16) 

que resume uma primeira classificação desses grupos. Da análise da Via Mangue pode 

se reconhecer a presença e mobilização de pessoas e grupos locais, de grupos 

representativos de movimentos sociais, em especial de moradores e ambientalista, 

profissionais universitários e pesquisadores, técnicos de instituições públicas, partidos 

políticos além de grupos e pessoas associados a esses e outros. 
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Figura 16 – Esquema de atores de uma coalizão da sociedade em conflito. 

Fonte: Bredariol (2001) 
 
 

Os atores orgânicos, representados por ONG’s e entidades locais como a Escola 

Mangue, se mobilizaram em torno dos interesses difusos, qual seja a preservação do 

manguezal. Este grupo articulou-se a políticos (Ministério Público) e organizou um 
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discurso de interesse público. Contrários à realização da obra, apontam outras 

alternativas e apresentam os principais impactos negativos da Via Mangue como 

suficientes para que não se realize a obra. 

A presença da população local é tímida nas negociações. O discurso é de temor pelo 

que virá. Os moradores afetados pelas desapropriações sentem-se inseguros. Aquelas 

comunidades que não foram contempladas com as desapropriações sentem-se 

indignadas e gostariam de receber o ‘benefício’. 

Gerald Cormick (1977 apud BREDARIOL, 2001) apontava como dificuldade para 

se estabelecer um processo de negociação num conflito, a falta de clareza de objetivos e 

a identificação de seus próprios interesses p elos atores sociais. Segundo Hajer (1995 

apud BREDARIOL, 2001) o conflito ambiental mudou, ele não mais focaliza uma crise 

ambiental, ele é, essencialmente, sobre sua interpretação ou sobre o modo como 

elementos discursivos são mediados e desenhados no discurso político. 

Não foi possível realizar uma análise do discurso dos atores sociais envolvidos, mas, 

aparentemente, há sempre contradições entre as questões que efetivamente mobilizavam 

os atores e as justificativas ou argumentos utilizados pelos mesmos. O importante é 

perceber a diversidade dos motivos, o que sugere que a motivação dos grupos que se 

mobilizam não é exclusivamente ambientalista. 

Bredariol (2001) esclarece que mesmo os atores ambientalistas se dividem entre 

múltiplas orientações, suas forças dependem, principalmente, das alianças que 

conseguem construir, da presença de grupos comunitários diretamente afetados, da 

compreensão das relações de poder envolvidas e da dinâmica de um conflito. 

Assim, encontramos na literatura várias visões a cerca do ambientalismo brasileiro. 

Alonso & Costa (2002) buscam compreender essas visões e destacam algumas linhas de 

pensamento que, entre elas pode-se citar o multissetorialismo apresentado por Eduardo 

Viola e seus colaboradores (VIOLA, 1987; VIOLA & LEIS, 1995, 1995ª, 1997 apud 

ALONSO & COSTA, 2002) em que se propõe o ambientalismo como uma espécie de 

“idéia-força”, cuja difusão dependeria do empenho de um grupo especial de atores na 

conscientização dos demais.  

A análise do caso Via Mangue não permite a classificação dos diferentes atores 

ambientalistas em correntes estudadas por Alonso & Costa (2002).  

Do lado do governo, Bredariol (2001) ressalta a necessidade de distinção entre os 

decisores das políticas públicas e as agências reguladoras. Os decisores são autoridades 
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eleitas ou representantes dessas e as agências fazem parte da estrutura de governo, 

sendo os seus dirigentes, nomeados pelos decisores da política. 

O papel de uma agência reguladora num conflito é variável e depende dos rumos 

deste conflito. Hoje, as agências já têm conhecimento de ferramentas da gestão 

ambiental e as utilizam na mediação de conflitos. 

Os funcionários das agências de governo têm papel importante no provimento de 

informações para a condução do conflito. Essas informações podem ser técnicas, legais, 

institucionais, entre outras.  

Embora ‘imparciais’, os pareceres técnicos são importantes na criação ou 

finalização de um impasse. Assim, é nesses documentos que são buscados apoio aos 

interesses. As universidades e empresas de consultoria e/ou técnicos de renome são 

procuradas para elaboração deste tipo de documento. Nesse sentido, os pareceres 

técnicos podem ser compreendidos como arenas de disputa. 

No caso apresentado, a autoridade Prefeitura enquanto empreendedora esteve 

disposta a comparecer aos momentos de discussão promovidos pela sociedade, sempre 

com intenção de apresentar o projeto e convencer a todos a aceitá-lo. Mesmo não 

conseguindo formar consenso, a obra está sendo realizada.  

Técnicos da prefeitura tiveram ação destacada onde questões técnicas foram 

levantadas pelos técnicos e incorporadas aos discursos e estratégias dos atores da 

sociedade. 

 As autoridades ambientais, a saber, CPRH, IBAMA, Ministério Público, pouco se 

envolvem no conflito. Apenas o Ministério Público surge na arena de discussão pedindo 

esclarecimentos a cerca do Relatório de Impacto Ambiental que não se tornou público.  

 

8.1 Simulando a Resolução do Conflito – Parte 1:Análise  
 

É importante ressaltar que o que se pretende com esta análise e resolução do conflito 

“Via Mangue” é explorar meios para evitar danos sócio-ambientais e desgastes e, ao 

mesmo tempo, construir possibilidades de democratização dos processos de 

planejamento e de realização de investimentos públicos. 
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8.1.1 A Listagem de Atores 

 

De um modo geral, a identificação dos atores envolvidos no conflito “Via Mangue” 

poderia ser agrupado em quatro grupos abaixo apresentados (Ver figura 17): 

• Um grupo a favor, formado pelos atores que apóiam e querem a realização da 

obra; 

• Um grupo de reguladores, formado pelas instituições que zelam pelo 

cumprimento das normas ambientais; 

• Um grupo contra, formado por atores que não concordam com a idealização e 

realização da obra; 

• A mídia, grupo de que informa e reflete a opinião pública. 

 

 

 

Grupo A Favor: 
Prefeito, políticos 

locais, consultores, 
empreiteiros, 

fiscais de obra, 
promotores 

imobiliários entre 
outros. 

Reguladores: 
 CPRH. 

