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RESUMO 
 

 

Para que consiga atingir um processo de urbanização menos prejudicial para o meio ambiente 
é necessário haver um planejamento e gestão ambiental nas cidades que atinja toda a parcela 
da população existente, que esteja preocupado com a conservação das características naturais 
e com a melhoria da qualidade ambiental. A presença da cobertura vegetal é um dos fatores 
primordiais a ser contemplado no planejamento de cidades, pois colabora para a melhoria da 
qualidade ambiental através do aumento da qualidade de vida, da diminuição das ilhas de 
calor, do embelezamento, do sombreamento, assim como a redução de ruídos. Essa se 
encontra sujeita a diferentes níveis de vulnerabilidade, especialmente pelas diferentes 
intervenções verificadas ao longo da história e pelos novos projetos que estão sendo 
implantados. Com isso, essa dissertação teve por objetivo analisar as condições ambientais 
com ênfase na cobertura vegetal do espaço urbano dos bairros do Recife, Santo Antônio, São 
José e Santo Amaro, localizados no centro expandido da cidade do Recife, no Estado de 
Pernambuco. Procurou enfocar os aspectos naturais e socioculturais do meio urbano com 
ênfase nas transformações. O corte espacial do estudo pautou-se pela sua importância 
histórica, cultural e pela intensidade e velocidade das transformações incidentes nesse espaço, 
principalmente pelos recentes projetos de revitalização dos bairros que podem contribuir para 
o desaparecimento de áreas naturais existentes. Através da análise da legislação, das 
condições ambientais, da percepção da população e da espacialização da cobertura vegetal 
através do sensoriamento remoto foi proposta uma forma para a gestão desses espaços, onde a 
manutenção e a criação de novos espaços de lazer e convívio social contribuem para o 
embelezamento, a diminuição da violência, a aproximação entre as pessoas, relaxamento e 
sombreamento, provocando uma maior sensação de conforto térmico e um maior 
comprometimento ambiental. 
 
Palavras-chave: cobertura vegetal, centro expandido da cidade do Recife, gestão e 
planejamento ambiental. 



 

ABSTRACT 
 

 
For that to achieve a process of urbanization less harmful to the environment it is necessary to 
be a planning and environmental management in cities that reaches every part of the existing 
population, which is concerned with the conservation of natural features and to the 
improvement of environmental quality. The presence of vegetation is one of the primary 
factors to be considered in the planning of cities, because works for the improvement of 
environmental quality by increasing the quality of life, the reduction of the islands of heat, the 
beautification of shading, as well as the reduction of noise. This is subject to different levels 
of vulnerability, particularly by the different interventions recorded throughout history and the 
new projects that are being deployed. With that, this dissertation aimed to analyze 
environmental conditions with emphasis on the vegetation of the area of urban neighborhoods 
of Recife, Santo Antônio, São José and Santo Amaro, located in the centre of the expanded 
city of Recife in the state of Pernambuco. A focus on the natural and socio-cultural aspects of 
the environment with emphasis on urban transformations. Cutting space of the study is guided 
by its historical importance, cultural and the intensity and speed of the changes incidents in 
this space, mainly by recent projects to revitalize the neighborhoods that may contribute to the 
disappearance of natural areas exist. Through analysis of the legislation, environmental 
conditions, the perception of the population and the spatial coverage of the plant through 
remote sensing proposal was a way to manage those areas where the maintenance and 
creation of new spaces of leisure and social coexistence contribute to the beautification, the 
reduction of violence, the rapprochement between people, relaxation and shading, causing a 
greater sense of thermal comfort and greater environmental commitment. 
 
Key-words: mulching, expanded center of the city of Recife, planning and environmental 
management in cities. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Toda cidade apresenta uma organização espacial e cultural que varia de acordo com 

seus usos, funções e sua forma além dos costumes e tradições de seus habitantes. O homem, 

durante o processo de desenvolvimento socioeconômico, estruturou o espaço urbano, de 

acordo com as suas necessidades de moradia, trabalho e lazer, o que caracteriza um padrão 

espacial que se apresenta de modo diferente em cada cidade. No Recife o processo de 

ocupação e de organização do espaço urbano principalmente do centro expandido foi 

realizado de forma não preocupada com a manutenção dos aspectos naturais, principalmente 

com relação à cobertura vegetal. 

 

O processo de urbanização deveria ser menos prejudicial para o meio ambiente, 

respeitando o equilíbrio dos ecossistemas urbanos; dessa forma é salutar um planejamento e 

uma gestão ambiental nas cidades que atinja toda a população e esteja voltado para a 

conservação das características naturais, principalmente a cobertura vegetal que contribuem 

para melhoria da qualidade ambiental de modo geral. 

 

Essa dissertação tem por objetivo identificar e analisar as condições ambientais e a 

cobertura vegetal nos bairros do Centro expandido da cidade do Recife (Recife, Santo 

Antônio, São José e Santo Amaro), no Estado de Pernambuco, identificando os aspectos 

naturais e socioculturais do espaço urbano com ênfase nas transformações, que (re) produzem 

a organização espacial das sociedades em sua relação dialética com a natureza. 

 

Centro expandido vai ser a dispersão do centro, uma área equipada e consolidada em 

meados da década de 1960 e fins da de 1980 (TOURINHO, 2006). Os quatro bairros 

escolhidos fazem parte do centro expandido da cidade do Recife e da RPA1 (Região Político-

Administrativa do Recife). Esses espaços estão passando por grandes transformações, 

principalmente por causa do projeto histórico-cultural Recife-Olinda de revitalização. 

 

O enfoque ambiental adotado procura refletir e entender como se dá a interação do 

conjunto de elementos naturais e os construídos e articulados pela ação do homem. Engloba 

tanto o espaço natural quanto o patrimônio construído e a interação das formas de vida 

existentes, ressaltando a complexidade entre os elementos naturais e a sociedade humana. 
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Assim, o conceito de meio ambiente utilizado inclui os domínios ecológico, sócio-cultural, 

econômico e político.  

 

Neste trabalho se busca entender o processo de complexificação do urbano, no sentido 

de uma melhor compreensão de suas contradições, conflitos e práticas sociais, como destaca 

Carlos (1994, p.159), 

Os geógrafos urbanos vêm realizando um trabalho de pesquisa que se pode dizer 
mais reflexivo, em que os fenômenos são aprendidos em sua dimensão histórica. 
Assim, ultrapassa-se o fenômeno indicando uma direção capaz de entender a 
natureza do urbano para, com isso, poder se pensar na sua transformação; e reflete-
se sobre o sujeito que produz a cidade. 

 

O recorte temporo-espacial do estudo pautou-se na importância histórica, cultural e 

pela intensidade e velocidade das transformações incidentes nesse espaço desde o século XVI 

até o período recente. Nesse contexto foi necessário descrever as condições pretéritas do uso 

do solo urbano, através da reconstituição histórica da cidade com apontamentos históricos e 

ecológicos, observando como se deu a formação do espaço urbano da área de estudo e as 

transformações ambientais decorrentes do processo de urbanização, verificando como os 

elementos naturais existentes nesse meio vêm sendo modificados através dos tempos, 

inclusive recentes projetos de revitalização dos bairros que estão sendo implantados e que 

podem inclusive contribuir para o desaparecimento das poucas áreas naturais existentes. Daí 

foi preciso analisar a gestão desses espaços e principalmente a cobertura vegetal (mangues, 

arborização urbana, áreas verdes) que ainda restam. 

 

A cobertura vegetal, principalmente no que diz respeito aos espaços livres e as áreas 

verdes é um dos fatores primordiais a ser contemplado no planejamento e gestão ambiental 

das cidades, visto que a vegetação encontra-se sujeita a diferentes níveis de vulnerabilidade, 

especialmente pelas diferentes intervenções verificadas ao longo da história.  

 

As áreas verdes urbanas devem ser manejadas como um recurso de uso múltiplo para o 

benefício das comunidades, pois elas vão minimizar alguns efeitos adversos do ambiente 

urbano, tornando o ambiente mais agradável através do sombreamento, amenização da 

temperatura, redução de ruídos e embelezamento, contribuindo assim para a qualidade 

ambiental e de vida (ROSSET, 2005). 
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Segundo Nucci e Cavalheiro (1999), algumas das características essenciais para que as 

áreas verdes contribuam com a qualidade ambiental urbana seria a necessidade da vegetação e 

do solo ocupar pelo menos 70% da área total e que existam algumas destinadas ao lazer para o 

entretenimento nas horas do ócio da população. Condição esta que não é devidamente 

respeitada, sobretudo nas grandes cidades, e o Recife faz parte desse prognóstico. 

 

Para que o processo de urbanização seja menos prejudicial para o meio ambiente é 

necessário que o planejamento urbano tenha como princípio a adoção dos paradigmas da 

sustentabilidade, seja participativo e integrado e assim atinja toda a parcela da população 

moradora. 

No planejamento urbano, é necessário realizar um bom diagnóstico da presença de 
vegetação, de modo a servir de subsídio para delinear um plano de ação para a 
implantação de espaços verdes e manejo de arborização existente. O verde é o 
elemento mais frágil nas cidades, uma vez que sofre diretamente os efeitos da ação 
antrópica, representada pelas pressões da urbanização e do adensamento 
populacional. Para garantir um mínimo de bem-estar à população, é importante 
quantificar os elementos presentes como verde nas urbes (ALVAREZ, 2004, p. 01). 

 
Cavalheiro (1991) ressalta que o ordenamento do solo deveria ser feito à luz de análise 

e diagnose da paisagem, na medida em que permite o entendimento da proporção ideal entre 

os espaços livres e os construídos suportados pelos ecossistemas. 

 

Isso demonstra a importância de que, para realizar uma mudança com alto grau de 

transformação no espaço urbano, é preciso fazer análises e estudos avançados sobre os 

diversos aspectos da paisagem, tanto natural quanto social. 

 

 Na análise do tema os procedimentos metodológicos utilizados foram a pesquisa 

bibliográfica; trabalho de campo para visualização das principais características dos aspectos 

ambientais e tomada de fotografias; e pesquisa direta, através da realização de questionários e 

formulários com a população freqüentadora do parque, das praças e dos refúgios existentes 

nos bairros. Também foi feita uma análise da espacialização da cobertura vegetal através de 

fotografias aéreas e imagem de satélite, para entender a evolução da paisagem e se fazer 

seguras reflexões sobre o planejamento e a gestão ambiental das cidades. 

 

Para realizar um planejamento urbano condizente com a conservação das 

características naturais e com a melhoria da qualidade ambiental, a utilização de técnicas 

como o sensoriamento remoto se constitui atualmente em uma ferramenta necessária, pois vai 
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promover uma maior compreensão do espaço, sobretudo pela visualização do conjunto 

arquitetônico urbano, subsidiando com mais eficiência a análise dos problemas urbanos. Essa 

ferramenta também faz com que haja uma maior geração de informações úteis ao 

planejamento e a tomada de decisões. 

 

No primeiro capítulo foi feito o referencial teórico, parte esta de extrema importância, 

onde foram mostrados os principais conceitos norteadores dessa dissertação. Com por 

exemplo: espaço, paisagem, espaço urbano, urbanização, centro urbano, cobertura vegetal, 

espaços livres, espaço natural, planejamento e gestão ambiental nas cidades. 

 

No segundo capítulo identificou-se os aspectos naturais (flora, fauna, recursos 

hídricos, clima), salientando as espécies predominantes da flora e a sua condição 

fitossanitária. Nesse capítulo também foram mencionados os procedimentos metodológicos, 

onde se discorre como foi realizada essa pesquisa. 

 

No terceiro capítulo o processo de formação, ocupação e organização do espaço 

urbano dos bairros em estudo foram analisadas, como forma de compreender como a 

historicidade influencia na estrutura, na forma e nas funções do centro urbano. 

 

No quarto capítulo procurou-se compreender algumas transformações ambientais, 

através da avaliação das alterações qualitativas e quantitativas ocorridas no ambiente urbano e 

no apontamento das políticas relacionadas ao planejamento e a gestão ambiental existentes 

para os bairros. Também foi feito uma análise do que a legislação fala sobre a ocupação no 

espaço urbano. 

 

No quinto e último capítulo mostra-se a importância da cobertura vegetal para a 

qualidade ambiental. E a modificação da espacialização e da quantidade de cobertura vegetal 

através de uma fotografia aérea de 1966 e de uma imagem de satélite de 2002. Nesse capítulo 

também foi verificado a percepção da população com relação ao que falta no parque Treze de 

Maio (Bairro de Santo Amaro), nas praças e nos refúgios localizados nos bairros do Recife, 

Santo Antônio, São José e Santo Amaro e principalmente sua opinião para com a cobertura 

vegetal. No final são dadas algumas estratégias para o planejamento e a gestão ambiental nas 

cidades. 

 



CAPÍTULO 1 ESTUDO DO ESPAÇO URBANO x ESPAÇO NATURAL: 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA-METODOLÓGICA 
 

 

1.1 Concepções Relativas ao Espaço e Paisagem 
 

 

Para uma melhor compreensão e leitura da complexificação espaço urbano dos bairros 

do Recife, Santo Antônio, São José e Santo Amaro, localizados no centro expandido da 

cidade do Recife, inicia-se o debate teórico – metodológico, tomando-se como base a noção 

de espaço enquanto categoria de análise, ressaltando-se que a sua abordagem permite 

inúmeras discussões e que não há pretensão de esgotá-las. 

 

Um conceito básico é que o espaço segundo Santos (1985, p. 49), 

Constitui uma realidade objetiva, um produto social em permanente processo de 
transformação. O espaço impõe sua própria realidade; por isso a sociedade não pode 
operar fora dele. Conseqüentemente, para estudar o espaço, cumpre apreender sua 
relação com a sociedade, pois é esta que dita a compreensão dos efeitos dos 
processos (tempo e mudança) e especifica as noções de forma, função e estrutura, 
elementos fundamentais para a nossa compreensão da produção do espaço. 

 

A compreensão da organização e evolução do espaço só é possível mediante a 

interpretação dialética do processo, forma, função e da estrutura como categorias1 do método 

geográfico. Esses conceitos considerados em conjunto e relacionados entre si constroem uma 

base teórica e metodológica que possibilita a discussão dos fenômenos espaciais em totalidade 

(SANTOS, 1985, p.52). 

 

As categorias são importantes para o trabalho científico, porém segundo (LUNA, 

1996) não podem ficar limitadas, pois novas categorias vão surgindo de acordo com a atuação 

do homem perante a natureza e a sociedade e o conteúdo delas vai sendo modificado de 

acordo com a dinamicidade dos progressos do conhecimento. 

 

Outras visões relativas de espaço podem ser observadas, desde sua concepção como o 

próprio meio físico sobre o qual a sociedade vive até sua dimensão enquanto totalidade social 

composto tanto pelo substrato físico como pelas relações sociais (econômicas, ideológicas, 

                                                 
1 Essas categorias do método geográfico segundo Santos (1985, p. 50) podem ser definidas como: processo é uma ação contínua 
desenvolvendo-se em direção a um resultado qualquer, implicando conceitos de tempo e mudança; forma é o aspecto visível de uma coisa, 
refere-se ademais ao arranjo ordenado de objetos, a um padrão; função sugere uma tarefa ou atividade esperada de uma forma, pessoa, 
instituição ou coisa; estrutura implica a inter-relação de todas as partes de um todo, o modo de organização ou construção. 
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culturais, religiosas, políticas). As diversas formas, dimensões e interações espaciais 

desenham o espaço geográfico, o qual conforme Corrêa (1995, p. 44), 

É a morada do homem, absoluto, relativo, concebido como planície isotrópica, 
representado através de matrizes e grafos, descrito através de diversas metáforas, 
reflexo e condição social, experenciado de diversos modos, rico em simbolismos e 
campo de lutas. O espaço geográfico é multidimensional. 

 

Segundo Santos (1999), paisagem e espaço não são sinônimos. “O espaço resulta do 

casamento da sociedade com a paisagem por isso paisagem e espaço são um par dialético. 

Complementam-se e se opõem” (SANTOS, 1996, p. 72). A paisagem é o aspecto visível do 

espaço, é a sua expressão formal, aparente. Assim, ela é histórica, social e concreta. O espaço 

é conteúdo, são as relações sociais em movimento e um sistema de valores em contínua 

transformação. 

 

Santos (1999, p. 83) ainda fala que “a paisagem é o conjunto de formas, que num 

determinado momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas relações 

localizadas entre o homem e a natureza. O espaço são essas formas mais a vida que as anima”. 

 

Assim, a paisagem existe enquanto forma (uma casa vazia, um terreno baldio). São os 

movimentos da sociedade que animam as formas espaciais, atribuindo novas funções a essas 

formas, transformando e organizando o espaço. “A forma já utilizada é coisa diferente, pois 

seu conteúdo é social. Ela se torna espaço, porque forma – conteúdo” (SANTOS, 1999, p. 88). 

 

Na análise do espaço Santos (1996, p. 73) afirma ainda que este é “o resultado de 

soma e de síntese, sempre refeita, da paisagem com a sociedade através da espacialidade”. 

Acrescentando que a espacialização é um momento da inserção territorial dos processos 

sociais, ou das relações sociais geografizadas, o momento da incidência da sociedade sobre 

um determinado arranjo espacial. 

 

 

1.2 Espaço Urbano X Urbanização 
 

 

Não é tão fácil conceituar o termo cidade, mesmo que vários autores busquem uma 

definição mais clara e objetiva, cada pessoa tem uma definição própria, a qual satisfaça os 

seus anseios e objetivos. 
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Legada como pressuposto-testemunho do processo emancipatório da humanidade, 
especialmente assimilado pelo ideário do progresso, a cidade vêm sendo tomada 
como o espaço síntese-concreto, de implantação e arranjos de múltiplas 
intervenções e feitos da civilização ao longo da história. O “sítio” desse espaço 
síntese, com seus elementos físico-naturais, passa na condição de cidade a ser 
assimilado como substrato material das práticas econômico-sociais. À combinação 
desses elementos físico naturais se atribuem valores que, subjetivamente e/ou 
objetivamente, são introjetados na representação de “lugares” na cidade. (GOMES, 
1997, p.47). 

 

Segundo Aristóteles (2006), o homem por natureza é um animal político destinado a 

viver em sociedade e os que vivem fora dela são considerados seres inferiores ou divindade. 

Essa sociedade onde vivem os homens é formada por várias famílias, que são constituídas não 

apenas para atender as necessidades cotidianas, mas tendo em vista uma utilidade comum, 

com isso surgem às aldeias, e quando várias aldeias se unem em uma única e completa 

comunidade, surgem às cidades ‘’polis’’  que visa atender as necessidades da população para 

uma melhor qualidade de vida. A cidade é uma associação e toda associação é formada com 

vista em algum bem e o homem luta por aquilo que considera um bem. 

 

Dentro do contexto da geografia urbana a cidade é a forma, enquanto que espaço 

urbano é conteúdo; são as próprias relações que se materializam no espaço, portanto fica 

impossível fazer uma separação absoluta entre espaço urbano e cidade. 

 

No presente estudo se considera a cidade de acordo com a concepção de Corrêa (1995) 

como espaço urbano. É por meio do espaço urbano que se pode conhecer o cotidiano e o 

aspecto visível das cidades, dos bairros e os elementos característicos formadores da paisagem 

urbana como: as ruas, as praças e as edificações, etc. 

 

Para Luchiari (2001) o espaço urbano vai ser bastante heterogêneo, contendo espaços 

menores e diferenciados, com bastante artificialidade, consistindo numa grande alteração da 

natureza realizada pelo homem. 

 

Na análise do espaço urbano, a paisagem é uma importante categoria, à medida que, 

através da observação atenta e criteriosa, fornece pistas para a compreensão desse espaço. A 

observação da paisagem urbana permite perceber a espacialização das diferentes classes 

sociais, bem como as áreas deterioradas, segregadas, nobres ou em processo de valorização, 

as quais são facilmente reconhecidas na paisagem através de formas antigas que permanecem 

para além das funções que as criaram (SANTOS, 1999). 
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Analisando a cidade do ponto de vista da paisagem geográfica Castro (1954, p. 25), 

diferencia paisagem urbana, da paisagem rural: “na primeira os produtos de elaboração 

humana atingem um máximo de concentração, deixando quase que apagados os traços da 

paisagem natural, enquanto que na paisagem rural os motivos naturais predominam sobre os 

traços culturais”.  

 

A cidade também pode ser analisada como uma representação espacial dos valores 

culturais. Conforme enfatiza, Castro (1954, p. 27) “A cidade se projeta na paisagem como um 

signo da vitória do cultural sobre o natural” e acrescenta que esta é a “mais complexa e 

grandiosa expressão material da ação do homem como fator geográfico”. 

 

Com o tempo a cidade foi se especializando. Após o estágio de evolução humana 

caracterizado pela maneira de estocar alimentos provenientes da agricultura e da criação de 

animais surge um novo tipo de sociedade e a partir desta começa a se desenvolver as 

primeiras cidades. O surgimento das cidades acelerou fortemente a transformação social e 

cultural do espaço geográfico em função da complexidade das relações sociais decorrentes de 

que segundo Corrêa (1995), esse é o lugar onde vive parcela crescente da população, onde os 

investimentos de capital são maiores e onde ocorrem os principais conflitos sociais. 

As cidades foram inventadas para facilitar a troca de informação, amizade, bens 
materiais, cultura, conhecimento, intuições, habilidades de também troca de apoio 
emocional, psicológico e espiritual. Essa troca é mais difícil se as pessoas ficam 
espalhadas pela área rural e não têm acesso a essa troca de oportunidades. É por isso que 
construímos cidades. Cidades é a concentração de gente e estruturas que possibilita a 
mútua troca, minimizando a demanda de viagem. As pessoas desejam a essa rica 
diversidade de trocas de oportunidades para sua sobrevivência e crescimento como seres 
humanos. As cidades é o reconhecimento de que para desenvolver nossas plenas 
potencialidades necessitamos daquilo que outras pessoas nos podem dar. Cidade é um 
ecossistema criado pelas pessoas para sua mútua realização. Num ecossistema, assim 
como numa floresta tropical, tudo está inter-relacionado e é interdependente. Cada 
organismo provê algo essencial para a vida de outros organismos e, em troca deles, 
recebe aquelas coisas essenciais para sua própria sobrevivência e bem-estar 
(ENGWICHT2 apud SIRKIS, 2003, p.219). 

 
O processo de evolução tornou as cidades cada vez mais complexas, com uma 

organização interna a partir da divisão técnica (áreas comerciais e de serviços, áreas 

industriais, etc.) e social do trabalho (classes sociais, em bairros heterogêneos), estabelecendo 

assim, diferentes formas de utilização do espaço urbano e suas inter-relações. Para Carlos 

                                                 
2 ENGWITCH, David. Towards na eco-city: calming the traffic. Environbook, 1992. 190p. 
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(2005, p.14) “A cidade (...) é concentração de casas, seres humanos transformados em massa 

disforme sem identidade, personalidade, necessidade, desejos”. 

 

Frente à evolução urbana, o surgimento das cidades está diretamente relacionado aos 

níveis de organização humana, cada qual caracterizada pelos padrões sociais existentes em 

cada momento histórico. 

 

Para Andrade, (1979, p.71), a formação das cidades, 

Deve ser encarada como resultado de um processo ainda em evolução. Não se pode 
desenvolver estudos urbanos isolados levando em consideração apenas os dados 
estatísticos de um determinado momento ou de um determinado período, de vez que 
a cidade, a aglomeração e a própria rede urbana se organizam e se desenvolvem em 
função da implantação e do desenvolvimento de um sistema econômico. 

 

A dinâmica de um sistema econômico que organiza a cidade definindo o urbano, 

possibilita que este se torne objeto de grande demanda, por ser o local da acumulação de 

capital e de reprodução da força de trabalho, como expressa Carlos (1994, p.163): 

No que se refere à cidade, ela é analisada também em sua dimensão histórica, 
produto da divisão do trabalho. Isso significa que a cada momento, a cidade vai 
assumir dimensões e conteúdos diferentes. Hoje, sob o capitalismo, a cidade é 
analisada, pelo processo de acumulação, como condição para a reprodução do 
capital em escala cada vez mais ampliada do capital. Ela está, assim, submetida às 
leis da acumulação capitalista. Daí a estreita relação entre o capital e o processo de 
urbanização. 

 

Dessa forma, a análise do espaço urbano vem mais recentemente se dando através de 

fundamentações teóricas baseadas nas relações sociais de produção e enquanto produto 

histórico. Neste contexto, 

A geografia urbana não se contenta mais em descrever a morfologia da cidade. 
Agora ela analisa a cidade como campo privilegiado das lutas de classes... Estuda-se, 
por exemplo, a questão da moradia, articulando a divisão do trabalho - processo de 
apropriação e a renda da terra. O desemprego, o subemprego e a inserção do 
trabalhador no processo produtivo estão incorporados à vida urbana (CARLOS, 
1994, p. 179). 

 

Ainda segundo Carlos (1994, p. 192) este enfoque ajuda “a pensar o urbano como um 

movimento contraditório, enquanto unidade do diverso, permitindo analisar as contradições 

que estão na base de explicação da realidade urbana”. 

 

Dentro desta abordagem Corrêa (1995, p. 11) mostra que “o espaço urbano capitalista 

– fragmentado, articulado, reflexo, condicionante social, cheio de símbolos e campo de lutas – 



 23

é um produto social resultado das ações acumuladas através do tempo e engendradas por 

agentes que produzem e consomem espaço”. 

 

Deve-se salientar de acordo com Corrêa (1995), que esses agentes sociais modeladores 

do espaço urbano e que atuam de forma complexa num constante processo de organização e 

desorganização espacial são formados por: i) grandes proprietários industriais e de grandes 

empresas comerciais. ii) os proprietários de terras; iii) os promotores imobiliários 

(incorporadores, construtores, corretores etc.); iv) o Estado (através da implantação de 

serviços públicos, como sistema viário, calçamento, água, iluminação, parques, taxas e 

impostos, regulamentação do uso do solo urbano etc.) e v) os grupos sociais excluídos 

(ocupando os cortiços, as favelas etc.). 

 

Já a urbanização é um processo complexo, podendo ser considerado o aumento do 

percentual de pessoas vivendo nos espaços urbanos e o crescimento desses, salientando assim 

seu aspecto quantitativo. Ou a junção do crescimento das cidades mais o desenvolvimento 

econômico e social. 

Temos à nossa frente um duplo processo ou, se preferir, um processo com dois 
aspectos: industrialização e urbanização, crescimento e desenvolvimento, produção 
econômica e vida social. Os dois “aspectos” deste processo, inseparáveis, têm uma 
unidade, e no entanto o processo é conflitante. Existe, historicamente, um choque 
violento entre a realidade urbana e a realidade industrial. Quanto à complexidade 
do processo, ela se revela cada vez mais difícil de ser apreendida, tanto mais que a 
industrialização não produz apenas empresas (operários e chefes de empresas), mas 
sim estabelecimentos diversos, centros bancários e financeiros, técnicos e políticos. 
(LEFEBVRE, 2004, p.9). 

 

Os agentes sociais modeladores do espaço urbano ao atuarem de forma complexa 

através da produção econômica e da vida social atribuem um processo de urbanização que, 

segundo Lefebvre (2004) cem por cento de urbanização significam a absorção total do campo 

pela cidade, a predominância da produção industrial até mesmo na agricultura. Já zero por 

cento é quando a cidade é inexistente, a vida agrária e a produção agrícola são predominantes 

no campo. 

 

Para John Friedmann3 apud Souza (1996, p.13): “a urbanização favorecia o 

surgimento de contra-elites e a mudança social”. Isso é importante para mostrar que o 

crescimento das cidades sem desenvolvimento social, uma urbanização capitalista só aumenta 

                                                 
3 FRIEDMANN, J. The role of cities in national development. In: MILLER, J.; GAKENHEIMER, R.A. (orgs.). Latin american urban 
policies and the social sciences. Beverly Hills/London: Sage, 1971. 
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a diferença entre ricos e pobres (segregação socioespacial, pobreza urbana), causando assim 

conflitos. 

 

Essa diferença não pode existir, pois todos têm direito a cidade, em morar, reproduzir 

a vida na cidade. “O direto à cidade não pode ser concebido como um simples direito de visita 

ou de retorno às cidades tradicionais. Só pode ser formulado como direito à vida urbana, 

transformada, renovada”. (LEFEBVRE, 2004, p.116-117). 

Face a esse direito, ou pseudodireito, o direito à cidade se afirma como um apelo, 
como uma exigência. Através de surpreendentes desvios – a nostalgia, o turismo, o 
retorno para o coração da cidade tradicional, o apelo das centralidades existentes ou 
recentemente elaboradas – esse direito caminha lentamente. (op.cit. p.116). 

 

 O surgimento dessas novas centralidades vai ser o resultado do processo complexo de 

urbanização. Essas que vão ter características peculiares de acordo com o processo histórico 

de evolução e das relações econômico-sociais existentes. Alguns aspectos como segregação e 

heterogeneidade vão aparecer no centro expandido da cidade do Recife. 

 

 

1.2.1 Centro urbano 
 

 

Para melhor compreender o espaço dos bairros do Recife, Santo Antônio, São José e 

Santo Amaro, localizados no centro expandido da cidade do Recife e que são objeto de estudo 

dessa dissertação apresenta-se a seguir alguns comentários sobre a gênese e as definições de 

centro e centralidade urbana. 

 

Nesse trabalho vão ser utilizados os diversos conceitos relacionados ao centro, dando 

ênfase ao centro expandido chamado de “expansão do centro”, segundo Tourinho (2006, 

p.283). Deve-se destacar que “o bairro é a mais legítima representação da espacialidade de 

sua população, a dimensão urbana da vivência cotidiana” (VAZ, apud PIZZOL; RIBEIRO, 

2005, p.149). 

 

O centro é o lugar onde a cidade mais pulsa e melhor realiza o seu destino de pontos 

de troca e de encontros. No centro, se costuma fincar os monumentos que evocam as origens, 

a vocação e os objetivos da comunidade, ali, instalada. 
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O centro não é um local democrático, pois ele não é livre de segregação e também é 

extremamente heterogêneo. “Em sua complexidade (histórica, arquitetônica, urbanística, 

legal, política, social, econômica, simbólica) e em sua diversidade (...) o Centro se perfila 

como um espaço de difícil apropriação, resistente a qualquer tipo de uniformização”. 

(TOURINHO, 2006, p.280). 

 

Uma característica que diferencia essa área das outras localizadas na cidade é a sua 

diversidade com permanências e transformações, seja ela econômica, política, social, cultural. 

A complexidade do espaço urbano exige alternativas criativas e dinâmicas dos investidores e 

especuladores imobiliários em virtude da exigüidade de espaços disponíveis em paralelo à 

densidade de ocupação, inclusive em estados de obsolescência. 

A fragmentação do solo, e consequentemente da propriedade, é uma das 
características fundamentais do Centro. Poucas áreas da cidade apresentam divisão 
tão marcante, pois o processo de subdivisão foi realizado durante longo período, 
sempre superior a qualquer outro da cidade, pois trata-se da área de sua fundação 
original onde, geração após geração, foram depositados e disputados benefícios 
econômicos substanciais que, esfacelados pelos diferentes agentes sociais, foram 
para em diversas mãos. Somando-se a esses aspectos o da propriedade horizontal, 
temos como resultado uma complexidade enorme do ponto de vista legal, assim 
como do ponto de vista espacial e construtivo. A negociação com numerosos 
proprietários resulta quase impossível na hora de realizar um investimento 
imobiliário por parte do capital privado que, em geral, recorre ao Estado para 
regularizar a situação. (TOURINHO, 2006, p.282). 

 

O centro surge a partir de uma aglomeração territorial organizada, que na cidade 

capitalista contemporânea está ligada ao mercado. Esta organização é chamada por Castells4 

apud Villaça (1998, p. 238) de “estruturada” porque não se organiza ao acaso ou 

aleatoriamente, mas seguindo uma lógica, ou seja, a lógica de mercado. 

Admitamos uma aglomeração de cerca de trinta ou quarenta casas, na qual não tenha 
surgido ainda nenhuma instituição coletiva ou comunitária: nem governo, nem 
organização religiosa. Se todas as famílias forem totalmente autônomas, não 
constituírem uma aglomeração organizada, nenhuma lógica deverá presidir a 
aglomeração – na verdade ela não teria razão de ser. Não há disputa pelas 
localizações, a não ser por eventuais facilidades naturais (acesso à água, por 
exemplo, caso ela seja disponível em apenas alguns locais). A partir do momento 
em que se desenvolvem relações sociais entre essas famílias e passa a haver 
atividades e interesses em comum, surgem a cooperação e a interdependência entre 
elas. A partir do momento em que elas se organizam para produzir e consumir passa 
a haver necessidade de instituições comuns. Surgem, então, os deslocamentos 
espaciais regulares e socialmente determinados e disputas ocorrem por localizações 
em função do domínio ou controle do tempo e energia gastos nos deslocamentos 
espaciais. Surge um ponto que otimiza os deslocamentos socialmente condicionados 
da comunidade como um todo – um centro. O centro surge então a partir da 
necessidade de afastamentos indesejados mais obrigatórios. Ele, como todas as 
“localizações” da aglomeração, surge em função de uma disputa: a disputa pelo 
controle (não necessariamente minimização) do tempo e energia gastos nos 

                                                 
4 CASTELLS, Manuel. La questión urbana. 5.ed. Ciudad de México, Siglo Veintiuno Editores S/A, 1978. 
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deslocamentos humanos. Só nos casos mais simples e elementares de aglomeração 
essa disputa se dá pela minimização dos tempos de deslocamentos. À medida que a 
aglomeração e a sociedade se tornam complexas, é possível que famílias, grupos ou 
classes optem por aumentar os tempos de deslocamento – as classes que podem 
optar se deslocam para a periferia, por exemplo -, mas isso ocorre trocando-se 
aumento de tempo de deslocamento por alguma vantagem (um lote grande, por 
exemplo). O que as classes sociais procuram – e do que a classe dominante não abre 
mão – é a possibilidade de controle do tempo de deslocamento, possibilidade de 
opção. 

 

Segundo Villaça (1998, p. 239), o centro resulta de um intenso desenvolvimento da 

vida social que promovem o surgimento de diferentes atividades (comércio, prestação de 

serviços diversos, administrativas, religiosas etc.) que exigem o deslocamento constante de 

muitas pessoas que convergem para um mesmo ponto, e às vezes ao mesmo tempo. 

 

O centro urbano sempre atraiu a maior quantidade de deslocamentos (viagens), pois 

acumula os deslocamentos de força de trabalho – os que ali trabalham – com os de 

consumidores – os que ali fazem compras e usam os serviços. Os centros das metrópoles 

brasileiras são áreas que possuem várias subáreas, com concentração de atividades do setor 

terciário (VILLAÇA, 1998). 

 

Ainda conforme Villaça (1998, p. 243), 

Entende-se por condições de deslocamentos aquelas que produzem e resolvem os 
problemas de deslocamentos – a produção das localizações (os “pontos”) boas (ou 
más) para morar, para construir um supermercado, para abrir uma pré-escola ou um 
salão de beleza, para construir um centro empresarial, etc. As que resolvem os 
problemas de deslocamento são o sistema viário (ruas, metrôs, vias elevadas, 
viadutos, túneis, bem como a localização dos metrôs, dos túneis, etc.) e os veículos 
(veículos particulares e públicos). 

 

O Centro cresceu com a cidade e por isso deteve o máximo grau de centralidade desde 

sua fundação. “Ele se fez com a cidade como único espaço central, ele foi feito pela cidade e 

com a cidade como um todo, como resumo da concentração, quando isso era possível”. 

Antigamente só poderia existir um centro na cidade e seria segundo Castells, “aquele que nas 

aglomerações urbanas tem o nome de Centro. Foi dele como realidade física, geográfica e 

funcional que aflorou a centralidade como noção do que é central e foi ele que se beneficiou 

conceitualmente com todos os seus atributos”. (TOURINHO, 2006, p.286). 

 

De acordo com a organização urbana no Brasil, Tourinho (2006) dá a definição de 

cidade central que vai ser a soma de três partes distintas da cidade: centro, centro expandido e 

novas áreas de centralidades. O centro vai ser mais concentrado, resultante da divisão física 
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do centro velho no centro novo e pela complementação funcional, consolidada nos anos 1950; 

o centro expandido vai ser mais disperso, uma área munida e estabilizada entre meados da 

década de 1960 e fins de 1980, resultantes do milagre brasileiro; e as novas áreas de 

centralidade, fragmentada, criadas após os anos 1980 fora do centro expandido, como 

resultado de projetos imobiliários e intervenções urbanísticas, entre eles, operações de 

revitalização urbana. 

 

Na atualidade, torna-se evidente a relação entre o afastamento / distanciamento do 

centro pela população, resultante da decadência destes (também chamados CBDs – Central 

Business District) e pela segregação socioespacial evidente em muitas cidades, como Recife, 

por exemplo. Os novos bairros que surgiram a partir da década de 1960 (no caso do Recife, 

Boa Viagem é um exemplo) sempre tentaram levar o centro para a sua direção, criando novas 

centralidades. Não se pode confundir centro com centralidade esta última deixou de ser 

atributo primordial do centro. 

Contudo, nas últimas décadas, o Centro perdeu centralidade para as chamadas 
“novas centralidades”, uma vez que não consegue continuar comandando, ele só, o 
complexo processo da construção metropolitana, sendo obrigado a entrar na arena 
competitiva com outras áreas da cidade. Dessa forma, a centralidade tornou-se 
independente do centro, distancio-se dele, conceitual e fisicamente falando. Nesse 
sentido, a centralidade, como qualidade do que é central, tornou-se ela própria 
medida, passando a identificar a aptidão que certos elementos urbanos têm para 
promover e impulsionar fluxos de intercâmbio. (TOURINHO, 2006, p.290). 

 

 Mesmo assim, “o Centro continua Centro, uma vez que a centralidade do Centro não é 

apenas centralidade operativa ou funcional. Trata-se, também, de centralidade representativa. 

A centralidade do Centro representa a própria centralidade, que simboliza a qualidade dos 

fenômenos que ocorrem no Centro e, por extensão nos centros”. (op.cit., p.290). 

 

 

1.2.2 Cobertura vegetal, áreas verdes, espaço livre 
 

 

A cobertura vegetal é muito importante nas áreas urbanas, ela serve para melhorar a 

qualidade ambiental desses espaços devido aos fatores físicos e psicológicos que auxiliam na 

qualidade de vida da população. Mudanças microclimáticas, redução de temperatura e de 

ruídos, embelezamento e outros aspectos salientam a importância do verde no espaço urbano. 
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O conceito de cobertura vegetal em áreas urbanas, segundo Nucci e Cavalheiro5 apud 

Luchiari (2001) vai ser qualquer área que tenha vegetação e que esteja dentro do espaço 

urbano. Como por exemplo: praças, parques, cemitérios, canteiros, tanto em terrenos públicos 

quanto privados. Esse conceito vai ser o utilizado nesse trabalho por compreender todo o 

verde existente nos bairros em estudo, os canteiros, os arbustos, a vegetação arbórea 

localizadas em todas as áreas. Mas é preciso entender outros conceitos que vão aparecer nesse 

trabalho, como: espaços verdes, áreas verdes, arborização urbana, vegetação urbana e espaços 

livres. 

 

Macedo6 apud Moreno (2001, p.40) conceitua espaços verdes e áreas verdes como: 

Espaços verdes: são todas as áreas ou porções do território ocupadas por qualquer 
tipo de vegetação que tenham algum valor social. O valor social pode estar 
vinculado à capacidade de produção agrícola, ao interesse para a conservação e a 
preservação, ao seu valor estético – cultural e à sua destinação para o lazer ou a 
recreação. 
Áreas verdes: conceitualmente englobam os espaços verdes e também áreas que por 
qualquer motivo tenham vegetação, designando toda e qualquer área plantada, 
tendo um significado social expressivo ou não. Macedo alerta que o uso desta 
expressão, para designar o conjunto de áreas de lazer públicas de uma cidade, é 
imprecisa, pois é sabido que nem todas as praças são áreas de recreação/lazer ou 
que necessitem estar ajardinadas para cumprir sua função de espaço social. 

 

Na área verde vai haver o predomínio da vegetação arbórea. Elementos vegetais que 

exerçam a função apenas estética ou ecológica que estejam em local impermeabilizado não 

devem ser considerados dentro desse conceito e sim como arborização urbana, que são os 

elementos vegetais de porte arbóreo que se localizam no espaço urbano, inclusive as árvores 

plantadas em calçadas. 

 

Estabelecendo relações entre o significado de áreas verdes de países de língua 

portuguesa, inglesa e espanhola Cavalheiro et al (2002), destaca que: 

As áreas verdes, assim denominadas, deveriam ser abordadas como “espaços livres 
de construção” (LIMA et al, 1994), como o são em outros países como nos de 
língua inglesa, onde são denominados como open space (JELICOE & JELICOE, 
1990; Mc HARG, 1969); nos de língua alemã como Freiraum (RICHTER, 1981); 
e, nos de língua castelhana, como espacios libres (Mc HARG, 2000), que são 
termos mais amplos e implicitam funções que desempenham. (...) Áreas verdes, 
contudo, podem ser denominadas como espaços livres de edificações, podendo 
conter algumas infra-estruturas, limitando-se, nesses casos, suas funções 
ambientais. 
 

                                                 
5 NUCCI, J.C.; CAVALHEIRO, F. Cobertura vegetal em áreas urbanas: conceito e método. GEOUSP, n.6, p.29-36, 1999. 
6 MACEDO, Silvio Soares. Espaços livres, 1995, p.1. 
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Existem vários tipos de áreas verdes e a função destes está associada na maioria das 

vezes ao lazer e a conservação. Entre os exemplos citados por Alvarez (2004, p.12) estão: 

“faixas de acompanhamento, canteiros centrais, trevos e rotatórias do sistema viário, áreas de 

lazer, vários tipos de parques, cemitérios, hortas e áreas de preservação permanente – faixas 

em torno de rios, riachos e lagoas”. 

 

Essas áreas verdes possuem um valor social que definem as suas funções em uma 

cidade. Segundo Guzzo (2007) a primeira função vai ser a ecológica que ocorre quando essas 

áreas trazem melhorias para o clima da cidade, a qualidade da água, do ar e do solo, devido à 

presença de vegetação, solo não impermeabilizado e uma fauna diversificada; cumpre a 

função social quando oferece possibilidade de lazer para a população; a função estética é 

quando essas áreas causam o embelezamento da cidade, devido à sua diversidade; cumpre a 

função educativa através do desenvolvimento de atividades de educação ambiental e por 

último a função psicológica, que causa bem-estar na população após o contato com as áreas 

verdes. 

 

Segundo Mascaró, L.; Mascaró, J. (2005, p.11), o conceito de vegetação urbana “é 

aquela que permite que o espaço construído se integre com o jardim e o parque, 

principalmente nas regiões de climas tropicais e subtropicais úmidos, para constituir a 

paisagem da cidade”. Outro conceito a ser trabalhado nesse trabalho é segundo Lima7 apud 

Oliveira (1996): Praça, que como área verde, tem a função principal de lazer, porém não pode 

ser uma área verde quando não tem vegetação e é impermeabilizada. 

 

Outra nomenclatura utilizada que demanda atenção, pela polissemia de significados é 

o conceito de espaço livre. Ele vem do inglês “open space”, que se traduziria como espaço 

aberto. O espaço livre é um conceito abrangente que vai se referir aos espaços não construídos 

em áreas urbanas. Nesse sentido, os espaços livres não são necessariamente verdes e sim são 

espaços não construídos, uma área livre de edificações, que engloba áreas públicas ou 

privadas, com cobertura vegetal ou com equipamentos de lazer. 

Espaço livre é um termo abrangente que inclui os termos área verde, parque urbano, 
praça, sistema de lazer, jardim, área de preservação permanente e áreas particulares 
existentes dentro dos limites urbanos (...) A sua presença na cidade é de vital 
importância para o bem-estar da população, exercendo função ecológica e estética 
(ALVAREZ, 2004, p. 11). 
 

                                                 
7 LIMA, M.A. Avaliação da qualidade ambiental de uma microbacia no município de Rio Claro – SP. Rio Claro, UNESP (tese). 264p. 1994. 
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De acordo com Gröening apud Escada (1992) os espaços livres vão ser classificados 

quanto à tipologia: particulares – jardins, quintais, chácaras; potencialmente coletivos - 

clubes, escolas, fábricas e universidades e públicos - praças, parques, cemitérios. Também vão 

ser classificados quanto à categoria e a disponibilidade (parques de vizinhança, de bairro, 

distritais e metropolitanos). No quadro 1 mostram-se os exemplos de possibilidades nos 

espaços livres, sejam eles de uso coletivo ou privado, público ou particular. 

EXEMPLOS DE 
POSSIBILIDADES NOS 
ESPAÇOS LIVRES 

PÚBLICO (É PROPRIEDADE 
DE TODOS) 

PARTICULAR (É 
PROPRIEDADE DE UM OU 
DE ALGUNS) 

Uso coletivo (para uso de vários) Ruas, travessas, becos, avenidas, 
praças, etc. destinados à 
circulação pública de veículos e 
de pedestres. 

Ruas, travessas, praças, etc. 
destinados à circulação 
particular de veículos e de 
pedestres. (condomínios 
fechados). 

Uso privado (usado por uma 
pessoa ou por um grupo 
específico) 

Espaços públicos utilizados por 
grupos específicos. (rua 
bloqueada para gravação ou 
maratona). 

Espaços e equipamentos 
particulares utilizados por 
usuários específicos (quadra de 
tênis só para sócios). 

Quadro 1: Exemplos de possibilidades nos espaços livres. 
Fonte: MORENO (2001, p.39) modificado por Ana Regina Marinho 

 
Segundo Macedo apud Moreno (2001, p.06): “Espaços Livres são todos aqueles 

espaços não contidos entre as paredes e tetos dos edifícios construídos pela sociedade”. 

 

Segundo Wright8 et al apud Escada (1992, p.8) espaços livres vão ser: 

Toda a terra e água urbana, ambas de posse pública ou particular, que é aberta para 
o céu e razoavelmente acessível para atividades de livre escolha ou exploração 
visual e que serve ao homem e a natureza de uma forma educativa, estética, 
produtiva, protecionista ou recreativa. 

 

Existe também o conceito de espaço cinza, este apareceu pouco na literatura estudada: 

É a terra que consiste predominantemente de superfícies seladas, impermeáveis, 
duras, como concreto, pavimento ou asfalto. Espaço cinza pode ser dividido em 
espaço funcional que serve a uma proposta particular, prática, como avenidas, 
pátios, estacionamentos e outras superfícies duras associadas com diferentes tipos 
de construções, e espaços cívicos que são publicamente acessíveis, designados 
primariamente para finalidade pública, incluindo praças centrais, pátios, caminhos 
para pedestres e esplanadas. (SWANWICK9 et al apud ALVAREZ, 2004, p.20). 

 

 Todos os conceitos apresentados vão ser utilizados nessa dissertação, por isso sentiu-

se a necessidade de explicá-los com mais profundidade. Portanto os conceitos teóricos mais 

importantes desse trabalho e que nortearão a pesquisa são os de espaço, espaço urbano, centro 

expandido e cobertura vegetal. 
                                                 
8 WRIGHT, J.R.; BRAITHWAIT, W.M.; FORSTER, R.R. Planning for urban recreational open space: towards community-specific 
standards. Ontário: University of Guelpll, 1976. 143p. 
9 SWANWICK, C.; DUNNETT, N.; WOOLLEY, H. Nature, role and value of green space in towns and cities: Na overview. P. Built 
Environment, v.29, n.2, p.94-106, 2003. 



 31

 

 

1.3 O Espaço Urbano Está Emerso No Espaço Natural 
 

 

As pessoas fazem parte do meio ambiente e a sua sobrevivência está baseada na 

interação delas com tudo que as rodeiam e da sua relação com a natureza. O conceito de 

natureza nesse trabalho vai ser entendido como tudo aquilo que não é feito e nem 

transformado pelo homem. Aqui natureza é entendida como espaço natural. Já meio ambiente 

segundo Scotto (1997) é a base natural aonde às sociedades humanas vão se estruturar para 

conseguir sobreviver. 

 

Segundo Oliveira (1996), houve uma necessidade de conceituar os conceitos de 

natureza e meio ambiente para diferenciar o não-cultural ou natural, do cultural. 

Mais recentemente, com as grandes alterações no modo de vida proporcionadas 
pelo desenvolvimento científico-tecnológico, a natureza, outrora estática, tornou-se 
dinâmica e passível de um controle até então nunca experimentado pelo homem. 
Em decorrência do conhecimento ecológico e da intensificação dos danos 
ambientais, o “natural” deixou de ser um elemento puramente paisagístico ou de 
domínio, tornando-se uma necessidade para o homem contemporâneo, o qual tem 
entendido a importância de se manter estruturas naturais como fornecedoras de 
benefícios que satisfaçam seus anseios e suas necessidades. (OLIVEIRA, 1996, 
p.1-2). 

 

Nesse trabalho se deve fazer um estudo sobre o conceito de natureza. Moreira (2006) 

faz um interessante estudo sobre a evolução da concepção de natureza na geografia. Galileu 

Galilei fala que a natureza é o mundo das qualidades primárias, onde vai ser aquilo que é 

mensurável e quantitativo e por isso, tem-se a idéia de que pode ser conhecida e controlada. Já 

a não-natureza, é o mundo das qualidades secundárias e possui existência objetiva. 

Até o Renascimento, o natural e o não-natural se entrecruzam, havendo entre ambos 
mil portas de entrada e saída. O natural pode ser a encarnação do sobrenatural e os 
acontecimentos acidentais e provocados por forças não-naturais. Com o advento da 
ciência moderna, a natureza passa a ser um campo de forças racionais e lógicas, 
separando-se rigidamente o natural do não-natural. A dessacralização é assim a 
passagem para a naturalização absoluta da natureza, sinônimo de desumanização, e 
a sua relação utilitária. (MOREIRA, 2006, p.57). 

 

Quando a natureza sofre alguma intervenção se torna natureza transformada pelo 

homem ou cultura, porém pode acontecer de ocorrerem transformações naturais que 

independem do homem, como por exemplo, erosão eólica, pluvial e fluvial. 
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Para Guimarães apud Marrul Filho (2002), o novo processo civilizatório deve ser, 

ambiental, social, cultural e politicamente sustentável. Promovendo justiça e equidade social, 

conservação dos recursos naturais, preservação dos valores culturais existentes e que todos 

possam conjuntamente tomar decisões visando um bem comum. Com isso prevê “uma nova 

ética no crescimento” (p. 126), onde o progresso deve respeitar o meio ambiente e a dignidade 

humana. 

 

Essa colocação é importante, pois, segundo Acselrad (1992), para Anaximandro, os 

elementos da natureza é que pagam pelas injustiças que são cometidas no mundo. E a ordem 

estabelecida nos dias de hoje está sim causando desordem na natureza. 

 

Quando o homem moderno evolui tecnologicamente, ele vai perdendo contato com a 

natureza, sua essência natural. Passa a viver nos centros urbanos e longe da natureza. Longe 

da sua base, do seu ponto de equilíbrio. “O desequilíbrio coletivo que o nosso Planeta 

enfrenta representa profundamente um desequilíbrio dos próprios indivíduos que compõem a 

população mundial” (BRAUN, 2005, p.8). 

 

Passmore (1995), baseado em reflexões de alguns clássicos, diz que o homem 

começou a ver a natureza como algo a ser utilizado e não respeitado após achar que todas as 

coisas existem para servi-lo. Ela não vai ser sagrada, o cristianismo mesmo disse que o 

homem poderia modificar a natureza e que isso não seria pecado. A crueldade para com os 

animais só vai ser errada se afetar o homem em algum sentido. Descartes, por exemplo, nega 

que os animais possam sentir ou mesmo utilizar a inteligência. Essa concepção de servidão 

mostra como a natureza poderia e deveria ser modificada, utilizada para produção. Marx e 

Hegel falam que ela existe para ser dominada, ser humanizada. 

 

Assim, os seres humanos também têm que ser incluídos na preservação ambiental, 

pois eles são parte integrante do meio ambiente. As questões sociais devem estar relacionadas 

com a ecologia, pois vão ser as pessoas, a flora e a fauna afetadas pela dinâmica própria das 

atividades econômicas. Porém isso não significa dizer que a solução para os problemas 

ambientais pode ser encontrada na simples volta a natureza selvagem ou na procura de um 

meio ambiente estático, e sim numa construção e reconstrução permanente do espaço com 

uma visão consciente sobre o presente e o futuro. 
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Para Passmore (1995), dever-se-ia pensar na natureza como algo de que o homem faz 

parte, que não é estranha, já que ele participa plenamente dela. O ser humano e as suas 

criações fazem parte da natureza e estão sujeitos às leis naturais. Portanto, para Aristóteles, a 

natureza deu ao homem o dom do discurso e por causa disso e pelo fato de distinguir o bem 

do mal, o justo do injusto, o útil do prejudicial é que ele se diferencia dos animais. 

 
Berndt10 apud Souza (1996, p.19-20) também concorda que quem se acostumou com 

as comodidades da civilização moderna não gostaria de voltar a lutar pela sobrevivência com 

pedras e abdicar do conforto e das técnicas que minimizam casos como, por exemplo, 

mortalidade infantil. “O desejo de um modo de vida “natural” não significa apenas um 

“pessimismo romântico”. Esta vontade é reacionária na medida em que se dirige contra toda 

forma de vida urbana. (...) A oposição entre a natureza, enquanto o originário e o bem, e a 

cidade e a sociedade, enquanto o artificial e o mal, é ideologia”. É como destaca Lefebvre 

(2004, p.116). 

A reivindicação da natureza, o desejo de aproveitar dela são desvios do direito à 
cidade. Esta última reivindicação se anuncia indiretamente, como tendência de fugir 
à cidade deteriorada e não renovada, a vida urbana alienada antes de existir 
“realmente”. A necessidade e o “direito” à natureza contrariam o direito à cidade 
sem conseguir eludi-lo. (Isto não significa que não se deva preservar amplos 
espaços “naturais” diante das proliferações da cidade que explodiu). 

 

No quadro 2 é possível observar como o espaço natural e o espaço urbano é entendido 

nesse trabalho, levando em consideração os elementos naturais que o constituem e as 

interações e seus reflexos no espaço construído. Com isso, o espaço natural vão ser todos os 

aspectos da natureza como: radiação solar, água, solo, vegetais e fauna enquanto que o espaço 

urbano vai ter entre os seus elementos a malha viária, os espaços abertos, quadras e lotes 

como exemplo. Então com isso, o espaço urbano vai está imerso no espaço natural. 

 

O espaço físico onde ocorre a construção dos elementos do espaço urbano faz parte do 

espaço natural, as interações que ocorrem nesse espaço devem ser geridas e planejadas para 

que não ocorram problemas de ordem ambiental, social, política e econômica que 

prejudiquem a qualidade ambiental. 

                                                 
10 BERNDT, H. Die Natur der Stadt. Frankfurt, 1978, p.37, 39. 
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Quadro 2: O espaço urbano está imerso no espaço natural. 
Fonte: MORENO, 2001 p. 14 modificado por Ana Regina Marinho 

 
O espaço urbano e o espaço natural se diferenciam na forma, na função e na sua 

estrutura, porém, em alguns processos são iguais, principalmente com relação à velocidade 

com que atendem os desejos dos homens, que transformam esses ecossistemas de acordo com 

os seus interesses. 

 

O ser humano que compõe o espaço urbano precisa interagir com os elementos do 

espaço natural. Ele pode ir além da visão competitiva que rege o mundo hoje em dia. Ele pode 

e deve buscar um equilíbrio social, econômico e ambiental, pois segundo Braun (2005, p.11) 

ele tem muito potencial para desenvolver uma “inteligência espiritual”. Essa questão 

espiritual é fundamental para uma convivência harmônica entre as pessoas e destas com o 

meio.  

 

 

1.4 Planejamento e Gestão Ambiental nas Cidades 
 

 

O planejamento e a gestão ambiental são muito importantes para a manutenção e 

melhoria da qualidade ambiental nas cidades. Deve ser realizado, levando em consideração o 

conhecimento da realidade local, a preservação do patrimônio histórico, cultural e natural, 

este último tendo as funções orientadas na qualidade de vida. É importante avaliar que ações 

devem ser tomadas e que instrumentos utilizar para uma adequada gestão do solo urbano. 

 

O entendimento do espaço urbano passa pela análise das novas práticas de gestão 

administrativa e das estratégias de políticas participativas. A interpretação deste espaço vai 

passar pela análise da relação do público dentre o privado. E também pelas práticas territoriais 
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visíveis, como a cidadania, a lei, os serviços coletivos, o patrimonialismo, o familismo e a 

proteção (BITOUN, 1994). A política pública geralmente envolve, além da dimensão racional 

ou intelectual, uma dimensão social, ou de poder, que depende da interação entre os grupos 

sociais de pressão e influência e o segmento do Estado de onde emanam decisões de política. 

O controle do processo de política de desenvolvimento regional, a gestão do 
consumo coletivo, a intervenção sobre o espaço organizado, cabem ao poder 
público. Por isso são elaborados os planos diretores. (ALMEIDA; DAMASCENO, 
In: ALMEIDA, 2002, p. 54). O mais “perfeito” plano em nada resolve as questões 
ambientais e sociais, se o espaço não for entendido como uma instância social e não 
como mero apoio das atividades humanas (...) O espaço fixo é reflexo, não apenas 
dos processos naturais como também das contradições da sociedade, na medida em 
que são os interesses sócio-econômicos que determinam as formas de apropriação e 
exploração do espaço. (op. cit., p. 57 e 58). 

 

O processo de planejamento, nesse caso o urbano/ambiental deve ser encarado como 

um processo sistêmico, uma vez que cada uma das partes mantém relações espaciais com as 

demais, ainda que de intensidade variável. Conhecer o uso do solo é fundamental para a 

gestão e o planejamento ambiental com vistas para a conservação da cobertura vegetal, 

indicando uma preocupação com a qualidade ambiental. 

FORESTI & PEREIRA (1987:225), afirmam que “o conhecimento da ocupação do 
solo e de suas tendências, a identificação da organização espacial e da qualidade e 
quantidade da vegetação constituem as bases indispensáveis de toda política de 
monitoramento e tomada de decisões para o melhoramento do ambiente das regiões 
intensamente urbanizadas”. (BARROS; 1998, p.32). 

 

Para realizar um planejamento urbano com eficiência são necessárias que sejam 

levadas em considerações algumas recomendações, como por exemplo: ressaltar a 

importância das áreas verdes nos centros urbanos; possibilitar momentos de lazer para a 

população junto a um espaço natural e não apenas utilizar esse local como uma fuga da 

cidade; respeitar a vivência urbana e o contato com outras pessoas; priorizar a qualidade e não 

apenas a quantidade de áreas verdes e otimizar e racionalizar os espaços disponíveis quando 

esses são escassos. (GRIFFTH e SILVA11 apud HILDEBRAND12 apud PEREIRA, 2004). 

 

A gestão ambiental é importante para buscar a sustentabilidade nas cidades. Para ela 

ser realizada é preciso superar as dificuldades de natureza administrativa e institucional dos 

governos locais. 

 

                                                 
11 GRIFFTH, J.J.; SILVA, S.M.F. Mitos e métodos no planejamento de sistemas de áreas verdes. II ENCONTRO NACIONAL SOBRE 
ARBORIZAÇÃO URBANA, 2., 1987, Maringá. Anais: Maringá, 1987. p.34-42. 
12 HILDEBRAND, E. Avaliação econômica dos benefícios gerados pelos parques urbanos – estudo de caso em Curitiba, Pr. Dissertação para 
obtenção de Doutorado em Ciências Florestais – Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 1994. 171p. 
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A gestão vai ter maior eficácia se for realizada de forma integrada, juntando o 

conhecimento, a gestão urbana-social-ambiental-pública, educação e informação e a 

participação dos cidadãos. No quadro 3 é possível verificar as relações estabelecidas entre os 

quatro elementos que são fundamentais e necessários a gestão integrada: o conhecimento do 

ambiente, a gestão pública no contexto econômico e social, a educação e informação como 

função da cultura e por fim a participação social como instrumento de cobrança e controle de 

políticas públicas. 

CONHECIMENTO 1 Ambiente 
É preciso entender e diagnosticar o sistema urbano-social-
ambiental e suas relações locais e globais com o sistema natural. 

GESTÃO URBANA-
SOCIAL-AMBIENTAL-

PÚBLICA 2 

Sociedade/economia 

A gestão necessita de órgãos com boa capacidade técnica, capazes 
de desenvolver programas estratégicos e integrados com a 
sociedade e economia, integrando outros departamentos e órgãos 
da gestão pública (desenvolvimento econômico, habitação, 
planejamento urbano, saneamento, saúde, cultura, etc.). Além 
disso, esses programas também devem ter como premissa as 
demais esferas de integração, ou seja, o conhecimento do meio 
físico local, a educação e a participação dos cidadãos. 

EDUCAÇÃO E 
INFORMAÇÃO 3 

Cultura 

Devem ajudar a abrir os horizontes dos cidadãos em relação à 
complexidade do sistema-urbano-social-ambiental (cf. González 
Gaudiano, 1997). Para tanto, a educação e a informação devem ser 
capazes de levar os cidadãos a identificarem desde cedo a sua 
territorialidade local, a desenvolver o pensamento e a inteligência 
para compreender os programas de gestão ambiental e condição da 
vida urbana. Nesse caso, a educação e informação são funções do 
processo de enculturação para a sustentabilidade. 

PARTICIPAÇÃO DOS 
CIDADÃOS 

4 

Sistema de governo/ 
democracia 

A comunidade deve ser chamada a construir a gestão do sistema 
urbano-social-ambiental com base num sistema de governo 
profundamente democrático, humanista e culturalmente tolerante. 
Essa participação, um dos pontos mais importantes da Agenda 21 
e também da Agenda do Habitat, possui a propriedade de, a um só 
tempo, mudar as premissas conceituais das demais esferas, pois as 
questões locais passam a ser relevantes, e promover uma nova 
cultura de gestão da cidade, pois a sociedade passa a formular e 
controlar as políticas públicas no cotidiano. 

Quadro 3: Esferas da gestão ambiental integrada. 
Fonte: MENEGAT; ALMEIDA, 2004, p.180. 

 

 O processo de gestão ambiental enquanto integrado e democrático requer para 

execução das políticas públicas, a participação permanente dos cidadãos na tomada de decisão 

quanto ao manejo e uso dos recursos ambientais, sobretudo àqueles que afetam a sua 

qualidade de vida, mas para isso é necessário que as comunidades estejam preparadas para 

aquisição de novos conhecimentos sem a visão fragmentada e cartesiana da questão 

ambiental. 
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1.5 Sensoriamento Remoto Aplicado às Áreas Urbanas 
 

 

A modernização e o desenvolvimento tecnológico trouxeram profundas modificações 

na forma de como o homem pode se relacionar com o espaço. A tecnologia pode ser utilizada 

em prol do meio ambiente e auxiliar na análise das condições ambientais e da cobertura 

vegetal de espaços urbanos, principalmente na avaliação das modificações ocorridas. 

 

O uso da técnica, Sensoriamento Remoto, tem produzido enorme impacto na 

cartografia dos últimos anos. Os elementos naturais e/ou artificiais podem ser visualizados de 

forma abrangente e com grande riqueza de detalhes em alguns casos, contribuindo assim para 

um planejamento urbano/ambiental com propósitos sustentáveis. 

 

É nesse sentido que essa técnica passa a representar um componente essencial no 

planejamento e na gestão ambiental, e, neste caso específico, do espaço urbano. Permite 

portanto a identificação e análise de áreas verdes e de espaços que recriam o ambiente urbano. 

 
 
1.5.1 Origem da técnica 
 

 

A palavra técnica provém do grego techne, que em Homero significa fabricar, 

produzir, construir. Esse termo é utilizado frequentemente em Platão como sinônimo de saber 

rigoroso e fundamentado. Segundo Aristóteles a techne é um hábito, uma disposição 

permanente adquirida, é uma criação, acompanhada de uma razão verdadeira 

(CASTORIADIS, 1987). 

 

Já segundo Heidegger o ponto decisivo na técnica não reside de forma alguma na ação 

de fazer e de manejar, tampouco na utilização do meio, mas na revelação. “A techne arremata 

o que a natureza não tem condições de elaborar até o fim” (CASTORIADIS, 1987). 

 

Para ele, a técnica é fruto da metafísica ocidental, isso significa que somente através 

do pensamento instaurado no ocidente que acredita que a razão pode conhecer as causas dos 

entes e, uma vez que Deus é o criador de todos os entes, ao conhecermos as causas de todos 
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os entes chegaremos por fim a conhecer Deus ou a totalidade do Universo. A técnica origina-

se assim, para ele, do pensamento dominador das causas. 

 

Já sua essência provém de que a técnica em seu modo originário (anterior ao modo 

cartesiano de interpretação do mundo), simplesmente dispõe dos entes em seu ser enquanto 

ente. Nesse modo originário, por exemplo, fazemos um moinho e o moinho nos revela a força 

da energia eólica. Nesse conceito a técnica é então reveladora de uma propriedade do ser dos 

ventos, mas deixa que o vento seja vento independente de seu uso. 

 

Já a técnica moderna produz uma usina hidrelétrica e armazena sua energia para 

posterior utilização. Esse modo de utilização circunscreve o ente numa armação que embora 

produzida pelo homem, supera o próprio homem. Como por exemplo, o rio represado não é 

mais visto como um simples rio, mas antes como energia potencial. Uma jazida não é mais 

vista como um espaço natural igual a outros da natureza, mas agora um lugar de riqueza 

mineral.  

 

Castoriadis (1987) fala da importância do uso da técnica e das mudanças que causa na 

natureza: “A técnica cria o que a natureza está na impossibilidade de realizar. Uma roda em 

torno de um eixo, uma carne cozida, um piano (...) Não há na natureza equivalente próximo 

ou distante da polia, do estribo, da roda de olaria, da locomotiva ou do computador”. 

Marx pensa a racionalidade de que se trata por referência a dois pontos fixos: a 
postulação de uma natureza “científica”, que o homem aprende gradualmente a 
conhecer, principalmente através de sua “prática” (...) e as necessidades humanas 
cujo caráter “histórico” (a produção de novas necessidades é o primeiro ato 
histórico) ele acentua de início (CASTORIADIS, 1987). 

 

“A técnica não se tornou só neutra, mas positiva em todos os seus aspectos, razão 

operante; é necessário e basta que os homens retomem o controle das operações” 

(CASTORIADIS, 1987). Então para Marx o uso da técnica é válido, sendo que deve ser usada 

em prol de todas as classes e não apenas de uma pequena parcela da população. 

 

No conceito moderno de técnica, nem o rio é mais rio, nem o espaço geográfico é mais 

natureza e nem o homem é mais homem, todos esses entes foram circunscritos numa armação 

que nos ultrapassa e que surge agora como um fim em si mesmo: a técnica e o seu 

desenvolvimento. 
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Ao entender o desenvolvimento incessante da técnica Marx (apud CASTORIADIS, 

1987) afirma que: 

O essencial é não o estado da técnica, mas seu desenvolvimento incessante. O 
Capital toma como dado uma técnica de desenvolvimento autônomo, que se 
distingue daquela das fases precedentes essencialmente pelos traços seguintes: a) 
ela impõe a centralização e a coletivização do processo de produção: b) é 
rapidamente evolutiva: c) os capitalistas são levados por sua natureza, mas, 
sobretudo obrigados pela concorrência, a apressar e amplificar a aplicação dessa 
técnica à produção (CASTORIADIS, 1987). 
 

O destino da técnica é uma ameaça ao modo originário humano de ser-no-mundo, pois 

agora mais parece nos conduzir ao modo de vida de animais mecanizados. Segundo 

Castoriadis (1987), “A physis do homem contém essencialmente o crime e o exagero, a 

anomia e a hibridez; é o que a tragédia representa que visa, ao mesmo tempo, a modificação 

desta natureza do homem pela piedade e o terror”. 

 

A partir dessas reflexões, chega-se a conclusão que a técnica é a utilização de um 

saber. E que vai ser utilizado para fins determinados. Algumas vezes a técnica é usada sem 

preocupação com a ética ou com valores existentes. Como trata Castoriadis (1987): “Os 

domínios da techne e da virtude ética são separados. Não devemos julgar a utilização de 

meios senão sobre a disposição eficaz desses meios para o fim visado, estabelecido por uma 

instância outra”. 

 

 

1.5.2 Sensoriamento remoto x Sistema de informação geográfica (SIG) 
 

 

O homem sempre mostrou interesse e necessidade de representar o meio em que vive, 

sendo que antigamente não existia conhecimento tecnológico como nos dias de hoje. Antes 

essa representação era feita com desenhos, considerados mapas antigamente. A técnica era 

limitada, sendo que a inteligência ajudou a superar. Segundo Raisz13 apud Oliveira (2004, 

p.10):  

Os métodos, os instrumentos e as formas de representação limitavam-se às 
condições e à capacidade de cada momento. A história registra notáveis feitos do 
homem, com suas descobertas e experiências, usando a inteligência, único meio de 
superar as deficiências técnicas de sua época. 
 

                                                 
13 RAISZ, Erwin. Cartografia geral. Rio de Janeiro: Científica, 1969. 
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A necessidade de se obter informações mais precisas, de ampliar os conhecimentos 

sobre o ambiente terrestre, principalmente visando fins bélicos, fez com que houvesse um 

impulso maior na cartografia; assim técnicas foram estudadas e implementadas para que essa 

ciência se tornasse um importante instrumento de planejamento. Para Franzoni (2000), as 

técnicas de sensoriamento remoto foram amplamente utilizadas durante a Primeira e a 

Segunda Guerra Mundial no planejamento de missões. 

 

Sensoriamento remoto é a obtenção de informações sobre um objeto, sem contato 

físico com o mesmo. Para Florenzano (2002, p.09): 

Sensoriamento remoto é a tecnologia que permite obter imagens e outros tipos de 
dados, da superfície terrestre, através da captação e do registro da energia refletida 
ou emitida pela superficíe. O termo sensoriamento refere-se à obtenção dos dados, e 
remoto, que significa distante, é utilizado porque a obtenção é feita à distância, ou 
seja, sem o contato físico entre o sensor e a superfície terrestre. 
 

Antigamente balões equipados com câmaras fotográficas eram lançados para se obter 

informações do terreno. Através disso, o homem foi aos poucos descobrindo que conhecer 

melhor a Terra poderia lhes trazer grandes benefícios. Com isso, as câmeras fotográficas 

foram substituídas por modernos equipamentos com sensores a bordo de satélites que 

fotografam a Terra, em detalhes, a centenas de quilômetros de distância. 

 

Na figura 1 é possível observar como uma imagem é obtida através do sensoriamento 

remoto. O sensor capta e registra a energia proveniente do sol. “Quanto mais distante o sensor 

estiver da superfície terrestre, como é o caso daquele a bordo de satélites artificiais, maior será 

a interferência da atmosfera”. (FLORENZANO, 2002, p.09-10). 

 
Figura 1: Obtenção de imagens por sensoriamento remoto. 
Fonte: FLORENZANO, 2002, p.09 
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Isso mostra que o homem sempre tenta utilizar a técnica a seu favor, transformando a 

natureza de acordo com os seus interesses ou tentando entendê-la para extrair respostas sobre 

determinados problemas ambientais. Segundo Castoriadis (1987), “O homem não aparece 

mais como o ser que se autogera, mas como o que visa a dar, dominar e modelar as forças da 

natureza”. 

 

Principalmente no Brasil, um país de proporções continentais, o sensoriamento remoto 

pode e tem sido utilizado em áreas importantes ligadas ao levantamento de recursos naturais, 

ao monitoramento do meio ambiente e auxiliando o planejamento urbano ambiental, em prol 

do desenvolvimento econômico, social e ambiental. São exemplos de sensores remotos os 

sistemas que adquirem imagens da superfície terrestre a bordo de plataformas aéreas (aviões) 

ou orbitais (satélites). 

 

Segundo Bueno (2000), as imagens de sensoriamento remoto são muito eficazes para 

registrar dados de uma cidade, em diferentes épocas, pois retratam a situação da cidade nas 

várias datas de imageamento, contribuindo assim, para o processo de planejamento. 

 

A produção de mapas a partir de imagens de sensoriamento remoto é uma 

simplificação da realidade complexa representada pela imagem. Considerando o exposto, o 

uso das técnicas de sensoriamento remoto, principalmente para a análise de situações de 

ocupação e modificação do uso de solo urbano, onde se encontra dificuldades em se manter 

um controle através de métodos de fiscalização tradicionais, é um instrumento 

importantíssimo. 

 

Já o sistema de informações geográficas (SIG) também tem produzido enorme 

impacto no cenário cartográfico nos últimos anos. O avanço da tecnologia tem influenciado 

no desenvolvimento dos SIG, uma vez antigamente os mapas serviam para duas funções, 

como um meio de arquivar dados espaciais e como um meio de comunicação entre pessoas 

sobre relações espaciais. A tecnologia digital separou estas funções em uma base de dados 

georreferenciada e a habilidade de criar mapas a partir do banco de dados utilizando um 

sistema automatizado. Portanto, embora essa tecnologia esteja ligada ao sistema de 

sensoriamento remoto, ela não é o objeto direto desta pesquisa. 
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O avanço tecnológico que ocorreu principalmente com o capitalismo produziu 

modernas técnicas de monitoramento, avaliação e controle das atividades desenvolvidas no 

ambiente terrestre, que serviram para ordenar a ocupação dos espaços e aumentar a qualidade 

de vida da população. Sendo que também ocorreu uma série de conseqüências para o 

desenvolvimento técnico do capitalismo, como cita Castoriadis (1987): 

O processo irresistível que devia conduzir a humanidade à abundância e ao 
comunismo conduziu-a para a desumanização total e a catástrofe. O futuro do 
homem era o reinado da liberdade (...) o movimento tecnológico contemporâneo 
possui uma inércia considerável, que ele não pode ser desviado ou parado com 
pouca despesa, que é visivelmente materializado na vida social, tendemos a fazer da 
técnica um fator absolutamente autônomo, ao invés de ver nela uma expressão de 
orientação de conjunto da sociedade contemporânea (...) a essência da técnica não é 
absolutamente nada de técnico. 

 

Com isso, a técnica não tem somente fatores positivos, ela também explora, destrói e 

modifica o que não deveria sofrer essas influências. “Como todo fazer, como todo saber (...) a 

técnica se apóia nesta racionalidade do real. Mas, ela faz muito mais: explora, descobre 

ativamente, força a aparecer o que era simplesmente virtual” (CASTORIADIS, 1987). 

O fato técnico não pode de modo algum ser reduzido ao objeto. O objeto não é nada 
como objeto técnico fora do conjunto técnico a que pertence. (...) Mas o próprio 
conjunto técnico é privado de sentido técnico ou qualquer que seja, se o separarmos 
do conjunto econômico e social. É claro que não há economia sem técnica 
capitalista – mas é claramente evidente que não há técnica capitalista sem economia 
capitalista. Um número imenso de técnicas pré-capitalistas e quase industriais não 
são utilizáveis, não são simplesmente aplicáveis socialmente, sem a existência de 
uma quantidade importante de força de trabalho consumível à vontade 
(CASTORIADIS, 1987). 

 

 

1.5.3 Importância da utilização das técnicas para o planejamento/gestão ambiental 
 

 

Enfocando as condições naturais existentes e como o processo de globalização vem 

contribuído para as modificações ocorridas no meio ambiente é importante estudar as 

principais alterações que ocorrem no ambiente natural e os meios para que as modificações 

sejam feitas de forma qualitativa, sem prejuízos para a natureza e para a qualidade de vida das 

pessoas. 

 

Não existe para o homem problemas obrigatórios, não há ponto fixo para necessidades 

humanas, por isso ocorrem constantes modificações nos interesses do homem e quem sofre 

com essa metamorfose de pensamento é a natureza. Segundo Castoriadis (1987): “O abismo 

que separa as necessidades do homem como espécie biológica e as necessidades do homem 
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como ser histórico é cavado pelo imaginário do homem, mas a picareta utilizada para cavá-lo 

é a técnica”. O homem escolhe o que quer transformar e utiliza as técnicas para atingir suas 

vontades. O importante seria ele utilizá-las para a conservação, estudo, monitoramento e não 

apenas pensar na maximização do lucro. 

 

É importante entender e avaliar as formas de como o homem transforma o seu meio, 

pois essa vai ser a técnica mais importante, como o homem se relaciona com o meio e com os 

outros. Ele utiliza a técnica para transformar a natureza e fazer com que essa se torne humana 

de acordo com os seus interesses. 

 

Qualquer atividade é definida como tecnicamente correta, no seu sentido mais amplo, 

quando sua execução absorve um menor custo, aí incluído a noção de tempo, mantidas todas 

as características e especificações exigidas. Para alcançar tal conceito, essa atividade deve, 

antes de tudo, ser fruto de um rigoroso processo de planejamento. 

 

Para a técnica, valor quer dizer eficácia. Maior produção com o menor custo. A técnica 

mais rentável prevalece. Neutralidade e liberdade não têm nenhum sentido, só se houvesse 

uma revolução total, onde a população iria transformar conscientemente a sua tecnologia. 

“Toda sociedade cria seu mundo, interno e externo, e dessa criação a técnica não é 

instrumento nem causa, mas dimensão ou, (...) uma vez que está presente em todos os lugares 

em que a sociedade constitui o que é, quanto a ela, real-racional” (CASTORIADIS, 1987). 

Não se pode dizer que no mundo moderno em que vivemos o desenvolvimento social depende 

do desenvolvimento técnico. 

Se isso ocorrer “é fazer explodir de forma violenta o paradoxo contido na 
concepção materialista de história, pois isso seria o mesmo que dizer que o 
desenvolvimento do mundo moderno depende do desenvolvimento de seu saber, 
portanto que são as idéias que fazem progredir a história” (CASTORIADIS, 1987). 

 

A um dado estado da tecnologia podem prevalecer várias técnicas específicas para tal 

produção. Assim, podem demandar diferentes quantidades de capital e trabalho, podendo ser 

escolhida aquela que melhor se adequar aos fins. Agora, não se pode escolher a técnica por 

questões puramente econômicas, pois esse “não é o resultado de um procedimento de decisão 

racional fundada numa informação perfeita e visando a um objetivo bem determinado (a 

maximização do lucro)” (CASTORIADIS, 1987). 
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A avaliação da degradação ambiental pode ser feita através do sensoriamento remoto e 

do SIG, técnicas utilizadas para auxiliar no planejamento/gestão ambiental. O SIG pode 

produzir mapas, quantificar as áreas verdes e integrar todas as informações disponíveis. E o 

sensoriamento remoto nos auxilia numa maior compreensão do espaço em estudo numa 

avaliação das condições ambientais. 

 

Isso mostra a importância de se trabalhar com o sensoriamento remoto, pois pode 

conseguir informações bastante detalhadas do tecido urbano, podendo acompanhar sua 

expansão, além de ajudar na organização. Com isso, o homem tem uma gama de informações, 

equipamentos e produtos que lhe fornece informação sobre qualquer área da Terra, e que vão 

ajudá-lo a realizar o planejamento ambiental.  

 

O problema para utilização do SIG e do sensoriamento remoto segundo Oliveira 

(2004) é que existem dificuldades para selecionar tanto material e por isso, um gestor ou 

planejador deve ter na sua equipe, profissionais que dominem essas tecnologias e assim 

consigam reverter à complexidade do tema. 

 

Também deve existir uma preocupação por parte dos gestores, empresários e 

trabalhadores em função de uma mudança consciente da tecnologia, visando preocupações 

ambientais. Sendo que o discurso atual fala sobre limitar o crescimento ou retornar às técnicas 

antigas como alternativas para reverter o caso de degradação ambiental, pouco se tem 

investido em tecnologias limpas/verdes. Como fala Castoriadis (1987)  

Há alguns anos, esse gênero de preocupação tomou proporções mais amplas, mas a 
tônica recai, sobretudo sobre as conseqüências ecológicas da tecnologia 
contemporânea; as criticas parecem, aliás, visar muito mais suas conseqüências do 
que sua essência e pedir mais sua limitação ou retorno a técnicas tradicionais 
suaves ou naturais do que a procura organizada e sistemática de um novo conjunto 
técnico. 

 
Novos modelos ambientais é que devem ser buscados e não apenas desistir do 

conhecimento adquirido, onde para muitos o homem deveria chegar a um nível tecnológico 

tão avançado que ninguém mais precisaria trabalhar, só exercitar o seu lado criativo. 

Conforme Castoriadis (1987), Marx descreve e denuncia as conseqüências desumanas da 

tecnologia capitalista, valorizada em si. A tecnologia e a esfera da vida social em contato 

direto o trabalho, não são mais objetos de reflexão e de ação política: pertencem segundo sua 

famosa frase, ao reino da necessidade, sobre o qual o reino da liberdade só pode erigir-se por 

meio, em primeiro lugar, da redução da jornada de trabalho. 



CAPÍTULO 2 CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DE UMA ÁREA URBANA: 
CIDADE DO RECIFE 
 

 

2.1 Situação Geográfica da área de estudo 
 

 

Para compreender melhor o processo de urbanização e as dinâmicas espaciais 

evolutivas dos bairros do Recife, Santo Antônio, São José e Santo Amaro é preciso entender 

seus elementos de fixação, como também os princípios de localização e de extensão. É 

importante observar sua posição, ou seja, situação geral geográfica e situação local 

topográfica, onde na primeira destacam-se as conexões estabelecidas entre o organismo 

urbano e os fundamentos geográficos da cidade onde os bairros estão inseridos. Na situação 

topográfica, evidencia-se a dependência do sítio onde os bairros estão assentados, ou seja, a 

dependência da paisagem natural que lhe forneceu os elementos indispensáveis ao seu 

assentamento (CASTRO, 1954). 

 

Os bairros do Recife, Santo Antônio, São José e Santo Amaro, com relação a sua 

localização geográfica, estão situados na porção centro-leste do município de Recife, na 

Mesorregião Metropolitana do Recife e Microrregião do Recife. A cidade do Recife está 

dividida em 6 RPAs que refletem a realidade dos diferentes territórios existentes na cidade, do 

ponto de vista das relações sociais que neles se desenvolvem ou da realidade econômica da 

população que neles vive. Esta região, além desses bairros é formada pelos seguintes: Boa 

Vista, Cabanga, Coelhos, Ilha do Leite, Ilha Joana Bezerra, Paissandu e Soledade, os quais 

estão inseridos na RPA1 – Região Político Administrativa 1. No mapa 1 tem-se o mapa da 

cidade do Recife com a divisão das RPAs e em destaque a RPA1 onde estão localizados os 

bairros em estudo. No mapa 2 têm-se a divisão por bairros da cidade do Recife e em destaque 

os bairros da RPA1. 