Mídia: 
Istoé, Jornal do 

Commercio, Folha de 
Pernambuco, Diário de 
Pernambuco, outros. 

Grupo Contra: 
Ministério Público, 

Ambientalistas, 
pesquisadores 
universitários, 

outros. 

Figura 17 – Blocos de Atores do Conflito Via Mangue 
Fonte: Elaboração própria. 
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8.1.2 O Modelo de Relações de Poder 

 

Tomando como base o modelo de Taylor (2000) adaptado ao contexto brasileiro, as 

relações no conflito Via Mangue teriam a configuração ilustrada na figura 18, abaixo: 

 

 

 
Mídia 

Comunidade 
A Favor Comunidade 

Contra 

 
Coalisão A 

Favor 

Prefeito 

Setas indicam a existência e sentidos de relações. 
Setas com linhas de traço e ponto indicam a relação de conflito. 
A espessura das linhas indica a intensidade de relações. 
 

Figura 18 – Modelo de relações de poder no Conflito Via Mangue 
Fonte: Elaboração própria baseado em Taylor (2000 apud BREDARIOL, 2001). 

 

Da análise desse modelo destacam-se os seguintes itens: 

1. Não há um envolvimento direto no conflito, por parte do Prefeito ou políticos 

locais a favor. Na realidade, a prefeitura se representa através da Secretaria 

Municipal de Planejamento Participativo, Obras e Desenvolvimento Urbano e 

Ambiental para a elaboração do Projeto, a execução das obras e a negociação 

com os atores em conflito. 

2. A atuação da secretaria de Planejamento Participativo, Obras e Desenvolvimento 

Urbano e Ambiental tem se dividido entre facilitar o entendimento do projeto, 

mediadora dos conflitos e defensora do projeto. 
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3. A relação entre prefeitura e reguladores é frágil. Os reguladores não exerceram 

pressão suficiente que garantisse a realização e entrega do Relatório de Impacto 

Ambiental em tempo e o processo de licenciamento tem-se dado 

simultaneamente à execução da obra. 

4. Os atores locais encontram-se mobilizados através do Movimento pela Criação 

do Parque dos Manguezais. Assim, buscam espaço para discussões e 

encaminhamento de propostas que viabilizem a preservação dos recursos 

naturais da região, bem como a melhoria da qualidade de vida da população 

local; 

5. O conflito tem-se dado entre candidatos políticos de partidos diferentes, 

Ministério Público e o Movimento pela Criação do Parque dos Manguezais. 

 

8.1.3 As Estratégias dos Atores  

 

Para a análise das estratégias dos atores, identificaríamos os diferentes jogos que 

os atores vivem, utilizando a estratégia do Hypergame. 

Para a Prefeitura o jogo é político, de consolidação de uma base eleitoral. 

Para a Secretaria Municipal de Planejamento Participativo, Obras e 

Desenvolvimento Urbano e Ambiental, o cumprimento do cronograma de obras de 

interesse social, a fiscalização, a execução e liberação das faturas são prioridades. 

Para as empresas contratadas, trata-se de obter lucro através da prestação de 

serviços ou da execução de obras. 

Para a população local, trata-se da conquista de infra-estrutura e serviços 

públicos para a melhoria das condições de habitação e qualidade de vida. 

Para ambientalistas, trata-se de defender o patrimônio natural (o Manguezal do 

Pina) e preservando seus objetos de pesquisa. 

Para as agências reguladoras se trata de um problema de cumprimento de 

normas legais e administrativas e da manutenção do poder de regulação. 

Esses atores vivem diferentes dilemas e elaboram suas estratégias de acordo com 

o entendimento que têm do conflito ou com os diferentes modos que se utilizam para 

estruturar o problema. As relações entre atores e estratégias têm a configuração 

apresentada na tabela 5, abaixo, a partir da utilização do roteiro do Metagame.  
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Tabela 5 – Lista de Atores, Estratégias, Preferências e Cenários do Conflito Via 
Mangue. 

 

Atores Estratégias 

Pr
ef

er
ên

ci
as

 

Pr
év

io
 

C
on

fli
to

 

C
om

pr
o

m
is

so
 

E 

a. Reduzir exigências ambientais buscando 
minimizar custos. 
b. Buscar alternativas, mesmo que mais onerosas, 
para evitar a supressão de manguezal. 
c. Propor medidas de compensação ambiental. 

1 

3 

2 

1 
 
0 
 
0 

0 
 
0 
 
1 

0 
 
1 
 
1 

R 
a. Permitir o licenciamento do projeto. 
b. Permitir o licenciamento do projeto e fiscalizar a 
obra. 

1 
2 

1 
0 
 

0 
1 
 

0 
1 

A 

a. Exigir adaptações do projeto para a proteção 
ambiental. 
b. Fiscalizar o cumprimento de exigências da 
licença. 
c. Embargar as obras por via administrativa ou 
jurídica. 

1 
 
2 
 
3 

1 
 
0 
 
0 

0 
 
1 
 
1 

1 
 
1 
 
0 

Atores: E = Empreendedor; R = Regulador; A = Ambientalista. 
Preferências: 1, 2, 3. 
Opções: Jogada = 1; Não Jogada = 0; 
Cenários: Prévio, Conflito e Compromisso. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

De forma a obter uma simplificação da análise, escolheu-se como representante do 

grupo Empreendedor, a Secretaria Municipal de Planejamento Participativo, Obras e 

Desenvolvimento Urbano e Ambiental; do grupo Regulador, a CPRH e do grupo 

Ambientalista, o Ministério Público. È interessante perceber que o conflito dá-se entre 

setores do próprio Estado. 

A estratégia preferida pelo empreendedor (preferência 1) é aquela que busca a 

realização da obra dentro do cronograma previsto, além da redução dos custos relativos 

às exigências ambientais. Caso haja fiscalização ou um conflito, o empreendedor 

posicionar-se-á de forma a manter seu projeto, porém com medidas ambientais 

compensatórias, tais como o reflorestamento (preferência 2). Se, em último caso, for 

inevitável o cumprimento das normas ambientais, o empreendedor repensará o projeto 

(preferência 3). 