 

A RPA1 incorpora bairros onde predominam atividades financeiras, comerciais e de 

serviços. Nela, residem apenas 5,49% do total da população da cidade. Nela, a densidade de 

pobres é superior a 200 habitantes/hectare. Isso é devido à dificuldade de expansão das áreas 

pobres inseridas nessa área (RECIFE, 2004). 
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Mapa 1: Mapa da cidade do Recife, com a divisão das RPAs, em destaque a RPA1. 
Fonte: PCR.(adaptado por Ana Regina Marinho). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 2: Bairros da cidade do Recife, em destaque a RPA1. 
Fonte: PCR. (adaptado por Ana Regina Marinho). 
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O estudo desses bairros torna-se algo importante devido ao potencial 

histórico/cultural, a cobertura vegetal existente e às transformações que estão acontecendo e 

que vão ocorrer principalmente por causa do Projeto Turístico Cultural Recife-Olinda que 

prevê intervenções de grande porte na infra-estrutura, comércio, lazer, serviços e habitações. 

 

Esse projeto urbanístico prevê grandes mudanças na área costeira que vai do Pina - 

Brasília Teimosa até o sítio histórico de Olinda, passando pelo Cais José Estelita, bairro do 

Recife e Vila Naval em Santo Amaro. Os bairros de Recife, Santo Antônio, São José e Santo 

Amaro possuem alguma parte do seu território inserido na área do projeto. Esse projeto vai 

alterar tão profundamente o espaço que seu prazo de conclusão é de 15 a 20 anos. 

 

Essas transformações segundo Lucas (2006, p.25): 

Pretendem, ao mexer de maneira inovadora no espaço urbano, alcançar resultados 
econômicos, ambientais, sociais e culturais que poderão transformar áreas 
abandonadas e bolsões de miséria em um novo território de oportunidades. No 
projeto, favelas e grandes vazios distribuídos em 470 hectares de terra, localizados 
desde o Coqueiral olindense até Brasília Teimosa, no Recife, deixam de ser antigos 
problemas e se apresentam como belas soluções. 

 

É um projeto de qualificação urbana e de estruturação de uma rede de equipamentos 

culturais que darão visibilidade internacional para as duas cidades que possuem excelente 

localização geográfica e uma enorme importância cultural, potencializando as atividades 

econômicas, turísticas e culturais. 

 

Num empreendimento de proporções tão grandes existem vários aspectos a serem 

estudados e inúmeros interesses a serem conciliados. Pois, para atender aos objetivos desse 

trabalho deve-se dar especial atenção à preservação da cobertura vegetal, a melhoria da 

qualidade ambiental e evitar que essas áreas se tornem isoladas com acesso a poucos. 

 

Segundo Lucas (2006) o projeto prevê várias metas sociais e ambientais. Onde 300 mil 

metros quadrados vão ser destinados para novas áreas verdes, o estuário dos rios Capibaribe e 

Beberibe vai ser valorizado, com isso pretende-se atrair animais, e também serão usados 

materiais e energias alternativas. Segundo Cláudio Marinho apud Lucas (2006, p.28),  

Do ponto de vista ambiental, todo o cuidado foi tomado. É um projeto consistente e 
não tem, em nenhuma de suas intervenções, nada que possa vir a agredir qualquer 
legislação e, mais do que isso, qualquer sentimento de conservação e preservação 
ambiental que possa surgir das pessoas mais qualificadas. 
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Não obstante faz-se necessário atentar para os impactos, principalmente no que se 

refere às transformações ambientais e a quantidade da cobertura vegetal. Por isso a 

necessidade de fazer um diagnóstico ambiental e localizar as áreas que ainda possuem 

cobertura vegetal. 

 

Também é importante democratizar a ocupação do solo, fazendo com que a área seja 

destinada não só ao turismo como também mantenha a população de baixa renda nos bairros, 

contribuindo para a inclusão social e para uma melhoria da qualidade ambiental e que não só 

atenda aos objetivos econômicos. 

 

Ainda segundo Lucas (2006, p.26): 

Estão planejadas ações como a modernização no Porto do Recife, inclusive com o 
aproveitamento de galpões portuários, e no antigo Terminal Açucareiro, que 
passará a exercer a função de terminal de passageiros. O istmo do Recife e Olinda 
receberá ligação de pedestres, facilitando e estimulando uma maior integração da 
população. 

 
Essa preocupação com a democratização é válida porque o progresso econômico que 

ocorreu e que vem ocorrendo não diminuiu as desigualdades sociais, pelo contrário, 

aumentou, gerando baixo nível de vida das populações e acesso seletivo à moradia e aos 

serviços públicos.  

 

A concentração de população nos grandes centros urbanos traz à tona a questão da 

cidadania onde se insere a problemática socioespacial, pois, a ocupação desordenada do 

espaço traz em si mesma a degradação ambiental e a deterioração da qualidade de vida da 

população. Com isso, nem sempre o acúmulo de riquezas na cidade traz melhorias para a 

população, pois essas podem ter acesso seletivo e contribuir para a desigualdade social. 

 

O importante desse projeto é a reutilização de espaços outrora ociosos e subutilizados. 

Segundo Lucas (2006), existe uma preocupação mundial com o resgate aos centros urbanos, 

valorizando esses espaços, como aconteceu em Lisboa, Londres e Amsterdã, trazendo para 

essas áreas não apenas capital relacionado ao turismo, indústria e comércio, mais também ao 

mercado imobiliário. 

O resgate da memória pode ser tido como tendência do mercado imobiliário, que se 
volta para bairros como o Pina e para a área próxima ao Cais de Santa Rita – onde 
foram lançadas, com sucesso instantâneo, duas torres residenciais pela Moura 
Dubeux. (LUCAS, 2006, p.29). 
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Nessa caracterização dos espaços tornou-se necessário citar as diferenças e 

particularidades sociais e ambientais de cada bairro. 

 

 

2.1.1 Bairro do Recife 
 

 

O bairro do Recife está localizado na área central da cidade do Recife. Fazendo parte 

do centro histórico. Possui 467,81 hectares, limitando-se a leste com o oceano atlântico, a 

cidade do Recife vai ser protegida por arrecifes artificiais e naturais, a norte com a junção dos 

Rios Capibaribe e Beberibe, a oeste com o Rio Capibaribe e a sul com a Bacia do Pina. Liga-

se ao continente pelas diversas pontes, como por exemplo, a ponte giratória, ponte do 

Limoeiro, Buarque de Macedo e Maurício de Nassau, como pode ser observado no mapa 3. A 

ponte do Limoeiro liga este bairro com o de Santo Amaro, a ponte Giratória liga com o bairro 

de São José, e as pontes Buarque de Macedo e Maurício de Nassau vão ligar essa ilha com o 

bairro de Santo Antônio. 

 

Os limites desse bairro: 

Inicia no Molhe de Olinda, limite Olinda/Recife, alcança a confluência dos Rios 
Beberibe e Capibaribe, segue até a Ponte da Tacaruna e continua pelo eixo do Rio 
Capibaribe passando pela Ponte de Limoeiro, atinge a Bacia do Capibaribe, Ponte 
Buarque de Macêdo, Ponte Maurício de Nassau, Cais da Alfândega e a Ponte 
Giratória (Rodo-ferroviária) onde deflete à esquerda passando pelo Porto atingindo 
os arrecifes, por onde segue até o molhe de Olinda, ponto inicial. (RECIFE, 1997, 
p.6) 
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Mapa 3: Bairro do Recife 
Fonte: CONDEPE/FIDEM, 2006 (modificado por Ana Regina Marinho) 
 

 

2.1.2 Bairro de Santo Antônio 
 

 

O bairro de Santo Antônio situa-se na ilha de Antônio Vaz e caracteriza-se como 

espaço de transição entre a ilha do bairro do Recife e o continente. Limita-se a leste com o 

Rio Capibaribe e com o bairro do Recife, a oeste com o Rio Capibaribe e com o bairro da Boa 

Vista, a norte com o Rio Capibaribe e a sul com o bairro de São José. Essa atual delimitação 
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do bairro de Santo Antônio pode ser visualizada no mapa 4. Possui uma área de 76,11 

hectares. 

 

A delimitação atual do bairro de Santo Antônio é: 

Inicia na Bacia do Rio Capibaribe por trás do Palácio do Governo, segue pelo eixo 
deste rio atingindo a Ponte Princesa Isabel, seguindo para a Rua da Aurora, 
atingindo a Ponte Duarte Coelho e Ponte da Boa Vista, prosseguindo pela Rua Dr. 
José Mariano, atingindo a Ponte Seis de Março (Ponte Velha), onde deflete à 
esquerda, passando pela Travessa Casa da Detenção, onde deflete à direita, 
atingindo a Praça Dom Vital, por onde prossegue pela Rua do Porão até atingir o 
Cais de Santa Rita, onde deflete à esquerda, atingindo a Avenida Martins de Barros, 
onde prossegue pelo eixo do Rio Capibaribe, passando as Pontes Maurício de 
Nassau, e Buarque de Macedo, pela bacia do Rio Capibaribe, por trás do Palácio do 
Governo, ponto inicial. (RECIFE, 1997, p.7) 

 

Atualmente tem se uma concentração de atividades comerciais e um grande número de 

prédios públicos. Por possuir essas características tem uma população flutuante muito 

grande. Porém, segundo Campos (2002) cerca de 30% da área construída está ociosa. Isso é 

facilmente percebido pelo grande número de edificações abandonadas. 

 
Mapa 4: Bairro de Santo Antônio 
Fonte: FIDEM, 2006. (Modificado por Ana Regina Marinho). 
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2.1.3 Bairro de São José 
 

 

O bairro de São José, um dos mais antigos e tradicionais bairros do Recife, possui uma 

área de 178 hectares e também está localizado no centro histórico da cidade do Recife, junto 

com os bairros do Recife, de Santo Antônio e da Boa Vista. Nos seus primórdios, o local 

correspondia junto com o bairro de Santo Antônio, ao que já foi a ilha de André de 

Albuquerque. Situado na parte central e mais urbana da cidade, tem como referências o 

Mercado de São José; o estuário da bacia do Pina; a Estação Central, onde hoje se encontra o 

Museu do Trem; a praça Sérgio Loreto e, sua espinha dorsal, as Ruas da Concórdia e 

Imperial. 

 
Em sua antiga configuração, o bairro tinha como limites, segundo Galvão (1927, 

p.62): 
 Ao norte a freguezia de Santo Antonio, pelo largo do Mercado ou Penha, rua da 
Assumpção, travessas do Carvalho e do Serigado, rua direita (Marcilio Dias), lado 
occidental desde aquella travessa até encontrar a rua Tobias Barreto (antiga becco 
dos Peccados Mortaes); por esta toda, seguindo à praça da Victoria, sendo da 
freguezia todos os pontos dessa linha; a leste o mar; ao sul à freguezia de Afogados, 
da qual se separa pelo rio Capibaribe, nas pontes respectivas; a oeste com a 
freguezia da Boa Vista pêlo mesmo rio Capibaribe. 

 
Esse bairro: 

É um marco de resistências territoriais e de particularidades sócio-espaciais, 
preservando suas características mais primitivas, associadas a uma população 
carente, com forte relação com o interior do estado e códigos de conduta muito 
claros: quem mora, consome ou trabalha no bairro, tem seus próprios ritmos, 
sempre de forma a conviver com a diversidade do local; há limites muito estreitos 
entre as territorialidades, representativos talvez da necessidade histórica de 
convivência entre grupos ou indivíduos que precisam compartilhar espaço e tempo 
e que, muitas vezes, são incompreensíveis para os visitantes, mesmo aqueles da 
própria cidade. Há, no entanto, um lento gradual enfraquecimento dessas forças 
territoriais do bairro, tendendo a uma degradação cada vez maior dessas áreas 
(CAMPOS, 2002). 

 

O bairro de São José é fortemente marcado pela presença de um rico patrimônio 

histórico-cultural formado por um conjunto arquitetônico relacionado às suas antigas igrejas, 

capelas, forte, casarões e sobrados, distribuídos pelas várias ruas que o constituem. Possui 

edificações com arquitetura antiga e construções comerciais que indicam a praticidade das 

edificações do século XX. Encontram-se ao mesmo tempo prédios que às vezes são casarios 

ou lojas de comércio varejista sem nenhuma preocupação com a estética, com reformas 

danosas ao patrimônio. 
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Esses atrativos histórico-culturais vêm sendo considerados atualmente como grandes 

motivadores de demanda turística e de geração de emprego, por isso precisam de um 

planejamento de gestão e preservação permanente visando o seu aproveitamento racional. 

Entretanto deve ser ressaltado, que este patrimônio não deve ser visto apenas como recurso 

econômico para o turismo, mas como uma herança cultural passível de ser vivenciada por 

toda a comunidade. 

 

A área ainda apresenta um acervo considerável de edificações antigas do século XVIII, 

XIX e do início do século XX, constituindo vários conjuntos, onde se observa, em grande 

parte, o traçado primitivo da trama urbana. Essa trama do sistema viário é caracterizada pelas 

ruas estreitas, becos e vielas tortuosas que se abrem, de vez em quando, em pátios. 

 

Em relação à delimitação atual (mapa 5), o bairro de São José: 

Inicia no Rio Capibaribe no lado esquerdo da Ponte Seis de Março (Ponte Velha), 
cruza este rio na direção do Cais do Areal, atingindo a Avenida Central no trecho 
final da Rua Azul, defletindo à direita, seguindo pela Avenida Central até a Ponte 
Ferroviária sobre o braço morto do Rio Capibaribe, onde deflete à esquerda pelo 
eixo, passando pela Ponte de Afogados e atinge a Ponte Nova da Avenida Sul 
(Ponte Cel. Eudoro Correia) na confluência com o Rio Tejipió, pela Avenida Sul 
sentido subúrbio-cidade; prossegue até o cruzamento com a Rua Bom Sucesso, 
onde deflete à direita até o encontro do Molhe do Cabanga com o cais da Avenida 
José Estelita, seguindo por esta até o Cais do Porto, onde deflete na cabeceira da 
Ponte Giratória pelo lado do Cais de Santa Rita até a confluência com a Avenida 
Martins de Barros e Travessa Arsenal de Guerra no Cais de Santa Rita, onde deflete 
à esquerda até atingir a Rua do Porão, seguindo para a Praça Dom Vital, atingindo a 
Rua Direita, onde deflete à esquerda, alcançando a Rua Tobias Barreto, seguindo 
por toda sua extensão até o encontro da Rua  Floriano Peixoto, por onde contorna a 
Praça da RFFSA (Pça. Visconde de Mauá) e segue pelo flanco esquerdo da Casa da 
Cultura (antiga Casa de Detenção) e antinge o Rio Capibaribe, pelo lado esquerdo 
da Ponte Seis de Março (Ponte Velha), ponto inicial. (RECIFE, 1997, p.8) 
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Mapa 5: Bairro de São José 
Fonte: FIDEM / URB / Central de Geoprocessamento, 2004. Modificado por Ana Regina Marinho. 
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2.1.4 Bairro de Santo Amaro 
 

 

O bairro de Santo Amaro possui uma área de 362,8 hectares. Com uma população 

conforme os dados do IBGE e do Atlas de Desenvolvimento Urbano da Cidade do Recife, 

ambos de 2000, de 29.140 habitantes. O bairro limita-se a norte com a cidade de Olinda, a 

leste com o Rio Capibaribe e o bairro do Recife e uma parte do bairro de Santo Antônio, a 

norte com os bairros da Boa Vista e Soledade e a oeste com os bairros da Boa Vista, 

Espinheiro, Torreão e Campo Grande. É ligado ao bairro do Recife pela ponte do Limoeiro 

(mapa 6). 

 

A atual delimitação do bairro de Santo Amaro é: 

Começa na cabeceira da Ponte Princesa Izabel ao lado da Rua Princesa Izabel, por 
onde segue cruzando a Rua do Hospício, até atingir a Rua do Príncipe, seguindo 
por toda a sua extensão, até encontrar a Avenida João de Barros; segue até tocar a 
ponte João de Barros, pelo seu lado direito, no cruzamento desta avenida com a 
Avenida Governador Agamenon Magalhães, onde deflete à direita, prossegue até 
atingir a Ponte da Tacaruna, limite Recife-Olinda; daí deflete à direita e segue pela 
margem esquerda da bacia do Capibaribe, tocando na cabeceira da Ponte do 
Limoeiro, continuando pela bacia do Rio Capibaribe por onde prossegue até a 
cabeceira da ponte Princesa Izabel, ponto inicial. (RECIFE, 1997, p.6). 

 

No início o bairro era apenas um pequeno e disperso aglomerado situado em meio de 

extensos manguezais e constituía. 

Bacia sedimentar formada através do processo de decantação, seu território é 
constituído por uma larga faixa de terra, na sua maioria, composta por terrenos 
pantanosos, mangues e terra alagáveis, as quais eram cercadas pelas águas dos rios 
Beberibe e Capibaribe. Esses elementos naturais eram de grande significado para a 
área que nas marés cheias tornavam suas terras completamente alagadas, cujo 
acúmulo e, posterior, evaporação dessas águas tornava possível a obtenção de sal. 
Em virtude disso, ali foram instaladas algumas salinas, bem como a esse fato está 
vinculada uma de suas primeiras denominações (Santo Amaro das Salinas). (CASÉ, 
2005, p.211). 

 

Alguns conjuntos arquitetônicos importantes são encontrados no bairro de Santo 

Amaro: Cemitério dos Ingleses (1814), Cemitério de Santo Amaro, o maior do Estado, 

inaugurado a 01 de março de 1851; Mercado de Santo Amaro e Hospital de Santo Amaro. 
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Mapa 6: Bairro de Santo Amaro juntamente com o bairro do Recife. 
Fonte: Recife. Atlas do desenvolvimento humano (2000). 
 

 

2.2 Efeitos da Urbanização nos Elementos Naturais no Espaço Urbano 
 

 

A caracterização ambiental de uma cidade é determinada pela descrição dos elementos 

que compõem o ambiente, tanto natural quanto construído e como estes interagem entre si. 

 

O nome Recife, da capital pernambucana, vem dos arrecifes localizados na costa da 

cidade, como pode ser visualizado na foto 1. 

Ensinam os filólogos que a palavra arrecife é a forma antiga do vocábulo recife e 
que ambos procedem do árabe, arraçif, que significa calçada, caminho 
pavimentado, linha de escolhos, dique, paredão, muralha, cais, molhe. No antigo 
castelhano arrecife tinha o sentido de caminho, banco ou baixio mar (...) Porque se 
originou de um acidente geográfico – o recife ou o arrecife – a designação do 
Recife não prescinde do artigo definido masculino: O Recife e nunca Recife. Por 
isso no Recife, do Recife, para o Recife e não em Recife, de Recife, para Recife 
(GONSALVES DE MELLO apud REZENDE, 2005, p.20). 
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Foto 1: Arrecifes localizados ao redor da Ilha do Recife 
Fonte: Felipe Serafim. 08/01/2008. 
 

O desenvolvimento do Brasil tem sido realizado de forma pouco planejada, com 

diversos conflitos tanto do âmbito institucional quanto tecnológico. Isso causa diversos 

impactos ambientais, principalmente devido à concentração urbana nas grandes cidades. Esse 

crescimento desordenado e acelerado dos ambientes urbanos provoca diversas mudanças no 

meio ambiente. Isso leva a um caos com um custo ambiental muito alto para a sociedade 

(GUERRA; CUNHA, 2001). 

 

Os moradores das cidades saturam e desgastam esse ambiente, lançando resíduos que 

ajudam a degradar o espaço e também consomem diretamente recursos naturais provenientes 

deste meio ou transforma-os em bens considerados necessários pelo ser humano. O 

crescimento desordenado das cidades que causam esses problemas é mais rápido do que as 

autoridades agem para contê-lo ou resolver os problemas já existentes (MARQUES, 2005). 

 
No início a cidade do Recife tinha uma flora e uma fauna bastante diversificada. Isso 

porque seus espaços antigamente eram recobertos por ricos ecossistemas, com predomínio de 

manguezais, mata atlântica e restinga, com sua vegetação e fauna nativa conservadas. 

 

O Recife aparece olhando para o mar, mas vizinho dos canaviais. A ocupação do 

espaço é marcada pela conquista das águas e por aterros que, ao longo do tempo, aumentaram 

a área passível de ocupação. Estes aterros foram iniciados no século XVII, com objetivos 

como o alargamento da península ao lado do rio Beberibe, a expansão horizontal da cidade na 

Ilha de Antônio Vaz ou para a construção de mocambos, levantados um pouco acima do solo, 

sua característica principal (RECIFE, 2004). 
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Essa forma predominante de ocupar o espaço através de aterros trouxe problemas de 

alagamentos, com as águas procurando retomar seus espaços em áreas dos bairros da Boa 

Vista e Ilha do Leite. Na época das grandes marés, acontece o transbordamento de vários 

canais existentes na cidade de Recife, incluindo o canal Derby-Tacaruna, que tem a sua 

dimensão reduzida pela sedimentação de matéria sólida proveniente de esgotos. 

 

Face às condições naturais que permeiam a análise do espaço urbano do Recife, para 

realização desse trabalho tornou-se necessário realizar uma caracterização mais aprofundada 

de quatro elementos naturais que aparecem no espaço urbano em estudo: água, flora, clima e 

fauna, com ênfase na flora. 

 

 

2.2.1 Recursos Hídricos e Solos 
 

 

Os alagados do Recife são uma constante na sua paisagem. São marcantes mesmo. 
Por onde se penetre na cidade, eles se apresentam acompanhados de seus gêmeos, 
os mangues e os mocambos. (...) Por entre o casario do bairro do Recife, já hoje um 
pouco timidamente, lá ele surge prás bandas do Salgadinho ou nas coroas formadas 
pela confluência dos rios Capibaribe e Beberibe (BEZERRA14 apud GOMES, 1997, 
p.63). 

 

Por volta da segunda metade do século XVIII o rio Capibaribe era utilizado para 

banhos, inclusive com objetivos medicinais. Por isso, as áreas próximas a esse rio e ao 

Beberibe começaram a ser ocupadas pela população que se sentia atraída pelos benefícios da 

água dos rios. Isso também acontecia, pois não existia o hábito de se tomar banho de praia, 

essas eram consideradas celeiros de todo tipo de lixo, inclusive animais mortos. 

O rio tinha grande poder de atração. Além dos banhos, por ele se faziam mudanças, 
se passeava de canoa ou de botes, aconteciam as românticas serenatas, costumes 
que se consolidavam no século XIX. Segundo Gilberto Freyre: Muita casa-grande 
de sítio, muito sobrado de azulejo, no Recife todo casario ilustre da Madalena – que 
hoje dá as costas para o rio – foi edificado com a frente para a água. O Recife 
ganhou outros contornos que se iam definindo, criando arrabaldes que se 
constituem em alternativas para quem estava exausto dos burburinhos do urbano 
(REZENDE, 2005, p.60). 

 

Todos os bairros da RPA 1 estão situados em áreas de planícies e são fortemente 

marcados pela presença de rios e canais; os rios têm uma extensão de 26.650m na região, 

sendo a maior no bairro do Recife, com 6.050m, 3.700m no bairro de São José, 2.900m no 

                                                 
14 BEZERRA, Daniel Uchoa Cavalcanti. Alagados, mocambos e mocambeiros. Recife: Editora Universitária, 1965. 
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bairro de Santo Amaro e em menor número Santo Antônio com 2.650m. Nos bairros do 

Recife, Santo Antônio e São José não se notam a presença de canais. Já no bairro de Santo 

Amaro existem canais com 2.600m de extensão (ver tabela 1). Os bairros de Recife, Santo 

Antônio, São José e Santo Amaro estão situados na extremidade leste do município, 

correspondendo à desembocadura dos rios Beberibe e Capibaribe no Oceano Atlântico, 

através das Bacias do Pina e Portuária. Seus solos são formados por areias acumuladas pelas 

correntes marinhas e dos rios, além dos aterros. 

Tabela 1: Extensão das margens de rios e canais por RPA 1 e bairros 
 R I O S C A N A I S 

RPA E BAIRRO Extensão Densidade Extensão Densidade 
 (m) (m/hab) (m/ha) (m) (m/hab) (m/ha) 

RPA 1 – CENTRO 26.650 0,32 17,64 7.060 0,32 4,67 
Boa Vista 900 0,05 5,17 2.250 0,13 12,93 
Cabanga 1.900 1,02 27,54 - - - 
Coelhos 1.550 0,23 36,05 - - - 

Ilha do Leite 3.000 2,88 125,00 130 0,12 5,42 
Ilha Joana Bezerra 3.000 0,28 33,33 830 0,08 9,22 

Paissandu 1.000 11,36 27,78 1.250 1,68 34,72 
Recife 6.050 10,71 14,65 - - - 

Santo Amaro 2.900 0,10 7,77 2.600 0,09 6,97 
Santo Antônio 2.650 6,25 34,42 - - - 

São José 3.700 0,34 20,67 - - - 
Soledade - - - - - - 

Fonte: PCR / SEPLAM / DEAM, 1993. 
 

Os bairros de Joana Bezerra, São José e Cabanga são contornados pelos braços do rio 

Capibaribe ao norte e a oeste e são limitados ao sul e a leste pela bacia do Pina. Os solos 

desses bairros são formados por depósitos de areias trazidas pelos rios e correntes marítimas e 

por aterros que se consolidaram nas margens dos cursos d’água. 

 

Os Rios Capibaribe e Beberibe são elementos preponderantes na formação do solo de 

toda cidade do Recife, onde o Capibaribe foi depositando seus sedimentos aluviais em 

pequenas coroas lodosas e em ilhotas que, crescendo e soldando-se umas às outras, acharam 

por construir uma estrutura deltóide, onde se associa a ação na planície aluvional do Recife, 

caracterizando-a como flúvio-marinha, pois ao longo da seqüência quaternária de variações 

do mar o entulhamento de que resultou a planície do Recife fez-se à custa de sedimentos ora 

fluviais, quando das regressões, ora marinhos, durante as transgressões (CASTRO, 1954). 

 

O solo onde se assenta a cidade do Recife foi formado através de vários conjuntos 

interdependentes, que através da análise estratigráfica de sedimentos evidencia uma porção de 
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fatos da evolução da cidade. No início segundo Castro (1964), foi na mistura incerta de água 

com terra, nos bancos de solo mal consolidados que nasceu e cresceu a cidade do Recife, a 

cidade anfíbia, pois como Amsterdã e Veneza as construções eram localizadas quase dentro 

d’água, parecendo através da visão aérea que os bairros flutuam nas águas. 

A cidade assenta nas terras baixas de uma extensa planície aluvional que se estende 
desde as costas marinhas, frisadas, em quase toda sua extensão por uma linha de 
arrecifes de pedra, até uma cadeia irregular de outeiros terciários, que a envolvendo 
em semicírculo, a separa das terras mais onduladas do interior. É essa planície 
constituída de ilhas, penínsulas, alagados, mangues e pauis, envolvidos pelos 
braços dágua dos rios que, rompendo passagem através da cinta sedimentar das 
colinas, se espraiam remansosos pela planície inundável. (CASTRO, 1964, p.167). 

 
 
2.2.2 Clima 
 

 

Segundo a classificação climática de Köppen, a cidade do Recife está numa área de 

clima predomínio As’ (quente e úmido com chuvas de outono-inverno). Segundo dados do 

INMET a temperatura média verificada nas normais climatológicas da cidade do Recife 

(1931-1960; 1961-1990) permanece sem grandes diferenças, sendo a máxima em torno de 

27ºC e a mínima em torno 24ºC. (gráfico 1). 

 
Gráfico 1: Temperatura média da cidade do Recife nos períodos de 1931-1960 e 1961-1990. 
Fonte: www.inmet.gov.br. Acessado em 28 de outubro de 2007. 
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No gráfico 2 é possível visualizar a média da precipitação em milímetros no mesmo 

período (1931-1960; 1961-1990) e segundo os dados nota-se que no período mais recente 

houve um aumento considerável na quantidade de chuva na área. 

 
Gráfico 2: Precipitação média da cidade do Recife nos períodos de 1931-1960 e 1961-1990. 
Fonte: www.inmet.gov.br. Acessado em 28 de outubro de 2007. 

 

Na cidade do Recife, a pluviosidade média chega a cerca de 2000 mm/ano e devido a 

sua geomorfologia, a altitude média com relação ao nível do mar, o elevado lençol freático e 

ao processo de urbanização que ocupou os espaços anteriormente destinados ao escoamento 

das águas, há várias localidades que sofrem com constantes problemas de alagamentos e 

assoreamento, pois o escoamento das águas é dificultado. 

 

Segundo Sattler15 apud Oliveira (1996), as principais causas de inundações e que 

frequentemente causam prejuízos sociais e econômicos vão ser “o escoamento superficial e o 

direcionamento do fluxo das águas para as redes de galeria pluviais” (p.6). 

 
A urbanização faz com que se diminua a quantidade de água disponível para as plantas 

e isso altera a umidade do ar, contribuindo para a modificação do regime hídrico. (SATTLER 

apud OLIVEIRA, 1996). Esses pontos críticos resultam da impermeabilização da água no 

solo favorecido pelo asfaltamento de ruas, pelas construções, entre outros. 
                                                 
15 SATTLER, M.A. Arborização urbana e conforto ambiental. In: CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE ARBORIZAÇÃO URBANA, 1, 
1992. Vitória. Anais... Vitória: Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, 1992. p.15-28. 
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O fator umidade é importante para compreensão da influência do clima na análise das 

condições ambientais. Segundo o INMET, no período de 1931-1960 a porcentagem da 

umidade se manteve dos 76 a 82%, enquanto que no período de 1961-1990 a umidade relativa 

do ar variou um pouco mais entre 73 a 85%. (gráfico 3). 

 

Estudos na área de climatologia urbana indicam que a urbanização contribui 

significativamente para as alterações climáticas, principalmente no aumento da temperatura. 

Isso ocorre devido a grande quantidade de edificações e áreas impermeabilizadas e 

consequentemente uma diminuição da cobertura vegetal. 

 

Lombardo, 1990, apud Barros (1998, p.39) ao analisar as variações de temperatura da 

cidade de São Paulo afirma que ao fazer a: 

Correlação entre o uso do solo urbano e as variações de temperatura superficiais em 
diferentes áreas da cidade de São Paulo, verificou que o uso intenso com forte 
verticalização, alta densidade demográfica e pouca quantidade de vegetação, são 
fatores que ocasionam um aumento de temperatura. A concentração de edifícios é 
também uma variável que interfere no clima urbano, conforme OKE (1988) pois, 
resultam num aumento das perturbações do fluxo de vento. 

 

 
Gráfico 3: Umidade da cidade do Recife nos períodos de 1931-1960 e 1961-1990. 
Fonte: www.inmet.gov.br. Acessado em 28 de outubro de 2007. 
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Os efeitos da urbanização sobre o espaço urbano podem ser melhor percebidos através 

dos dados da tabela 2. Nela vale também salientar o aumento da precipitação por causa do 

calor e da temperatura anual e no inverno. Há uma diminuição da umidade relativa do ar e na 

radiação global e da duração da luz solar. A velocidade do vento também diminui 

contribuindo assim para aumentar a sensação de calor. 

 

A arborização tem influência no micro, meso e macroclima. “É possível utilizar o 

sombreamento da arborização como meio de controle das adversidades climáticas, termais e 

hídricas, utilizando-o para incrementar condições de conforto no meio urbano” (ALVAREZ, 

2004, p.106). 

 

Em grandes áreas construídas, onde o solo foi impermeabilizado, e ainda onde há 

poucas árvores, há a formação de ilhas de calor. 

SANSIGOLO el al. (1985), constataram tendência ao aumento de temperatura ou 
aquecimento de sua atmosfera em até 10ºC, nas grandes cidades brasileiras, porém, 
mesmo em áreas urbanas de porte inferiores, ocorrem estas alterações, como 
constatou MENDONÇA (1994), estudando o clima urbano de Londrina, que 
detectou a ocorrência de ilhas de calor de elevada magnitude. Foram registradas 
diferenças de aproximadamente 15ºC, (23,4ºC – 41,4ºC) entre a área urbana de 
Londrina (principalmente nos espaços verdes urbanos) e a superfície rural 
circunvizinha (com solos nus), reafirmando a importância do verde urbano como 
elemento atuante na amenização da temperatura do clima local. (BARROS, 1998, 
p.39). 

 

Tabela 2: Mudanças médias em elementos climáticos causados pela urbanização. 
Elementos Alterações climáticas em 

relação ao meio rural 
Nebulosidade: 

Céu encoberto 
Neblina, no inverno 
Neblina, no verão 

 
+5-10% 
+ 100% 
+ 30% 

Precipitação total +5-10% 
Umidade relativa: 

Inverno 
Verão 

 
- 2% 
- 8% 

Radiação: 
Global 
Duração da luz solar 

 
- 15-20% 
- 5-15% 

Temperatura: 
Média anual 
Média no inverno 

 
+ 0.5-1º C 
+ 1-2º C 

Velocidade do vento: 
Média anual 

 
- 20-30% 

Fonte: LANDSBERG16, TURK17 apud OLIVEIRA, 1996, p.6. 
 

                                                 
16 LANDSBERG, H.E. Climates and urban planning. Urban climates, v.254, p.364-374. 1970. 
17 TURK, A. et al. Tratado de ecologia. México: Interamericana, 1976. 453p. 
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As áreas verdes têm influência benéfica no clima, do ponto de vista de amenização dos 

efeitos da densidade de áreas edificadas, no aumento do sombreamento, diminuição da 

temperatura do ar, diminuição da velocidade do vento, fatores estes que reduzem 

significativamente o dispêndio energético de aparelhos de ar condicionado e outros sistemas 

de refrigeração de ar. 

A arborização urbana, é um poderoso instrumento de que se dispõe na composição 
do processo de urbanização, quando se tem que fazer valer uma maior produção de 
oxigênio, bem como a defesa contra vento e sol excessivos e o volume significativo 
de poluição sonora. Dentro deste processo, a queda da temperatura pela absorção de 
raios solares e pela transpiração da folhagem, completam os efeitos técnicos 
considerados. Por outro lado, a estética da composição da paisagem, a benéfica 
influência psíquica sobre o homem e até a produção de alimentos (se as árvores 
forem frutíferas) e outros derivados, serão responsáveis como elementos vivos na 
produção de espaços melhor habitáveis. Por isso, a arborização das cidades requer 
especial atenção. (VERAS, 1985, p.18). 

 

 

2.2.3 Flora 
 

 

“A vegetação é o elo final da cadeia da interação relevo-rocha-clima-rio-solo, 

exprimindo e fechando a totalidade do processo estrutural de arrumação corológica da 

natureza. Por isso, é ela a forma sintética mais completa e total dessa estrutura”. (MOREIRA, 

2006, p.54). 

 

Considerando-se o aspecto vegetação, constata-se a presença de áreas verdes 

significativas no centro da cidade, com resquícios de vegetação típica de mangue, ocupando 

terrenos alagadiços ao longo do rio Capibaribe, nas proximidades da Ilha Joana Bezerra e do 

bairro de Santo Amaro. 

A vegetação dos ambientes de mangue é característica de áreas litorâneas, 
periodicamente alagadas pelas águas de rios e marés, e adaptada às condições de 
salinidade. Os manguezais são áreas de criação, refúgio permanente ou temporário 
para muitas espécies de peixes, crustáceos ou moluscos capturados pela pesca. 
Diversas espécies desovam nas regiões de mangue, onde larvas e filhotes vivem sua 
fase inicial. Como muitos peixes e moluscos reproduzidos nos manguezais servem 
de alimentos para outros seres vivos que habitam os mares e oceanos, eles têm uma 
importância muito grande na cadeia alimentar. A maioria dos peixes tem no 
mangue o estágio inicial de sua cadeia alimentar (FLORENZANO, 2002, p. 69). 

 

A flora desenvolvida nos terrenos alagadiços e salobros é representada pelo mangue 

que constituía o revestimento vegetal que recobria primitivamente a área hoje ocupada pelos 
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bairros em estudo e suas extensões. Estes desempenharam um papel importante na 

colonização da zona de lamaçais salobros constituindo-se nos construtores e fixadores de solo.  

 

O mangue presente na região abrigava e alimentava uma fauna especial, formada por 

ostras, moluscos e caranguejos. Vale fazer alusão que muitos desses pequenos animais 

contribuíam com suas carapaças e seus esqueletos calcários, para a estruturação e 

consolidação do solo em sua formação. No passado recente da planície formada pelos 

aluviões carreados pelos rios e pelas areias marinhas através dos aterros e das  drenagens, no 

intuito de dar ao solo a consistência, o declive, a forma e a extensão mais apropriada à 

ocupação humana; foram surgindo os bairros na cidade do Recife (CASTRO, 1954). 

Algumas variedades de mangues mais conhecidos nos alagados do “grande 
Recife”: MANGUE VERMELHO (Rhizophora mangle) é a variedade que tem 
sofrido maior devastação. Sua fibra é dura e tem a coloração vermelha que fornece 
tinta para colorir as fibras usadas nas tecelagens caseiras (redes de dormir e pescar) 
e artefatos de pesca. É uma espécie bastante encontrada nos alagados de Olinda e 
Recife. Também é chamado de mangueiro – sapateiro – preto-negro – de pendão, 
etc.; MANGUE MANSO (Terminalia aggregata) que é um tipo frondoso, 
chegando a impressionar pela sua altura e beleza. As raízes são cauleosas que ao 
descerem dos galhos, em tôrno do tronco, formam verdadeiros tapumes. Talvez, por 
este motivo seja ele nas variedades dessa planta, aquele de maior poder de fixação e 
solidificação dos alagados. Sua fibra é branca e macia. É também conhecido pelos 
nomes de branco, sereíba e botão; MANGUE AMARELO (Avicennia nítida) 
espécie de pequeno porte, fibra ligeiramente creme. É conhecido ainda pelos nomes 
de ciriúba e guapirá; MANGUE CANOÉ (Avicennia schaucriana) escasso na 
planície Recifense; e MANGUE CANAPOMBA (Lagucularia recemosa), 
conhecido popularmente pelo nome de rasteiro (BEZERRA apud GOMES, 1997, 
p.65). 

 

Na tabela 3 pode ser visualizado quantos hectares ainda existem de área verde pública 

na RPA1 e no destaque os bairros de estudo. O bairro de Santo Antônio possui 7,67% de área 

verde da RPA1, o bairro de São José tem 6, 34% e o do Recife o menor número, 3, 68%. Já o 

bairro de Santo Amaro possui 49,14% do total de áreas verdes da RPA1. Essas áreas verdes 

são principalmente visualizadas nas bordas do rio, devido ao mangue, nas praças, parques e 

refúgios existentes. 
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Tabela 3: Total e densidade de áreas verdes, segundo RPA e bairros. 

TOTAL 
PRAÇAS, PARQUES E 

REFÚGIOS 
UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO DENSIDADE 
RPA E BAIRRO 

Área (ha) (%) Qtd (%) 
Área 
(ha) (%) Qtd* (%) Área (ha) (%) (m²/hab) 

CIDADE DO 
RECIFE 6.919,57 - 462 - 185,94 - 20 - 6.733,63 - 1,41 

            
RPA 1 – 
CENTRO 47,97 100 90 100 44,46 100 1 100 3,51 100 6,18 
Boa Vista 5,97 12,44 13 14,44 5,97 13,42 - - - - 4,00 
Cabanga 3,57 7,45 8 8,89 3,57 8,04 - - - - 22,31 
Coelhos 0,02 0,04 1 1,11 0,02 0,04 - - - - 0,03 

Ilha do Leite 1,05 2,20 5 5,56 1,05 2,37 - - - - 11,54 
Ilha Joana Bezerra 3,63 7,56 3 3,33 0,12 0,26 1 100 3,51 100 3,33 

Paissandu 1,33 2,77 6 6,67 1,33 2,99 - - - - 17,40 
Recife 1,77 3,68 12 13,33 1,77 3,97 - - - - 25,30 

Santo Amaro 23,57 49,14 19 21,11 23,57 53,01 - - - - 8,49 
Santo Antônio 3,68 7,67 9 10,00 3,68 8,27 - - - - 107,85 

São José 3,04 6,34 11 12,22 3,04 6,84 - - - - 3,06 
Soledade 0,34 0,72 3 3,33 0,34 0,77 - - - - 1,38 

(*) A quantidade total das ZEPAS para a Cidade do Recife é de 20 unidades. Porém, nas RPA e bairros mesmo que 
parcialmente situadas, foram consideradas pertencentes aos locais citados. 
Fonte: PCR/SEPLAM/DEAM, 1996. 

 

Existem outras áreas que possuem remanescentes de cobertura vegetal (mangues, 

arborização urbana) e que não foram incluídas nesse cadastro e por esse motivo também não 

foram inseridas nesse trabalho, pois se pautou no estudo específico das características da flora 

apenas nas praças, parques e refúgios existentes nos bairros do Recife, Santo Antônio, São 

José e Santo Amaro segundo o cadastro de parques, praças e refúgios da cidade do Recife de 

1995. Esse corte foi necessário para que a pesquisa se tornasse viável. 

 

Para uma maior compreensão das áreas verdes existentes nos bairros em estudo foi 

necessário realizar uma correta definição do que a Prefeitura do Recife considera como 

praças, parques e refúgios. Parques e praças vão ser os espaços que possuem vegetação e que 

podem ou não ter equipamentos de recreação seja essa ativa ou passiva. Já os refúgios vão ser 

áreas arborizadas que acompanham o traçado geométrico das vias. Nesses estão incluídos os 

jardins e os largos, cuja maioria dessas áreas se localizam no centro expandido e se distribuem 

entre a margem de rios e canais. (RECIFE, 1995). 

 

No bairro do Recife, segundo o Cadastro de Parques, Praças e Refúgios da Cidade do 

Recife (1995) e que está expresso na tabela 3 são encontradas 12 áreas que correspondem a 

Praça Tiradentes, Praça Arsenal da Marinha – Artur Oscar, Praça Forte do Brum, Praça Luso-
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Brasileira, Praça Ascenso Ferreira, Refúgio da Avenida Cais do Apolo, Refúgio da Avenida 

Cais da Alfândega, Refúgio da Ponte Giratória e o Refúgio da Rua da Moeda. A Praça Rio 

Branco, o Refúgio das Avenidas Alfredo Lisboa e Rio Branco e o Refúgio da Avenida 

Alfredo Lisboa se encontram nos dias de hoje unidas numa mesma Praça, denominada Rio 

Branco e mais conhecida como Março Zero. Todas as praças e refúgios podem ser 

visualizados no mapa 8 e nas fotos 2, 3, 4, 5, 6 e 7. As áreas verdes encontradas nesse bairro 

correspondem a 13,33% na RPA 1. 

 

Ainda segundo o Cadastro (1995) em Santo Antônio são encontradas 9 áreas verdes, 

Praça da República, Praça Joaquim Nabuco, Praça da Independência / do Diário, Praça 

Dezessete, Refúgio / Jardim do Teatro Santa Isabel, Refúgio / Jardins Suspensos do Rio 

Capibaribe, Refúgio da Rua de Santa Rita / Cais de Santa Rita, Refúgio da Avenida 

Guararapes e o Refúgio da Rua Floriano Peixoto, essas áreas vão corresponder a 10% das 

áreas totais da RPA 1, conforme mapa 9 e fotos 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 

 

No bairro de São José, tem-se Praça Sérgio Loreto, Praça Frei Caneca – B, Praça Frei 

Caneca – A, Praça Cinco Pontas, Praça Visconde de Mauá (Praça da Central), Praça Dom 

Vital (Praça do Mercado), Praça da Restauração/do Pirulito, Refúgio da Avenida Sul, Refúgio 

do Viaduto de Cinco Pontas, Refúgio das Ruas da Concórdia e Imperial, Refúgio da Avenida 

Sul e da Rua Imperial, de um total de 11 que correspondem a 12,22 % do total da RPA 

1.(RECIFE, 1995). É possível observar a localização no mapa 10 e nas fotos 14, 15, 16 e 17. 
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Mapa 8: Bairro do Recife 
Fonte: CONDEPE/FIDEM, 2006. Modificado por Ana Regina Marinho. 
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Foto 2: Praça Tiradentes. 19/01/2008 Foto 3: Praça do Arsenal da Marinha – Artur Oscar.  

08/01/2008. 
Fonte: Ana Regina Marinho 

 

   
Foto 4: Praça Forte do Brum.  19/01/2008 Foto 5: Refúgio da Avenida Cais da Alfândega.  

19/09/2007. 
Fonte: Ana Regina Marinho 

 

  
Foto 6: Refúgio da Avenida Cais do Apolo; Foto 7: Praça Rio Branco – Marco Zero. 

Fonte: Felipe Serafim. 08/01/2008. 
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Mapa 9: Bairro de Santo Antônio 
Fonte: FIDEM, modificado por Ana Regina Marinho 
 

  
Foto 8: Praça da República. Foto 9: Praça Joaquim Nabuco 

Fonte: Ana Regina Marinho. 17/11/2007. 
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Foto 10: Praça da Independência – do Diário. Foto 11: Praça Dezessete. 

Fonte: Ana Regina Marinho. 17/11/2007. 
 

  
Foto 12: Refúgio / Jardins do Teatro Santa Isabel. Foto 13: Refúgio / Jardins Suspensos do Rio 

Capibaribe. 
Fonte: Ana Regina Marinho. 17/11/2007. 

 

  
Foto 14: Praça Sérgio Loreto. 19/09/2007. Foto 15: Praça Visconde de Mauá - Metrô. 17/11/2007. 

Fonte: Ana Regina Marinho. 
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Mapa 10: Bairro de São José. 
Fonte: FIDEM / URB / Central de Geoprocessamento. Modificado por Ana Regina Marinho 

 

Por fim o bairro de Santo Amaro que possui 19 áreas e é o único entre os bairros 

estudados que possui um parque, o Treze de Maio. Entre as praças e os refúgios que se 

localizam nessas áreas estão a Praça Onze de Junho, Praça da Saudade ou do Campo Santo, 

Praça Simon Bolívar, Praça Cívica, Praça General Carlos Pinto, Praça Olavo Bilac, Praça 

Alberto Pinto, Praça Professor Agamenon Magalhães, Praça Mário Melo, Praça Beatriz 
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Pereira Carneiro, Praça General Abreu e Lima, Refúgio/Jardins da Avenida Agamenon 

Magalhães, Refúgio/Jardins da Rua da Aurora, Refúgio da Avenida Mário Melo, Refúgio da 

Rua Frei Cassimiro, Refúgio da Rua Numa Pompílio, Refúgio da Rua do Veiga, Refúgio da 

Rua dos Palmares. Estas áreas correspondem a 21,11% do total da RPA 1. (RECIFE, 1995). 

Conforme mapa 11 e fotos 16, 17, 18, 19, 20 e 21. 

 
Mapa 11: Bairro de Santo Amaro juntamente com o bairro do Recife. 
Fonte: Recife. Atlas do desenvolvimento humano (2000). 
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Foto 16: Praça Cívica. Foto 17: Praça do Campo Santo. 

Fonte: Ana Regina Marinho. 19/01/2008. 

    
Foto 18: Refúgio da Avenida Frei Cassimiro. Foto 19: Refúgio da Rua Numa Pompílio. 

Fonte: Ana Regina Marinho. 19/01/2008. 

  
Foto 20: Refúgio da Avenida Mario Melo. 
19/01/2008. 

Foto 21: Refúgio da Rua da Aurora. 31/10/2007. 

Fonte: Ana Regina Marinho. 
 

Nenhum dos bairros em estudo possui alguma unidade de conservação, segundo a 

Prefeitura da Cidade do Recife. Na RPA 1 somente a Ilha de Joana Bezerra possui uma dessas 

unidades. Apesar da ausência de U.C. existem grandes espaços verdes públicos, como por 
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exemplo: Parque Treze de Maio, Praças da Saudade, Onze de Junho (Santo Amaro), Praça da 

República, no bairro de Santo Antônio. As outras pequenas localidades possuem importante 

função paisagística e servem para amenizar a quantidade de edificações e espaços cinza. 

 

Outras características puderam ser observadas nas praças, parque e refúgios no 

cadastro e no trabalho de campo, dados esses de caráter qualitativo, como por exemplo, 

calçamento, arborização, equipamentos de lazer, iluminação e presença de barracas nas áreas. 

Todos esses dados precisam de constante atualização, pois podem ser modificados 

rapidamente. Então a tabela 4, foi realizada através do modelo encontrado no cadastro, porém 

atualizado com informações obtidas na pesquisa de campo. 

Tabela 4: Dados qualitativos – Estados dos parques/praças/refúgios da RPA 1 
CALÇAMENTO ARBORIZAÇÃO EQUIPAMENT/LAZER ILUMINAÇÃO BAIRRO/ 

RPA BOM/REG RUIM/AUS BOM/REG RUIM/AUS BOM/REG RUIM/AUS BOM/REG RUIM/AUS 
PÇA./REFÚGIOS 
C/ BARRACAS 

BOA VISTA 10 03 12 01 - 13 10 03 04 
CABANGA 01 07 02 06 - 08 06 02 01 
COELHOS 01 - - 01 - 01 - 01 - 
ILHA DO 
LEITE 

04 01 02 03 - 05 02 03 02 

JOANA 
BEZERRA 

02 01 - 03 - 03 02 01 - 

PAISSANDÚ 04 01 05 - - 05 05 - 01 
RECIFE 08 04 09 03 - 12 11 01 04 
SANTO 
AMARO 

09 10 14 05 10 09 13 06 03 

SANTO 
ANTÔNIO 

07 02 06 03 - 09 09 - 03 

SÃO JOSÉ 07 04 06 05 02 09 07 04 02 
SOLEDADE 02 01 03 - - 03 02 01 - 
RPA 01 55 34 59 30 12 77 67 22 20 

Fonte: Recife, 1995. 
 
A maior parte do calçamento do parque, das praças e refúgios dos bairros em estudo se 

encontra em estado bom/regular de conservação (trinta e um, o que equivale a 61%), só que 

um grande número também está ruim ou ausente, vinte, equivalente a 39%. Com relação à 

iluminação a maior parte também se encontra em estado bom/regular, quarenta, 78% sendo 

apenas onze, 22% com iluminação ruim ou ausente. Vale ressaltar tendo o bairro de Santo 

Antônio nenhuma dessas características. 

 

Já com relação à arborização a maioria também se encontra em estado bom/regular, 

trinta e cinco, 69%. Sendo dezesseis, ou 31% ruim ou ausente. Esse dado é muito importante 

para verificar como esse elemento está sendo cuidado pelos gestores e pela população. Outro 

elemento importante que serve para integrar a população com o entorno é a construção de 

equipamentos de lazer. Tanto este elemento quanto a arborização são importantes para que a 

população que mora ou freqüenta, façam bom uso de suas funções e prezem pela sua 

conservação. Doze elementos, dentre as praças, parque e refúgios estudados possuem barracas 
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no seu território. Esse é mais um uso que deve ser levado em consideração no planejamento e 

gestão do espaço. 

 

O cadastro de praças, parques e refúgios da cidade do Recife pode subsidiar ações dos 

órgãos de controle, gerência e manutenção das áreas verdes públicas, principalmente pela sua 

escassez no Recife. Assim devem ter uma atenção especial dos gestores e da população que 

freqüenta esses espaços. (RECIFE, 1995). Essa situação é grave, pois o maior problema da 

ausência do verde está na falta de planejamento. 

 

É necessário um maior esforço para ampliar essas áreas verdes públicas, pois é 

primordial preservar áreas de mangues e que ainda possuam cobertura vegetal pelos 

benefícios que essas áreas podem causar no espaço urbano.  

 
O verde cedeu espaço para as edificações, grandes prédios, ruas de concreto. As 

espécies vegetais são derrubadas pelas mais diversas razões é só o capital ter interesse em 

alguma área, tenha ela ou não a presença de cobertura vegetal. As agressões ocorrem de todas 

as formas. Vão de uma podação mal feita, com uso de técnicas não recomendadas até a morte 

natural, pela completa falta de manutenção. E é essa situação que precisa ser modificada. 

 
Além de conhecer a quantidade, é necessário haver uma preocupação com as espécies 

existentes, a distribuição, a condição fitossanitária, como elas estão distribuídas no espaço 

urbano e suas características atuais, como será mostrado a seguir. 

 

 

2.2.3.1 Espécies 
 

 

Para realização do levantamento das espécies mais comuns encontradas nas áreas 

verdes das praças, parques e refúgios estudados foi levado em consideração a metodologia de 

levantamento da arborização de Veras (1985). Sentiu-se a necessidade em campo de realizar 

algumas modificações no modelo original, sendo esse a base de levantamento conforme 

apêndice A. 

 

Nos bairros do Recife, Santo Antônio, São José e Santo Amaro foram encontrados 

diversas espécies como as observadas na tabela 5: 
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Tabela 5: Espécies encontradas nas praças, parques e refúgios dos bairros do Recife, Santo Antônio, São José e Santo Amaro. 

FLORAÇÃO NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO ALTURA 
(M) 

COPA FOLHAGEM 
Cor Época 

FRUTOS DESTAQUE 

1- Acássia gigante Cassia grandis L.f. Até 20,00 Ampla, arredondada, 
pouco densa 

Caduca Rósea Set-Nov. Vagem Desenvolvimento lento. Linda floração. Raízes 
superficiais. 

2- Acássia mimosa Pithecellobium dulce Benth. 15,00 Arredondada irregular Caducas Alva-amarelada Fev. Vagens 
recurvas 

Cresce rápido. Flores perfumadas. Frutos 
apreciados pela avifauna. 

3- Algodão da praia Hibiscus tilliaceus L. Até 10,00 Globosa, bastante densa. Perene Amarela Várias vezes 
ao ano. 

Imperceptíveis Flores escorregadias. Raízes favoráveis aos 
passeios 

4- Amendoeira-da-índia Terminalia cattapa L. 8-12,00 Em patamares. Ótima 
sombra 

Caduca Branca-esverdeada Freqüente Amendoa Raízes superficiais, fortes. Folhas graúdas 
provocam entupimento das redes subterrâneas. 

5- Azeitoneira Syzygium jambolanum (Lam.) D.C.        
6- Coco-babão Syagrus ramanzoffiana (Chamisso) 10-15,00 Características sensíveis: Ereto, bastante elegante. 

Usos/Utilidades: Mais freqüente em praças 
7- Coqueiro-da-bahia Glassman 

Cocos nucifera L. 
12-15,00 Características sensíveis: Movimentação vivaz da folhagem, oscilação pendular da copa. 

Usos/Utilidades: Assegurado o desfrute periódico, podem compor jardins centrais, cortinas verdes. 
8- Craibeira Tabebuía caraíba (Mart.) Bureau. 9-10,00 Arredondada, afunilada 

para baixo. 
Caduca Amarela Out.-Nov. Vagem Crescimento médio/lento. Raízes superficiais. 

9- Dendezeiro Elaesis guineensis Jacq        
10- Espirradeira Nerium oleander Lin. 3,50 Esgalhada Perene Rósea, alva, rubra Ano todo ... Bela floração; considerada tóxica. 
11- Fico Bejamim Ficus microcarpa L.f. Até 10,00 Arredondada, ampla, 

densa 
Caduca Imperceptíveis (em 

sicôneo) 
Abr.-Mai. Sicônio Crescimento lento. Raízes superficiais e aéreas. 

12- Figueira italiana Ficus elastica Roseb. 12,00-15,00 Copa poderosa (diâmetro de 15,00-20,00), folhas de tons mutantes. Raízes pendentes qual cabeleira vegetal. 
13- Flamboyant Delonix regia (Boj.) Raf. 8-12,00 Senoidal ampla, 

transparente. Sombra 
tênue. 

Caducas Vermelha, laranja Out - Mar. Vagem Folhagem delicada, verde claro, expandida 
floração, raízes superficiais, muito agressivas. 

14- Macaibeira Acroconia intumescens Drude Até 7,00 Características sensíveis: Aparência feminina no talhe e copa arredondada, algo como cabeleira. 
Usos/Utilidades: Muito ornamental em grupo e de uso individual como escultura. 

15- Mangueira Mangifera indica L.        
16- Oiti-da-praia Licania tomentosa (Benth) Fritisch. Até 15,00 Globosa. Excelente 

sombreamento. 
Persistente Branca Nov - Dez Drupas carnosas 

comestíveis 
Crescimento lento. Folhagem nova com penugem 
esbranquiçada. Raízes fortes, superficiais, 
agressivas às calçadas. 

17- Palmeira Imperial Roystonea oleracea O.F. Cook Até 20,00 Características sensíveis: A mais nobre, aristocrática de todas. Reúne a beleza das formas e das cores a uma notável sugestão de força e grandeza. 
Usos/Utilidades: Uso solene, monumental, em alamedas ou isoladas como marco, signo, escultura viva.. 

18- Papoula Hibiscus rosa-sinensis 3-5,00 Esgalhada / pouca sombra Caduca Vermelha, vinho, 
branca, rósea-
alaranjada 

Ano todo ... Floração abundante, necessita poda adequada. 

19- Pau-Brasil Caesalpina echinata Lam. Até 30,00 Globo-alongada, densa, 
ótima sombra 

Semi-caducas. Amarela Out – Jan. Vagem. O mais belo tom de verde de nossa flora. Linda 
floração. Raízes sem danos aparentes às calçadas. 

20- Pau d’arco amarelo Tabebuia chrysotricha (Mart.) ex 
DC Standley 

Até 12,00 Arredondada, alongada, 
densa/boa sombra. 

Caduca Amarela. Ago – Out. Vagem Floração explêndida coincidente com a queda das 
folhas. Indicada para passeios largos 

21- Pau d’arco roxo Tabebuia avellanedae Lor. Ex 
Griseb 

10-15,00 Arredondada alongada. 
Boa sombra 

Caduca Roxo-claro Set - Dez Vagem Folhas caducam durante a vistosa floração. Raízes 
compatíveis aos passeios. 

22- Sibipiruna Caesalpina peltophoroides Benth 12-15,00 Ampla, campanular, 
achatada. Boa sombra. 

Caduca Amarela Dez - Fev Vagem Folhagem delicada verde-claro, transparente. 
Crescimento de médio a lento. Bela floração. 
Raízes superficiais. 

23- Sombreiro Clitoria racemosa Benth Até 12,00 Ampla, campanular, 
achatada. Ótima sombra. 

Caduca Lilás-azulado Jan - Abr Vagem Bela floração olorosa. Raízes superficiais 
agressivas aos passeios. Cresce muito rápido 

Fonte: Mesquita, 1996; Mascaró L., Mascaró J., 2005. Modificado por Ana Regina Marinho. 
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Nas fotos 22, 23, 24, 25, 26 e 27 é possível observar algumas das espécies existentes 

nos bairros em estudo. 

     
Foto 22: Craibeira (Tabebuía caraíba (Mart.) 
Bureau)  

Foto 23: Amendoeira (Terminalia cattapa L).

Fonte: Ana Regina Marinho. Tiradas no Refúgio da Rua da Aurora em 19/01/2008. 
 

     
Foto 24: Macaíba (Acroconia intumescens Drude) 
 

Foto 25: Acássia Mimosa (Pithecellobium dulce 
Benth)

Fonte: Ana Regina Marinho. Obtidas no Refúgio da Rua da Aurora em 19/01/2008. 
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Foto 26: Sombreiro (Clitoria racemosa Benth), paineira 
e oitizeiro (Licania tomentosa (Benth) Fritisch)., na praça 
do Campo Santo. 

Foto 27: Variedade de espécies no Refúgio da Rua da 
Aurora 

Fonte: Ana Regina Marinho. 19/01/2008. 
 

Existe uma preocupação com a inserção de espécies exóticas nas áreas verdes da 

cidade por facilidade de adaptação, sendo que deve haver uma preocupação com relação a 

essas, pois elas podem causar danos irreversíveis no espaço onde for inserida. Por isso que é 

tão importante num processo de planejamento / gestão ambiental saber que espécies existem e 

quais realmente são ideais para cada localidade. 

 

 

2.2.3.2 As condições de conservação e fitossanidade das espécies 
 

 

Compreender a condição fitossanitária também é essencial para o planejamento e a 

gestão ambiental das cidades, pois dessa forma é possível distinguir os problemas existentes 

nas espécies, como por exemplo, espécies exóticas, pragas, problemas na fiação e no 

calçamento, desmatamento, má formação das espécies, entre outras. 

 

As maiorias das espécies observadas estão bem desenvolvidas e em bom estado de 

conservação, porém também existem espécies com problemas com ataques de cupim, 

atrofiada, envelhecida, com apodrecimento no caule, calçamentos destruídos pela raiz e fiação 

nas árvores, este último problema pode ser observado na foto 28. A idade é bastante diversa, 

tendo desde espécies recém plantadas ainda no jarro até árvores muito antigas de vários anos. 
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Na vegetação urbana se tem a presença de poucas espécies nativas. Há uma 

predominância de espécies exóticas e isso ocorre devido a fatores culturais e pela urbanização 

que conduz à falta de condições para o suporte de muitas espécies da flora nativa, devido as 

alterações causadas. Há uma grande homogeneidade com relação à flora urbana nas cidades e 

no Recife também ocorre, com uma grande predominância de espécies como por exemplo 

plantas utilizadas para o ajardinamento, casuarina e flamboyant (Delonix regia (Boj.) Raf.) 

(CAVALHEIRO, 1991). 

 

A amendoeira (Terminalia cattapa L) é originária da Índia e está difundida por todo 

o mundo, principalmente no litoral, como planta de paisagismo. Esta é utilizada em 

arborização de ruas, parques, jardins e para a composição de ambientes com sentido estético 

devido a sua grande beleza como por exemplo as acássias, as quaresmeiras, as paineiras, os 

ipês, os flamboyant, os oitis, os ficos entre outros (OLIVEIRA et al, 1985). 

 

Outro problema muito comum é o grande número de árvores mortas, em sua maioria 

por falta de cuidado, esse caso pode ser observado na foto 29. Ocorre também de os próprios 

moradores e outras pessoas derrubarem-nas para utilização ou venda. Esse é um problema 

muito sério, pois os moradores e freqüentadores das áreas verdes precisam ter consciência da 

importância da cobertura vegetal, pois só assim o planejamento pode dar certo. 

 
Foto 28: Árvores em contato com a fiação elétrica na praça do Brum no bairro do Recife 
Fonte: Ana Regina Marinho. 19/01/2008. 
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Foto 29: Troncos de árvores recém cortadas na 
praça luso-brasileira no bairro do Recife. 

Foto 30: Moradores carregando troncos no Refúgio da 
Rua Numa Pompílio em Santo Amaro. 

Fonte: Ana Regina Marinho. 19/01/2008. 
 

Mesquita (1996, p.36-37) relaciona cinco problemas da arborização no Recife são 5: 

a) Carência de espaço compatível ao plantio da arborização pública, restando-lhes 
as minguadas sobras do sistema viário e das construções. (...). b) Escolha muitas 
vezes inadequada das espécies a plantar, sobretudo, quanto ao porte, forma da copa, 
tipo de raízes. c) Falhas repetidas e indesejáveis na prática da arborização, 
envolvendo o planejamento, o plantio e a manutenção. (...). d) Atitude predatória, 
omissa, indiferente ou até mesmo hostil por parte da comunidade, relativamente ao 
plantio e à conservação da arborização pública, independentemente do nível ou 
classe social. e) Falta de prioridade política, em geral, para os programas que 
envolvem os verdes urbanos, expressa na carência de recursos e de apoio explícito, 
por parte das autoridades competentes. 

 

 

2.2.3.3 Relação da cobertura vegetal  com o meio urbano 
 

 

Devem-se levar em consideração os fatores fitoecológicos do habitat e das respostas 

das espécies no contexto do ecossistema em que está inserido. É necessário considerar as 

condições ambientais onde as plantas podem realizar suas atividades de modo a permitir a sua 

sobrevivência no meio ecológico, implicando na sua adaptação aos condicionantes ambientais 

urbanos. 

 

É necessário observar as condições, a infra-estrutura, o tamanho das ruas e das 

calçadas, assim como se devem escolher quais as árvores mais adequadas ao propósito que se 

deseja alcançar. Esse pode ser para sombreamento, estética, ou alguma outra exigência. 

Em qualquer circunstância, na prática da arborização não apenas as soluções 
deverão voltar-se para as especificidades de cada caso, mas deverão contemplar: 
- A compatibilização das necessidades da vegetação e os condicionantes físicos do 
ambiente urbano, quase sempre hostil. 
- A influência dos fatores sócio-culturais na manutenção da vegetação. 
- As disponibilidades ou possibilidades de obter recursos econômicos-financeiros, 
técnicos e humanos para os programas de arborização. (MESQUITA, 1996, p.40). 
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As espécies devem ser adequadas as áreas onde vão ser plantadas, levando-se em 

consideração a sua presente localização junto a monumentos e áreas de trânsito intenso. Mas 

segundo Mesquita (1996, p.42): 

A experiência parece confirmar que não existe árvore totalmente compatível ao 
meio e à realidade urbana. Solos excessivamente compactos, luzes noturnas, pouco 
espaço, poluição atmosférica, construções, redes aéreas e dutos subterrâneos, são os 
principais elementos, dentre muitos outros, que lhes prejudicam o desenvolvimento 
– quando não lhes invibializam a existência, a vida. 
 

É extremamente necessário planejar a quantidade e distribuição da cobertura vegetal 

no espaço urbano, principalmente fazendo valer a legislação ambiental vigente. Nos bairros 

em estudo, esse problema se torna mais difícil, pois são antigos, com uma estrutura urbana 

tradicional, com ruas estreitas, casas conjuntas e pouco espaço para a arborização em suas 

vias. 

No Centro Histórico, nos bairros tradicionais, o planejamento da arborização tem 
que assegurar o plantio de espécies adequadas para o meio, de forma que este seja 
valorizado, e, em contrapartida, ofereça àquelas as condições necessárias de 
sobrevivência, de pleno desenvolvimento. (MESQUITA, 1996, p.6). 

 

Segundo Mesquita (1996, p.7) na cidade do Recife “a arborização urbana reúne os 

maciços arbóreos das matas e dos manguezais remanescentes mais o chamado arboreto 

recifense”. Essa última denominação corresponde às árvores cultivadas em áreas públicas ou 

privadas, conforme a figura 2. 

 
Figura 2: Rua típica de classe média – exemplo do arboreto recifense. 
Fonte: Mesquita, 1996, p.8. 
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A qualidade da vegetação algumas vezes é colocada em segundo plano, pois alguns 

órgãos gestores preferem ter projetos de plantar várias mudas de arbusto por metro linear para 

fazer volume, mas que não representam muito com relação à cobertura arbórea por área. Ou 

plantam arvoretas que não atingem a fiação secundária e não destroem as calçadas, mas têm 

superbrotamento do ramo principal atrapalhando veículos e transeuntes, além de não servirem 

de amenizante térmico. Em vez disso, deveriam plantar espécies de porte adequado e 

enfrentar os problemas causados com a arborização, como a queda de folhas, possível ruptura 

das calçadas e contato com a fiação elétrica. (ALVAREZ, 2004). Por isso a importância da 

escolha criteriosa das espécies, considerando suas exigências ecológicas. 

 

 

2.2.4 Fauna 
 

 

Vários problemas ocorrem devido à destruição da cobertura vegetal, como por 

exemplo, parte da fauna é dizimada pela destruição do seu habitat natural e apenas algumas 

espécies de animais se sobressaem na cidade, principalmente aqueles que encontram 

condições favoráveis para se disseminar, como o amplo acesso a alimento e a falta de 

predadores naturais. 

 

Nos bairros do Recife, Santo Antônio, São José e Santo Amaro encontram-se um 

grande número de animais como: pombos, baratas, ratos, mosquitos, pardais, escorpiões, 

cupins e outros pequenos animais. “Em visão não maniqueísta, deve-se identificar essas 

espécies como importantes para a decomposição de resíduos, como para a desobstrução de 

várias canalizações urbanas”. (CAVALHEIRO, 1991, p.98). 

 

Porém estes são os principais exemplos de animais urbanos e além de estarem em 

grande quantidade no espaço urbano, também são responsáveis pela transmissão de zoonoses 

como a leptospirose, verminoses, dermatites entre outras. O grande número de doenças que 

são transmitidas ocorre por causa do lixo, da limpeza superficial das ruas, da poluição das 

águas e do esgoto a céu aberto. 

 

Os animais são numerosos por encontrarem condições favoráveis a sua existência 

nesses espaços urbanos, como diversos abrigos e muita alimentação fazendo com que esses 
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proliferem em demasia. Todos estes problemas demonstram a urgência para que se obtenha o 

controle, enfatizando a necessidade de sensibilização da população sobre a presença desses 

animais. 

 

Eles interferem na qualidade ambiental e torna-se necessário achar um equilíbrio. 

Assim, os grandes centros urbanos enfrentam o desafio de garantir um habitat saudável aos 

seus habitantes. Entre estes, destaca-se o controle da população de pequenos animais, que 

vivem e sobrevivem em relação direta com as condições do meio ocupado pelo homem. 

 

 

2.3 Procedimentos Metodológicos 
 

 

Visando os objetivos propostos nessa dissertação, foram utilizados os seguintes 

procedimentos metodológicos: num primeiro momento foi necessário fazer um levantamento 

minucioso de informações em bibliotecas, internet, revistas e jornais, sobre o espaço em foco. 

Foram coletados: informações históricas, dados gerais sobre os bairros em estudo, 

informações estatísticas e feitos levantamentos cartográficos. 

 

Depois da coleta foi realizado o trabalho empírico através da pesquisa de campo. Essa 

etapa foi necessária para visualizar as informações obtidas e realizar as entrevistas. 

 

Por fim, procurou-se analisar e interpretar as informações levantadas com o objetivo 

de identificar as relações existentes entre os indicadores socioeconômicos e o espaço em foco, 

dando seqüência à elaboração da redação final da pesquisa. 

 

 

2.3.1 Aquisição de informações 
 

 

Visando os objetivos desse trabalho foram utilizados dados cartográficos através da 

análise de mapas (FIDEM/PCR), fotografias aéreas (SUDENE, 1967) e de imagens do satélite 

QuickBird (2002). Esse material foi necessário para identificar as mudanças que ocorreram no 

ambiente ao longo do tempo, isso por que: 
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As imagens de satélites proporcionam uma visão sinóptica (de conjunto) e 
multitemporal (de dinâmica) de extensas áreas da superfície terrestre. Elas mostram 
os ambientes e sua transformação, destacam os impactos causados por fenômenos 
naturais e pela ação do homem através do uso e da ocupação do espaço 
(FLORENZANO, 2002, p. 65). 

 

 

2.3.2 Pesquisa de Campo 
 

 

Para uma melhor visualização do espaço em estudo e verificar a cobertura vegetal da 

área foi preciso realizar visitas ao bairro e áreas adjacentes (observações “in loco”) visando-se 

uma melhor compreensão dos aspectos paisagísticos da área, pois a melhor forma de se 

identificar os dados é indo no campo. Nessas visitas foi realizado o registro fotográfico. 

 

Os órgãos visitados para a obtenção de dados importantes para esse trabalho foram: o 

Museu da Cidade do Recife (informações históricas e fotos antigas), Fundação Joaquim 

Nabuco (informações históricas), Prefeitura da Cidade do Recife (projetos de revitalização e 

de outras transformações que estão ocorrendo no bairro), Arquivo Público (informações 

históricas), FIDEM (mapas), o Gabinete Português de Leitura, a URB (Empresa de 

Urbanização do Recife), EMLURB, o Instituto Histórico, Arqueológico e Geográfico do 

Estado de Pernambuco e do NAPA/DCG/UFPE (Núcleo de Apoio à Pesquisa Geográfica).  

 

 

2.3.3 Questionários e formulários 
 

 

Para compreender a ocupação do espaço urbano dos bairros e verificar a percepção dos 

freqüentadores do parque, das praças e refúgios com relação à cobertura vegetal e a qualidade 

ambiental foi realizada uma pesquisa direta através de questionários (modelo no apêndice B) 

com freqüentadores do parque, das praças e dos refúgios existentes nos bairros do Recife, 

Santo Antônio, São José e Santo Amaro da cidade do Recife, segundo o Cadastro de Parques, 

Praças e Refúgios de 1995. 

 

A área escolhida para aplicação dos questionários e formulários, foi o Parque Treze de 

Maio, as praças e refúgios dos bairros em estudo. Essas áreas foram escolhidas por 

representarem espaços importantes para a colocação e manutenção da cobertura vegetal e 
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onde os freqüentadores atendem aos anseios desse trabalho. Foi necessário também limitar o 

trabalho de campo devido ao amplo espaço estudado e por isso foi escolhido o mesmo recorte 

utilizado no levantamento das espécies.  

 

A amostra foi obtida de acordo com a quantidade de freqüentadores dessas áreas 

observados durante dias de semana (segunda a sexta) e horários alternados, porém sempre de 

08:00 às 18:00, nos meses de novembro, dezembro e janeiro. De acordo com esses utilizou-se 

uma margem de 10% do número de freqüentadores para a aplicação dos questionários e 

formulários. Sendo que quando as respostas começaram a se tornar repetitivas houve a 

necessidade de parar. Na tabela 6 pode ser observado a quantidade de questionários e 

formulários realizados no parque, nas praças e nos refúgios. 

 

Segundo Lakatos; Marconi (1991, p.201): “Questionário é um instrumento de coleta 

de dados, constituído de uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito e sem a presença do entrevistador”. Essa forma foi escolhida por ser o meio mais 

adequado para a quantidade de questionários necessária, pelo número de pessoas que foi 

preciso atingir e pelo tempo disponível. 

 

Para chegar ao modelo do questionário utilizado sentiu-se a necessidade de realizar um 

pré-teste (modelo no apêndice C), que foi aplicado nos bairros em estudo, que consistia em 

perguntas abertas relacionadas à percepção das condições ambientais dos bairros visando o 

objetivo dessa pesquisa. Esse foi necessário para verificar a aplicabilidade das perguntas e 

quais seriam as respostas mais comuns, aprimoramento dos itens pensados anteriormente, 

receptividade do entrevistado com relação as perguntas do formulário e questionário. 

 

As respostas dadas foram essenciais para a formulação do modelo 2 do questionário 

(apêndice D), sendo que em campo o questionário estava longo demais, ocasionando 

problemas para sua realização, então após cortar perguntas que não iriam fazer falta ao final 

da pesquisa chegou-se ao modelo final. 
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Tabela 6: Quantidade de questionários e formulários aplicados na área de estudo 
Bairro Parque, praça ou refúgio. Formulários Questionários População média 

freqüentadora por dia. 
Praça Arsenal da Marinha 15 5 200 
Praça Ascenso Ferreira 9 1 200 
Praça Forte do Brum - - - 
Praça Luso-Brasileira 2 - 20 
Praça Rio Branco18 16 4 300 
Praça Tiradentes 16 4 150 
Refúgio da Avenida Cais da Alfândega 18 2 100 
Refúgio da Avenida Cais do Apolo 15 5 250 
Refúgio da Ponte Giratória - - - 

Recife 

Refúgio da Rua da Moeda 19 1 200 
Praça da Independência 12 8 500 
Praça da República 16 4 200 
Praça Dezessete 16 4 150 
Praça Joaquim Nabuco 13 7 400 
Refúgio da Avenida Guararapes 15 6 50 
Refúgio da Rua Floriano Peixoto - - - 
Refúgio da Rua Santa Rita - - - 

Santo Antônio 

Refúgio do Jardim Suspenso do Rio Capibaribe 16 4 2000 
Praça Cinco Pontas 10 - 100 
Praça Dom Vital - - - 
Praça da Restauração / do Pirulito 8 2 80 
Praça Frei Caneca A e B 10 - 100 
Praça Sergio Loreto 5 5 150 
Praça Visconde de Mauá 17 3 150 
Refúgio das Ruas da Concórdia e Imperial - - - 
Refúgio do Viaduto das Cinco Pontas - - - 
Refúgio da Avenida Sul - - - 

São José 

Refúgio da Avenida Sul e Rua Imperial - - - 
Parque Treze de Maio 25 5 2000 
Praça Alberto Pinto - - - 
Praça da Saudade ou do Campo Santo 16 4 500 
Praça Beatriz Pereira Carneiro - - - 
Praça Cívica 10 - 200 
Praça Gal. Abreu e Lima - - - 
Praça Gal. Carlos Pinto 26 4 2000 
Praça Mário Melo 8 2 50 
Praça Onze de Junho 5 5 300 
Praça Prof. Agamenon Magalhães 8 2 100 
Praça Simon Bolívar - - - 
Refúgio da Avenida Mário Melo - - - 
Refúgio da Rua dos Palmares - - - 
Refúgio da Rua do Veiga 7 3 20 
Refúgio da Rua Frei Cassimiro 16 4 100 
Refúgio da Rua Numa Pompílio 15 5 200 
Refúgio / Jardins da Av. Agamenon Magalhães - - - 

Santo Amaro 

Refúgio / Jardins da Rua da Aurora 24 6 700 
Total Praça, parque e refúgio 410 105 10250 

Fonte: Ana Regina Marinho 
 

Já o formulário segundo Lakatos; Marconi (1991, p.212) “é um dos instrumentos 

essenciais para a investigação social, cujo sistema de coleta de dados consiste em obter 

informações diretamente do entrevistado”. Sentiu-se necessidade de aplicar essa ferramenta 

por serem alguns moradores e freqüentadores dos bairros analfabetos ou terem dificuldade de 

preencher sozinhos os questionários. Pela importância da opinião destes é que foi preciso 

aplicar e preencher os formulários, onde foi utilizado o mesmo modelo sendo que desta vez 

através de perguntas e respostas face a face. 

                                                 
18 Do mesmo caso que no levantamento das espécies vegetais aqui também houve a junção dos Refúgios das Avenidas Alfredo Lisboa e Rio 
Branco, do Refúgio da Avenida Alfredo Lisboa e da Praça Rio Branco, pois houve a junção dessas após 1995, ano do Cadastro. 
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“Nos azulejos multicores, nos sobradões magros e nas talhas 
rendilhadas e cheias de dourado das igrejas barrocas, em cujas 
fachadas predominam as esculturas de arenito, existe um reencontro 
com um passado remoto. No perambular noturno pelas bucólicas ruas 
dos bairros do Recife e de São José, não se está isento de dar de cara 
com fantasmas de qualquer daqueles poetas e revolucionários do 
tempo em que esta cidade era chamada de ‘noiva da revolução’” 
(SILVA, 1975, p.13). 



CAPÍTULO 3 ESPAÇO E TEMPO – EVOLUÇÃO HISTÓRICA: SÉC ULOS XVI, 
XVII, XIII, XIX, XX ATÉ A CONFIGURAÇÃO ATUAL 
 

 

Não importa o tamanho, o nível de desenvolvimento ou o tempo de sua formação, toda 

cidade apresenta uma organização sócio-espacial e cultural que expressam os costumes e 

tradições de seus habitantes assim como suas atividades econômicas. Nessas particularidades 

é que reside o motivo da preocupação com as modificações que estão ocorrendo nesse espaço 

urbano, pois, as mudanças naturais, socioeconômicas e culturais, resultantes do processo de 

ocupação do território, geram transformações na forma de organizar o espaço urbano. E essa 

vai depender do processo histórico de ocupação e formação do espaço e como este vem 

evoluindo. 

 

Então para entender o processo de evolução urbana se torna necessário nesse capítulo 

realizar uma transcrição dos fenômenos históricos que contribuíram para a ocupação e 

formação dos bairros e sua diversidade socioambiental e cultural. Através da historicidade 

podem-se verificar as principais mudanças ocorridas que contribuíram para atual formação 

espacial dos bairros em estudo. 

 

Apesar da efemeridade do tempo, das transformações cada vez mais rápidas “é 

importante situar-se no tempo, mesmo que haja incertezas, mesmo sabendo que tem horas 

antigas que ficaram muito mais perto do que outras em recente data, como escreve 

Guimarães Rosa, em Grande Sertão: veredas (REZENDE, 2005, p.20). 

 

 

3.1 Diferenças e Peculiaridades na Ocupação e Formação dos Bairros de Estudo (de 
1537 até os dias atuais) 
 

 

A mais antiga referência da povoação do Recife data de 12 de março de 1537 no Foral 

de Olinda que trata dos arrecifes de coral e onde está determinado o estatuto jurídico da 

propriedade da terra (SILVA, 1975). 

 

No início do século XVI os navegadores e viajantes que passavam por Recife viam um 

amplo horizonte de morros azulados, águas doces e salgadas e um sítio coberto pelo verde das 
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matas (RECIFE, 1998). Na figura 3 é possível visualizar o Recife nessa época, no início da 

urbanização, salientando a presença das águas e da mata. 

Tirando Olinda e sua ponta arenosa (...) toda a terra estava revestida pelo manto da 
floresta atlântica e dos sistemas vegetacionais associados do manguezal, das praias 
e restingas. Assim, à medida em que desciam dos verdes nativos das terras firmes, 
em direção às águas, aqueles sistemas assumiam as formas ciliares das áreas 
ribeirinhas ou dos mangues, estes a afundarem raízes no lodo salobro e plúmbeo do 
estuário (RECIFE, 1998, p.13). 
 

 
Figura 3: Vista panorâmica do Recife no início da sua urbanização, no século XVI: a onipresença das águas e da 
mata. 
Fonte: Recife, 1998, p.14. 
 

Segundo Gomes (1997) o espaço onde hoje está localizado o bairro do Recife 

começou a ser ocupado com o intuito de desenvolver atividades portuárias, principalmente 

para escoar produtos como o pau-brasil e a cana-de-açúcar e isso ocorreu devido à calmaria 

“de suas águas garantidas pela existência dos arrecifes de Pernambuco” (p.73). Desde o 

início, no local onde hoje é a cidade do Recife já moravam algumas pessoas como salienta 

Rezende: 

Povoado onde viviam pescadores, marinheiros e mercadores que por aqui 
passavam, em torno de uma ermida de São Pedro Gonçalves, chamada de Corpo 
Santo, fazia parte do território de Olinda até a Carta Régia de 19 de novembro de 
1709 (2005, p.23). 