No entanto, ele sabe que a insistência na preferência 1 representa um maior risco de 

conflito e, conseqüentemente o compromisso com maiores gastos relativos ao 

cumprimento de normas ambientais. Se priorizar quaisquer uma das outras estratégias, 
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ele estará negociando o conflito e garantindo mais votos, mas também gastará mais 

dinheiro e tempo. A estratégia 3 só será jogada caso seja inevitável. 

A agência reguladora tem a função de licenciar e fiscalizar a obra. Antes do conflito, 

joga a preferência 1, que consiste em apenas licenciar a atividade. Após a eclosão do 

conflito, a fiscalização passará a ser realizada como forma de manter-se neutra na 

situação. 

Se o ambientalista exige adaptações do projeto (preferência 1), isso pode resultar em 

conflito. Se opta por fiscalizar o cumprimento de exigências do licenciamento 

(preferência 2), mesmo tendo que recorrer à Justiça, corre o risco de nada disso dar 

certo, o que o levaria a tentar o embargo administrativo ou jurídico, explorando as 

contradições entre as diferentes agências reguladoras (preferência 3, cenário de 

conflito). 

 

8.1.4 Os Dilemas dos Atores  
 

Pode-se reconhecer que os atores enfrentam diferentes dilemas a seguir 

apresentados. O empreendedor vive o dilema do alcoólatra (drunk) já que propor e 

executar obras viárias de tamanha grandiosidade e impactos, tanto positivos quanto 

negativos, priorizando-a em detrimento a outras demandas sociais faz parte de uma 

cultura do setor público. As chamadas “obras faraônicas” que buscam chamar a atenção 

da opinião pública, justificando que algo foi realizado com o dinheiro público. 

Cumprir exigências ambientais, evitar o corte de vegetação protegida, pensar 

formas de reurbanização confortáveis para a população, eram exigências que 

representavam desafios de mudança de uma cultura de realização de obras públicas e de 

custos adicionais para a proteção do meio ambiente. 

No dilema do empreendedor, aparece como ator, na posição de regulador, o 

técnico da secretaria municipal de Planejamento Participativo, Obras e 

Desenvolvimento Urbano e Ambiental que, nas obras que interferirão sobre o 

ecossistema manguezal terá o papel principal de autorizar adaptações de projeto, avaliar 

a correspondência entre o projetado e o realizado, atestar a execução da obra e liberar as 

faturas. No dilema do alcoólatra, fazendo vistas grossas para o cumprimento de 

exigências ambientais, assumiria o papel do amigo que fornece a bebida. 
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O ambientalista substitui a agência de regulação ambiental e assume o papel da 

esposa que ameaça embargar a obra, caso não haja o cumprimento de exigências legais. 

Esse dilema é representado na tabela 6, abaixo. 

 

Tabela 6 – O Dilema do Alcoólatra aplicado ao Conflito Via Mangue 
 

Empreendedor P 
3 

F 
1 

t 
4 

d 
2 

Cumprir exigências 
reduzindo custos.     
Ambientalista 1 2 4 3 
Fiscalizar 
cumprimento de 
exigências 

    

Embargar a obra 
   

   

Regulador 4 1 3 2 
Fazer vista grossa 
para a redução de 
custos. 

    

P é a posição do empreendedor e do regulador. 
F é a posição do técnico da secretaria municipal. 
Futuro de ameaça = t. 
Futuro de desistência = d (representa a tentação de reduzir custos, apoiado pelo 
fiscal, desistir de P). 
Algarismos indicam ordem de preferência: 1 é o mais preferido, 4 é o menos. 

 Carta Jogada             Carta Não Jogada  
Fonte: Elaboração própria baseado em Howard (1999 apud BREDARIOL, 2001) 

 

Os ambientalistas vivem o dilema do covarde (chicken). Neste dilema os 

ambientalistas sabem que embargar e paralisar a obra significa grave desgaste político, 

mas se não usam esse recurso, o meio ambiente não será protegido. Escolhem a 

alternativa mais ‘radical’ porque já não acreditam em qualquer mudança de posição por 

parte do empreendedor e assim, vão para o desastre ou para o enfrentamento. A tabela 7 

ilustra esse dilema. 

A posição 2,4 evidencia que para o ambientalista a emoção poderia conduzi-lo a 

inviabilizar as obras. Dessa forma, o embargo da obra possibilitaria a proposição de 

novas medidas de proteção ambiental. 

Olhando por esse ângulo, o Empreendedor se apegaria à posição 3, 3, pois é 

aquela que, de todos os modos, asseguraria a realização da obra, mesmo que implique 
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aumento de custos ou redução de lucros. Permanecendo no dilema do alcoólatra, o 

empreendedor corre riscos de ganhar mais e, ao mesmo tempo, de perder o contrato.  

 
Tabela 7 – O Dilema do Covarde aplicado ao Conflito Via Mangue 

 
 
E  A Não Embarga Embarga 

Cumpre exigências 3,3 2,4 
Reduz custos 4,2 1,1 

A (posição do ambientalista/posição de linha) 
E (empreendedor/posição de coluna) 
Primeira linha e primeira coluna = posição de melhores resultados para ambos 
os atores 
Primeira linha e Segunda coluna = melhor posição para o ambientalista 
Segunda linha e Primeira coluna = posição preferida pelo empreendedor 
Segunda linha e Segunda coluna = ameaça para ambos os atores, mas nenhum é 
covarde. 

Fonte: Elaboração própria com base em Howard (1999 apud BREDARIOL, 2001) 
 

A agência reguladora vive o dilema do pacifista. Embora possa optar por assistir 

à agressão ou de sair de cena, como o pacifista, há o papel de polícia que lhe é atribuído 

pela legislação. Assim, a agência foi acionada para licenciar o projeto. Mesmo assim 

não se pronunciou nem buscou o Relatório de Impacto Ambiental. A agência ficou 

quieta, assistindo à atuação do Ministério Público. Uma dificuldade para a aplicação do 

dilema do pacifista é o enquadramento dos outros atores, pois ambos poderiam ser 

reconhecidos como agressores ou vítimas já que se trata de um conflito (Tabela 8). 

Tabela 8 – O Dilema do Pacifista aplicado ao Conflito Via Mangue 
 

 E A R f 
Empreendedor 1 3 2  
Ataca o meio ambiente 1 → 0 0 1 
Ambientalista 3 1 2  
Embarga 0 1 ←0 1 
Regulador 2 3 1  
Sai de cena 1 → 0 → 1 1 

E (agressor); A (vítima); R (pacifista) 
(1) uma posição tomada; (0) posição não tomada 
Números de 1 a 3 indicam as preferências dos atores 
As setas indicam a tendência a se movimentar em direção a outra posição. 