 

Olinda não tinha porto, por isso usava o do Recife, o ancoradouro natural do Arrecife 

dos Navios. Este foi crescendo por causa do grande número de engenhos que produziam 

açúcar e precisam exportar. O mapa 12 de 1576 mostra Olinda já bastante ocupada e apenas 

uma pequena área do bairro do Recife ocupada, mostrando que essa localidade era apenas um 

porto ligado a Olinda. As águas estão presentes em grande quantidade, os aterros não eram 

muito comuns e a vegetação era percebida através das árvores. 
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Mapa 12: Recife e Olinda do século XVI (1576) 
Fonte: Rezende, 2005, p.17. 

 
Antes dos holandeses, os franceses também se interessaram por essa localidade como 

fala SILVA (1975, p.19): 

Em 1561 o Povo dos Arrecifes, que recebia anualmente 45 navios carregados de 
mercadorias e daqui levavam o precioso açúcar, o pau-brasil e outras especiarias, é 
objeto da cobiça dos franceses que, expulsos do Rio de Janeiro por Mem de Sá, 
aqui aportaram. Coube ao segundo donatário, Duarte Coelho de Albuquerque, 
expulsá-los com regular número de combatentes que vieram de Olinda, lutar no 
Recife. 

 

Os Países Baixos lutavam nessa época contra a Espanha e por causa disso 

necessitavam da riqueza do açúcar. Por isso, houve sim uma disputa entre portugueses e 

holandeses devido à posição estratégica da cidade. Esses estavam interessados principalmente 

nos lucros da exportação do açúcar, produto extremamente valorizado na época19. 

7 mil homens, em 67 navios20, desembarcaram na praia de Pau Amarelo, em 16 de 
fevereiro de 1630. Assim começava a invasão holandesa a Pernambuco. O rico 
açúcar produzido na região aguçou a cobiça dos conquistadores, que se instalaram 
no Recife e dominaram a região por 24 anos (ROSEMBERG apud REZENDE, 
2005, p. 30). 

 

No mapa 13 de 1630, verifica-se Olinda bem desenvolvida e sendo invadida pelos 

holandeses, o porto do Recife bastante movimentado, mostrando ser o principal da época. É 

percebida também uma grande quantidade de árvores. Os grandes aterramentos ainda não 

eram notados. 

                                                 
19 No início os senhores de engenho que eram a aristocracia da época queriam que a colonização portuguesa fosse vencedora, por interesses. 
Essa vontade realmente prevaleceu quando houve a retirada das tropas holandesas. 
20 Silva (1975) fala que foram 65 embarcações, 7.280 homens sob o comando do almirante Hendrick Corneliszoon Lonck, no dia 14 de 
fevereiro de 1630 sob os olhos da Companhia das Índias Ocidentais. 
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Mapa 13: Pormenor de figura holandesa de autor desconhecido,c.1630, incluída na Carta do General Hendrick C. 
Lonck. 
Fonte: Menezes, p.138. 
 

Nassau projetou a nova cidade segundo planos urbanísticos definidos: “ruas cortadas 

regularmente, saneamento da zona, escoamento das camboas, construção de pontes e diques” 

(REZENDE, 2005, p.46). Ele transformou o bairro de Santo Antônio, catalogou a fauna e a 

flora, construiu pontes e palácios, como o de Vrijburg (primeiro observatório astronômico) e o 

da Boa Vista. Por causa dessas modificações o Recife, “(...) foi, provavelmente, o primeiro 

núcleo urbano a dispor de arborização de rua no continente americano em pelo século XVII” 

(RECIFE, 1998, p.15). 

 

Os holandeses tinham no comércio sua característica mais importante, diferentemente 

dos portugueses onde a economia baseava-se na produção agrícola. Nassau através da sua 

habilidade política tinha que evitar conflitos que desgastassem seu governo. Uma das suas 

preocupações era com a geração de alimentos. Tanto que em 1638 ele decretou: 

Que senhores de engenhos e lavradores de canaviais e de roças plantassem 
duzentas covas de mandioca por escravo que tivesse (...) Como exemplo de suas 
preocupações com a diversificação da produção agrícola plantou junto a sua 
residência vasto pomar com árvores de fruto: 852 laranjeiras, 50 limoeiros, 80 pés 
de limões-doces, 80 romãzeiras, 66 figueiras, além de 700 coqueiros – que mandou 
transplantar para o seu jardim, já em pleno desenvolvimento, num trabalho técnico 
pioneiro – e ainda mamoeiros, jenipapeiros, mangabeiras, cajueiros, etc.21 
(REZENDE, 2005, p.44). 

 

Essa idéia de Nassau serviu para fazer com que os quintais nas casas fossem obrigados 

a ter algum tipo de cobertura vegetal contribuindo assim para o aumento e diversidade da 

flora. 

 
                                                 
21 Texto extraído de Rezende (2005), as partes em itálico são de Gonsalves de Mello. 
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Segundo Gomes (1997) com a expulsão dos holandeses a área urbana do Recife 

começou a ser ampliada além da ilha, através da cidade Maurícia, destruída, e pelo restante do 

continente. “Nesse mesmo período muitos edifícios públicos e privados foram construídos e 

as principais ordens religiosas começaram a edificar os seus conventos” (p.96). Nessa época 

também grande parte da vegetação introduzida foi dizimada. 

Em 1711, estima-se que 16 mil pessoas moravam no Recife, enquanto em 1745, a 
população chagava a 25 mil habitantes. Não é de se estranhar o crescimento. O 
porto mantinha sua importância e o comércio prosperava. Muitos desses 
portugueses vindos para o Brasil, estabeleceram-se nas terras recifenses, 
substituindo os holandeses no financiamento da produção do açúcar e no tráfico de 
escravos (REZENDE, 2005, p.52). 

 
No mapa 14 já se observa a cidade do Recife com diversas vias de ligação, mostrando 

já estar bastante urbanizada, porém sem detalhes temáticos quanto a ocupação e vegetação. Os 

aterros já podem ser notados. 

 

Com o governo de Henrique Luís Pereira Freire (1737/1749) o Recife passa por uma 

série de progressos, como a reconstrução da ponte de Maurício de Nassau, que liga o bairro 

do Recife ao de Santo Antônio, além de vários aterros. “O bairro do Recife possuía então 653 

fogos, 4.757 habitantes e 1.082 prédios de dois, três e quatro andares” (SILVA, 1975, p.36). 

 

No governo de Tomás José Melo (1787/1798) as transformações continuam, a cidade 

recebe um plano de arborização, um mercado para frutas e hortaliças na Praça da Polé, atual 

Praça da Independência, palco de muitas conversas e encontros, e outro mercado na Ribeira 

onde atualmente se encontra o Pátio do Mercado de São José. Nesses mercados se realizavam 

feiras movimentadas (SILVA, 1975; REZENDE, 2005). 

 

Nos mapas 15 e 16 fica bem clara a expansão da cidade do Recife do século XVII para 

o século XIX. Verifica-se um aumento da ocupação principalmente nos bairros centrais: 

Recife, Santo Antônio, São José e Boa Vista. Também é notado um aumento da área, causada 

pelos aterros, e a construção de pontes ligando as ilhas do centro histórico. 

 

Nessa época os espaços mais urbanizados da cidade do Recife eram os bairros do 

Recife, Santo Antônio e São José. No primeiro estavam localizados os trapiches de açúcar, 

oficinas, armazéns de algodão e algumas residências. No bairro de Santo Antônio havia vários 

prédios da administração pública, comércio varejista e algumas residências. Já o bairro de São 
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José era prioritariamente residencial. (ZANCHETI et al, 1998). As características do bairro de 

Santo Antônio naquela época (século XVIII-XIX) permanecem as mesmas nos dias atuais. 

 

 
Mapa 14: Planta do Recife e seus arredores na segunda metade do século XIX 
Fonte: Costa, 1981 
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Mapa 15: Início da ocupação do Recife no séc. XVII Mapa 16: Ocupação do Recife no séc. XIX 

Fonte: Zancheti et al, 1998, p.10-11 
 

O Recife foi elevado a categoria de cidade em 5 de dezembro de 1823, mas somente 

em 15 de fevereiro de 1827 veio a se tornar a capital de Pernambuco (SILVA, 1975). 

 

Em meados do século XIX, o Recife era considerado a terceira maior cidade do Brasil 

com cerca de 50.000 habitantes. Tinha vários problemas devido à urbanização desordenada, 

sem sistema de água encanada e nem de esgotos. Esse crescimento rápido também serviu para 

alastrar várias epidemias por causa das péssimas condições de higiene. Apesar da importância 

do seu porto precisava urgentemente modernizar suas instalações. A vida concentrava-se nos 

bairros do Recife, Santo Antônio, estes com intenso comércio e em São José e Boa Vista, este 

último não é objeto de estudo dessa dissertação. 

 

Segundo Alvarez (2004, p.14): “As intervenções na cidade, com intuito de melhorar a 

qualidade de vida, foram, inicialmente, voltadas para a melhoria das condições de sanidade, 

com Hausmann, em Paris e, no Brasil, no século XIX, com Saturnino Brito”. 
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No governo de Francisco do Rego Barros, o Conde da Boa Vista (1837/1844) houve 

um novo surto de progresso com a construção do Teatro Apolo (1839), Palácio do Governo 

(1841), Teatro Santa Isabel (1839)22 etc. 

 

Em 1905 na administração do prefeito Eduardo Martins de Barros foi realizado o 

plano de arborização da cidade e também foi urbanizada a atual Praça da Independência, para 

este fim foram derrubadas casas de pequeno comércio pertencentes à Prefeitura (SILVA, 

1975). 

Na década de 20, o Recife tinha uma importância regional destacada, um setor de 
serviços significativo, apesar das constantes crises que afetavam a economia 
pernambucana decorrentes da prevalência dos interesses da agroindústria 
açucareira. A sua população teve um crescimento expressivo: dos 113 mil 
habitantes, em 1900, passou para aproximadamente 239 mil, em 1920 (REZENDE, 
2005, p.94). 

 

Nessa época ocorreram reformas urbanas significativas na cidade do Recife, 

principalmente na chamada época áurea no governo de Sérgio Loreto (1922-1926). Sentia-se 

a necessidade de urbanizar, civilizar e modernizar. Foi incentivada a construção de casas 

populares para a erradicação dos mocambos, mais aterramento dos mangues, ampliação de 

serviços básicos e abertura de ruas. Houve também a necessidade de se expandir para outras 

áreas da cidade, como por exemplo, a urbanização da praia de Boa Viagem (REZENDE, 

2005). 

 

O interventor de Pernambuco nos anos 1930 era Agamenon Magalhães que investia 

principalmente na erradicação dos mocambos. Ele nomeou para prefeito do Recife Antônio 

Novaes Filho, esse ligado as oligarquias da cana e com objetivos inovadores. Na sua 

administração modificou bastante a área central do Recife (REZENDE, 2005). 

 

Em 1939 foi criada a Liga Social Contra os Mocambos que representou um importante 

passo para a ocupação de vários bairros, principalmente o de Santo Amaro onde foram 

construídas diversas vilas operárias. 

 

                                                 
22 “O teatro ficou famoso por ter sido palco das polêmicas ali travadas entre os estudantes da Faculdade de Direito Antônio de Castro Alves e 
Tobias Barreto de Menezes, o primeiro exaltando Eugênia Câmara e o segundo Adelaide Amaral, ambas artistas de companhias líricas. O 
Santa Isabel foi ainda palco das pregações abolicionistas de Joaquim Nabuco, que em 1906 chegou lá mesmo a afirmar: ‘Aqui nós ganhamos 
a causa da abolição’. Também serviu de cenário às pregações de José Mariano, ao civilismo de Rui Barbosa, à regência de Carlos Gomes e 
de toda uma vida artístico-política desta cidade do Recife” (SILVA, 1975, p.62). 



 97

Nos anos 1950 o Recife continuava atraindo um grande contingente populacional. A 

cidade passava do meio milhão de habitantes, muitos saiam do campo a procura de melhores 

condições de vida. Porém, assim como ocorreu em outras cidades o Recife não tinha espaço 

para tantas pessoas, o que contribuiu no aumento de moradias inadequadas e locais com infra-

estrutura deficiente. 

 

No governo de Pelópidas Silveira em 1955, as reformas na cidade do Recife deixaram 

de se concentrar nos bairros centrais. Houve uma preocupação com uma maior participação 

popular nas decisões e que a modernização ocorresse junto com a modernidade política. 

Ocorreu um disciplinamento do uso do solo e com isso o desenho urbano da cidade foi sendo 

modificado, principalmente através de vias pavimentadas que se dirigiam ao subúrbio. 

Buscou-se melhorar as condições de vida de alguns bairros da periferia até para atrair um 

maior número de pessoas que viviam nos mocambos. Também construíram praças, investiram 

no plantio de árvores nas vias públicas e na iluminação, além de criar o sistema de ônibus 

elétricos, tudo isso “dentro de uma perspectiva estética e ampliando as áreas de convivência 

social” (REZENDE, 2005, p.132). 

 

Quem assumiu o governo de Pelópidas foi Miguel Arraes que procurou prosseguir 

com as obras, priorizando os problemas básicos como: transporte, saúde, educação, 

urbanização dos mocambos e obras que melhorassem os bairros mais afetados pela miséria 

(REZENDE, 2005). 

 

Logo após o governo de Arraes veio a ditadura, que derrubou os direitos democráticos. 

Pelo histórico de liberdade do Estado de Pernambuco houve logo uma preocupação em 

reprimir qualquer forma de resistência. Continuou-se com o discurso modernizador, mas sem 

preocupação em melhorar o social e sim controlar a sociedade. Também não houve uma 

preocupação em resguardar o patrimônio histórico e sim destruí-lo ao máximo através das 

novas tecnologias. 

A preocupação com a preservação patrimonial ganhou espaço, no Brasil, a partir de 
1930 e, no Recife, em meados da década de setenta. A partir de então, criaram-se 
possibilidades para evitar que essa memória fosse desfigurada de todo. Os espaços 
físicos, as construções, os monumentos, têm suas histórias. Quando promovemos 
suas ruínas, estamos contribuindo para o desmantelamento do passado, para 
esquecer e pagar lembranças e valores (REZENDE, 2005, p.138). 
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A intensificação do processo de urbanização no Brasil deu-se a partir da década de 

1940, em decorrência do maior crescimento industrial e dinamismo econômico que contribuiu 

para um crescente fluxo migratório em direção aos centros urbanos. A partir de 1970, a 

ocupação intensiva e desordenada do espaço urbano contribui sensivelmente para o aumento 

do desequilíbrio entre o meio ambiente sócio-cultural e o natural, bem como para a 

precariedade das condições de vida urbana. 

 

O Recife se destaca por possuir um rico patrimônio histórico-cultural e a contribuição 

dos bairros do Recife, Santo Antônio, São José e Santo Amaro são muito importantes, devido 

ao acervo que possuem. Apesar dos problemas decorrentes do processo de urbanização, têm 

ainda muito para mostrar. As diversas igrejas, o casario, fortes, museus, as ruas seculares, o 

mercado de São José, entre outros, espaços esses significativos que são patrimônios da cidade 

do Recife e dos pernambucanos e merecem ser restaurados, revitalizados e preservados. O 

cuidado com esses monumentos deve se estender para a conservação dos espaços públicos, 

como as praças e parques municipais. 

 

Toda essa diversidade é uma característica que vem desde o período holandês, onde 

traços dessa época, principalmente relacionados à liberdade de expressão são marcas até hoje. 

Como cita Rezende: 

O Recife colocava-se, ainda sob o domínio holandês, como palco da fusão, onde 
conviviam personagens diversos, que passavam pelo branco, negro, índio ou 
mestiço, pelo católico, protestante ou judeu, pelo português, flamengo, africano, 
inglês ou alemão, plebeu, fidalgo ou cristão-novo, gente das mais diversas 
procedências, que deu origem à nossa diversidade (2005, p.08). 

 

Os holandeses precisavam mostrar para os portugueses, ainda residentes no Recife, 

que apesar das lutas militares sua cultura iria ser respeitada. Católicos, judeus e protestantes 

conviviam respeitosamente. Para Rezende (2005) o Recife na época era a cidade mais 

cosmopolita das Américas. Quando Nassau foi demitido e teve que deixar Pernambuco essa 

diversidade cultural se tornou um problema, pois não houve mais tolerância religiosa e sim 

um descontentamento por causa de razões econômicas. 

 

É interessante realizar uma transcrição da evolução histórica particular de cada bairro, 

pois eles possuem histórico e ocupação distintas em espaços diversos. Muitas alterações são 

observadas no decorrer do processo de ocupação, onde o homem foi modificando 

drasticamente a natureza em razão de seus interesses econômicos e políticos. Mas, apesar de 
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todas as modificações, algumas permanências continuam a existir e merecem ser 

conservadas/preservadas. 

 

 

3.1.1 Bairro do Recife 
 
 

A gênese do espaço urbano do Recife reside neste antigo istmo, atualmente ilha, 
onde se situa o Bairro do Recife, a partir do qual foram abertos, posteriormente, 
caminhos de penetração em direção ao continente, que viriam caracterizar a 
configuração urbano-territorial da cidade do Recife e espaços adjacentes (GOMES, 
1997, p.73). 

 
Antes da chegada dos holandeses em 1630 o Recife dependia de Olinda (onde os 

representantes da aristocracia do açúcar moravam). Os invasores preferiram fixar moradia em 

Recife, seja pela semelhança com o seu país de origem ou pela dificuldade em fortificar 

Olinda. Essa cidade foi facilmente conquistada. A ocupação do Recife começou a ser feita 

pelos antigos moradores de Olinda, que foi destruída, incendiada pelos holandeses, por 

soldados, colonos e imigrantes judeus em 1631. 

 

o mapa 17 mostra o bairro do Recife dividido em quadras, com as principais 

construções (prédios, cais, igrejas, etc.) existentes em 1630. Também se observa a marcação 

de outras quadras que foram construídas após 1630, expansão esta através dos aterramentos. 

 

O ponto de origem da povoação do Recife foi um porto, construído para escoar pau-

brasil e os produtos da atividade agro-açucareira de Olinda. Instalado o porto, em seguida 

houve a necessidade de construir depósitos para armazenar as mercadorias, também foram 

erguidas casas para servir como residências dos trabalhadores portuários e, assim, nasceu à 

comunidade. 

 

Inicialmente, o local era denominado “Arrecifes dos Navios” e se estendia, 

desordenadamente, por uma área de aproximadamente dez hectares. As ruas obedeciam 

apenas à vontade dos que ali se fixavam. Só durante o domínio holandês, precisamente com a 

chegada do conde Maurício de Nassau a Pernambuco (1637), é que o bairro passou a ter 

algum planejamento. 
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Mapa 17: Gravura holandesa de autor desconhecido, c.1630, in Joahann de Laet. 
Fonte: Menezes, p.145. 
 

Esse bairro segundo Campos (2002) vai ser diferente de bairros da cidade do Recife 

por causa de aspectos funcionais e morfológicos, mas, sobretudo por causa das condições do 

seu surgimento. 

Grande parte das terras ao lado oriental do Bairro do Recife, considerada 
improdutiva, era loteada em sesmarias e doada a populares. Esses lotes estreitos em 
terrenos alagadiços não permitiam grandes construções, mas serviam para a 
construção de sobrados (chamados “magros”) nos quais funcionavam pensões, 
estabelecimentos comerciais ou prostíbulos para trabalhadores do porto, 
comerciantes e viajantes. Assim, o Bairro do Recife, já apresentava esse caráter 
múltiplo de usos e atividades que repercutiam, como até hoje, em diferenciadas 
territorialidades (CAMPOS, 2002). 

 

Por conta da movimentação do porto, o povoado logo se tornaria bastante habitado. A 

população do Recife chegou a ter seis mil habitantes contando com os soldados e marinheiros. 

Em 1709, os comerciantes locais receberam autorização do Coroa portuguesa para instalar ali 

a Vila de Santo Antônio do Recife, o que só ocorreria dois anos mais tarde e depois de uma 

guerra civil com Olinda. 

 

Antes da autorização, em 1644, duas pontes foram construídas. Uma que ligava o atual 

bairro do Recife à cidade Maurícia, hoje o bairro de Santo Antônio com 259 metros de 
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comprimento e a outra de 318 metros, ligando este último com o continente, atual bairro da 

Boa Vista (REZENDE, 2005). 

 

Tollenare23 apud Rezende (2005) em 1817 fez algumas descrições sobre como era o 

bairro do Recife naquela época. Ele dizia que existiam casas de dois a quatro andares. As ruas 

eram cheias de negros trabalhando duro e também de negras vendendo lenços e fazendas 

numa trouxa na cabeça. Havia os negociantes que costumavam se encontrar num café onde 

conversavam tranquilamente. Quase todos os negociantes moravam nesse bairro. As lojas 

eram cheias de mercadorias que vinham de outros países como, Inglaterra e Índia. Na figura 4 

a litogravura mostra esse movimento constante numa das principais ruas do bairro. 

 
Figura 4: Rua da Cruz, antiga Rua dos Judeus, atual Rua do Bom Jesus, em litogravura de Emil Bauch, do século 
XIX, 
Fonte: Rezende, 2005, p.77. 
 

Segundo Zancheti (1998, p.10): 

O crescimento urbano verificado na primeira metade do século XIX foi decorrente 
da conjugação de diversos fatores, como a abertura dos portos nacionais (em 1808), 
a instalação de agentes do comércio internacional (notadamente o inglês), o apogeu 
da cultura algodoeira na região e a competitividade com os portos do Rio de Janeiro 
e Salvador. Nesse momento, os espaços densamente urbanizados da cidade eram os 
dos bairros do Recife, Santo Antônio e São José. A ocupação do bairro do Recife 
caracterizava-se pelos trapiches de açúcar, oficinas, estabelecimentos de comércio 
exterior, armazéns de algodão e residências, enquanto no de Santo Antônio 
localizavam-se o comércio varejista, os prédios da administração pública e 
residências e no de São José apenas os de uso residencial, verificando-se já neste 
período a complementaridade funcional entre os núcleos urbanos. 

 

No local do antigo ancoradouro, em 1918 foi inaugurado o Porto do Recife (o maior e 

mais moderno do Nordeste, à época), o que deu grande impulso ao desenvolvimento 

                                                 
23 TOLLENARE,L.F. de. Notas dominicais. Recife: Secretaria de Educação e Cultura do Estado de Pernambuco, 1978. (Coleção 
Pernambucana. V.XVI). 
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econômico do bairro. Entre as décadas de 1950/70, o Recife Antigo viveu uma movimentada 

fase de reduto boêmio. No início da década de 1980, depois que o Porto de Suape (construído 

entre os municípios do Cabo e Ipojuca) começou a operar, deixando o Porto do Recife em 

plano secundário, o velho bairro entrou em decadência. 

 

De grande centro comercial e importante ponto de embarque e desembarque de 

mercadorias para todo o Nordeste brasileiro, o Recife Antigo passou a abrigar apenas 

escritórios contábeis ou de representação e, sobretudo, os bordéis recifenses. Seus moradores 

mudaram de endereço e, com o tempo, o rico conjunto arquitetônico da área foi-se 

deteriorando. Só na década de 1990 é que tiveram início projetos de recuperação do casario 

do Recife Velho. 

 
Esse bairro sofre constantes modificações dependendo dos interesses políticos em 

voga no momento. Essa moldagem de sua organização espacial vai assumir as características 

da ideologia dominante. Na maioria das vezes o intuito é reconstruir as histórias de acordo 

com as tendências correntes (CAMPOS, 2002). 

 

 

3.1.2 Bairro de Santo Antônio 
 

 

No inicio da sua formação o bairro encontrava-se em área de mangue, essas quando 

eram viáveis para alguma atividade sofriam constantes aterros em diferentes momentos 

históricos. Outro fator importante que contribuiu para essa transformação ambiental foi a 

presença de água em seu subsolo (CAMPOS, 2002). 

 

O início da ocupação desse bairro, juntamente com o de São José deu-se no começo do 

século XVII, quando os franciscanos começaram a levantar o Convento de Santo Antônio 

(1606). Nessa época, a ligação com o bairro do Recife era feita por pequenas embarcações por 

isso, o crescimento desses bairros foi mais lento. 

 

Após a chegada do governador, João Maurício de Nassau, em 1637, ocorre várias 

transformações no sítio urbano do Recife. Ele foi escolhido por ser bastante competente nos 

seus feitos militares e por sua capacidade administrativa e política. O período de domínio 
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holandês tanto marcou a cidade, que permite surgir, vez em quando, a afirmação de que os 

holandeses teriam sido melhores colonizadores que os lusitanos. “Os tempos de Nassau 

ficaram na memória histórica como gloriosos e inesquecíveis” (REZENDE, 2005, p.37). 

 

O sitio urbano do Recife se alargou bastante com a expansão do porto. E isso fez com 

que outras áreas da cidade começassem a surgir. 

No entender do historiador Denis Mendonça Bernardes, um fato importante nesse 
processo foi a instalação dos padres franciscanos em terras a eles doadas na ilha do 
Porto dos Navios, atualmente bairro de Santo Antônio. Ia-se processando, segundo 
Bernardes, a ocupação de áreas fora da povoação do Recife, acompanhada da 
valorização mercantil das mesmas e dando ocasião a investimentos de caráter 
imobiliário (REZENDE, 2005, p.31). 

 

Maurício de Nassau encomendou um plano de urbanização com ruas, canais de 

drenagem dos alagados, parques e mercados. O documento foi confiado a um profissional, 

cujo nome se tem sempre vinculado a um engenheiro chamado Pieter Post em 1639 

(CASTRO, 1954). 

 

Segundo Castro (1954, p.194): 

Foi com Nassau que se operou a fixação definitiva da cidade na sua atual 
localização. Começou o novo governador por ir habitar a Ilha de Antônio Vaz, 
sendo sob sua orientação traçado e iniciado um plano urbano da ilha, para 
levantamento da cidade, que os Conselhos Políticos decidiram chamar de 
Mauritzstadt, em homenagem ao seu fundador. Essa área passou a ser o centro 
cívico do núcleo urbano, situação que até hoje ocupa na estruturação funcional da 
cidade do Recife. 

 

A construção do Parque de Friburgo foi outra característica importante do bairro de 

Santo Antônio. Esse tinha fins paisagísticos, utilitários e de defesa. Possuía uma grande 

quantidade de árvores, isso foi tão importante que algumas características daquele período 

permanecem até hoje, como pode ser observado na comparação da figura 5 com a foto 31, 

onde hoje se encontra a Praça da República e o Palácio do Campo das Princesas. 

 
O governador holandês pretende melhor utilizar a velha ilha de Antônio Vaz, diante do 

que, à luz de cidades européias, era o caos da aldeia Recife. Por mais que procurasse melhorar 

as condições de tal aglomerado urbano, ele continuava com problemas. 

 
Segundo Gomes (1997, p.78) o “Mapa de Golijath, datado de 1648, ilustra o início dos 

aterros no istmo, em primeiro plano, e a construção da Cidade Maurícia, na Ilha de Antônio 

Vaz, atual bairro de Santo Antônio”. (Mapa 18). 
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Figura 5: Perspectiva a vôo de pássaro do Parque de 
Friburgo. 
Fonte: Recife, 1998, p.16. 

Foto 31: Praça da República e Palácio do Campo das 
Princesas. 
Fonte: www.recife.pe.gov.br em 28/11/2006. 

 

 
Mapa 18: Pormenor da Cidade Maurícia, por Golijath, 1648. 
Fonte: Gomes, 1997, p.80 
 

Na figura 6 de Frans Post observa-se a povoação do Recife vista de cidade Maurícia, 

onde hoje está localizado o bairro de Santo Antônio. Várias construções, pessoas 

heterogêneas, resquícios de cobertura vegetal e características de áreas aterradas, pela 

presença de poucas áreas de mangue. Os coqueiros localizados atrás da figura foram 
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plantados por ordem de Nassau no final de década de 1630, na arborização da Rua da Ponte, 

esta espécie foi o elemento marcante dos projetos paisagísticos do holandês (RECIFE, 1998). 

 
Figura 6: Mauritsstad e o Recife em 1653, Frans Post. 
Fonte: Rezende, 2005, p.39. 
 

A cidade Maurícia, como ficou conhecida o Recife, foi à consolidação de uma política 

de distribuição de terras urbanas que se identificou com aquele modelo definido pelos países 

baixos, de raízes sociais, onde a todos os indivíduos se devia dar o direito do uso do solo, em 

padrões bem definidos pelo governo. Segundo Castro (1954, p.205): “A área da cidade 

Maurícia abrangia as terras da ilha situadas entre o Forte Ernesto, ao Norte, e o Frederico 

Henrique, ou das Cinco Pontas”. 

 

O projeto urbano da Nova Maurícia, como foi dito é a materialização de todo um 

pensamento que se encontra em torno da figura de João Maurício de Nassau e sua forma de 

governo, caracterizando um momento de grande importância para a história do urbanismo na 

cidade do Recife. 

 

Tollenare apud Rezende (2005) conta que em 1817 o bairro de Santo Antônio tinha 

ruas mais largas que o bairro do Recife. Praticava-se o comércio a retalho e lojas de ourives 
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nos armazéns localizados na ilha de Santo Antônio. As casas eram baixas e os conventos e as 

igrejas belíssimos. 

 

Os bairros de Santo Antônio e São José que faziam parte da cidade Maurícia, desde a 

sua formação sempre foram de difícil delimitação, até hoje há muita dificuldade em separá-

los. Porém, ressalva-se que eles permaneceram unidos legalmente até 1844. Segundo 

Berguedof Elliot, apud Cavalcanti (1998, p.48) “somente com a Lei Provincial nº132, de 2 de 

maio de 1844, a freguesia de São José foi desmembrada da de Santo Antônio”. 

 

 

3.1.3 Bairro de São José 
 

 

No início da ocupação desse bairro, Galvão (1927) fala que a área da freguesia de São 

José situada na parte sul da Ilha de Antônio Vaz era composta por pequenas casas de 

pescadores e cinco cacimbinhas conhecidas por cacimbas de Ambrosio Machado. Galvão 

(1927, p.62) chama atenção para o aspecto irregular da forma do bairro, pois vai se 

“estreitando de norte a sul entre o rio e o mar, que, ao chegar ao extremo, sua largura é muito 

pouca”. 

 

Com a presença dos holandeses em Pernambuco (1630 a 1654) começa então grandes 

transformações no espaço urbano do Recife (ANDRADE, 1979). Os holandeses passaram a 

construir na estreita península arenosa do Recife e promoveram a expansão da povoação pela 

ilha de Antônio Vaz e transformaram um convento ali existente em forte. Para disciplinar o 

abastecimento da povoação construíram, ainda em 1635, um mercado para produtos em geral 

e outro para a venda de peixe (MELLO, 1947, p.60). 

 

O bairro de São José, desde a sua formação se destacou como centro habitacional, 

geralmente formado por famílias da classe média baixa, viajantes e aventureiros, além de 

possuir uma atividade comercial, ligada às feiras de gêneros alimentícios. Segundo Galvão 

(1927, p.61), em fins do século XVIII (aproximadamente 1787), foi criada no governo de D. 

Thomaz José de Mello a “ribeira de São José, na actual Praça do Mercado ou da Penha, onde, 

em 62 casinhas com alpendres corridos e 128 bancos, fazia-se a venda de viveres, de peixes 

carnes, etc.”. 
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Na década de 1940, o processo de urbanização, resultou na demolição de algumas 

edificações históricas, igrejas e ruas. Uma dessas foi a Igreja dos Martírios (foto 32), edificada 

em 1782, que foi demolida para a abertura da Avenida Dantas Barreto, concluída em 1973. 

Esse monumento não possuía um grande valor artístico, mas por causa da sua importância 

histórica teve grande repercussão nacional. (ARLÉGO, 1987). Outras edificações foram 

demolidas para a construção dessa Avenida, como a Igreja de Nossa Senhora do Paraíso e o 

Hospital João de Deus. 

 
Foto 32: Igreja dos Martírios 
Fonte: Arlégo, 1987. 

 

As transformações não devem ser pautadas apenas na modernidade e sim se adequar a 

paisagem sem retirar dela seu diferencial. Deve-se haver uma preocupação com a paisagem, 

com os valores estéticos, com os jardins que se localizam nas principais praças. As cidades 

precisam se preocupar também com a aparência, dela se tornar mais aprazível e assim 

contribuir para a melhoria das condições ambientais. 

 

 

3.1.4 Bairro de Santo Amaro 
 
 

O atual bairro de Santo Amaro, anteriormente conhecido por Santo Amaro das 
Salinas ou simplesmente Santo Amarinho também já o fora chamado de Sítio ou 
Estância das Salinas, Salinas de Francisco do Rego ou simplesmente Salinas, o qual 
já havia sido mencionado por Várzeas do Beberibe, e particularmente Capins ou 
Campinas do Conselho na carta do Foral, onde constam os bens territoriais 
conferidos à Câmara de Olinda pelo donatário Duarte Coelho, em 12 de março de 
1537 (CASÉ, 2005, p.208). 
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Esse bairro também foi palco de muitas batalhas entre os portugueses e os holandeses, 

devido a sua posição estratégica. Os holandeses após uma fracassada tentativa de tomar o 

bairro, conseguiu fazê-lo em 23 de setembro de 1630 e logo foi construído um forte de nome 

Waerdenburch (mais conhecido com forte das Salinas), localizado a ilha de Asseca em frente 

aonde hoje se encontra a ponte da rua da Aurora. (CASÉ, 2005). 

 

Os holandeses ali instalados foram derrotados a 15 de janeiro de 1654, dia dedicado a 

Santo Amaro. Assim, o posto foi retomado pelo antigo dono, Francisco do Rego Barros e no 

local do forte, foi construída em 1681 uma capela dedicada ao santo. 

 

O bairro de Santo Amaro teve suas origens em 1681, quando o Major Luís do Rego 

Barros construiu sobre as ruínas do Forte das Salinas uma capela sob a invocação de Santo 

Amaro das Salinas, cujo padroeiro deu seu nome ao bairro. 

 

Após a morte de Francisco, seu filho mais velho Luís do Rego Barros tomou posse das 

terras e nela construiu casas de vivenda e de escravos estabelecendo assim seu lugar de 

moradia. Na época os bens pertencentes ao pai não podiam ser divididos devendo passar para 

o filho mais velho. Esse vínculo chamado de morgado de Santo Amaro das Salinas foi instinto 

em 1835, “passando assim à Capela, os terrenos adjacentes e outros bens a pertencer a José 

Joaquim do Rego Barros” (CASÉ, 2005, p.210). 

 

Segundo Casé (2005, p.210): 

Por volta desse mesmo ano, os moradores da localidade organizaram uma 
irmandade, sob a invocação do padroeiro, e adquiriram a Capela e seu patrimônio. 
Em 1870, o Conde da Boa Vista, Francisco do Rego Barros, e José Joaquim do 
Rego Barros, únicos herdeiros transferiram todos os seus direitos sobre a 
propriedade para a irmandade. 

 

Segundo Casé (2005), foi em um mapa de 1640 que apareceram os primeiros 

elementos urbanísticos que marcam a localização do sítio onde está o bairro. Estava 

localizado na planície aluvionar do Recife e só apresentava ligação com Olinda. Não possuía 

nenhum vestígio de malha urbana e não mantinha ligação com os principais núcleos de 

povoamento do Recife por ser cortada por rios, não possuir pontes e seu território se encontrar 

quase que numa ilha. 
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Nos mapas observa-se a evolução e as modificações do bairro. Nessa época existiam 

atividades ligadas à produção de sal e poucas residências, devido a esses serviços. Também 

existia uma preocupação com a segurança militar, devido à necessidade de defesa, tornando 

essa a principal atividade da época. 

 

No mapa de 1876 (mapa 19), o eixo de ligação com Olinda permanece, através da 

Estrada de Olinda ou Estrada de Luís do Rêgo, atual Cruz Cabugá, e com outro através da 

João de Barros. Santo Amaro começou a apresentar sinais de ocupação, mas ainda de forma 

inexpressiva, com vários vazios inabitados. “A ligação de Santo Amaro com as freguesias de 

Santo Antônio, São José e Recife se dava principalmente por uma ponte, atual Ponte Princesa 

Isabel, embora também pudesse ser acessado pela Boa Vista”. (CASÉ, 2005, p.213). 

 

No decorrer da Estrada de Olinda foram edificadas algumas das primeiras e mais 

significativas construções, como por exemplo, a Capela de Santo Amaro das Salinas, o 

Hospital dos Lázaros e o Cemitério dos Ingleses. Existiam algumas ruas famosas hoje como a 

da Aurora e a do Lima, o Cemitério de Santo Amaro e a Praça de Santo Amaro das Salinas, 

localizada em frente à Igreja de mesmo nome. (CASÉ, 2005). 

 

A característica principal do bairro continuava sendo a localização de atividades que 

precisam estar longe dos habitantes, que não eram agradáveis, como cemitérios, hospitais, 

asilos. Uma área que foi palco de disputas passou a ter pouco interesse, a ser periferia, 

afastada da cidade, estabelecendo assim uma imagem negativa. Porém também existiam 

edificações muito importantes como o Ginásio Pernambucano, a Fundição D’Aurora, a Escola 

Normal e a Assembléia Provincial, estas justificadas pela proximidade com o bairro da Boa 

Vista. (CASÉ, 2005). 

 

No mapa de 1906 (mapa 20) o bairro já se mostrava bastante habitado, principalmente 

devido à continuidade da Boa Vista que já não suportava a demanda e o desenvolvimento das 

primeiras atividades. Segundo Casé (2005), um dos motivos do intenso crescimento foi a 

construção da Estrada de Ferro Norte de Pernambuco e a conseqüente instalação de uma das 

estações na proximidade, esta que foi a primeira ligação direta desse bairro com o do Recife e 

onde se encontra atualmente a Avenida Norte. Esta aparece como um novo eixo de ligação 

com relação ao mapa de 1876. 
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Com relação aos espaços públicos permanecem poucos e escassos, porém surge a Rua 

do Pombal e o Passeio Público da Cidade, futuro Parque 13 de Maio, este um dos mais 

importantes para a cidade do Recife. 

É provável que Santo Amaro apresentasse uso predominantemente residencial, 
apesar da variedade de funções que detinha com a construção do Hospital de 
Sant’agueda (atual Hospital Osvaldo Cruz), a Capela de Santo Antônio (no interior 
do Asilo da Mendicidade), a Escola Domingos Theotônio e o Necrotério, além da 
densificação de atividades administrativas e religiosas. Apesar da diversidade de 
seus usos, a permanência e o incremento de atividades hospitalares e enterro dos 
mortos contribuem para a manutenção da imagem de um lugar negativo, periférico, 
insalubre ligado à doença e à morte. (CASÉ, 2005, p.217). 
 

  
Mapa 19: Evolução urbana do bairro de Santo 
Amaro nos anos 1876 

Mapa 20: Evolução urbana do bairro de Santo Amaro 
nos anos 1906. 

Fonte: Casé, 2005, p.233-238. 
 

No mapa de 1932 (mapa 21) os eixos de ligação permanecem os mesmos de 1906. A 

ocupação do território aparece de forma mais marcante. O bairro aparece como um dos únicos 

a ainda ter terrenos pantanosos e alagados e com grandes áreas de mangues. 

A presença marcante de das águas dos rios Capibaribe e Beberibe não só 
margeando o território, mas também ocupando partes do seu interior, é uma de suas 
principais características, sobretudo, na ponta norte e nos terrenos à margem 
oriental do Beberibe (CASÉ, 2005, p.217). 

 

O espaço urbano aparece já bastante desenvolvido e organizado. O crescimento se dá 

ao longo dos eixos de ligação e áreas vizinhas. Ainda existem edificações dispersas por todo o 

bairro e constata-se a presença de mocambos. 
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Devido ao crescimento vegetativo e incentivo das indústrias o bairro começou a ter um 

contingente muito grande de população, expressado principalmente pelo número de 

mocambos. Lira24 apud Casé (2005) fala que de acordo com o recenseamento de 1913 

existiam 2.230 mocambos dentre as 3.144 edificações existentes. 

 

Devido a esse grande número de edificações começou a haver uma ocupação das áreas 

interiores do bairro e não apenas das suas margens, os mocambos se misturaram com outras 

construções regulares. A iniciativa privada começou a se preocupar com essa forma de 

habitação e a construir vilas operárias. Logo após veio a intervenção do poder público 

organizando, segundo Lira apud Casé (2005) a Fundação a Casa Operária em 1924. Segundo 

Casé (2005, p.218) o mocambo “contribuiu para a consolidação de uma imagem negativa do 

bairro uma vez que esses eram considerados expressão de doença e perigo”. 

 

Nessa época permaneciam os cemitérios, necrotérios, hospitais, residências, 

repartições públicas e instituições de ensino. Porém o maior enfoque era com relação aos 

mocambos onde moravam os trabalhadores das fábricas localizadas no bairro, tornando este 

popular e com serviços considerados insalubres para a população. 

 

No mapa de 1943 (mapa 22) os eixos de ligação permanecem iguais aos dos dois anos 

anteriores. As maiores transformações foram causadas por aterros onde restaram apenas 

pequenos resquícios de áreas de mangues. O ambiente construído vai predominar sobre o 

ambiente natural, sendo o espaço moldado de acordo com os interesses dos homens. 

 

Ainda existem espaços vazios, porém são poucos. Os mocambos continuam crescendo 

assim como as vilas operárias. Outro eixo de circulação surge a Avenida Visconde de 

Suassuna. A estrutura continua parecida com 1932, de novidade foi a construção do Mercado 

Público de Santo Amaro. 

                                                 
24 LIRA, José Tavares Correia de. Mocambos e cidade: regionalismo na arquitetura e ordenação do espaço habitado. Tese (Doutorado em 
Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. 
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Mapa 21: Evolução urbana do bairro de Santo 
Amaro nos anos 1932. 