Fonte: elaboração própria baseada em Howard (1998 apud BREDARIOL, 2001). 
 

O empreendedor posiciona-se inicialmente de acordo com o que é apresentado 

na coluna 1, linha 2, sentindo a ausência do regulador, ataca a vítima, ou seja, busca 
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fazer a obra ao menor custo. O ambientalista posiciona-se de acordo com o que é 

apresentado na coluna 2, linha 4, em que tende a ocupar a posição do regulador, pois 

este ausentou-se do conflito. Agindo sob pressão, o regulador tende a passar da posição 

de ausência apresentada na coluna 1, linha 6, para as posições do ambientalista da 

coluna 2, linha 6, ou de regulador (na coluna 3, linha 6). O interesse da análise, a cada 

momento do conflito, é distinguir as possíveis mudanças de posição dos personagens. 

É ressaltado por Bredariol (2001) que há uma boa dose de arbitrariedade e 

mesmo de graça, mas não de falta de seriedade, quando se ensaia o enquadramento das 

posições dos atores em dilemas como esses. Aqui, a preocupação é investigar novas 

maneiras para compreensão de um conflito. Os dilemas expressam talvez, aspectos mais 

emocionais do que de racionalidade dos atores, mas segundo Howard (1998 apud 

BREDARIOL, 2001) “a hipótese dos jogos leves é que os preparativos para 

confrontos, envolvendo os dilemas da Teoria dos Jogos, causam emoções, positivas e 

negativas. Essas emoções conduzem ao debate racional, ao comportamento irracional 

(significando a formação de intenções contrárias às próprias preferências do ator), ao 

engodo, ao descrédito, às mudanças de pontos de vista, e também às mudanças de 

posição dos atores”. 

De fato, ressalta Bredariol (2001) mais uma vez, não se está fazendo, stricto 

sensu, uma análise segundo os dilemas da teoria dos jogos, mas apenas ilustrando os 

possíveis movimentos ou mudanças de posição dos atores ao mesmo tempo em que se 

vislumbram possibilidades de apoiar a análise de um conflito com base numa teoria 

matemática, não dos Jogos, mas do Drama. Usando a análise de confronto, pode-se 

reconhecer que o conflito Via Mangue não teve um caráter cíclico, conforme é 

apresentado na Figura 19, abaixo. 
 

 
 

Figura 19 –  Análise de Confrontos  
Fonte: Bredariol (2001). 
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As fases de colocação do problema, construção de uma estrutura comum de 

referência, clímax, resolução, conflito e implementação de compromissos foram se 

repetindo. A recomendação de, na etapa de colocação do problema, criar um ambiente 

fechado de informações, jamais se cumpriu, pois surgem novas informações ou 

denúncias em todo momento. Bredariol (2001) observa que o acesso a informações é 

uma das principais fontes de poder dos atores em conflito e, toda vez que um dos atores 

tem acesso a uma informação nova, o conflito tende a voltar ao início.  

Não foi possível estabelecer uma estrutura comum de referência, instalando-se 

um conflito de valores já que os atores permaneceram apegados às suas posições 

iniciais. Para um grupo de atores o que interessava era a realização das obras e para o 

outro, a proteção do meio ambiente. As resoluções não representaram um acordo global. 

Finalmente, a fase de clímax foi se repetindo, a cada vez que se identificava uma 

nova situação ou impacto ou ainda, o não cumprimento de compromissos anteriormente 

assumidos. 

 

8.2 Simulando a Resolução do Conflito - Parte 2: Aplicação da 
Metodologia da Abordagem Estratégica à Resolução do Conflito Via 
Mangue 

   

De acordo com Carvalho (2005), a metodologia da Abordagem (ou Escolha) 

Estratégica pode ser dividida em quatro modos fundamentais: modo de estruturação, 

modo de concepção de opções, modo de comparação e modo de escolha.  

8.2.1 Modo de Estruturação 
 

De acordo com Carvalho (2005) e Silva (2007), o levantamento das áreas de decisão 

é a preocupação fundamental desse modo. Estas áreas aludem a decisões que serão 

tomadas por base em pelo menos duas alternativas mutuamente excludentes. No 

Conflito Via Mangue podem ser selecionadas as seguintes áreas de decisão, conforme é 

apresentado na tabela 9, abaixo: 
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Tabela 9 – Áreas de Decisão do Conflito Via Mangue 

Áreas de Decisão 

Área Descrição Rótulo 

Favelas entorno Relocar ou Manter? RELOCAR? 

Medidas compensatórias a 
serem efetuadas 

Como recompensar os 
impactos negativos gerados 

pelas obras? Replantio? 
COMPENSAR? 

Manguezal Quanto suprimir? Manter? MANGUE? 

Qualidade ambiental do 
manguezal 

Incluir ações de 
saneamento ambiental? SANEAMENTO? 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As áreas de decisão são elementos essenciais da Abordagem da Escolha Estratégica, 

visto que representam as escolhas que devem ser realizadas ao longo do processo de 

negociação do problema a ser solucionado. Essas áreas podem possuir relações de 

interdependência, bem como sofrer modificações ao longo da resolução do conflito. 

As áreas de decisão foram escolhidas de acordo com o histórico do conflito e podem 

ser justificadas através dos argumentos abaixo apresentados: 

RELOCAR? - A realocação dos moradores é um ponto delicado, pois foi incluído 

no projeto pela secretaria municipal com vistas ao financiamento e popularização do 

projeto. Para a população, o temor de sair casa e permitir que a prefeitura decida seu 

destino é grande. 

COMPENSAR? – As medidas de compensação ambiental também levam a 

conflitos. Ambientalistas não concordam com a supressão de sequer um centímetro de 

manguezal. A proposta de replantio não é bem vista pelos ambientalistas e representa 

ônus para a prefeitura. Que medidas adotar? 

MANGUE? – A Via Mangue passar pela área do Manguezal do Pina é o principal 

foco de conflito. Há uma forma de não atingir o manguezal? A prefeitura garante que 

não há outra alternativa. Os ambientalistas não acreditam no discurso da prefeitura. 