Mapa 22: Evolução urbana do bairro de Santo Amaro nos 
anos 1943. 

Fonte: Casé, 2005, p.233-238. 
 

No mapa de 1952 (mapa 23) tornam-se claros os constantes aterros pelo predomínio 

de terras secas e firmes. As áreas de mangue ficam cada vez mais escassas. Ainda existem 

áreas desocupadas, porém o espaço já está cada vez mais ocupado, devido ao grande 

crescimento populacional em todo o Estado. Os mocambos permanecem em grande número 

superando as construções regulares. 

 

Os eixos de ligação permanecem os mesmos. Houve o alargamento e a pavimentação 

de dois eixos: a Avenida Norte e a Cruz Cabugá. 

Ainda nessa época o bairro apresentava-se dividido em dois setores administrativos 
eram eles: urbano e suburbano. O primeiro ficava situado, predominantemente, ao 
sul da Av. Norte e, em continuidade aos bairros do Recife e da Boa Vista. Enquanto 
que o segundo localizava-se ao norte e, principalmente, a leste da Av. Cruz Cabugá, 
em direção ao município de Olinda. (CASÉ, 2005, p.223) 

 

Na área urbana eram realizadas as atividades de comércio, também tinham as 

instituições públicas e de ensino, igrejas. Enquanto na suburbana estavam localizados os 

mocambos e os hospitais. 
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Existem diversos espaços públicos de grande destaque para a toda a cidade do Recife, 

como por exemplo, o Parque 13 de maio e o cemitério de Santo Amaro, porém várias áreas 

permanecem carentes desses espaços. Outros usos começam a aparecer, como o hospital e a 

base naval, atividades da marinha, emissoras de rádio e televisão e outros órgãos públicos. 

 

Apesar da modernização, a imagem do bairro continuava ligada principalmente aos 

mocambos. 

 

No mapa de 1970 (mapa 24): 

Santo Amaro estava delimitado pela rua Princesa Isabel, rua do Príncipe e Av. João 
de Barros perfazendo seu limite Sul/Sudeste; pela Av. Agamenon Magalhães 
correspondente ao limite Oeste/Noroeste e pelo encontro dos rios Capibaribe e 
Beberibe que fechando o polígono, determinam os limites Nordeste e Sudeste. 
(CASÉ, 2005, p.224). 

      
Mapa 23: Evolução urbana do bairro de Santo 
Amaro nos anos 1952. 

Mapa 24: Evolução urbana do bairro de Santo Amaro 
nos anos 1970. 

Fonte: Casé, 2005, p.233-238. 

 

Nessa época surgiram mais dois importantes eixos de ligação: a rua da Aurora que 

deixa de ser somente de circulação para ligar o bairro de Santo Amaro ao da Boa Vista; e a 

Avenida Agamenon Magalhães, esta importante para toda a cidade do Recife. 
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Quase que totalmente constituído por terras firmes, com poucos resquícios de mangues 

e a presença de algumas árvores distribuídas ao longo das vias e principalmente no cemitério 

de Santo Amaro, nessa época o ambiente natural é quase inexistente junto do construído. “Os 

espaços cheios predominam sobre os vazios, onde estes últimos ficam restritos aos espaços 

públicos, aos afastamentos entre as edificações e as áreas de fundo de lote” (CASÉ, 2005, 

p.226). 

 

Apesar dos novos empreendimentos, do grande número de estabelecimentos públicos 

e privados, esse bairro permanece ainda hoje com inúmeras habitações precárias e 

considerado popular e periférico. 

 

Mesmo depois de sofrer constantes modificações principalmente no século XX, de 

seus limites e de sua infra-estrutura, diversificação dos serviços e do alto índice de cobertura 

vegetal, devido a construção de praças, o bairro ainda sofre com a grande quantidade de 

habitações precárias e com diversos problemas ambientais decorrentes desse processo. 

 

 

3.2 Distribuição da População 
 

 

Os centros urbanos são as localidades onde ocorre uma maior modificação do meio, 

transformando áreas antes naturais em edificações, estradas. E embora se estendam por todo o 

ecúmeno, os efeitos negativos da relação do homem com o meio ambiente, apresentam-se 

com uma intensidade maior nos espaços de elevada concentração populacional, 

principalmente nas áreas metropolitanas, que possuem o seu equilíbrio ecológico mais afetado 

pelas ações antrópicas. Por isso, a importância de se verificar a evolução da população e sua 

distribuição atual e sua interferência nas condições ambientais do sítio urbano, principalmente 

no que se refere à cobertura vegetal onde à cidade está assentada. 

 

A cidade do Recife obteve um crescimento de 300 mil habitantes na década de 1940 

para 640 mil em 1970. No gráfico 4 é possível perceber a evolução da população de 1950-

2000.  
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Gráfico 4: Evolução populacional: RMR e Recife: 1950-2000 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos. In: Medeiros e Oliveira, 2007. 

 

No início o crescimento era maior no centro, sendo que a partir dos anos 1960, a área 

central do Recife deixou de apresentar o maior crescimento do município, este passou a ser na 

periferia. Na década de 1980, o crescimento passou a ser menor, porém existiam poucos 

espaços sem ser urbanizados devido ao enorme crescimento causado nas três décadas 

anteriores. O crescimento demográfico recente que ocorre no Recife, de 1991-2000, 

aconteceu segundo uma taxa geométrica de 1,04, e a principal localidade que comporta essas 

novas manchas urbanas são os morros. Já nas áreas de planície o crescimento atual 

corresponde a verticalização e ao adensamento ou expansão de comunidades de baixa renda. 

(MEDEIROS, OLIVEIRA, 2007). 

 

O mapa 25 mostra a densidade demográfica do município do Recife. É possível 

observar que os bairros em estudo estão entre os que possuem uma densidade demográfica 

baixa (menos de 70 hab/ha), um pouco maior que a média do Recife que é de 65,27 

habitantes/ha. 

 

No quadro 4 pode ser observado que apenas a área central teve um decréscimo na 

população, de menos 5.000 habitantes, no ano 2000, em todas as outras houve um 

crescimento populacional, salientando como foi dito acima, as áreas de morros, 

principalmente os da zona sul. Os bairros em estudo, que fazem parte do centro vão ser 

estudados especificamente para verificar quais os motivos dessa fuga populacional de alguns 

e incremento em outros. 
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Mapa 25: Crescimento demográfico, em destaque os bairros em estudo. 
Fonte: http://www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/planodiretor/ em 2007. Modificado por Ana Regina. 
 

ÁREA GEOGRÁFICA CRESCIMENTO POPULACIONAL 
Cidade do Recife +124.000 
Centro -5.000 
Planície do Beberibe +8.000 
Planície do Capibaribe +22.000 
Planície do Tejipió +7.000 
Planície da Zona Sul +20.000 
Planície da Zona Norte +22.000 
Morros da Zona Oeste +10.000 
Morros da Zona Sul +40.000 

Quadro 4: Crescimento populacional por áreas geográficas – Recife – 2000 
Fonte: IBGE, Censo demográfico. In: Medeiros e Oliveira, 2007. 
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No mapa 26 podem ser observadas as taxas de crescimento demográfico e 

contrariando os dados ditos acima, uma das maiores taxas está no bairro do Recife, devido ao 

aumento da população da comunidade do Pilar. Também é verificado um incremento no 

bairro de Santo Antônio, menos expressiva que no primeiro bairro. Porém nos bairros de São 

José e Santo Amaro, assim como em outros bairros centrais houve perda de população. 

 
Mapa 26: Crescimento demográfico, em destaque os bairros em estudo. 
Fonte: http://www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/planodiretor/ em 2007. Modificado por Ana Regina. 
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Os bairros, enquanto núcleos urbanos também vão ser analisados a partir da 

distribuição de sua população, mostrando-se o seu crescimento e a composição (origem, sexo 

e faixa etária). 

 

Na tabela 7 que se encontra abaixo, podemos observar a evolução da população no 

bairro de São José do inicio do século XX até o seu término. 

 
 
Tabela 7. População do bairro de São José 

Ano Habitantes 

1910 21.576 

1913 32.404 

1923 31.143 

1980 12.053 

1991 10.762 

2000 8.653 

Fonte: LUBAMBO, 1991 
IBGE, censos demográficos de 1980, 1991 e 2000 

 
O grande aumento da população em apenas três anos (1910-1913), foi devido à 

reforma de 1910/1913 existente no bairro do Recife, pois no início de sua modernização as 

construções antigas foram demolidas, para serem substituídas por edifícios modernos, pois 

elas diminuíam o valor do terreno (ZANCHETI, 1998). Devido a essa reforma em 1910, 

existiam 13204 habitantes, e em 1913, esse número caiu para 5146 habitantes (Tabela 8). O 

bairro de São José ao contrário, segundo os dados da tabela, teve um acréscimo de 50,18% da 

sua população entre esses anos (1910-1913). 

 
Tabela 8: População do bairro do Recife 

Ano Habitantes 

1910 13.204 

1913 5.146 

1923 3.206 

1970 1.670 

1980 597 

1991 565 

2000 925 

Fontes: LUBAMBO, 1991 
IBGE, censos demográficos de 1980, 1991 e 2000 
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A partir de 1911, teve início a venda dos terrenos do bairro do Recife que haviam sido 

incluídos na reforma. Foram removidos vários grupos, onde somente aos mais favorecidos foi 

possível retornar. A concentração espacial do grande capital, comercial e financeiro, 

marginalizou os pequenos comerciantes que eram também moradores do bairro do Porto 

(Recife). Estes tiveram que fugir para as áreas adjacentes. E um dos lugares para onde essa 

população se deslocou foram os bairros de Santo Antônio e São José (LUBAMBO, 1991). Na 

tabela 8, já referida, se pode perceber o decréscimo do número de habitantes no bairro do 

Recife neste período. Vale salientar que o bairro do Recife continua, nos anos posteriores, a 

sofrer um forte declínio de sua população e só no ano 2000 esta volta a crescer. 

 

Hoje em dia, a grande maioria dos habitantes do bairro do Recife se encontra na favela 

do Pilar. Alguns poucos moram em pensões e casas de poucos cômodos incrustadas entre 

estabelecimentos públicos, comerciais e culturais. A renda desses moradores é baixa e os 

empregos em sua maioria são informais. 

A população flutuante é mais significativa que a residente. Não existem dados que 
permitam estimar com precisão o tamanho desta população. Pode-se ter uma idéia 
de sua importância tomando-se o número de veículos que permanecem na área. 
Entre as 6h30min. e as 8h30min., horário de pico para a chegada ao trabalho, 
entram no Bairro cerca de 6.473 veículos e saem, aproximadamente, 3.100, sendo 
que 70% desses veículos são automóveis de passageiros. Tem-se, então, ao menos 
4.000 pessoas utilizando a área. (ZANCHETI et al, 1998, p.13). 

 

O bairro de Santo Antônio tinha uma população de 6.299, em 1950, havendo um 

decréscimo em 1960 para 4.794 habitantes. Isso mostra que o Recife passou a ter outros 

contornos, deixando o centro de ser uma importante área residencial para ser tomado pelo 

comércio e pelos serviços. 

 

De acordo como o desenvolvimento da cidade, a tendência é a expulsão da população 

de baixa renda para a periferia, ocupando áreas desprovidas de infra-estrutura e longe do local 

de trabalho. 

 
Na tabela 9 destaca-se a população residente que vive em domicílios particulares e a 

densidade demográfica. No bairro de São José há 48,61 habitantes por hectare. Só que esse 

número é relativo, pois existem áreas nesse bairro onde não têm habitantes. A maioria da 

população residente mora na favela do Coque. Conclui-se com isso que existem lugares no 

bairro onde essa densidade se eleva e outros que ela é quase nula. 
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Tabela 9: População residente, domicílios particulares, área e densidades, segundo RPA 1 e bairros, 2000 
DENSIDADE RPA E BAIRRO POPULAÇÃO 

RESIDENTE 
DOMICÍLIOS ÁREA (ha) 

(hab/ha) (hab/dom) 
RPA 1 - Centro 78.098 22.202 1.605,88 48,63 3,52 
Boa Vista 14.033 4.894 181,40 77,36 2,87 
Cabanga 1.536 441 83,79 18,33 3,48 
Coelhos 6.826 1.854 39,86 171,24 3,68 
Ilha do Leite 959 303 26,75 35,85 3,17 
Ilha Joana Bezerra 12.755 3.275 115,96 110,00 3,89 
Paissandu 531 168 41,04 12,94 3,16 
Recife 925 288 467,81 1,98 3,21 
Santo Amaro 29.140 7.637 362,80 80,32 3,82 
Santo Antônio 539 202 76,11 7,08 2,67 
São José 8.653 2.285 178,00 48,61 3,79 
Soledade 2.201 855 32,35 68,03 2,57 
Fonte: IBGE, Censo demográfico 2000 e PCR - RPA 1. 

 

Outro dado importante é a quantidade de habitantes por domicílio, que em São José é 

de 3,79 habitantes por domicílio. Índice menor somente que os bairros da Ilha de Joana 

Bezerra e Santo Amaro, onde a população carente também se encontra em grande número. 

 

 

3.3 Organização Econômica do Espaço Urbano 
 

 

O propósito de alcançar um progresso acelerado levou o homem à acumulação de 

capital e de riquezas materiais que se constituiu na base da economia capitalista, sem muita 

preocupação quanto à preservação do meio ambiente, mantendo, assim, uma relação 

inadequada e fria como os vários recursos oferecidos pela natureza, bem como quanto à 

conservação do patrimônio histórico-cultural.  

 

Nessa visão, o que importa é o aumento de produção e lucro rápido, ocasionando, 

assim, a degradação, destruição e aceleração dos problemas urbanos, provocando sérios 

impactos sócio-ambientais que se refletem, sobretudo, na qualidade de vida e marginalização 

das populações excluídas. 

 
Desde o início da ocupação no século XVI, até o final dos anos 1950 no século XX, a 

exportação do açúcar constituiu-se na principal atividade econômica de estruturação da 

economia urbana recifense. Em torno desta atividade, organizou-se uma complexa estrutura 

que incluía, praticamente, todos os setores e ramos econômicos. 
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No inicio da ocupação existiam várias dificuldades. Apesar da grande quantidade de 

água, nos rios e dos manguezais como fonte de vida e de alimentos faltava água potável para 

alimentação, esse um dos elementos primordiais para o desenvolvimento da cidade. Também 

se sentia falta de madeira para lenha e de melhores condições do solo para a plantação de 

produtos agrícolas (REZENDE, 2005). Apesar desses problemas ambientais: 

O Recife cresceria a partir das suas atividades mercantis, o seu porto lhe garantiria 
sua ligação com o vasto mundo, porta de saída da produção açucareira e de entrada 
de tantas outras mercadorias. Tornava-se um lugar de comércio. A prosperidade do 
porto estava vinculada à boa situação inicial da capitania de Pernambuco. O 
movimento do porto, em 1584, era de cem navios e já se produzia em 1589, na 
capitania, cerca de 200 mil arrobas de açúcar (REZENDE, 2005, p.25). 

 

O porto era imprescindível não apenas para escoar o açúcar, mas também para a 

entrada de escravos, muito importante para a economia local. Para proteger o porto e as 

riquezas guardadas neles contra as invasões estrangeiras foram construídos vários fortes 

visando à segurança. Segundo Rezende (2005), isso ocorria por causa da grande disputa por 

terras e produtos, pois era época do mercantilismo onde a riqueza das nações era medida pela 

quantidade de exportações que influenciam extremamente na balança comercial. 

 

Com a riqueza das mercadorias começou a haver um crescimento da povoação. As 

construções cresciam e a convivência da população local com os estrangeiros, principalmente 

portugueses no início. “Quando os holandeses aqui aportaram, não encontraram mais o 

acanhado Povo dos Arrecifes” (REZENDE, 2005, p.27). Isso aconteceu principalmente por 

causa do estreitamento dos laços da população pernambucana com os estrangeiros devido ao 

comércio. Havia uma troca de hábitos, de moedas, de produtos e informações. Por isso, que a 

globalização não é um fenômeno recente. 

 

Depois de um tempo no poder, os holandeses foram colocados para fora pelos 

portugueses, como já foi mencionado. Isso causou várias mudanças também na área 

econômica. 

 

“Os substitutos de Nassau mandaram cobrar as dívidas, ameaçaram confiscar terras, 

executar hipotecas e cortar os créditos que facilitavam a compra de escravos” (REZENDE, 

2005, p.48). Isso fez com que a maioria da população ficasse contra os holandeses. Mas, 

mesmo após a rendição em 1654 não houve a recuperação econômica do açúcar, pois os 

portugueses perderam a ajuda valiosa dos holandeses e ainda começaram a sofrer a 
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concorrência desses nas Antilhas, onde usaram do conhecimento obtido no Brasil. Com isso, 

ocorreu um período de dificuldades econômicas intensas. 

O preço do açúcar caía rapidamente. Uma arroba de açúcar custava, em 1701, 2000 
réis, para 10 anos depois custar apenas 1190 réis. A queda no preço dificultava a 
vida dos produtores, tornando-os cada vez mais dependentes de empréstimos 
(REZENDE, 2005, p.53). 
 
Ocupando o espaço deixado pelos holandeses, comerciantes vindos de Portugal, 
estabelecem-se no Recife. A prosperidade do povoado, impulsionada pela ascensão 
econômica dos portugueses, chamados com desprezo de mascates25, é vista com 
desconfiança pelos olindenses – senhores de engenhos arruinados pelas dívidas. O 
conflito de interesses políticos e econômicos entre a nobreza açucareira 
pernambucana e os novos burgueses, vindos de Portugal, é o ingrediente principal 
da briga entre recifenses e olindenses: a Guerra dos Mascates. Mas a revolta não 
conseguiu conter o crescimento do povoado do Recife, elevado à categoria de vila 
independente em 1710 (ROSEMBERG apud REZENDE, 2005, p.51). 

 

Apesar de toda a instabilidade econômica os portugueses continuavam explorando 

Pernambuco. Os proprietários de terra reclamavam das altas taxas de impostos e dos débitos 

que tinham com os comerciantes, pois o comércio era dominado pelos portugueses e 

buscavam meios de se libertar deles. As idéias liberais que surgiram principalmente na 

Inglaterra sobre liberdade e igualdade, onde o trabalho produtivo era a grande fonte de riqueza 

social, fascinavam os mais rebeldes e os descontentes, esses que defendiam o livre comércio e 

o fim do sistema de monopólios. Sendo que esse movimento, conhecido como a Revolução 

Pernambucana de 1817 não teve o apoio popular esperado e nem uma força militar capaz de 

derrotar os portugueses. A maioria dos rebeldes mudou de lado quando a repressão começou. 

Em 19 de maio de 1817 quando houve a derrota os líderes principais foram condenados à 

morte (REZENDE, 2005). 

 

Apesar dessa derrota uma parcela da população continuava com idéias liberais e assim 

surgiu outra luta de resistência a Confederação do Equador em 1824 que teve como um de 

seus principais líderes Frei Caneca. Também foi reprimida por tropas do governo com 

condenação a morte. 

A história do Recife no século XIX está marcada pela luta política. A revolução de 
1817, a Confederação do Equador, de 1824, a Revolução Praieira, de 1848. Criou-
se um imaginário de lutas e de rebeldias. O Recife convivia com inquietações 
constantes, não se subordinava ao poder central, desafiava as ordens vindas do Rio 
de Janeiro. Não era mais uma vila, nem estava subordinado a Olinda. Tornou-se 
cidade em 1823 e capital de Pernambuco em 1827. O Recife conseguiu a 
autonomia pela qual tanto lutava (REZENDE, 2005, p.77). 

 

                                                 
25 Mascates porque eram comparados a mercadores ambulantes que vendiam objeto sem valor. 
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Mesmo após a expulsão dos holandeses, a paisagem da cidade do Recife continuou 

sendo modificada. Várias obras foram construídas, como por exemplo, o Teatro de Santa 

Isabel (figura 7). Também houve uma preocupação com o fornecimento de água potável. 

Todas essas obras foram realizadas por Francisco do Rego Barros (1837-1844) que investiu 

no moderno, trazendo idéias, trabalhadores e técnicos franceses, relembrando os tempos de 

Nassau. “As ruas foram numeradas, seus nomes definidos, instalada luz pública a gás, 

padronização de prédios dentro dos princípios modernizadores europeus” (REZENDE, 2005, 

p.80). 

 
Figura 7: Teatro Santa Isabel e o palácio do governo, litogravura de Emil Bauch. 
Fonte: Rezende, 2005, p.79. 
 

Sendo que várias críticas foram lançadas a esse governo. Por gastar demais o dinheiro 

público e também por investir em trabalhadores estrangeiros o que só fez insuflar o 

sentimento antilusitano. Como isso, fez surgir à revolução praieira em 1848, onde os rebeldes 

tinham um forte sentimento nacionalista e criticavam a vinda dos trabalhadores estrangeiros e 

dos comerciantes que só queriam empregar funcionários portugueses. Tinham ideais de 

ampliar a cidadania e nacionalizar a economia, porém como nas duas anteriores fracassaram, 

sucumbindo às tropas do governo. 

 

Só no final do século XVIII é que a economia começou a se recuperar. A produção e a 

exportação de algodão para o mercado europeu cresceram e o Recife foi extremamente 

beneficiado. 

 

Devido ao liberalismo econômico e a uma política desordenada com relação aos gastos 

públicos, várias mudanças vão ocorrer na cidade do Recife, principalmente devido ao 
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protecionismo do Estado e aos projetos de modernização dos espaços urbanos (GOMES, 

1997). 

 

Parte-se do princípio de que a crise socioeconômica e ambiental, juntamente com o 

acelerado processo de globalização por que passam as cidades contemporâneas, cujas 

atividades e funções estão ligadas muito mais ao mercado internacional que à economia 

nacional/local, é decorrência da falência do paradigma científico que se fundamentou em 

modelos de desenvolvimento socialmente excludente, baseado exclusivamente na produção e 

consumo, além de ambientalmente degradante. 

 

Nessa perspectiva, observa-se, hoje, que os bairros do Recife, Santo Antônio, São José 

e Santo Amaro apresentam vários problemas ambientais, sociais e de organização espacial. 

Sendo que o processo de colonização da cidade do Recife fez com que essas áreas passassem 

por enormes transformações, no século XVI e também no inicio século XX, quando a 

emergência da expansão da cidade modificou consideravelmente as áreas centrais, que foram 

abandonadas pela classe média causando enormes transtornos, aumento dos problemas sociais 

e profunda modificação na paisagem. 

 

Por isso é importante verificar as condições naturais existentes nesses bairros, pois a 

quantidade de áreas com cobertura vegetal nos principais centros urbanos mundiais vem 

diminuindo a cada dia, decorrente, principalmente da implantação de novos empreendimentos 

que não possuem compromisso com a sustentabilidade ambiental e às rápidas transformações 

que ocorrem por causa da globalização econômica. 

 

A lógica da globalização e da modernidade aproxima os lugares, os povos, pois possui 

vocação universalista e cosmopolita; torna os lugares interdependentes no desenvolvimento 

das atividades industriais, comerciais e nas atividades de lazer. Santos fala um pouco sobre 

isso: 

A globalização é o estágio supremo da internacionalização. O processo de 
intercâmbio entre países, que marcou o desenvolvimento do capitalismo desde o 
período mercantil dos séculos 17 e 18, expande-se com a industrialização, ganha 
novas bases com a grande indústria, nos fins do século 19, e, agora, adquire mais 
intensidade, mais amplitude e novas feições. O mundo inteiro torna-se envolvido 
em todo tipo de troca: técnica, comercial, financeira, cultural. Graças às novas 
técnicas, a informação pode se difundir instantaneamente por todo o planeta, e o 
conhecimento do que se passa em um lugar é possível em todos os pontos da Terra. 
(2002, p. 79). 
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O processo de globalização entendido como um processo capitalista e, desta forma, é 

histórico e socialmente produzido, sendo repleto de contradições. Segundo Ianni: 

A globalização do mundo expressa um novo ciclo de expansão do capitalismo, 
como modo de produção e processo civilizatório de alcance mundial. Um processo 
de amplas proporções envolvendo nações e nacionalidades, regimes políticos e 
projetos nacionais, grupos e classes sociais, economias e sociedades, culturas e 
civilizações. Assinala a emergência da sociedade global, como uma totalidade 
abrangente, complexa e contraditória (1996 p.11). 

 
Dessa maneira, o mundo contemporâneo coloca-se diante de uma série de desafios 

decorrentes das transformações aceleradas provocadas pelo processo de globalização como 

produto de desenvolvimento do capitalismo que destrói barreiras e ultrapassa obstáculos, 

conseqüência de sua realização. 

 

Adda fala que a globalização vai ser “antes de tudo, um processo de contornar, fatiar e, 

finalmente desmantelar as fronteiras físicas e regulamentadoras que obstaculizam a 

acumulação do capital em escala mundial” (2004, v. 6, p. XII). Mostra então a importância de 

quebrar as barreiras que existem entre os países e principalmente entre os mercados, para que 

assim possa haver um aumento nos lucros devido a maiores trocas. 

 

Adda também vai comentar que a globalização: 

Inscrever-se-ia, assim, numa tendência mais longa, a da submissão progressiva de 
todo o espaço físico e social à lei do capital, lei de acumulação sem fim que 
constitui a finalidade última do sistema econômico inventado há cerca de mil anos 
pelas cidades mercantis do mediterrâneo (2004, v. 6, p. XIII). 
 

Essa submissão do espaço físico as leis que regem o mundo, as do capital, não 

apareceram há pouco tempo e sim há muitos anos atrás, como cita Adda a cerca de mil anos. 

E que para entender esse processo de globalização é necessário entender toda a formação do 

espaço econômico internacional, pois, para compreender o presente é necessário entender 

todas as condições pretéritas que fizeram a economia se tornar o que é. 

O final do século XIX vê o apogeu de uma economia ainda não globalizada, mas já 
fortemente internacionalizada, na qual as rivalidades interestatais correspondem à 
concorrência dos capitalismos nacionais, provocando simultaneamente a submissão 
das regiões periféricas e dos corpos sociais das nações centrais. (ADDA, 2004, v.8, 
p.2) 
 

Somente quando passou a existir o interesse na troca de bens é que começaram a 

nascer os mercados, pois devido à localização geográfica dos bens, os comércios se 

localizavam a grandes distâncias, por isso tornou-se necessário a troca de mercadorias e essa 

tinha que ser realizada em viagens. Como cita Adda (2004, v. 6, p. 9). “Os mercados em 

questão eram antes de tudo os lugares de encontro dos próprios comerciantes e não locais 



 126

onde se confrontavam uma demanda final (de consumo) e uma oferta inicial (produção), 

como no caso dos mercados locais”. 

 

E com o advento do mercantilismo é que surgiu a concorrência, que foi a principal 

característica da economia de mercado. Ele aparece como o primeiro exemplo de intervenção 

sistemática e coerente do Estado na economia de uma nação. 

 
E a palavra de ordem dos mercantilistas segundo Adda (2004, v.6, p. 32) era “o 

estímulo à produção interna, por intermédio de uma proteção contra as importações e do 

encorajamento das exportações”. Isso mostrava o interesse que paira até hoje um aumento das 

exportações e um diminuição das importações para assim, a balança de pagamentos não ficar 

comprometida. O importante é entrar dinheiro cada vez mais e sair cada vez menos. 

 

Com o advento do mercantilismo, começou a aparecer com freqüência o conceito de 

economia-mundo, formulado por Braudel apud Adda (2004, v.6), onde mostra que existe uma 

hierarquia entre as potências internacionais em relação às trocas internacionais.  

De caráter capitalista da economia-mundo européia decorre sua vocação universal, 
ou seja, sua propensão a estender-se ao conjunto do espaço mundial, tirando partido 
da heterogeneidade desse espaço, mas também sua tendência a transformar toda de 
qualquer coisa em mercadoria (op.cit., p.47).  

 
Isso mostra que começaram a aparecer potências hegemônicas e foi introduzida a 

discussão sobre as condições de estabilidade do sistema econômico mundial e sobre o 

mercado auto-regulador baseado livremente na concorrência. Porém o que deve prevalecer é o 

equilíbrio entre as potências, para não haver problemas de uma ameaça imperial, o que não 

acontece hoje em dia devido ao poderio hegemônico dos Estados Unidos.  

 
A expansão da economia-mundo européia é marcada principalmente pelo movimento 

de população e de capitais que causou, obtendo assim características de economia capitalista e 

globalizada. Onde o mercado vai ser submetido unicamente à lei da oferta e da demanda e a 

interesses privados. 

Mas é o domínio europeu sobre o mundo e as rivalidades de poder por ele 
suscitadas que, com toda evidência, constituem, constituem os fatos mais 
marcantes. A noção de economia-mundo, proposta por Braudel e Immanuel 
Wallerstein, descreve a constituição não propriamente de uma economia global, 
mas de um espaço econômico plurinacional hierarquizado, embora não unificado 
do ponto de vista político, cujos componentes (cidades-Estados; Estados-Nação; até 
mesmo impérios) encontram-se ligados uns aos outros por relações em especial 
econômicas. O pluralismo político, característico do espaço europeu, é o que 
distingue a economia-mundo do império. Para Wallerstien (1974:16), a 
característica das economias-mundo que precederam a européia (Mesopotâmia, 
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Mediterrâneo antigo, Roma, China, Pérsia) é a de se terem sempre transformado em 
impérios. A economia-mundo européia, ao contrário, tem a particularidade de haver 
resistido sempre a toda tentativa de unificação pela força, quer se trate das 
iniciativas de Carlos V, das guerras napoleônicas ou da submissão da Europa 
continental pela Alemanha nazista (Baechler, 1971:122). De tipo capitalista, a 
economia-mundo européia produz sistematicamente, pela difusão da tecnologia que 
acompanha as trocas comerciais, os antídotos a sua unificação política. A isso se 
acrescenta o fato de que, em alguns séculos de existência, ela se tornou global 
(ADDA, 2004, v.6, p.23). 
 

O comércio internacional traduz a luta das empresas e das nações para aumentar sua 

participação no mercado e na renda mundial, e para ocorrer esse aumento tanto a concorrência 

quanto a especialização são características primordiais. Pela característica de livre mercado e 

pela seletividade de algumas atividades somente em algumas áreas de interesse. Vários 

problemas são decorrentes da globalização da economia. Pois, não houve um 

desenvolvimento igual entre os países e sim um desenvolvimento desigual onde foram 

priorizados os países já desenvolvidos. 

 
 
3.3.1 Atividades econômicas atuais 
 
 

Até o início do século XX o número de habitantes nesses bairros era significativo, o 

que proporcionava a existência de um número elevado de atividades voltadas para o consumo 

imediato da população, especialmente nos ramos do comércio varejista e atacadista, da 

pequena produção mercantil e dos serviços pessoais. Os tipos de ocupação dos bairros 

abrangiam as áreas residencial, comercial e prestação de serviços. 

 

Atualmente os bairros do Recife, Santo Antônio, São José e Recife concentram um 

segmento ligado ao comércio, intermediação financeira, administração pública e atividades 

relacionadas à cultura e a história da cidade. A intermediação financeira se faz presente 

através de agências bancárias instaladas. Ocorre também a presença de órgãos institucionais 

da administração pública. São também intensas as atividades ligadas aos transportes, com o 

movimento de passageiros, em ônibus e metrô. 

 

Entretanto, deve-se salientar que a facilidade do sistema de transporte nesse espaço 

favoreceu bastante os deslocamentos das populações mais carentes ao centro. Pois nesses 

bairros existem inúmeros pontos e terminais de ônibus que vem e vão para várias localidades, 

integradas pelo Sistema SEI (Sistema Estrutural Integrado). Um deles é o atual terminal de 

passageiros do Cais de Santa Rita, com seu terminal de ônibus revitalizado. 
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3.3.2 Descentralização econômica 
 

 

A descentralização econômica realizou-se através do deslocamento da indústria para 

os municípios periféricos da Região Metropolitana do Recife. A população também passou a 

se deslocar, indo para bairros como: Boa Viagem, Espinheiro, Parnamirim e Casa Forte. 

Várias funções que eram tradicionais dos bairros centrais foram transferidas para esses 

bairros. Isso ocasionou uma forte modificação no espaço, principalmente com a construção de 

vários shoppings centers, diminuindo a procura do comércio popular, localizado no centro 

expandido, por parte da população. 

 

A descentralização econômica do centro foi facilitada pelo novo desenho urbano da 

cidade, com a construção de avenidas que integrasse outros bairros sem a necessidade de 

passar pelo centro, como por exemplo, a Avenida Agamenon Magalhães. Essas grandes obras, 

que geram enormes gastos públicos, são realizadas com o objetivo maior de facilitar o 

escoamento dos transportes individuais. 

O automóvel aproximou os espaços e separou os homens na cidade; ele implicou 
modificações no plano da cidade, pois fez com que se destruíssem quarteirões e 
bairros inteiros para se fazer passar amplas avenidas, elevados; desvalorizou imóveis 
que não têm garagem e produziu zona de comercio dentro de shoppings, onde a 
infra-estrutura para estacionamento atrai a população que tem poder aquisitivo para 
ter um carro (CARLOS, 1994, p. 184). 

 

Várias políticas públicas tiveram efeito negativo sobre o processo de perda de 

importância da área central do Recife ao longo dos anos de 1980. Entre elas cabe destacar a 

implantação de espaços exclusivos para pedestres nas principais ruas comerciais, a 

transferência do terminal rodoviário do Cais de Santa Rita, a desativação da estação 

ferroviária das Cinco Pontas e a redução do circuito das linhas de ônibus urbanos na área 

central. 

 

Devido à grande crise econômica e com a descentralização dos serviços e do comércio 

especializados, o espaço central tornou-se uma boa área para a comercialização de produtos 

de primeira necessidade, ou de bens de consumo imediato, especialmente para as populações 

de mais baixa renda. O comércio informal (camelô) surgiu decorrente deste processo. E esse é 

devido também aos baixos níveis dos rendimentos causados pela deterioração do nível de 

emprego. 
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A forma de uma cidade muda mais rápido que as batidas 
do coração de um mortal.  

(BAUDELAIRE). 



CAPÍTULO 4 TRANSFORMAÇÕES AMBIENTAIS 
 

 

Depois da descrição dos elementos que fazem parte do espaço urbano dos bairros do 

Recife, Santo Antônio, São José e Santo Amaro do centro expandido da cidade do Recife e de 

como ocorreu a ocupação do espaço urbano e a evolução da população, foi feito um 

diagnóstico da atual situação dos bairros, principalmente da cobertura vegetal e de suas 

principais mudanças, focando os projetos de revitalização e se eles estão de acordo com a 

legislação em vigor. 

 

Numa sociedade de sistema capitalista onde a população é levada a destruir os 

recursos naturais e os patrimônios de sua história e de sua cultura, torna-se preocupante a 

questão socioambiental, evidenciando a importância de se repensar e se almejar novos 

padrões de planejamento e de gestão do território, através de ações que visem à preservação 

de áreas ambientalmente frágeis, do patrimônio histórico e cultural, de políticas educativas e 

de inclusão social. 

 

Esse planejamento deve se preocupar em realizar programas e projetos que se 

preocupem com a melhoria da qualidade de vida da população residente, que freqüenta ou que 

trabalhe nesse espaço urbano, pois esse é um primeiro parâmetro para a definição de 

qualidade ambiental. E o entendimento desses conceitos deve servir para ajudar no 

planejamento do espaço urbano pela gestão pública. 

 

O conceito de qualidade de vida é complicado, principalmente o estabelecimento de 

parâmetros para a sua definição. Ele vai depender do que o público percebe para si, qual o seu 

nível de exigência, pois a necessidade pode ser diferente dependendo da classe social do 

público e da localidade em que vive. “Justamente por isso, é um conceito complexo, de 

conteúdo subjetivo e caráter qualitativo, que exprime juízos de valor, apresentando uma 

natureza política e ética”. (KEINERT; A. KARRUZ; S. KARRUZ, 2002, p.119). 
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O conceito de qualidade de vida também pode ser entendido segundo Herculano26 

apud Keinert; A. Karruz; S. Karruz (2002, p.119): 

...como a soma das condições econômicas, ambientais, científico-culturais e 
políticas coletivamente construídas e postas à disposição dos indivíduos para que 
estes possam realizar suas potencialidades: inclui a acessibilidade à produção e ao 
consumo, aos meios para produzir cultura, ciência e arte, bem como pressupõe a 
existência de mecanismos de comunicação, de informação, de participação e de 
influência nos destinos coletivos, através da gestão territorial que assegure água e ar 
limpos, higidez ambiental, equipamentos coletivos urbanos, alimentos saudáveis e a 
disponibilidade de espaços naturais amenos urbanos, bem como a preservação de 
ecossistemas naturais. 
 

Os bairros do Recife, Santo Antônio. São José e Santo Amaro vêm revelando um 

processo de decadência ou deterioração em algumas de suas áreas que se enquadra no caso de 

abandono tanto pelas políticas públicas, como pelas camadas mais ricas e sua ocupação pelas 

camadas mais populares, o que implica numa grave situação de segregação socioespacial, pois 

as pessoas de mais alta renda se dirigem para áreas dotadas com melhor infra-estrutura e 

maiores ofertas de serviços e amenidades físicas. Porém algumas áreas desses bairros estão 

sofrendo processos de revitalização que está contribuindo para que a classe mais alta volte a 

ter interesse por essas áreas centrais, só que é necessário verificar se essas localidades estão 

sendo transformadas de forma sustentável. 

 

Um dos fatores pelo quais as camadas mais altas deixem as áreas centrais e se mudem 

para outros bairros, antes considerados subúrbios é a falta de áreas verdes de qualidade e a 

pobreza da qualidade ambiental, isso só levou e leva às expansões urbanas não planejadas. 

(BEER et al27 apud ALVAREZ, 2004). 

 

Dentro da relação capitalista, onde a cidade acumula riquezas, mas também gera 

pobreza e marginalização, com uma perversa concentração de renda, surge à busca por um 

novo padrão ou uma nova gestão e planejamento urbano: o paradigma da sustentabilidade, o 

qual, segundo Cavalcante (1998, p.14), “pretende oferecer opções de vida quotidiana mais 

democrática, livre e com melhor qualidade, isto é, um melhor padrão de civilização: mais 

humano e mais natural”. 

 

                                                 
26 HERCULANO, Selene. A qualidade de vida e seus indicadores. Ambiente & Sociedade. Campinas: Nepam/UNICAMP, n.02, 1.Semestre 
de 1998. 
27 BEER, A. R.; DELSHAMMAR, T.; SCHILDWACHT, P. A changing understanding of the role of greenspace in high-density housing: a 
european perspective. Built Environment , v.29, n.2, p.132-170, 2003. 
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No processo de urbanização, ocorre a substituição do ecossistema natural, por um 

meio completamente diferente, duro, concreto, com diferentes formas. O homem organiza 

este novo espaço de acordo com suas necessidades de sobrevivência e segundo o poder que 

exerce sobre este. 

 

As cidades representam os pontos mais significativos de mudança da natureza pela 

ação antrópica. Dentre as modificações ocorridas, a retirada da vegetação e sua substituição 

por outros tipos de uso do solo causam um maior impacto principalmente com relação às 

conseqüências ambientais. 

Os problemas ambientais decorrem do impacto da urbanização predatória sobre o 
ecossistema. Isto retrata os efeitos da ausência de políticas que atendam o cada vez 
mais acentuado déficit habitacional (...). A dinâmica urbana excludente e 
segregadora determina uma paisagem cada vez mais marcada pela prevalência de 
estratégias de sobrevivência que destroem a cobertura vegetal e privilegiam práticas 
de deterioração do meio ambiente urbano (JACOBI, 2000, p.14). 

 

A degradação ambiental pode ser avaliada pela ausência de áreas verdes, pela 

intensificação dos processos erosivos, pela poluição da água e do solo pela contaminação de 

efluentes de origem doméstica e industrial, pela poluição do ar por indústrias e por veículos 

automotores, pela poluição sonora e visual, pela destruição dos valores culturais e pelos 

problemas que envolvem o saneamento básico, sobretudo do esgotamento sanitário e dos 

resíduos sólidos. Ressaltando-se que todas essas questões envolvem direta ou indiretamente a 

saúde e o bem estar da população. 

 

Lombardo apud Barros (1998, p.31): 

Enfatiza que a degradação ambiental urbana tem sido fruto de uma relação 
meramente instrumental dos grupos sociais com a natureza, daí a importância de se 
“refletir na direção da análise de quem produz e como se produz o espaço urbano, 
já que nossa sociedade é marcada por uma profunda divisão social do trabalho ao 
nível nacional e internacional”. 

 

Essa degradação ambiental verificada, sobretudo nas áreas urbanas vem tornando cada 

vez mais urgente a utilização de sistemas que tornem as informações mais precisas e rápidas. 

A utilização do sensoriamento remoto possibilita uma maior eficiência ao planejamento e a 

gestão do uso da área de estudo. Permitindo a atualização dos dados de forma rápida e eficaz. 
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4.1 Antigos Espaços de Ocupação X Novos Padrões de Urbanização 
 

 

Nos últimos anos, tem-se assistido o surgimento de uma nova forma de estruturação 

espacial e uma acelerada transformação das cidades, decorrentes do processo de globalização. 

Os centros passam a ter múltiplos usos, com o predomínio do comércio e serviços, 

diminuindo, assim, as áreas destinadas a residência e aos espaços destinados ao lazer. Isso 

ocorreu pela ausência de um planejamento urbano adequado, nos centros tradicionais, que fez 

com que seus espaços públicos, edifícios, casas e monumentos fossem parcialmente 

abandonados por parte da população, por estarem depreciados e não oferecerem condições 

adequadas de uso e segurança. 

 

Nos bairros em estudo é possível verificar algumas das modificações nas funções 

urbanas. Na figura 8 observa-se que o Cais da Regeneração, no bairro de Santo Antônio, era 

uma área onde havia comércio de frutas. Hoje (foto 33) o Cais se transformou na Rua Martins 

de Barros e tem vários serviços no seu entorno, como paradas de ônibus e atividades ligadas 

ao comércio informal. Também serve como estacionamento para as diversas repartições 

públicas que se localizam ao entorno, como por exemplo, o palácio do Campo das Princesas, 

Palácio da Justiça, Secretaria da Fazenda, Teatro Santa Isabel, entre outros, além de ser uma 

área contemplativa do rio Capibaribe. 

  
Figura 8: Cais da Regeneração. 
Fonte: Arlégo, 1987. 

Foto 33: Cais da Regeneração. Atual Rua Martins de 
Barros. 
Fonte: Ana Regina Marinho, 17/11/2007. 

 

Outras modificações observadas com relação às funções ocorreram no Largo do 

Livramento, bairro de Santo Antônio. Antigamente (figura 9) era local de passagem dos 

bondes, como pode ser observado na figura, sendo que os constantes asfaltamentos cobriram 
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essa informação histórica. Hoje em dia (foto 34) há o predomínio de atividades comerciais 

sejam elas formais ou informais, o que descaracteriza um pouco a área devido aos 

comerciantes cobrirem os prédios históricos com forros. Mas apesar disso, “(...) dir-se-ia que 

o tempo parou no Largo do Livramento. Muitos prédios ainda são os mesmos, outros apenas 

sofreram reformas, que transformaram suas fachadas”. (ARLÉGO, 1987). 

  
Figura 9: Largo do Livramento. 
Fonte: Arlégo, 1987. 
Foto 34: Largo do Livramento. 
Fonte: Ana Regina Marinho. 17/11/2007. 
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As transformações observadas no Pátio do Terço, bairro de São José, (figura 10 e foto 

35) também se referem às funções e a conservação de alguns prédios históricos. Tem esse 

nome devido à construção da Igreja de Nossa Senhora do Terço na segunda metade do século 

XIX, cuja torre possui azulejos em louça portuguesa e que ainda hoje mantém as 

características do período de sua construção. Segundo Carrazzoni (1980, p.304), 

Substituiu um nicho existente na entrada da Rua Copiares (hoje Cristóvão 
Colombo), onde os viajantes do interior rezavam o terço à Virgem Santíssima. Sua 
primeira construção data de 1740, época da criação da Irmandade, que, em 1756, 
ainda funcionava na Igreja do Rosário de Santo Antonio, o que faz supor não 
estivesse então a obra concluída. A atual foi reconstruída em 1873, tendo sido 
sagrada em 1º de Janeiro de 1874 pelo bispo da Diocese, D. Vital M. G. de 
Oliveira. 

 

Os bondes também passaram por suas ruas indo até o forte das Cinco Pontas. Essa 

localidade era um ponto de encontro dos negros escravos vindos da África que tinham na 

Igreja do Terço um refúgio. Na figura 10 observam-se vários negros escravos carregando 

água e mercadorias para os seus patrões. 

 

É interessante observar que nem nas fotos e figuras antigas, nem nas recentes 

mostradas anteriormente, destaca-se a presença da cobertura vegetal, essa aparece em alguns 

poucos lugares. Ao contrário, as fotos observadas a seguir, mostram no passado a ausência da 

cobertura vegetal em algumas áreas do centro do Recife e que hoje essas aparecem de forma 

esplendorosa, apresentando nesses casos uma vegetação de mangue e de arborização viária. 

  
Figura 10: Pátio do Terço. 
Fonte: Arlégo, 1987. 

Foto 35: Pátio do Terço. 
Fonte: Ana Regina Marinho. 17/11/2007. 

 

Nas margens do Rio Capibaribe, em frente à Casa de Detenção (bairro de Santo 

Antônio e São José) não tinha nenhum resquício de vegetação de manguezal, na época de sua 
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inauguração em 1856, como pode ser observado na figura 11. Hoje nessa mesma área, sendo 

agora a Casa da Cultura, está um dos mais belos exemplos dessa flora (foto 36). Este 

manguezal foi replantado na década de 1980 quando começou a vir à tona uma preocupação 

com a cobertura vegetal, com a proteção das margens dos rios. 

 

Na Praça das Cinco Pontas, bairro de São José, também é possível observar um 

predomínio da cobertura vegetal nos dias de hoje (figura 12 e foto 37). Sendo que ao contrário 

da vegetação de manguezal encontrada nos dois exemplos anteriores, aqui é observada a 

arborização urbana. Nessa localidade encontra-se o Forte das Cinco Pontas e dentro dele o 

Museu da Cidade do Recife. 

 

Com relação ao Forte das Cinco Pontas (foto 38 e 39), logo no inicio da expansão do 

espaço urbano foram feitos alguns levantamentos topográficos, da ilha de Antônio Vaz e da 

aldeia Recife, que constataram a insegurança, em termos de defesa, daí os engenheiros que 

acompanhavam a frota holandesa, iniciaram um plano de fortificação. Em primeiro lugar é 

projetada e executada uma grande fortificação, em forma pentagonal, a de "Cinco Pontas" 

tendo por finalidade a defesa da parte Sul da ilha e assegurar o abastecimento d”água com as 

cacimbas de água potável, de Ambrósio Machado. A construção desse forte foi muito 

importante para disciplinar o abastecimento d’água e para a expansão do bairro de São José 

(CASTRO, 1954). Hoje em dia após algumas reformas, o forte possui apenas quatro pontas. 

 
Figura 11: Casa de detenção. 
Fonte: Ferrez, 1981, p.56. 
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Foto 36: Mangue replantado em frente à Casa de Detenção. 
Fonte: Ana Regina Marinho. 17/11/2007. 
 

 
Figura 12: Praça das Cinco Pontas. 
Fonte: Arlégo, 1987. 

 

 
Foto 37: Arborização em frente a Praça das Cinco Pontas. 

Fonte: Ana Regina Marinho. 19/09/2007. 
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Foto:38: Forte das Cinco Pontas. Foto 39: Forte das Cinco Pontas. 

Fonte: Ana Regina Marinho. 03/2005. 
 

Essas transformações no espaço urbano dos bairros em estudo implicaram novas 

centralidades, novos espaços de reprodução da vida nas cidades, novas paisagens urbanas, 

novas relações sociais e novas condições de vida urbana. Tudo isso afetou o espaço natural, 

principalmente a cobertura vegetal característica da área. 

 

Quando as cidades foram surgindo não houve uma preocupação quanto à manutenção 

da vegetação natural, nem um planejamento para o aparecimento destas em lugares onde o 

sítio natural fosse mais adequado. Assim, o que vemos hoje em dia, principalmente, em 

algumas grandes cidades e nos bairros em estudo são maiores privilégios para o progresso 

econômico em detrimento do social, isso ocasiona uma piora na qualidade de vida. 

 

Para Malinsky apud Barros (1998, p.33): 

Os planos urbanos para áreas verdes, são estáticos, fragmentados e não 
proporcionam instrumentos capazes de explorar o potencial da árvore, nem como 
elemento de definição do espaço urbano e nem para a conquista de novos espaços 
abertos que atendam às demandas da população. 

 

Essa urbanização acelerada fez com que não houvesse um cuidado com a conservação 

do meio, nem com a qualidade de vida da população que mora, trabalha ou freqüenta esses 

espaços. Por isso, deve-se haver um processo de reurbanização, que leve em consideração as 

características das pessoas que vivem no entorno. As construções novas precisam possuir as 

características do seu meio, isso deve ser pensado nos projetos de revitalização dos bairros, a 

memória precisa ser preservada e principalmente às vontades dos moradores, trabalhadores e 

freqüentadores. 
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Essa forma de resistência depende do interesse direto e imediato do capital. Marx 

(1980) fala que as estruturas consideradas arcaicas e atrasadas são vulneráveis à lógica do 

capital, que as transforma segundo seus interesses, num processo de geração de valor. Por 

isso, é complicado manter as características históricas numa localidade onde os detentores do 

capital estiverem interessados. 

A própria cidade é uma obra, e esta característica contrasta com a orientação 
irreversível na direção do dinheiro, na direção do comércio, na direção das trocas, 
na direção dos produtos. Com efeito, a obra é valor de uso e o produto é valor de 
troca. O uso principal da cidade, isto é, das ruas e das praças, dos edifícios e dos 
monumentos, é a Festa (que consome improdutivamente, sem nenhuma outra 
vantagem além do prazer e do prestígio, enormes riquezas em objetos e em 
dinheiro). (LEFEBVRE, 2004, p.4). 

 

Nos bairros estudados nota-se que existem mudanças que estão sendo realizadas 

atendem principalmente os interesses dos donos do capital, isso também ocorreu nos planos 

iniciais de ocupação da cidade do Recife, como trata Pontual28 apud Rezende (2005, p.114). 

O paradigma adotado nos planos para o Recife foi a cidade funcional, ordenada 
segundo as funções de habitar, trabalhar, circular e descansar; daí a ênfase na 
abertura de vias, no estabelecimento de avenidas-parques, além de outros parques e 
jardins, e na definição de zoneamentos nos quais cada lugar da cidade se 
caracterizaria por uma única função. Outro preceito do urbanismo moderno 
empregado extensivamente no bairro de Santo Antônio (...) foi o princípio da tábua 
rasa, ou seja, em uma cidade de ruas estreitas e tortuosas, imagem de uma 
sociedade pré-industrial, não há o que preservar, não há o receio de demolir. 

 

As cidades têm que passar a ser vistas como espaços que podem sofrer modificações 

de forma qualitativa, através de um maior respeito ao meio ambiente e à cidadania, 

possibilitando uma leitura crítica, buscando projetos integrados, de acordo com os novos 

paradigmas de sustentabilidade que minimizem as questões relacionadas à degradação urbana. 

 

Esses novos paradigmas devem visar uma nova forma de pensamento e ação para com 

as questões ambientais e sociais que vislumbrem uma mudança de atitude tanto individual 

quanto coletiva para com o meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 PONTUAL, Virgínia. O saber urbanístico no governo da cidade: uma narrativa do Recife das décadas de 1930 e 1940. 1998. Tese de 
doutorado – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo. 
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4.1.1 Decadência / estagnação das áreas centrais 
 

 

 Os antigos centros urbanos vêm passando por constantes transformações nos últimos 

anos. No caso da cidade do Recife, os bairros em estudo foram as primeiras áreas de ocupação 

como já foi observado no capítulo 3. Hoje em dia esse espaço ainda sofre com a falta de 

políticas que visem a junção de várias atividades num único espaço, para que este não sofra as 

conseqüências da decadência e estagnação. 

As transformações dos centros principais de nossas metrópoles nas décadas de 1950 
e 1960 são uma conseqüência de seu abandono pelas camadas de alta renda. 
Inicialmente, o centro começou a ser abandonado como local de compras e serviços 
(diversões especialmente). Depois, também como local de empregos. Esse abandono 
pode não significar decréscimo absoluto, mas relativo. Não significa 
necessariamente que os empregos existentes no centro principal deixem o centro, 
embora isso venha ocorrendo em São Paulo, por exemplo. Pode significar que os 
novos empregos que surgem deixam de se localizar no centro, havendo assim queda 
relativa de seus empregos (VILLAÇA, 1998, p. 274). 

 

  No momento, os projetos de revitalização que estão sendo implantados visam 

determinados objetivos específicos, como por exemplo, beleza cênica, atividades econômicas, 

moradias populares e de alta renda, em lugares específicos, preservação de monumentos 

históricos visando o turismo cultural, todas essas ações são válidas, o único problema é que 

deveriam ser pensadas e feitas em conjuntos, em um mesmo espaço, interligadas e não de 

forma fragmentada. Mas detalhes sobre esses projetos serão mencionados no próximo tópico. 

 

 A decadência e a deterioração do centro urbano são citadas com freqüência por vários 

meios de comunicação, principalmente pelas pessoas de diversos ramos que trabalham 

diretamente nesse espaço. Reclamações que nada é como antes, que não existem 

investimentos nessas áreas. Nas andanças pelos bairros conversando com os trabalhadores e 

freqüentadores foram possíveis notar essas reclamações, principalmente no que tange a falta 

de segurança e por causa disso a ausência de público, principalmente turistas. Ficando o 

movimento restrito a épocas específicas do ano, como Carnaval, São João, fim de ano, entre 

outras. 

 Esses espaços no centro urbano precisam ser pensados de forma sustentável, eles não 

podem ser descartados, deslocados ou movidos de lugar. Dependendo dos objetivos de cada 

projeto eles podem sim ser destruídos, sendo que vai haver um alto custo ambiental 

envolvido, principalmente com relação às questões físicas, sociais e culturais. “O consumo da 

cidade deve ser pensado e refletido para se tentar atingir uma sustentabilidade urbana, uma 



 141

vez que os recursos a cada dia são mais escassos, sejam eles de ordem natural ou material”. 

(BOMFIM; ZMITROWICZ, 2006, p.274). 

 

 Várias atividades que eram importantes e tradicionais nos centros tendem a diminuir, 

como por exemplo, os cinemas e os bancos. Observando a tabela 10, percebe-se que de todos 

os setores em que a tabela está dividida, o único local onde o número de agências bancárias 

diminuiu foi exatamente no centro. Onde a sua participação com relação ao total de agências 

declinou de 79,8% para 33,6%. Perdendo espaço principalmente para o setor oeste (vale do 

Capibaribe – tradicional) e para o setor sul (Boa Viagem). É exatamente nesses setores que a 

população de classe média e alta vai se deslocar, fugindo do centro. 

Tabela 10: Área metropolitana do Recife. Localização de agências bancárias. 
Ano Centro Setor Oeste Setor Sul Olinda Outros Total 
1973 91 (79,8%) 5 (4,4%) 1 (1,7%) 1 15 114 
1983 92 (52,6%) 23 (3,1%) 23 (13,1%) 5 32 175 
1993 85 (33,6%) 53 (20,9%) 44 (17,4%) 10 61 253 

Fonte: Villaça, 1998, p. 272. 
 
 Com relação aos cinemas, os bairros possuíam vários como, por exemplo: o Moderno, 

na Praça Joaquim Nabuco; o São José, na Rua das Calçadas; o Ideal, na Vidal de Negreiros 

(Pátio do Terço); e o Glória, na Praça do Mercado. A grande maioria dos cinemas que 

existiam nos bairros foi desativada e os que restam não possuem condições de segurança e 

conforto ou passam apenas filmes pornográficos. 

 

 Existem as exceções com relação a essa atividade, pois, com a revitalização do bairro 

do Recife, antigas salas de teatros e centros culturais reabriram suas portas visando à volta da 

população que detém algum poder aquisitivo para suas atividades. Exemplos desses podem 

ser citados o Teatro Apolo, que também funciona como cinema; Teatro Hermilo Borba Filho; 

Teatro do Armazém, ambos localizados no bairro do Recife; Teatro Santa Isabel no bairro de 

Santo Antônio; Salas Multiplex, no shopping Tacaruna, no bairro de Santo Amaro e a Casa da 

Cultura localizada no bairro de São José. Existem vários outros exemplos de espaços culturais 

nesses bairros, porém não tão conhecidos. 

 
Outro dado que mostra a descentralização dos centros urbanos com relação às novas 

centralidades, pode ser observado na tabela 11, onde nota-se um menor crescimento da oferta 

de salas no centro tradicional, onde se inclui os bairros do Recife, Santo Antônio, São José e 

Santo Amaro, com tendência à estagnação da vitalidade imobiliária do centro. Em 
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contrapartida é o setor sul e o oeste que apresentam um crescimento elevado, do mesmo jeito 

que o número das agências bancárias. 

 

Tabela 11: Área metropolitana do Recife - salas, conjuntos ou andares comerciais para venda ou aluguel (1984-
1986 e 1994-1996)  
Limites do Centro tradicional do Recife: Bairro do Recife, São José e Santo Antônio, G. Pires, Saudade, Cap. 
Lima. Fundição, avenida Norte, Aurora, Muniz, Coelhos, S. Gonçalo e Santa Cruz. Lei 7427/61 (Zona 
Comercial Central, ZC-1). 

 Quantidade definida de salas ou conjuntos de 
salas 

Quantidade indefinida de salas ou conjuntos de 
salas 

 (Quantidade de salas) (Quantidade de anúncios) 

Anos Oeste Sul Centro 
trad. 

Outros Local 
indefinido 

Oeste Sul Centro 
trad. 

Outros Local 
indefinido 

1984-1986 17 21 131 2 16 9 3 32 2 9 

1994-1996 264 172 152 18 85 65 57 34 13 48 

Aumento (%) 1.452,94 719,05 16,03 800,00 431,25 622,22 1.800,00 6,25 550,00 433,33 

Fontes: Diário de Pernambuco de 5 de maio de 1994, 7 de maio de 1995, 14 de maio de 1995, 28 de maio de 
1985 e 18 de junho de 1996; Jornal do Comércio de 31 de novembro de 1996. Diário de Pernambuco de 24 de 
junho de 1984, 10 de março de 1985, 12 de maio de 1985, 2 de julho de 1985, 21 de setembro de 1985 e 21 de 
setembro de 1986. 
Fonte: Villaça, 1998, p. 285. 

 

Isso vem sofrendo modificações consideráveis, pois com o programa de revitalização 

dos centros, existem vários projetos que visam resgatar a memória, conservando o patrimônio 

histórico-cultural e também pessoas com maior poder aquisitivo para residir nesse espaço. 

Sobre esse e outros projetos de revitalização do centro urbano da cidade do Recife, mais 

especificamente dos bairros do Recife, Santo Antônio, São José e Santo Amaro, foram 

necessários tecer maiores considerações, por esses serem grandes transformadores da 

qualidade ambiental. 

 

 

4.1.2 Projetos de revitalização dos centros urbanos 
 

 

De acordo com a Secretaria de Planejamento Participativo existem alguns projetos e 

ações executadas ou em andamento de melhoria das condições ambientais nos bairros em 

estudo. 

 

Um desses projetos é a instituição dos PRAVs – Projetos de Recuperação de Áreas 

Verdes, que foi implantado em 2005, como medida compensatória de impactos ambientais. 
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As áreas verdes preferenciais são aquelas localizadas em Unidades de Conservação, praças, 

margens de rios, canais, lagoas e manguezais. (RECIFE, 2007). Na área em estudo foram 

recuperadas algumas áreas em torno do rio Capibaribe. 

 

Com relação ao verde, existe também o programa Adote o Verde, da Prefeitura da 

Cidade do Recife, onde qualquer pessoa jurídica pode adotar uma praça, como forma de 

garantir a conservação das praças da cidade. É resultado da parceria entre a Prefeitura e 

empresários preocupados com o meio ambiente. As vantagens das empresas que adotam essa 

prática é que estas não pagam taxas e ainda possuem o direito de colocar no espaço, uma 

placa luminosa, auxiliando assim na propaganda. 

 

Tem também a política de reabilitação do centro expandido, que visa à reabilitação do 

bairro do Recife e seu entorno, o território ampliado da RPA1. Essa área foi escolhida por ser 

intensamente urbanizada, com patrimônio histórico-cultural nos conjunto dos seus edifícios. 

Existe uma grande quantidade de prédios construídos não utilizados e de espaços ociosos, 

como por exemplo, no Cais José Estelita, pátio da RFFSA, na Rua Imperial e na Avenida Sul, 

localizados no Bairro de São José; na Avenida Guararapes, no bairro de Santo Antônio; e no 

entorno da Avenida Cruz Cabugá no bairro de Santo Amaro. Também existem pólos de 

tecnologia, principalmente no bairro do Recife. 

Os espaços edificados vazios na área central são elementos do processo da 
especulação imobiliária, o que não difere da especulação praticada no mercado de 
ações, em que proprietários aguardam a concretização de uma política efetiva de 
recuperação da área central a ser conduzida de início por ações diretas do setor 
público, permitindo, assim, aos proprietários garantir preços estimados e, 
conseqüentemente, a obtenção de lucros com baixos riscos. (BOMFIM; 
ZMITROWICZ, 2006, p.263). 
 

Políticas de reabilitação de centros devem existir de forma que salientem as 

características histórico-culturais locais, sendo que a maioria tanto dos empreendedores 

imobiliários e dos responsáveis pela autorização das construções não se preocupa com isso, 

descaracterizando os espaços antigos com a construção de prédios que ferem a arquitetura 

local, no caso dos bairros em estudo têm-se: o prédio da Livraria Cultura e o estacionamento 

(foto 40), localizados no bairro do Recife e as torres gêmeas no bairro de São José (foto 41). 

Lefebvre (2004, p.12) fala que: “O ressurgimento arquitetônico e urbanístico do centro 

comercial dá apenas uma versão apagada e mutilada daquilo que foi o núcleo da antiga 

cidade, ao mesmo tempo comercial, religioso, intelectual, político, econômico (produtivo)”. 
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Os edifícios modernos apresentam em muitos casos uma fachada simplista e as vezes 

incompleta. 

Muchas construcciones nuevas realizadas en las áreas centrales que conservan la 
altura de los edificios del entorno suelen tener fachadas que no armonizam con el 
conjunto, debido a que en ellas se han ignorado las reglas de composición, los 
materiales y los colores tradicionales y, lo que es peor, las razones funcionales y los 
procesos que los han generado. (SARANDESES; MOLINA; MURO, 1990, p.46). 
 

 
Foto 40: Prédio da Livraria Cultura com estacionamento. 
Fonte: http://www.maria-brazil.org/newimages/bookstore.jpg 

 

 
Foto 41: Torres gêmeas no bairro de São José 
Fonte: Felipe Serafim. 08/01/2008. 

A área a ser priorizada pela política de reabilitação do centro expandido, ocupa 1.606 

hectares, que corresponde a 7,31% da cidade do Recife, o total de habitantes é de 78.098, 

5,49% do total da população da cidade. Apresenta um crescimento populacional positivo, 

como já foi visto, pela elevação das áreas pobres. A densidade populacional é de 48, 63 

habitante por hectare, menor que a média da cidade do Recife que é de 64, 83 habitantes por 

hectare. (RECIFE, 2007). 

 

Ações que estão em andamento relacionadas à reabilitação do centro expandido: 
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a) Programa Monumenta, que visa à revitalização do Cais da Alfândega, Restauração 

da Igreja Madre de Deus, Linha de financiamento para recuperação de imóveis privados 

localizados no pólo, revitalização das ruas da Moeda (foto 42), Madre de Deus, da Alfândega, 

Aluísio Periquito, Aloísio Magalhães e trechos da Vigário Tenório e Alfredo Lisboa. 

(RECIFE, 2007). 

 
Foto 42: Revitalização da Rua da Moeda 
Fonte: Ana Regina Marinho. 19/01/2008. 

 

b) Projeto Arqueologia Urbana que visa à implantação do Museu a Céu Aberto (foto 

43), no pólo da Rua do Bom Jesus, para dar visibilidade aos achados arqueológicos, foi feita 

em parceria com a UFPE (RECIFE, 2007). 

 

c) Requalificação do Cais da Aurora, intervenção junto com a Emlurb e a Secretaria de 

Educação, Esportes e Lazer que transformou a área entorno do bairro de Santo Amaro 

ampliando seus espaços públicos destinados ao lazer. 

 
Foto 43: Museu a céu aberto, Rua do Bom Jesus no bairro do Recife 
Fonte: Ana Regina Marinho. 19/01/2008. 
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d) Núcleo de triagem de resíduos sólidos, visando à implantação de núcleo na Rua 

Imperial, também em conjunto com a Emlurb, dando emprego como catadores para os 

moradores das áreas pobres da região. (RECIFE, 2007). 

 

e) Recuperação dos eixos comerciais, projeto reviver Recife Centro, que recuperou 

tradicionais corredores de comércio varejista, como as Ruas Nova, Imperatriz, Duque de 

Caxias e Praça da Independência. (RECIFE, 2007). 

 

f) Programa Morar no Centro, que é um incentivo a moradia por meio Programa de 

Arrendamento Residencial (PAR), da Caixa Econômica Federal. Contribuir para o retorno 

residencial para o centro. Um dos pilotos foi o edifício São Jorge no bairro de São José. 

(RECIFE, 2007). Um dos problemas mais graves que impedem a população de ocupar os 

prédios dos bairros centrais da cidade do Recife é a falta de segurança. Além do que como 

Bomfim; Zmitrowicz (2006) ressalta que vários proprietários não querem vender seus imóveis 

nessas áreas, mesmo gerando despesas, ou cobram preços exorbitantes de aluguel e compra, 

aguardando uma política de revalorização da região central onde poderão ganhar muito mais e 

assim poder recuperar as edificações e reocupá-las. 

 

g) Implantação de um Restaurante popular no bairro de São José, nas mediações do 

Cais de Santa Rita e mercado de São José, área de predominância de atividades comerciais 

popular. Projeto em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Coca-cola. 

(RECIFE, 2007). 

 

 

4.2 Elementos Naturais X Elementos Sociais 
 

 

Conforme se pode observar, as cidades contemporâneas, no âmbito de uma 

urbanização demasiadamente rápida, apresentam problemas econômicos, ecológicos e 

espaciais. Elas atraem populações e recursos e, com isso, produzem espaços cheios e geram 

áreas decadentes e desarticuladas (MINC, 1997). Além de muito terem contribuído para o 

aumento da pobreza urbana no mundo subdesenvolvido, ao concorrerem para o aumento do 

desemprego e do subemprego. 
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Alguns tipos de moradias são atingidos por vários problemas ambientais. Existe uma 

urbanização desigual que adquire caráter seletivo. 

Os domicílios nas áreas com maior risco de degradação das condições ambientais 
são afetados simultaneamente por uma diversidade de fatores adversos, o que torna 
ainda mais problemáticas as condições de vida dos seus moradores. (JACOBI, 
2000, p.37). 

 

Os bairros centrais do centro expandido da cidade do Recife se encontram em um 

panorama diverso. Algumas áreas ainda estão em decadência, enquanto outras estão sendo 

revitalizadas, para atender uma nova classe que está se instalando nessas áreas. Em meados da 

década de 1930, esses bairros eram habitados por comerciantes, funcionários públicos, 

portuários e outros representantes da classe média do Recife. Porém, nas últimas décadas 

deixaram de ser uma zona eminentemente residencial para se tornar uma área 

predominantemente comercial com uma grande quantidade de prédios abandonados e ociosos 

e onde parte da população ainda residente vive em habitações precárias, como favela e 

cortiço. 

 

Existe uma variedade de unidades residenciais, com relação ao padrão de construção e 

conservação nos bairros em estudo que foi verificada no trabalho de campo. Elas têm caráter 

diferente dependendo dos lugares onde estão dispostas. Na área existem diferentes tipos de 

moradias, que variam de acordo com as condições econômicas de seus moradores.  

 

Na tabela 12 pode-se observar a quantidade de imóveis edificados e não-edificados 

segundo a Região Político Administrativa 1 na qual os bairros do Recife, Santo Antônio, São 

José e Santo Amaro estão inseridos. 
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Tabela 12: Quantidade de imóveis edificados e não-edificados, segundo RPA 1 e bairros, 2000 
IMÓVEIS 

Total Edificados Não-edificados 
% EM RELAÇÃO AO 

TOTAL PARA 
RPA E 

BAIRRO 
Absoluta % Absoluta % Absoluta % Edificados Não-

edificados 
RPA 1 38.696 100,00 37.137 100,00 1.559 100,00 95,97 4,03 
Boa Vista 12.740 32,92 12.632 34,01 108 6,93 99,15 0,85 
Cabanga 471 1,22 447 1,20 24 1,54 94,90 5,10 
Coelhos 1.118 2,89 1.050 2,83 68 4,36 93,92 6,08 
Ilha do 
Leite 

938 2,42 833 2,24 105 6,74 88,81 11,19 

Ilha de 
Joana 
Bezerra 

1.460 3,77 879 2,37 581 37,27 60,21 39,79 

Paissandu 537 1,39 507 1,37 30 1,92 94,41 5,59 
Recife 1.089 2,81 1.028 2,77 61 3,91 94,40 5,60 
Santo 
Amaro 

7.931 20,50 7.549 20,33 382 24,50 95,18 4,82 

Santo 
Antônio 

6.126 15,83 6.104 16,44 22 1,41 99,64 0,36 

São José 4.473 11,56 4.313 11,61 160 10,26 96,42 3,58 
Soledade 1.813 4,69 1.795 4,83 18 1,15 99,01 0,99 

Fonte: PCR/ Secretaria de Finanças, Cadastro Imobiliário 2000. 
 
No bairro do Recife são encontrados 1.089 imóveis sendo que 1.028 são edificados 

enquanto que apenas 61 não são edificados (terrenos). Esse bairro possui o quarto menor 

número de edificações atrás dos bairros do Cabanga, Paissandu e Ilha do Leite, ele possui 

apenas 2,81% do total das edificações da RPA1. 

 

O bairro de São José possui, dentro da RPA1, a quarta maior quantidade de imóveis 

com 4.473, ficando atrás apenas dos bairros da Boa Vista (12.740 imóveis), de Santo Amaro 

(7.931 imóveis) e Santo Antônio (6.126 imóveis), sendo 11,61% do total da RPA, que possui 

38.696 imóveis. Sendo que desses imóveis, do bairro, 96,42 % são edificados e 3,58% não 

são edificados. 

 
Já o bairro de Santo Antônio e o bairro de Santo Amaro são um dos que possuem mais 

imóveis, na terceira e segundas posições respectivamente, só ficam atrás do bairro da Boa 

Vista, este que possui 12.749 imóveis sendo 32,92% do total da RPA1. O primeiro aparece 

com 99,64% dos imóveis edificados, o maior percentual da RPA. 

 

Na tabela 13 pode-se observar a quantidade dos imóveis edificados, e dividi-los em 

residenciais e não-residenciais. No bairro do Recife apenas 79 imóveis ou 7,68% do total são 
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destinados para residência, número parecido com o do bairro de Santo Antônio onde somente 

3,54% dos imóveis, nesse caso, 216, são residenciais. 

No bairro de São José há também o predomínio de uso não-residencial com 64,69 % 

do total dos imóveis. Esse predomínio não-residencial como mostra essa tabela, não é 

novidade no bairro de São José. Como observa Matos, 1997, p. 12: 

São José deixou a muito de ser zona residencial. O comércio e os serviços, bem mais 
do que a indústria, ocupam praticamente todos os seus espaços. Não há mais casas 
de família, e muito menos quintais e hortas, destino decerto inevitável por conta da 
sua localização. Apenas como exemplo: todo o trecho nucleado pela Rua das 
Calçadas se transformou em vazio residencial e em pujança comercial. Quase 
ninguém mora mais em São José. Todo o mundo trabalha, vive ou sobrevive em São 
José. O quadro se modifica com a inclusão do Coque, que nasceu de São José como 
o metrô nasceu do trem. Nesse caso, se não se considerar o Coque como uma 
“república independente”, o bairro salta aí para uns dez mil habitantes, talvez vinte. 
Que o diga o censo eleitoral. 

 
Tabela 13: Quantidade dos imóveis edificados (residenciais e não-residenciais), segundo RPA 1 e bairros, 2000 

IMÓVEIS 
Total Residenciais Não-residenciais 

% EM RELAÇÃO AO 
TOTAL PARA 

RPA E 
BAIRRO 

Absoluta % Absoluta % Absoluta % Edificados Não-
edificados 

RPA 1 37.137 100,00 17.741 100,00 19.396 100,00 47,77 52,23 
Boa Vista 12.632 34,01 6.826 38,48 5.806 29,93 54,04 45,96 
Cabanga 447 1,20 378 2,13 69 0,36 84,56 15,44 
Coelhos 1.050 2,83 649 3,66 401 2,07 61,81 38,19 
Ilha do Leite 833 2,24 340 1,92 493 2,54 40,82 59,18 
Ilha de Joana 
Bezerra 

879 2,37 856 4,82 23 0,12 97,38 2,62 

Paissandu 507 1,37 228 1,29 279 1,44 44,97 55,03 
Recife 1.028 2,77 79 0,45 949 4,89 7,68 92,32 
Santo 
Amaro 

7.549 20,33 5.427 30,59 2.122 10,94 71,89 28,11 

Santo 
Antônio 

6.104 16,44 216 1,22 5.888 30,36 3,54 96,46 

São José 4.313 11,61 1.523 8,58 2.790 14,38 35,31 64,69 
Soledade 1.795 4,83 1.219 6,87 576 2,97 67,91 32,09 

Fonte: PCR/ Secretaria de Finanças, Cadastro Imobiliário 2000. 
 

Analisando esse texto de Matos podemos observar que na atualidade a maioria das 

famílias está concentrada na favela do Coque, onde grande parte dos imóveis é destinada à 

habitação familiar. A maior parte desses habitantes é de baixa renda e tem ocupação em 

atividades informais e no subemprego. Nas ruas mais centrais, existe pouca moradia, são 

algumas casas espalhadas em ruelas, ou em algumas habitações precárias com um a até dois 

andares, ou mesmo em apartamentos, com até quatro andares e também há pouca arborização. 

Andando pelo bairro nos dias de bastante movimento (segunda a sábado, horário comercial) e 

nos dias de pouco movimento (sábado no final da tarde, domingos e feriados) se chega à 

conclusão que a população flutuante é mais significativa que a residente. 
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Contrastando com os bairros descritos acima, o de Santo Amaro tem o predomínio de 

imóveis de uso residencial. 71,89%, ou 5.427 unidades de imóveis são utilizados para esse 

fundamento. Esses dados traduzem que os bairros do Recife, Santo Antônio e São José são 

bairros predominantemente comerciais enquanto que o bairro de Santo Amaro tem a maior 

parte dos seus imóveis de caráter residencial. 

 

Nesses bairros como foi observado possui vários tipos de moradias que são 

consideradas favelas e/ou comunidades, e são sobre isso que será tecido algumas 

considerações a seguir. 

 

 

4.2.1 A problemática da favelização 
 

 

Na cidade é onde os conflitos vão ser mais acirrados e a luta pela sobrevivência é cada 

vez mais difícil, seja pela competitividade ou pela falta de oportunidade. Devido a isso, 

ocorrem vários problemas com relação à disputa por espaço para moradia. “(...) o direito à 

moradia aflora na consciência social. Ele se faz reconhecer de fato na indignação provocada 

pelos casos dramáticos, no descontentamento engendrado pela crise”. (LEFEBVRE, 2004, 

p.19). Essa crise está relacionada com a urbanização capitalista que prioriza os detentores do 

capital. 

 

O crescimento urbano encontra crescentes impasses com relação a sua expansão por 

causa de conflitos de ordem ambiental, nem todos os espaços são passíveis de ocupação. 

Todas as áreas adequadas já se encontram comprometidas, mas como o número de habitantes 

aumenta nos centros urbanos, novos espaços precisam ser ocupados para atender a demanda, 

isso faz com que áreas consideradas inadequadas sejam ocupadas contribuindo para uma má 

qualidade de vida para os habitantes desse espaço inóspito. 

 

A ausência de uma efetiva política habitacional no país é, em grande parte, 

responsável pelo surgimento de espaços urbanos ocupados sem infra-estrutura, contribuindo 

para o agravamento de vários problemas sociais e ambientais, retratando consideravelmente o 

descaso com o planejamento urbano, tendo como resultado o aumento considerável da 

pobreza e da poluição. A população de baixo poder aquisitivo, pela dificuldade de encontrar 
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local de moradia, passa a ocupar lugares nunca antes imaginados, nas periferias, geralmente 

carentes de serviços e de cidadania, longe dos centros urbanos e das áreas consideradas 

nobres, estas privilégio da classe dominante. Isso mostra, claramente, a relação desigualdade 

social, segregação territorial e ambiental, mostrada por Maricato (2004). 

 

Na maioria dos centros urbanos, o governo ainda não conseguiu organizar os espaços 

ocupados por uma população mais carente de forma qualitativa. Essas que ocupam áreas de 

morro, de mangue e rios de forma desordenada (MARICATO, 2004).  

 

No bairro de São José é possível observar a partir da foto 44 uma dessas ocupações 

localizadas em área ambientalmente inadequada, nesse caso em área de mangue, isso porque 

esse ambiente deveria ser protegido, segundo a Lei nº. 4.771, de 15 de setembro de 1975 

(Código Florestal) no art. 2º. “Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta 

Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: (...). f) nas restingas, como 

fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues”. 

 

 
Foto 44: Favela junto ao mangue – bairro de São José 
Fonte: Ana Regina Marinho. Tirada em 19/09/2007 

 

Por causa dessa imposição o mercado imobiliário não se interessa e a ausência de 

fiscalização por parte do poder público contribui para que as camadas mais pobres da 

população ocupem esses espaços. 
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Está ocorrendo sérios problemas ambientais nas aglomerações urbanas, pela falta de 

infra-estrutura e de recursos que atendam a população que é atraída para essas áreas devido a 

suas características funcionais e dinamismo econômico. Se esse dinamismo for pequeno, esses 

problemas se tornam mais graves. As capitais das unidades da federação, por possuírem um 

setor administrativo mais desenvolvido atraem um maior número de migrantes, estes não 

conseguem ser absorvidos pela máquina estatal e terminam se marginalizando em bairros 

favelados. Mesmo nas regiões mais industrializadas, o setor secundário não tem capacidade 

de empregar todos os trabalhadores, o que causa uma redução nos salários, piorando a 

qualidade de vida e aumentando a degradação ambiental nas áreas onde se localizam essas 

populações. (CASTELLO BRANCO; GUSMÃO, 1990). 

 
Apesar do enorme potencial de crescimento da cidade do Recife, que já possui um 

parque industrial expressivo, e onde seu melhor desempenho econômico está no comércio e 

na prestação de serviços, o Recife parece ampliar seus contrastes, principalmente no que diz 

respeito às condições de habitação e ao padrão socioeconômico dos seus habitantes. 

 

O nível dos rendimentos da população reflete-se na forma de morar. Parcela 

significativa da população mora em habitações não adequadas, não somente do ponto de vista 

das características individuais dessas, mas também das carências coletivas, ou seja, das 

condições básicas de infra-estrutura das áreas onde elas se localizam. Nos mapas a seguir (27 

e 28) é possível analisar que a população residente nos bairros em estudo possui um baixo 

rendimento salarial, contribuindo dessa forma para a grande quantidade de residências 

impróprias nesses bairros. Apenas na parte sul do bairro de Santo Amaro temos um grande 

número de pessoas com rendimentos superiores a 10 salários mínimos. 

 

As pessoas que moram nesses espaços geralmente trabalham em atividades informais, 

às vezes buscam a matéria-prima do seu trabalho na própria casa, ou proximidades, como por 

exemplo, na foto 45 onde os moradores catam lixo nas proximidades do mangue e das suas 

residências. 
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Mapa 27: Rendimento de até 2 salários 
Fonte: Fonte: http://www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/planodiretor/ em 2007. 

 

 
Mapa 28: Rendimento superior a 10 salários 
Fonte: Fonte: http://www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/planodiretor/ em 2007. 
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Foto 45: Pessoas catando lixo para revenda nas proximidades de sua casa - bairro de São José 
Fonte: Ana Regina Marinho. 19/09/2007 

 
Segundo Jacobi (2000, p.13): 

A moradia em favela se caracteriza como assentamento em situação fundiária não 
regularizada que geralmente se localiza em áreas livres de caráter público em locais 
impróprios à urbanização e sujeitos a inundações e deslizamentos. O padrão de 
construção é muito instável, na sua maior parte constituído de barracos construídos 
inteira ou parcialmente com material adaptado ou em alvenaria muito precária com 
elevada densidade habitacional. O acesso à infra-estrutura urbana é muito restrito e 
as instalações sanitárias são precárias, assim como as condições de habitabilidade. 
 

Em algumas áreas do Recife, há o problema das favelas, nenhum bairro da cidade se 

encontra a mais de 1,2 km de uma favela, como cita Castro (1954, p. 152): “É que o Recife – 

a cidade dos rios, das pontes e das antigas residências palacianas, - é também a cidade dos 

mucambos, das choças, dos casebres de barro batido a sopapo com telhados de capim, de 

palha e de folha de Flandres”.  

 

No mapa 29 é possível observar a quantidade de habitações precárias na cidade do 

Recife, salientando nos bairros em estudo a elevada concentração de moradias de altíssimo 

nível de precariedade. Para chegar ao nível das habitações levou-se em consideração: 

concentração de moradores nos domicílios, deficiência de saneamento básico, abastecimento 

de água e baixos rendimentos dos responsáveis pela manutenção do domicílio. (RECIFE, 

2007). 
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Mapa 29: Habitações precárias 
Fonte: Fonte: http://www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/planodiretor/ em 2007. 

 

O mocambo atrai os sem trabalho, possui uma grande concentração urbana e é uma 

conseqüência do pauperismo. A população de baixa renda se instala em terrenos precários, 

sem infra-estrutura urbana e que apresentam preços mais acessíveis. ”Os mocambos 

precursores da favela, abrigavam os que chegavam atraídos pela prosperidade da metrópole” 

(REZENDE, 2005, p.103). 