SANEAMENTO? – Outro ponto muito conflitante. Porque ao invés de investir em 

saneamento da bacia dos rios Tejipió e Pina, a prefeitura decide promover a Via 
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Mangue? A obra aumentará a degradação do manguezal. A prefeitura diz ter projeto de 

saneamento para a região em que a via passará. 

De forma a evidenciar a interligação entre as áreas de decisão é apresentado o grafo 

de decisões (figura 20), na qual se elegeu o saneamento como problema principal, afinal 

de contas é o que atinge diretamente tanto a população local carente quanto a abastada. 

 

 
 

MANGUE? 

 
 

RELOCAR? 

 
 

COMPEN 
SAR? 

 
 

SANEAMEN
TO? 

Figura 20 – Grafo de Decisões para o Conflito Via Mangue. 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Carvalho (2005) ressalta que essa interligação não representa qualquer relação de 

dependência entre as áreas de decisão e sim que elas devem ser tomadas 

simultaneamente.  

Após elaboração do grafo de decisões torna-se possível a definição do foco do 

problema. As áreas de decisão serão selecionadas a partir de três fatores: urgência, 

abrangência ou importância. O foco estratégico do Conflito Via Mangue é apresentado 

na figura 21 a seguir. Silva (2007) ressalva que o grafo de decisões elaborado é uma 

hipótese, e que, numa situação real, o grupo de negociadores deverá escolher esse foco 
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para análise de soluções ou para gerar novas alternativas. Neste estudo cujo interesse 

consiste na correta aplicação da metodologia proposta para apoio à resolução de 

conflitos, acredita-se que as hipóteses aqui levantadas são adequadas. 

 

 
Figura 21 – Foco Estratégico para o Conflito Via Mangue. 

 
 

MANGUE? 

 
 

COMPEN 
SAR? 

 
 

SANEAMEN
TO? 

Fonte: Elaboração própria. 
  

O foco estratégico selecionado mostra que o principal dilema para em relação à via é 

a preservação do manguezal. A prefeitura garante que a obra a ser executada não 

envolverá aterros e a alternativa adotada utilizará apenas as franjas (margem) do 

manguezal, o que é permitido por lei. Ambientalistas não concordam com a proposta e 

não aceitam a supressão de manguezal. Relacionado a essa questão estão as propostas 

de compensação ambiental e o saneamento ambiental do Manguezal do Pina. Desta 

forma, o que é necessário fazer primeiro com vistas a alcançar a resolução do conflito é 
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decidir se vai haver supressão de manguezal e quanto será suprimido. Essa decisão 

encadeará os próximos passos da resolução deste conflito. 

 

8.2.2 Modo de Concepção de Soluções 

A tabela 10 apresenta opções para cada área de decisão construída para o 

problema em análise. 

Tabela 10 – Opções para as Áreas de Decisão 
 

Opções Área de Decisão 
Rótulo Descrição 

Sim Outros bairros ou em área 
próxima à localidade. 

RELOCAR? 
Não 

Nega o caráter social do 
projeto e exigirá revisão do 

projeto. 

Sim Replantio de manguezal 
em áreas pré-determinadas.COMPENSAR? 

Não Não compensar. 

Sim 

Investimento em estrutura 
para coleta de efluentes 
domésticos na região em 

que a via passará. SANEAMENTO? 

Não Manutenção do quadro de 
poluição do corpo hídrico. 

Sim 
Requer readequação do 
projeto com alternativas 

técnicas. 
MANGUE? 

Não 

Estudo de alternativas 
técnicas para que o traçado 

da via passe pela menor 
área de manguezal. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A seguir faz-se necessário analisar a compatibilidade entre as opções construídas 

para as diferentes alternativas de ação. Isso é realizado através da elaboração dos 

possíveis esquemas de decisão, onde são destacadas as possíveis soluções viáveis, 

conforme é sintetizado na Tabela 11, abaixo. 
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Tabela 11 – Esquemas de Decisão 
 

MANGUE? COMPENSAR? RELOCAR? SANEAMENTO? Soluções 
Viáveis 

Sim sim A Sim 
 Não sim B 

Sim não C 
Sim 

Não Não não D 

Sim sim E 
Sim 

Não sim F 

Sim não G 

Sim 

Não 
 

Não Não não H 

Sim sim I Sim 
 Não sim J 

Sim não L Sim 

Não Não não M 

Sim não N Sim 
 Não não O 

Sim não P 

Não 

Não 

Não 
Não não Q 

Fonte: Elaboração própria. 

 
Para tornar o processo de decisão mais claro serão analisadas as alternativas 

consideradas inviáveis. As alternativas C e D pressupõem a não relocação dos 

moradores, o que seria inviável devido o traçado da via passar pelas comunidades. Além 

do mais, o discurso da prefeitura é de um projeto abrangente, que compatibiliza ganhos 

sócio-ambientais. Sem relocação a prefeitura cairia no descrédito. Embora temerosa, a 

população alvo da relocação deseja sair de sua residência para morar em uma casa 

própria.  

As alternativas G e H associam ausência de medidas de compensação, relocação 

e saneamento, o que descaracterizaria o projeto, aumentaria o conflito entre prefeitura e 

ambientalistas, além de garantir o embargo da obra. 

As alternativas L, M, N, O, P e Q tornam-se inviáveis, pois associam a não 

readequação do projeto à não compensação, além da não relocação e não saneamento, o 
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que levaria os ambientalistas a embargarem a obra e faria o prefeito perder as 

reeleições. 

 

8.2.3 Modo de Comparação 

 

Após cumprir a etapa anterior passa-se a utilizar áreas de comparação com o 

objetivo fornecer uma representação passível de avaliação das conseqüências de uma 

determinada solução. De acordo com Silva (2007), as áreas de comparação servem para 

estimar conseqüências, efeitos e implicações de cada solução proposta. Nesta simulação 

utilizam-se as seguintes áreas de comparação, apresentadas a seguir: 

CUSTOS – O projeto Via Mangue está orçado em aproximadamente R$ 240 

milhões. A origem dos recursos é federal, através do PAC (Programa de Aceleração do 

Crescimento); financiamentos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social) e Caixa Econômica Federal; estadual através do Governo do 

Estado de Pernambuco; e municipal, através da Prefeitura da Cidade do Recife. A 

inclusão de ações de saneamento, replantio de manguezal e reurbanização garantiram 

financiamento nos bancos acima mencionados. 

BENEFÍCIOS – Como benefícios sócio-ambientais esperados, podem ser 

citados: a gradativa diminuição dos índices de poluição do estuário, a assistência social 

aos moradores alvo das relocações, as compensações ambientais, segurança no trânsito, 

entre outros. 

TEMPO – É do interesse de todos os atores envolvidos no conflito que o mesmo 

tenha um desfecho o quanto antes. O problema da poluição da bacia já persiste há 

décadas. A população afetada pela poluição e residente em área de risco necessita de 

soluções urgentes, os ambientalistas desejam alcançar o status de área realmente 

preservada e o poder público almeja acabar com o desgaste político devido ao passivo 

ambiental existente. 

Seguindo para a próxima etapa, rotular-se-á cada área de comparação 

associando-a aos seus efeitos conseqüentes, atribuindo-lhes valores passíveis de 

quantificação. Interessarão aqueles efeitos cujos valores sejam os mais altos, pois isso 

indicará a possibilidade de alcançar os objetivos a que se destinam. A Tabela 12 

apresenta as áreas de comparação devidamente rotuladas e associadas a seus efeitos. 

Bredariol (2001), Silva (2007) e Carvalho (2005) destacam que essa 

metodologia não prioriza uma única solução para o problema que se pretende resolver. 
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De tal modo, a escolha da solução mais adequada vai depender das negociações a serem 

realizadas com base em critérios de comparação. 

 

Tabela 12 – Áreas de Comparação 
 

Áreas de Comparação 
Rótulo Descrição Efeito Valor 

CUSTOS 

Recursos 
financeiros que 
deverão ser gastos 
para 
resolver o conflito. 

Alto 
 

Médio 
 

Baixo 
 

1 
 
2 
 
3 
 

BENEFÍCIOS 

Benefícios sociais a 
serem esperados a 
partir 
das decisões 
tomadas. 

Baixo 
 

Médio 
 

Alto 
 

1 
 
2 
 
3 
 

TEMPO 

Tempo necessário 
para 
que as ações se 
concretizem. 

Alto 
 

Médio 
 

Baixo 
 

1 
 
2 
 
3 
 

Fonte: Silva (2005) 

 

Para identificar o grau de aceitação das soluções levantadas serão aplicadas as 

áreas de comparação às soluções levantadas, de sorte a serem quantificadas e associadas 

a um número. Este processo é apresentado na tabela 13. 

A solução A é ideal e contempla readequação do projeto com novas medidas 

técnicas, a compensação ambiental bem como a relocação dos moradores e 

investimentos em saneamento ambiental da área. Sua aplicação dependeria da prefeitura 

ceder nas negociações. A solução B difere da anterior por não contemplar os 

investimentos em saneamento, o que levaria à insatisfação da população carente local, 

principalmente.  

A solução E difere da primeira por não contemplar a compensação ambiental, o 

que seria viável apenas se os ambientalistas cedessem nas negociações. Já na F não há a 

contemplação da compensação ambiental nem do saneamento. Ainda assim seria viável 

a execução da obra, pois a prefeitura poderia ter a população a ser relocada como aliada; 

a readequação do projeto poderia ser um ponto de negociação com os ambientalistas. A 
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solução I não inclui a readequação do projeto, mas contém as outras áreas de decisão, 

correspondendo àquela que melhor se aproxima do “pacote ideal”. A solução J não 

contempla a readequação do projeto nem os investimentos em saneamento. 

 
Tabela 13 – Aplicação das Áreas de Comparação 

 
Áreas de Decisão  Áreas de Comparação 

MAN
GUE

? 

COMPEN 
SAR? 

RELO 
CAR? 

SANEA 
MENTO? 

So
lu

çõ
es

 
V

iá
ve

is
 

C
U

ST
O

S 

B
E

N
E

FÍ
C

IO
S 

T
E

M
PO

 

T
O

T
A

L
 

Sim sim A 1 3 1 5 Sim Não sim B 2 2 1 5 
Sim não C - - - - Sim 

Não Não não D - - - - 
Sim sim E 1 3 2 6 Sim Não sim F 3 3 3 9 
Sim não G - - - - 

Sim 

Não 
Não Não não H - - - - 

Sim sim I 1 3 1 5 Sim Não sim J 2 2 2 6 
Sim não L - - - - Sim 

Não Não não M - - - - 
Sim não N - - - - Sim Não não O - - - - 
Sim não P - - - - 

Não 

Não 
Não Não não Q - - - - 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 8.2.4 Modo de Escolha 

 

Por fim, é necessário decidir a solução. Assim sendo, recorre-se ao conceito de 

área de incerteza com a finalidade de escolher a solução mais adequada dentre às opções 

apresentadas. 

Os obstáculos à tomada de decisão devem ser levados em consideração além das 

áreas de decisão. As áreas de incertezas relacionadas ao Conflito Via Mangue estão 

relacionadas na tabela 14. 
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Tabela 14 – Áreas de Incerteza do Conflito Via Mangue 
 

Áreas de Incerteza 
Rótulo Descrição Classificação 

? GESTÃO 

Como será feita a gestão do 
Manguezal do Pina de 

modo a garantir 
preservação do 
ecossistema? 

IV 

? TRATAMENTO 

As estações de tratamento 
de efluentes da Zona Sul 
recifense comportarão o 
aumento da demanda e 
garantirão eficiência do 

tratamento? 

IR 

? MONITORAMENTO 

Há o compromisso e quem 
será responsável por 

monitorar os índices de 
qualidade ambiental do 

estuário? 

IV 

? RESPONSÁVEL 
Quem assumirá a 

responsabilidade por danos 
futuros? 

IR 

? FAVELIZAÇÃO 
Como garantir que novas 
famílias não se assentem 

no entorno do manguezal? 
IR 

? LOCAL 
Para onde irão os 

moradores que sofrerão 
relocação? 

IR 

? EXTENSÃO 

Qual o real índice de 
poluição da área? Os 

investimentos em 
saneamento serão 

suficientes para atingir a 
despoluição das bacias? 

IA 

IA – Incertezas de Ambiente; IR – Incertezas de Relações; IV – Incertezas de 
Valores. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Agora as áreas de incerteza serão descritas: 

 

? GESTÃO – Uma das dúvidas neste problema é a forma de gerir o ecossistema 

de forma a garantir a preservação do mesmo. Há inúmeras leis, inclusive municipais, de 

proteção ao ecossistema e ainda assim encontramos um cenário em desacordo à 

previsão legal. Estará mesmo protegido o Manguezal do Pina? Desta forma surge a 

necessidade de esclarecimento quanto a futura forma de gestão da área. 
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? TRATAMENTO – Com os investimentos em saneamento, redes coletoras de 

efluentes serão implantadas na Zona Sul recifense. Hoje, as estações que existem já não 

dão conta do efluente coletado e a eficiência do tratamento é baixa. Não há unidade de 

tratamento que atinja a um nível satisfatório de tratamento em Recife. Sabe-se também 

das dificuldades da agência responsável pela coleta e tratamento dos efluentes na 

cidade. Dessa forma, como garantir pelo menos a redução do despejo de efluentes 

domésticos nas bacias do Pina e Tejipió? 

? MONITORAMENTO – Após a implementação das intervenções, quem será o 

responsável por monitorar os impactos tanto positivos quanto negativos relativos ao 

projeto? Há previsão de monitoramento? 

? RESPONSÁVEL – Quem será responsabilizado por eventuais danos futuros? 

? FAVELIZAÇÃO – Após a intervenção, a área estará ainda mais valorizada, 

servida de infra-estruturas. Como gerir de forma a evitar novos reassentamentos 

informais?  

? LOCAL – Para onde a prefeitura levará os moradores? Se distante da 

localidade os distanciará da fonte de renda de muitos – o estuário e o mar, pois muitos 

são pescadores.  

? EXTENSÃO – Qual o real índice de poluição da área? As bacias estuarinas 

são afetadas por lançamento de efluentes e resíduos desde próximo à nascente dos rios e 

ao longo de seu percurso. Terá a intervenção proposta efeitos visíveis e/ou passíveis de 

medição?  

Silva (2007) e Carvalho (2005) atentam para o fato de que dependendo das 

decisões tomadas, um novo quadro pode ser gerado para a tomada de decisões, o que 

poderia reconduzir o processo ao seu início. Além do mais, para tomar a decisão faz-se 

necessário eliminar (ou atenuar) as incertezas envolvidas. Entretanto, é preciso que os 

tomadores de decisão avaliem em termos de custos se compensa gastar tempo e recursos 

financeiros em procedimentos (consultorias etc.) que visem esclarecer as dúvidas 

presentes. Algumas incertezas são mais fáceis de ser trabalhadas (ou mesmo eliminadas) 

que outras. 

Assim, algumas decisões podem ser tomadas imediatamente, ao passo que outras 

demandam investigações e poderão ser executadas no médio ou longo prazo. Abaixo, na 

tabela 15 são apresentadas opções exploratórias (ações possíveis de diminuir as 

incertezas) relacionadas às áreas de incertezas do Conflito Via Mangue.   

 

 102



Tabela 15 – Opções Exploratórias para as Incertezas. 
 

Incerteza Opção Exploratória 

? GESTÃO Realizar diagnóstico da área e elaborar um 
Plano de Manejo. 

? TRATAMENTO 

Realizar estudos da capacidade suporte 
das estações existentes, dimensionar o 

volume de efluentes a ser coletado, 
construir novas estações de tratamento de 

efluentes, entre outras. 

? MONITORAMENTO 

Realizar estudos de identificação das 
melhores alternativas de monitoramento, 

quais os parâmetros indicados, estabelecer 
responsáveis pelo trabalho, planejar meios 
de publicação dos resultados, entre outros. 

? RESPONSÁVEL 

Decidir, em conjunto com todos atores 
envolvidos no problema, as 

responsabilidades de cada um após a 
intervenção do projeto. 

? FAVELIZAÇÃO Investimento em fiscalização. 

? LOCAL Buscar relocar os moradores em áreas 
próximas ao manguezal. 

? EXTENSÃO 
Realizar diagnóstico da qualidade 

ambiental do estuário e planejar meios de 
tornar público o acesso aos dados gerados.

Fonte: Elaboração própria. 

 
Finalmente chegou o momento de apresentar o pacote de compromissos. 

Salienta-se, entretanto, que o pacote de compromissos aqui apresentado não simboliza a 

solução de fato para o problema. Outros grupos poderiam rediscutir as soluções aqui 

apresentadas e logo recomeçar todo o processo de discussão em torno do problema aqui 

estruturado. 

O pacote de compromissos para o conflito Via Mangue é apresentado na tabela 

16, o qual é composto pelas áreas de decisão e descrição do conjunto de ações e opções 

de exploração passíveis de implementação imediata ou futura. Esta tabela apresenta as 

decisões resultantes das escolhas estratégicas que ocorreram ao longo do processo. 

Mais uma vez ressalta-se aqui que este trabalho é um exercício simulação e, 

assim sendo, os resultados alcançados para o conflito aqui abordado podem diferir 

muito do que ocorreria se o método fosse realmente aplicado numa rodada de 

negociações. Dessa forma, reconhece-se aqui a importância da real participação dos 

atores envolvidos no conflito.  
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Nota-se também a dimensão temporal do método. Silva (2007) enfatiza que os 

resultados obtidos a partir da aplicação (ou simulação) da metodologia estão 

diretamente atrelados à época que o conflito está ocorrendo. Num momento posterior, 

por exemplo, a entrada de novos atores (ou a saída de alguns) poderia mudar 

completamente a configuração do conflito, de maneira que antigas incertezas poderiam 

ser resolvidas, ao passo que novas poderiam surgir. Enfim, é preciso ter sempre em 

mente que as decisões tomadas, bem como as soluções acordadas, devem ser sempre 

referenciadas com base no momento da aplicação da referida metodologia. 
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Tabela 16 – Pacote de Compromissos do Conflito Via Mangue. 
Decisões Imediatas Decisões Futuras Área de 

Decisão Ações Exploração Opções 
Preteridas A Planejar 

MANGUE? 

Estudar 
alternativas 
técnicas ao 
projeto que 
garantam a 
intervenção 
em menor 
área de 
manguezal. 

Ouvir 
técnicos, 
consultores e 
ambientalistas, 
buscando 
alternativas 
técnicas. 

Usar ponte 
com 
sustentação, 
o que 
diminuirá o 
impacto 
negativo 
sobre o 
manguezal. 

Elaboração de um 
diagnóstico 
ambiental do 
Manguezal do 
Pina. 

COMPENSAR? 

Efetuar 
medidas de 
compensação 
ambiental. 

Discutir em 
conjunto com 
os 
ambientalistas 
as melhores 
alternativas de 
compensação 
e localidade de 
aplicação 
destas. 

 

Elaboração de um 
plano de 
monitoramento 
das áreas 
compensadas. 

RELOCAR? Relocar os 
moradores. 

Discutir em 
conjunto com 
os moradores a 
melhor área 
para relocação.
 
Discutir com 
os moradores 
o padrão de 
habitação 
desejado por 
eles. 
 

  

SANEAMENTO? 

Implantar 
sistema de 
esgotamento 
sanitário na 
RPA 6. 

Implantar 
redes coletoras 
de efluentes. 
 
Desobstruir as 
redes de 
drenagem. 

Manter as 
estações de 
tratamento 
de efluentes 
existentes. 

Elaboração de um 
plano de 
monitoramento 
do funcionamento 
das estações de 
tratamento de 
efluentes. 
 
Dimensionamento 
e construção de 
novas estações de 
tratamento de 
efluentes. 

Fonte: Elaboração própria. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A proteção de áreas de grande beleza cênica foi, por décadas, o instrumento de 

gestão adotado por inúmeros países. Encantados com o Yellowstone, muitos países, 

inclusive o Brasil, adotaram o modelo de gestão preservacionista. 

Hoje, inserido num contexto dinâmico de globalização e urbanização acelerada, não 

se pode mais conceber áreas espacialmente delimitadas para visitação, sem levar em 

consideração a presença do ser humano. Nesse sentido, tem-se adotado o modelo 

conservacionista que busca equilibrar atividades humanas e preservação da área.  

Com isso, outros instrumentos de gestão passaram a ser adotados, como o 

zoneamento ecológico-econômico, elaboração de Plano de Manejo, a legislação, em 

especial o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, entre outros. Um salto 

qualitativo na elaboração de critérios para a escolha da área a ser protegida também foi 

alcançado. 

Mas, quando analisamos essas áreas verdes num contexto de ambiente urbanizado 

percebe-se que está cercada de conflitos de inúmeras ordens. A constituição de um novo 

modelo de regulação para as cidades, que busca ser compatível com as dinâmicas do 

capitalismo flexível, choca-se com os modelos de gestão de áreas verdes adotados pelo 

Poder Público.  

Isso porque o modelo de gestão usualmente adotado busca configurar padrões 

duráveis de sustentabilidade não compatíveis com os novos modos da reprodução 

urbana. Portanto, é principalmente nessa incompatibilidade de modelos que surgem os 

conflitos ditos ambientais, baseados nos diferentes modos de apropriação, uso e 

significação do território. 

Em Recife, a gestão de áreas verdes encontra dificuldades diante do contexto de 

crise urbana. Foi vista a situação do Manguezal do Pina, uma relevante área de 

preservação permanente inserida Zona Sul da cidade, mas que tem suscitado inúmeros 

conflitos decorrentes dos diversos modos de apropriação, uso e significação daquele 

lugar. 

No que tange à situação atual do Manguezal do Pina bem como da Ilha de Deus 

pode-se concluir que as medidas de intervenção adotadas são pontuais e não refletem o 

caráter de complexidade da questão. Não há projeto de saneamento para a Bacia do Pina 

nem do Tejipió, o que poderia, de fato, garantir diminuições drásticas de poluição do 
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corpo hídrico. Muitos são os atores e interesses envolvidos nessa questão, daí tantos 

conflitos. 

Diante do cenário apresentado escolheu-se analisar e estruturar o conflito Via 

Mangue. A simulação do conflito teve na Abordagem da Escolha Estratégica a 

metodologia utilizada.  

O uso de metodologias que apóiam a resolução de conflitos é importante, pois 

permite representação de vários grupos sociais. Assim, consegue-se fazer com que os 

empresários olhem para a sociedade, identifiquem os diferentes interesses e adotem 

estratégias que evitem demoras e riscos para a realização de seus investimentos. Além 

do mais, amplia-se a possibilidade da sociedade ser ouvida e ter influência na tomada de 

decisão. Para o Estado, poderá se apresentar uma oportunidade de democratização e 

transformação de políticas públicas. 

No Brasil, o processo de negociação de conflitos enfrenta dificuldades diante da 

estrutura autoritária do Estado, da falta de tradição de negociação entre Mercado e 

Sociedade, da falta de tradição democrática, da representação ainda incipiente dos 

diferentes interesses, em especial daqueles dos grupos sociais mais pobres, entre outros. 

Na simulação do Conflito Via Mangue trabalhou-se com realidades complexas onde 

se buscou um novo modo de se ver os diferentes elementos do conflito, num sentido 

objetivo, num plano do como estruturar, como projetar, como escolher e como fazer 

para se conquistar equidade e sustentabilidade. 

Reconhece-se que uma simulação apresenta limitações, como a impossibilidade de 

reunir novamente os atores, de tornar presente novamente as emoções vividas naquele 

conflito, de refazer a realidade vivida. Mas também há potencialidades, como tornar 

mais dialogáveis os processos de decisão sobre investimentos, em especial de 

investimentos públicos. 

Reconhece-se também as limitações teóricas desta abordagem dos conflitos 

ambientais. Aqui se concentrou a investigação nos atores, valores e percepções 

envolvidos no problema em questão. Não houve aprofundamento a cerca do contexto 

sócio-político no qual todos esses elementos surgem, interagem e se redefinem. 

Assim, sugere-se para próximos estudos a ampliação da abordagem, buscando a 

compreensão do contexto sócio-político em que se formou o conflito, seus temas e 

agentes típicos, os interesses e valores intervenientes, as formas de organização e 

estruturas de mobilização que os agentes recorreram, as formas de mediação e 

arbitragem desse conflito, entre outros. 
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