Segundo Gilberto Freyre, em seu livro Sobrados e mucambos, os problemas de 
habitação eram grandes: Sobrados estreitíssimos e, dentro deles, um excesso de 
gente. Gente respirando mal, mexendo-se com dificuldade. Às vezes oito pessoas 
dormindo no mesmo quarto. Verdadeiros cortiços. Os primeiros cortiços do Brasil. 
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O Recife convivia com dificuldades dos tempos atuais. Faltava espaço para quem 
chegava. Os aluguéis subiam, pagando-se 120 florins, por mês, por uma moradia 
com dois quartos e uma saleta. Freyre critica a arquitetura trazida pelos holandeses 
para os trópicos, afirmando que os telhados conservados, por tradição, nos 
sobrados mais velhos do Recife parecem acusar reminiscências tão fortes de 
telhados flamengos que ninguém se surpreenderia de ver escorrer por eles neve 
pura, neve do Norte da europa, neve escandinava (REZENDE, 2005, p.45). 

 

No início havia um contraste entre as moradias precárias, os mocambos e os grandes 

palacetes que eram construídos nas periferias da cidade do Recife. No início dos anos 1930, 

segundo conta Rezende (2005, p.107) existiam “23.210 mocambos e 23.869 prédios, com 

uma população que variava entre 238 mil (1920) e 348 mil (1940)”. 

Lima Cavalcanti, em 1934, procurou, por meio de um decreto, intervir no comércio 
de mocambos. No seu artigo 20, o decreto afirmava: A construção ou reconstrução 
de mocambos no perímetro principal e urbano desta capital não será permitida, e, 
na zona suburbana, somente em pontos determinados pela prefeitura (REZENDE, 
2005, p.107). 

 

No governo de Agamenon Magalhães investiu-se na erradicação dos mocambos, 

através da transferência da população carente para vilas populares, lugares considerados mais 

higiênicos, porém longe do local de trabalho. 

Os antigos sobrados da rua da Praia eram a possibilidade de economizar no 
pagamento da água e na passagem de bonde para o trabalho, pagando-se o mesmo 
valor de aluguel cobrado por um mocambo no subúrbio (40$000). A desvantagem 
eram as condições higiênicas; famílias se aboletavam em espaços mínimos com 
pouca ventilação sendo denunciados como perigosos focos de doenças, como a 
tuberculose (GOMINHO apud REZENDE, 2005, p.108).  

 

Entre 1939 e 1945, foram demolidos 13.355 mocambos. Em 1939, 63,7% dos prédios 

da cidade eram considerados mocambos (REZENDE, 2005). Isso mostra a grande quantidade 

de pessoas que chegavam à área urbana com ilusões de melhorar de vida através de maiores 

oportunidades. 

 

As áreas que enfrentam um processo de ocupação desordenado também podem ser 

chamadas de periferias “desurbanizadas” (JACOBI, 2000). Lugares que não tem uma infra-

estrutura adequada e “formadas a partir das práticas de ocupação do espaço conhecidas pela 

modalidade habitacional autoconstrução/ casa própria/loteamentos periféricos” (op. cit., p.19). 

Essas áreas são as mais carentes de sensibilização com a questão das áreas verdes. 

 

A falta de moradia para uma grande parte da população faz com que áreas de proteção, 

como por exemplo, mananciais, sejam a única alternativa de posse de moradia. 

 



 157

Segundo Rodrigues, op. cit. Carlos (1994, p.174): 

No desenvolvimento do capitalismo no Brasil a favela é produto da conjugação de 
vários processos: da expropriação de pequenas populações rurais e da super-
exploração da força de trabalho no campo, o que conduz à migração rural-urbana, ao 
empobrecimento da classe trabalhadora em seu conjunto e ao aumento do preço da 
terra urbana que conduz a necessidade de sucessivos deslocamentos no espaço 
urbano até a ocupação de áreas. A favela exprime a luta pela sobrevivência e pelo 
direito ao uso do solo urbano de uma parcela da classe trabalhadora. 

 
A favela é um elemento da vida urbana da realidade brasileira. Ela é uma instituição 

necessária ao desenvolvimento do capitalismo, por alojar uma parcela da classe trabalhadora. 

Os baixos salários pagos, o aumento da pauperização da classe trabalhadora, só fazem 

acelerar o crescimento das favelas. 

Com o aumento da taxa de exploração da força de trabalho, a família trabalhadora é 
obrigada a recorrer a expedientes para garantir a sua sobrevivência. As habitações 
acessíveis para a população mais pauperizada localizam-se em geral nas áreas mais 
periféricas no sentido locacional em relação ao centro ou nas mais deterioradas. 
(CARLOS, 1994, p. 185). 

 
Nos bairros em estudo este tipo de habitação está presente, assim como em outros 

bairros da região político-administrativa, que se localiza no centro antigo da cidade do Recife, 

como mostra a tabela 14. Esta região apresenta 12 (doze) áreas pobres segundo levantamento 

feito pela URB-Recife. 

 
Tabela 14: Relação das áreas pobres por bairro da RPA – 1, 2000. 

RPA E BAIRRO  NOME DA ÁREA 
TOTAL DE 

ÁREAS 
RPA 1 - CENTRO  12 
Santo Amaro  Ilha de João de Barros / Ilha Stª Terezinha / Sítio do Céu  3 
São José  Ilha do Maruim / Vila do Papel / Vila dos Motorista 3 
Coelhos  Beco do Esparadrapo / Coelhos 1 / Coelhos Santeiro / Coque / Vila Brasil  5 
Ilha de Joana Bezerra  Vila Jesus 1 
Fonte: URB Recife 
 

Já o IBGE (1996) considera como favelas 13 (treze) assentamentos nesta região, que 

apresentam uma população de 23.586 habitantes, distribuídos pelos bairros de Ilha Joana 

Bezerra, Santo Amaro, e São José (ver tabela 15). É importante esclarecer que o IBGE 

considera como favela o: 

Conjunto constituído por mais de 50 unidades habitacionais, ocupando ou tendo 
ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular), 
dispostas em geral, de forma desordenada e densa; e carentes, em sua maioria, em 
serviços públicos essenciais. 
 

Nessas duas tabelas é possível observar que a favela do Pilar localizada no bairro do 

Recife não é considerada favela pelos órgãos oficiais, o que é estranho, pois ela está nos 

projetos de revitalização de favelas da Prefeitura da Cidade do Recife. 
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Tabela 15: População residente em favelas, segundo o IBGE, por RPA e bairros, 1996. 
NOME DA FAVELA POPULAÇÃO RESIDENTE MUNICIPIO, RPA E  

BAIRRO   Abs. % 
CIDADE DO RECIFE  124.064 100,00 
RPA 1 - CENTRO  23.586 19,01 
Ilha Joana Bezerra Ilha Joana Bezerra 8.250 6,65 
 Mirandópolis   
Santo Amaro Rua Maciel Monteiro 12.322 9,93 
 Rua Chile   
 Rua C. Virgílio Medeiros   
 Rua Berlim   
 Rua Serrano   
 Campo do Onze   
 Riacho Doce - Margarida   
 Ilha João de Barros   
 Pantanal - Ninhal   
São José Av. Sul 3.014 2,43 
 Coque   
Fonte: IBGE, Contagem da População de 1996. 

 

As áreas de favelas localizadas nos centros urbanos das grandes cidades são explicadas 

segundo Cardoso29 apud Tourinho (2006) pelo fato do centro ser um território sem dono, que 

não possui limites nem definições e por causa disso as pessoas se sentem livres para se 

instalar neles sem encontrar a mesma resistência por parte do poder público, da polícia, da 

iniciativa privada que encontrariam num bairro residencial. 

 

 Sendo que isso no centro expandido da cidade do Recife está sendo modificado, pois o 

poder público junto com a iniciativa privada está revertendo à sensação de abandono dos 

centros, através dos projetos de revitalização e dos grandes empreendimentos que estão e que 

serão implantados, principalmente a grande obra estruturadora que atinge os quatro bairros em 

estudo, o projeto Recife-Olinda. 

 

 

4.2.2 Legislação x Ocupação 
 

 

A legislação é um importante instrumento com relação ao que pode ou não ser 

transformado nos espaços urbanos. O Brasil é muito rico em quantidade e qualidade de leis e 

                                                 
29 CARDOSO, Ruth. Identidades e convivência: o centro como ponto de encontro. In: Os centros das metrópoles: reflexões e propostas para 
a cidade democrática do século XXI. São Paulo: Terceiro Nome / Associação Viva o Centro / Imprensa Oficial do Estado, 2001, p.37-43. 
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decretos, o problema é esses serem cumpridos, principalmente devido à ausência ou pouca 

eficiência da fiscalização. 

 

Com relação à ocupação do espaço urbano e da manutenção da cobertura vegetal no 

centro expandido da cidade do Recife têm-se contribuições em várias legislações federais, 

estaduais e municipais. Nesse trabalho se priorizou as legislações municipais: Lei Orgânica do 

Município do Recife (LOMR), Plano Diretor de Desenvolvimento da Cidade do Recife 

(PDCR), Lei de Uso e Ocupação do Solo e a Política do Meio Ambiente da Cidade do Recife. 

Já a nível nacional foram analisados o Estatuto da Cidade e o Código Florestal. 

 

A LOMR, promulgada em 04 de abril de 1990, diz que compete privativamente ao 

município (capítulo II, seção I, art.6º), no seu inciso VIII “promover, no que couber, 

adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento 

e da ocupação do solo urbano” (p.5). Isso significa que a Prefeitura da Cidade do Recife é que 

dispõe sobre a organização do espaço urbano da cidade onde os bairros do Recife, Santo 

Antônio, São José e Santo Amaro estão localizados e também é ela quem autoriza ou não 

projetos novos que impliquem numa modificação desse espaço. 

 

Essa mesma lei trás outras considerações a respeito das competências privadas dos 

gestores do município nos incisos IX, XI e XVI. 

IX – promover a proteção do patrimônio histórico-cultural, observada a legislação e 
ação fiscalizadora federal e estadual; (...) 
XI – elaborar a lei de diretrizes gerais em matéria de política urbana, o plano diretor 
e executar as Políticas e Diretrizes de Desenvolvimento Urbano do Município; (...) 
XVI – ordenar, regulamentar atividades urbanas e exercer o seu poder de política 
administrativa, visando preservar as normas de saúde, segurança e outras de 
interesse coletivo. (p.5). 
 

Há uma preocupação com o patrimônio histórico-cultural, porém nas competências 

privadas trazidas pela LOMR não há nenhuma menção a proteção meio ambiente natural, essa 

só vai aparecer nas competências comuns. Mas já há uma preocupação com o social, onde 

devem ser regulamentadas atividades que atendam ao interesse coletivo e não apenas de 

alguns poucos. Portanto, antes de autorizar ou realizar uma modificação em grande escala é 

imprescindível verificar se essa é válida para a maioria da população. 

 

Nas competências comuns (Município juntamente com a União e o Estado, seção II, 

art.7º), há sim uma preocupação com o espaço urbano e com o espaço natural, na preservação 
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das riquezas naturais e culturais e na causa social, preocupando-se com a integração dos 

menos favorecidos com a sociedade, como pode ser observado nos incisos a seguir: 

III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural, os monumentos, as paisagens naturais e sítios arqueológicos; 
IV – impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de 
outros bens de valor histórico, artístico e cultural; (...) 
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
VII – preservar as florestas, a fauna e a flora; (...) 
IX – promover programas de construção de moradias e de melhoria das condições 
habitacionais e de saneamento básico; 
X – combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a 
integração social dos setores desfavorecidos; (...) (p.6). 

 

O planejamento urbano ainda de acordo com a LOMR deve ser realizado em 

cooperação intermunicipal e intergovernamental, bem como a “proteção do patrimônio 

histórico e cultural, do meio ambiente e de programas de ação cultural”. (Capítulo IV, inciso 

V, p.38). Então a preocupação deve ser nas três esferas, Município, Estado e Governo 

Federal, até porque as legislações precisam estar em consonância para que não haja brechas 

que prejudiquem o patrimônio natural e cultural. 

 

Antes de falar sobre a gestão dos espaços urbanos estudados, é necessário verificar 

alguns conceitos conforme a legislação disponível. No título III, da Administração Pública 

Municipal, capítulo VI, da gestão dos bens patrimoniais, trás o que realmente é considerado 

bem público, até porque o parque, as praças e refúgios que foram analisados são bens 

públicos. 

Art. 75 – Os bens públicos municipais podem ser: 
I – de uso comum do povo – tais como estradas municipais, ruas, praças, 
logradouros públicos e outros da mesma espécie; 
II – de uso especial – os destinados à administração, tais como os edifícios das 
repartições públicas, os terrenos destinados ao serviço público e outras serventias 
da mesma espécie; 
III – bens dominicais – aqueles sobre os quais o Município exerce os direitos de 
proprietário e são considerados como bens patrimoniais disponíveis. 
Parágrafo Único – É obrigatório o cadastramento dos bens que integram o 
patrimônio público municipal. 

 

Foi escolhido nesse trabalho estudar os bens públicos devido a maior quantidade de 

projetos e de informações a respeito, além de que as modificações propostas podem ser 

atendidas por se tratar de uma melhoria para uma diversidade de pessoas. Quando se trata de 

bens privados é mais complicado, visto que são diferentes donos, que podem já possuir 

objetivos para determinada localidade, mesmo que a preservação dessas seja de grande valia 

para o comunitário. 
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Porém a LOMR também proibi o uso e a construção indiscriminada nos espaços, tanto 

privados, como diz o título V, do desenvolvimento urbano e das políticas públicas municipais, 

capítulo I, da política urbana, quanto públicos no artigo 129. 

Art. 108 – O direito de propriedade sobre o solo urbano não acarreta, 
obrigatoriamente, o direito de construir, cujo exercício deverá ser autorizado pelo 
Poder Executivo, segundo os critérios estabelecidos em lei municipal: 
§ 1º – A lei disporá sobre a transferência do direito de construir que deverá 
contemplar, prioritariamente, o proprietário do imóvel considerado de interesse do 
patrimônio histórico, cultural, arqueológico e ambiental ou destinado à implantação 
de programas sociais. 
§ 2º – A transferência do direito de construir pode ser autorizada ao proprietário 
que doar, ao Município, o imóvel para fins de implantação de equipamentos 
urbanos ou comunitários, bem como de programa habitacional. 
§ 3º – Uma vez exercida a transferência do direito de construir, o índice de 
aproveitamento não poderá ser objeto de nova transferência. 
Art. 129 – É vedado ao Município a utilização das áreas verdes existentes para a 
implantação de equipamentos públicos ou comunitários, bem como a cessão, a 
qualquer título, para instalações de equipamentos privados. 

 
No PDCR há um artigo que diz que se existir alguma propriedade privada dentro de 

uma área de interesse cultural ou ambiental, citada na lei de uso e ocupação do solo poderá ser 

passada a titularidade da terra para esses fins, sendo que o proprietário será ressarcido de 

acordo com o valor do seu bem. 

Art.24. O Poder Executivo emitirá, em favor dos proprietários, titulares de domínio 
útil ou de direito de ocupação que, em decorrência do Plano Setorial de Uso e 
Ocupação do Solo tiverem seus imóveis situados em áreas de interesse do 
patrimônio histórico, cultural, arqueológico e ambiental ou destinados a 
implantação de programas sociais, autorizações de transferência do direito de 
construir, negociáveis a título gratuito ou oneroso, total ou parcialmente. (p.23). 

 

Ao mesmo tempo em que pode proibir algumas construções, outras devem existir, 

como por exemplo, praças que possuam ou não equipamento de esporte e de lazer. Essas 

apesar de algumas estarem em péssimo estado de conservação aparecem em vários lugares 

dos bairros em estudo, como foi visto no capítulo 2. Com relação à construção de praças para 

áreas de esporte a LOMR traz no art. 140,  

I - estabelecer, nos projetos urbanísticos e nas unidades escolares públicas, bem 
como na aprovação dos novos conjuntos habitacionais, reserva de área destinada a 
praça ou campo de esporte e lazer comunitário, nos termos da lei; (...) 
IV – apoiar as manifestações espontâneas da comunidade e preservar as áreas por 
ela utilizadas; (...) (p.71). 

 

Essa preocupação com o meio ambiente é válida, pois assim como na Constituição 

Brasileira (1988), no título V, do desenvolvimento urbano e das políticas públicas municipais, 

capítulo V, da política do meio ambiente. 

Art. 125 – Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, cabendo ao Município 
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações presentes e 
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futuras, garantindo-se a proteção dos ecossistemas e o uso racional dos recursos 
naturais. 
Parágrafo Único – Para assegurar a efetividade deste direito, cabe ao Município 
observar os preceitos enumerados nas Constituições da República e do Estado de 
Pernambuco, assumindo, entre outras, as seguintes atribuições: 
I – promover a conscientização e a participação da comunidade para as questões 
ecológicas e divulgar normas técnicas pertinentes ao saneamento básico; 
II – fiscalizar, proteger, recuperar e preservar as florestas, a fauna e a flora; 
III – prevenir e controlar a poluição em todas as suas formas, particularmente a 
poluição do ar, a erosão do solo, o assoreamento, a contaminação dos cursos d’água 
e o deslizamento de encostas; (...) 
VI – criar hortos florestais, parques, reservas, estações ecológicas e outras unidades 
de conservação, mantendo-os sobre especial proteção e dotando-os de infra-
estrutura indispensáveis às suas finalidades; 
VII – assegurar, defender e recuperar as áreas sob proteção legal de caráter 
ambiental e histórico-cultural, em especial os manguezais, os estuários, a mata 
atlântica, os recifes e as praias, cujas intervenções será sempre objeto de estudo 
prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
VIII – estabelecer diretrizes, observando as peculiaridades dos estudos e relatórios 
de impacto ambiental, de obras ou atividades potencialmente causadoras de 
degradação do meio ambiente; 
IX – exigir o licenciamento ambiental do órgão competente para implantação, 
construção ou ampliação de obras ou atividades efetivas ou potencialmente 
poluidoras, em especial edificações, indústrias, parcelamento, remembramento do 
solo e outras atividades urbanas; 
X – fiscalizar a emissão de poluentes por veículos automotores e a poluição sonora, 
estimulando a implantação de medidas e uso de tecnologias que venham a 
minimizar seus impactos; 
XI – estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de fontes de energia 
alternativas não-poluentes, bem como de tecnologias poupadoras de energia; 
XII – preservar rigorosamente a orla marítima, protegendo a vegetação, os 
coqueirais e a faixa de praia, desde a atual linha do meio-fio da faixa de rolamento 
até a linha de preamar; 
XIII – exercer o poder de política nos casos de infração da legislação de proteção 
ao meio ambiente. (p.62, 63 e 64). 

 

Todas as atribuições ditas acima são válidas para a melhoria da qualidade ambiental da 

população, pois às vezes um problema ambiental local pode se transformar em um problema 

ambiental global, por isso que a preservação e a conservação do meio ambiente são tão 

importantes. A LOMR faz menção às sanções que são causadas para quem comete infração na 

legislação. 

 

A Política do Meio Ambiente da Cidade do Recife, Lei 16.243 de 13 de setembro de 

1996, também salienta a importância de uma proteção ao meio ambiente para que ocorra uma 

melhoria na qualidade de vida. Os seus princípios trazem alguns fundamentos principais, 

como: da sustentação do ecossistema recifense, visando limites ao desenvolvimento urbano 

dentro da racionalidade econômica e ecológica; respeito a heterogeneidade urbana, visando 

respeitar e proteger a variedade biológica e cultural nas cidades; da integração ecológica, 

incorporar a dimensão ecológica no planejamento das cidades. 
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É necessário que o Município informe a população quando houver alguma situação de 

perigo, como está salientado no parágrafo 5 do artigo 127, diz: 

É da responsabilidade do Município informar a população sobre os níveis de 
poluição, a qualidade do meio ambiente, as situações de risco e acidentes e a 
presença de substâncias potencialmente danosas à saúde, na água potável e nos 
alimentos. (p.65). 

 

A Lei 15.547/1991, que diz respeito ao PDCR, cria o sistema de planejamento e de 

informações da cidade e estabelece as diretrizes gerais em matéria de política urbana. A 

LOMR já trás a importância do plano diretor e principalmente o Estatuto da Cidade (lei nº. 

10.257 de 10 de julho de 2001), que torna obrigatório a elaboração deste em municípios com 

mais de vinte mil habitantes. No título I, das diretrizes gerais da política urbana, capítulo I, 

dos objetivos e das diretrizes gerais: 

Art.2º. São objetivos da política urbana: 
I – o pleno desenvolvimento das funções sócio-econômicas da cidade; 
II – o bem estar e melhoria da qualidade de vida dos citadinos; (...) 
V – a preservação das características e dos valores culturais da cidade; 
VI – a proteção, valorização e uso adequado do meio ambiente, das amenidades e 
da paisagem urbana; (...) 
Parágrafo único. A cidade cumpre suas funções sociais na medida em que assegura 
o direito de todos os citadinos ao acesso: 
I – à moradia; II – ao transporte coletivo; III – ao saneamento; IV – à energia 
elétrica; V – à iluminação pública; VI – ao trabalho; VII – à educação; VIII – à 
saúde; IX – ao lazer; X – à segurança; XI – ao patrimônio cultural e ambiental; (...) 
XIII – à cultura. 
Art.3º. Constituem diretrizes gerais da política da cidade do Recife: 
I – a ordenação da cidade para o conjunto de toda a sociedade recifense, sem 
exclusão ou discriminação de quaisquer segmentos ou classes sociais, e sua 
valorização como espaço coletivo; 
II – o desenvolvimento e a utilização plena do potencial existente na cidade, 
assegurando seus espaços, recursos e amenidades como bens coletivos, acessíveis a 
todos os cidadãos; (...) 
VI – a preservação, proteção e recuperação do meio ambiente, da paisagem urbana 
e do patrimônio histórico, artístico e cultural da cidade; 
VII – à adequação das normas de urbanização às condições de desenvolvimento 
econômico, cultural e social da cidade; (p15 e 16). 

 

No título II, do plano PDCR, capítulo I, dos princípios: 

Art.8º. O Plano Diretor de Desenvolvimento da Cidade do Recife rege-se pelos 
seguintes princípios: 
I – o ambiente natural é o suporte para o processo de desenvolvimento da cidade, 
cabendo aos agentes públicos e privados plena e total responsabilidade social pelas 
práticas antiecológicas que permitam, propiciem ou desenvolvam; 
II – a produção cultural que tem lugar na Cidade constitui rico potencial de 
desenvolvimento e garantia de preservação da memória e do fortalecimento da 
identidade do Recife, devendo ser objeto de especial atenção por parte de todos os 
agentes que atuam no espaço urbano; 
III – o desenvolvimento da Cidade do Recife deve fundar-se em um processo de 
geração de riqueza e de distribuição dos seus benefícios, visando o bem-estar de 
toda a sociedade; (...) (p.18). 
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Assim como a LOMR, o PDCR também está preocupado com a qualidade ambiental 

das cidades, qualidade de vida dos habitantes e com a preservação e conservação do 

patrimônio natural e cultural. Além de tecer considerações a respeito das funções sociais da 

cidade, salientando o direito à moradia, ao lazer, ao patrimônio cultural e ambiental e à 

cultura, preocupações constantes nesse trabalho. 

 

A produção e organização do espaço urbano através do cumprimento da função social 

das cidades devem ser prioridades dos governos, e esta vai aparecer na LOMR, PDCR e na 

Lei de Uso e Ocupação do Solo O art.4º do PDCR menciona que um dos fatores que fazem a 

propriedade urbana cumprir sua função social é quando seu uso é compatível com as 

condições de preservação da qualidade do meio ambiente e da paisagem urbana. O parágrafo 

único deste mesmo artigo fala das atividades de interesse urbano relacionadas com as funções 

socais da cidade e o bem-estar coletivo. As que interessam nesse trabalho são as localizadas 

nos incisos abaixo. 

V – a preservação do patrimônio histórico, cultural, ambiental e paisagístico; 
VI – a preservação dos recursos necessários à vida urbana, tais como os 
mananciais, as áreas arborizadas, os cursos d’água, os manguezais, estuários e a 
faixa litorânea; 
VII – a revitalização de áreas não edificadas, subutilizadas ou não utilizadas com a 
instalação de usos indutores de desenvolvimento; 
VIII – a conservação e o uso racional dos recursos hídricos e minerais. (p.17). 

 

Chama-se atenção para a preservação ambiental, cultural, histórico e paisagístico, 

estas preocupações constantes nas legislações, a preservação dos recursos naturais, 

salientando as áreas urbanizadas e os manguezais e a revitalização de áreas para o 

desenvolvimento da cidade. 

 

No Estatuto da Cidade está previsto que para cumprir o objetivo de ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade, a política urbana deverá promover, entre 

outras diretrizes gerais, a ordenação e controle do uso do solo, podendo-se utilizar como 

instrumento a instituição de unidades de conservação. 

 

O capítulo III fala da produção e da organização do espaço urbano, seção I, dos 

objetivos e das diretrizes. 

Art. 13. A Política de produção e organização do espaço urbano será orientada 
pelos seguintes objetivos: 
I – aumentar a eficiência da Cidade, reduzindo os custos de urbanização, 
otimizando as investimentos públicos realizados e estimulando os investimentos 
imobiliários para as áreas onde a infra-estrutura básica esteja subutilizada; 
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II – promover a recuperação de áreas públicas, liberando o solo para usos coletivos 
e paisagísticos e propiciando a melhoria das condições do ambiente construído; 
III – condicionar a expansão de ocupação periférica e de ampliação do espaço 
construído á capacidade de atendimento da infra-estrutura básica; 
IV – garantir a preservação do patrimônio natural do município; 
V – redescobrir e valorizar a fisionomia e a visualização dos elementos que 
conferem peculiaridades à Cidade do Recife, como as águas, o relevo, a vegetação e 
a paisagem construída; 
VI – garantir a preservação do patrimônio histórico-cultural representativo e 
significativo da memória urbana; 
VII – dar prioridade e garantir o tratamento urbanístico das Zonas Especiais de 
Interesse Sociais – ZEIS. (p.20). 

 

Ainda segundo o PDCR, na subseção V, da lei de uso e ocupação do solo: 

Art.41. As áreas de interesse ambiental e paisagístico compreendendo todas as 
praças, cemitérios, parques, e outras áreas destinadas às atividades esportivas ou 
recreativas de uso públicos, serão regulamentadas pela legislação de Uso e 
Ocupação do Solo. 

 

O PDCR foi complementado pelo Código Municipal de Meio Ambiente e pela Lei de 

Uso de Ocupação do Solo. 

Art. 65. As diretrizes da política de meio ambiente para a cidade do Recife serão 
definidas pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, a ser criado por lei nos 
termos do art. 130 da Lei Orgânica. 
Parágrafo único – As Diretrizes serão formuladas considerando os seguintes 
aspectos característicos da cidade do Recife, em termos de sua preservação ou 
recuperação: 
I – a presença da água em todas as suas formas, nos rios e canais, nos estuários, no 
mar, nos lençóis subsuperficiais e nos aqüíferos mais profundos, nos elevados 
índices de umidade relativa do ar e de pluviosidade; 
II – o relevo constituído por vasta planície, circundada de morros, agredidos pela 
ocupação e o desmatamento, com solos, progressivamente transportados para a 
planície, pelo fenômeno da erosão e por desmontes não controlados; 
III – a vegetação nativa, em especial a remanescente da Mata Atlântica e a 
arborização, nativa e exótica, em áreas públicas e nos quintais particulares, que 
constituem elemento essencial na composição da paisagem recifense e na 
amenização do seu clima; 
IV – as áreas estuarinas com a vegetação remanescente dos manguezais, reunindo 
condições ambientais propícias à reprodução da vida animal aquática; 
V – os aterros na planície, que, subtraindo espaços antes ocupados pelas águas, 
criam obstáculos ao seu escoamento, gerando maiores fluxos e produzindo espaços 
ocupados em condições impróprias de salubridade e segurança; 
VI – o elevado grau de poluição de cursos d’água, devido à carência de serviços 
básicos de esgotos sanitários e de limpeza urbana; 
VII – os sítios históricos e outros aglomerados urbanos que constituem recantos de 
amenização e referências importantes para a vida da cidade; 
VIII – a atual degradação do ambiente construído, representada pela má 
conservação de prédios e logradouros; (...) (p.33 e 34). 

 

No artigo 98 da Lei de Uso e Ocupação do Solo existem áreas que não podem ser 

edificadas e por causa disso precisam ser preservadas, como por exemplo, todas as margens 

de rios e canais existentes, “compreendidas entre os perímetros molhados em maré alta, em 
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ambos os lados de rios e canais, e a linha paralela a estes perímetros distante 20m dos 

mesmos”. 

 

Segundo a Lei de Uso e Ocupação do Solo da cidade do Recife, os bairros em estudo 

vão estar localizados na Zona de Urbanização Preferencial – ZUP e nas Zonas de Diretrizes 

Específicas – ZED. Na primeira são áreas que possibilitam um alto e médio potencial 

construtivo, pois a geomorfologia, a infra-estrutura e a paisagem contribuem com a 

urbanização. Essas zonas são divididas em duas, porém nesse estudo só interessa a ZUP 1, 

pois é onde parte dos bairros de Recife, Santo Antônio, São José e Santo Amaro estão 

localizados. 

 

As Zonas de Diretrizes Específicas exigem um tratamento diferencial com relação à 

ocupação segundo a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Nos bairros em estudo existem áreas nas 

Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural – ZEPH, Zonas Especiais 

de Interesse Social – ZEIS e Zonas Especiais de Centros – ZEC. As ZEPH são as que 

possuem algo de relevante expressão arquitetônica, histórico, cultural e paisagístico. As ZEIS 

são áreas de assentamentos habitacionais de baixa renda onde haja possibilidade de 

urbanização e regularização fundiária. Já as ZEC são as caracterizadas pelo uso e ocupação 

intensa do solo, com atividades urbanas diversificadas e áreas de estação de metrô no entorno. 

 

Segundo o Código Florestal no parágrafo único do artigo 2º, as áreas consideradas de 

preservação permanentes nas áreas urbanas vão estar de acordo com o disposto nos planos 

diretores e na lei de uso e ocupação do solo. 

 

A Lei de Uso e Ocupação do Solo trás no artigo 65 um importante meio para manter 

as condições naturais é a Taxa de Solo Natural - TSN que vai ser o percentual mínimo da área 

do terreno a ser mantida nas suas condições naturais, tratada com vegetação e variável por 

Zona. Esse artigo é muito importante, pois assim essa taxa será na ZUP 1 de 25%, admitindo-

se uma parte tratada com revestimento permeável, desde que sejam preservadas as árvores 

existentes, na proporção de 10m² por árvore, não podendo o somatório dos valores 

correspondentes às arvores exceder a 5% da área total do terreno. É importante salientar que 

as quadras esportivas e passeios ou acessos, quando revestidos por material impermeável, não 

serão consideradas áreas de solo natural.  
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Toda árvore dependendo de acordo com o Código Florestal, artigo 7º poderá ser 

declarada imune de corte, mediante ato do Poder Público se possuir características como 

localização, raridade, beleza ou condição de porta-semente. 

 

Segundo a Política do Meio Ambiente da Cidade do Recife: 

Art 82 - Compete ao Município a manutenção do arboreto urbano e a ampliação das 
áreas vegetadas municipais.  
§ 1º - a SEPLAM, como órgão executivo de gestão ambiental, terá as seguintes 
atribuições:  
monitorar as áreas verdes existentes, exigindo a reposição da vegetação plantada, 
quando for o caso;  
promover, em articulação com o órgão municipal competente, implantação de 
hortas e pomares comunitários, com a participação popular, em áreas de domínio 
público e privado;  
proibir a instalação de quaisquer equipamentos, inclusive móveis, nos canteiros 
centrais das avenidas que margeiam os canais e demais cursos d’águas. 

 

Na seção V, artigo 44, do PDCR, trás a relação dos programas de urbanização 

existentes na cidade do Recife, que são três, programa de reestruturação e renovação urbana, 

programa de estruturação urbana e programa de dinamização urbana. 

Art. 46. O Programa de Reestruturação e Renovação Urbana será implantado em 
áreas sujeitas à redefinição das condições de uso e ocupação do solo, exigindo 
operações urbanísticas que promovam: 
I – a revitalização do espaço urbano; 
II – a criação de áreas de equipamentos de uso público; 
III – a restauração de edificações e sítios de valor histórico; 
IV – o incentivo do uso habitacional; 
V – o ordenamento do sistema local de transportes; e 
VI – os espaços para estacionamento de veículos; 
VII – o desenvolvimento do potencial turístico. 
Art. 47. O Programa de Reestruturação e Renovação Urbana será constituído, entre 
outros, pelos seguintes projetos: 
I – Projeto de Revitalização do Centro Histórico e Zonas de Preservação de Sítios e 
Monumentos Históricos; 
II – Projeto de Renovação do Centro Expandido; 
III – Projeto de Reestruturação dos Centros Secundários; (...). 
Art. 48. O Programa de Estruturação Urbana será implantado em áreas de ocupação 
rarefeita, que devem ser integradas ao tecido urbano através da implantação de 
atividades econômicas, do uso habitacional e de ações que assegurem o equilíbrio 
ambiental. (...). 
Art. 49. O Programa de Dinamização Urbana será implantado em áreas cujos 
atributos ambientais são propícios ao desenvolvimento de atividades turísticas e de 
lazer. 

 

O artigo 101 da Lei de Uso e Ocupação do Solo é importante, pois diz respeito aos 

Imóveis de Proteção de Áreas Verdes – IPAV. Esses vão ser “os imóveis que, isolados e em 

conjunto, possuam área verde contínua e significativa para amenização do clima e qualidade 

paisagística da cidade, cuja manutenção atenda ao interesse do Município e ao bem-estar da 

coletividade, nos termos da LOMR e do PDCR”. O artigo 102 fala que “a ocupação do solo 
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nos IPAVs obedecerá aos parâmetros urbanísticos das zonas onde os imóveis se situarem, 

ficando estabelecido que, nestes imóveis, deverão ser mantidos 70% da área verde existente”. 

 

A Lei de Uso e Ocupação do Solo diz que vinculado aos programas tratados acima, 

existem as áreas temporárias de reurbanização que serão criadas por leis específicas, que 

definirão seus limites e as condições de uso e ocupação do solo, inclusive os coeficientes 

máximos de utilização para efeito do emprego do solo criado e da transferência do direito de 

construir. 

 

Os bairros do Recife, Santo Antônio e São José são áreas especiais para o 

desenvolvimento do turismo, bem como a bacia do Pina e as áreas marginais do rio 

Capibaribe, segundo o artigo 119, do PDCR. E por esse motivo todas essas áreas fazem parte 

do programa de dinamização urbana que visam atividades de turismo e de lazer. 

 

Fica claro ao final desse estudo sobre a legislação existente que leis que visam 

proteger o espaço natural e o espaço urbano existem várias, bem como os programas de 

revitalização. Todas dizendo o que pode ou não ser feito, o que realmente falta é 

aplicabilidade e principalmente fiscalização. 

 

Para o cumprimento da função social da cidade é preciso além de realizar a proteção 

do patrimônio histórico-cultural, social e natural das cidades, também existem preocupações 

específicas para com a cobertura vegetal, seja de mangues ou de arborização urbana, por isso 

a importância de baseada nas considerações da lei, estudar esses espaços para que possa 

auxiliar os responsáveis no processo de planejamento e gestão ambiental dessas localidades 

tão modificadas pelo homem. 

 

Portanto, o último capítulo trás a comparação da quantidade de cobertura vegetal de 

1966 e 2002, através de fotografias aéreas e imagens de satélite. E a influência dessas para a 

qualidade ambiental. Assim como, a opinião da população que freqüenta o parque, as praças e 

os refúgios dos bairros em estudo e por fim uma simples proposta de gestão da cobertura 

vegetal baseada na legislação, nas opiniões e nas imagens estudadas. 
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A classificação é como uma fotografia da área, 
onde se registra apenas a estrutura. As funções 
e utilidades são derivadas da interpretação 
desta fotografia. A gestão, por outro lado, seria 
uma sucessão de várias fotografias de forma a 
compor um filme. A ordem destas fotografias 
registraria a alteração da estrutura e o roteiro 
do filme seria estabelecido de forma orientada 
a determinar os aspectos da função e utilidade 
desejados (planejamento). Assim, a 
classificação tem propósito de diagnóstico; 
com base neste, o planejamento seria 
conduzido e a gestão seria implementada. 
(OLIVEIRA, 1996, p.62). 



CAPÍTULO 5 QUALIDADE AMBIENTAL URBANA DOS BAIRROS D O RECIFE, 
SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ E SANTO AMARO 
 

 

Para a compreensão do espaço urbano como um todo é necessário estudar o uso do 

solo, como uma expressão sócio-econômica de apropriação do homem no meio natural. 

Também é importante compreender a transformação do espaço e da cobertura vegetal, todos 

esses aspectos contribuem para a qualidade ambiental. “O conceito de qualidade ambiental, 

em sentindo amplo, está relacionado com o nível de satisfação que a pessoa obtém ao 

comparar as percepções do entorno, com suas expectativas, seus ideais e necessidades” 

(MORENO, 2001, p.7). 

Qualidade ambiental: Estado do meio ambiente em uma determinada área ou 
região. Como é percebido objetivamente em função da medição de qualidade de 
alguns de seus componentes, ou mesmo subjetivamente em relação a determinados 
atributos, como a beleza da paisagem, o conforto, o bem-estar. (Vamos cuidar do 
Brasil – Conferência Nacional do Meio Ambiente – Texto-base, MMA, 2003, 
31p.). In: www.cprh.pe.gov.br/frme-index-secao-asp?idsecao=276 em 01/11/2007. 

 

A qualidade ambiental é comprometida, durante os diferentes estágios de evolução e 

desenvolvimento urbano, pois dependendo de cada sistema e épocas distintas, as percepções 

com relação à natureza vão sendo modificadas e provocam sensíveis mudanças no meio. 

 

Os espaços públicos da cidade do Recife, também chamados de espaços abertos, são 

de uso comum do povo (RECIFE, 2007). Uma boa parte deles deixa a desejar quanto à 

qualidade ambiental, pois nos últimos anos parece que a administração pública, as empresas 

privadas e os moradores esqueceram de ter cuidado e atenção com esses espaços, 

características de uma sociedade acelerada, preocupada com o concreto esquecendo do 

abstrato, nesse caso esquecendo do natural. 

O espaço público tem sido tratado, muitas vezes, como simples espaço residual e 
não como elemento fundamental da forma urbana que a cidade adquire e expressa. 
Isto é, implanta-se um canteiro qualquer em espaços “que sobram” entre ruas e 
avenidas ou em “sobras” de loteamentos, sem que se atente para a qualidade do 
espaço ofertado como resultado dessa ação. De modo semelhante, projetam-se 
praças e parques sem que se atente para a função desses espaços na vida urbana 
contemporânea. Dessa desatenção resultam espaços qualitativamente pouco 
expressivos, pobres do ponto de vista urbanístico e, freqüentemente, pouco 
atraentes que em nada contribuem para a qualidade do ambiente construído. 
(RECIFE, 2007). 

 

Alguns aspectos da qualidade ambiental podem ficar claros em algumas localidades 

das áreas urbanas dependendo da distribuição da vegetação e indicar a qualidade de vida dos 
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moradores. Por isso a importância da compreensão efetiva da distribuição das áreas verdes. 

Essas áreas no espaço urbano proporcionam inúmeros benefícios, tais como conforto térmico, 

atenuação da poluição do ar, sonora e visual, proteção das margens dos rios, abrigo para 

fauna, áreas de lazer, etc. 

 

Apesar das importantes funções ambientais proporcionadas pelas áreas verdes no 

espaço urbano, a população das cidades nem sempre está consciente a respeito da necessidade 

de um manejo adequado das mesmas e, muitas vezes, não contribui para a sua manutenção. 

Aliado a isto, a falta de um planejamento adequado não permite aproveitar todas as vantagens 

e benefícios que essas áreas proporcionam em uma cidade. 

 

As comunidades precisam se relacionar com a natureza. Para poder haver uma 

melhora no ambiente em que vivem e que os direitos ambientais possam ser preservados é 

necessário uma democratização, um maior acesso as informações (licenciamentos, registros, 

participar de audiências públicas), assim, conhecendo os aspectos legais, a sociedade civil 

organizada pode identificar as fontes geradoras de impactos e exigir o cumprimento da 

legislação ambiental vigente. 

 

A qualidade ambiental está diretamente ligada com a qualidade de vida, e esta está 

relacionada com a sustentabilidade e não apenas com o seu entorno natural, pois a população 

além de um ambiente agradável precisa também de desenvolvimento, de certos padrões de 

consumo, mas que este não destrua o meio ambiente. 

 

O que unifica e dá sentido a sustentabilidade é a necessidade de uma nova ética do 

desenvolvimento. Além de importantes elementos morais, estéticos e espirituais, essa 

concepção tem relação com pelo menos dois fundamentos da justiça social: a justiça produtiva 

e a justiça distributiva. Isso significa que deve haver um desenvolvimento econômico para 

que haja emprego e assim a população consiga atender as suas necessidades básicas, é 

necessário haver produção, mas que esta seja realizada de forma sustentável e, mas importante 

que haja uma distribuição das riquezas, que todos recebam os benefícios dessa produção, pois 

com a diminuição da miséria e o aumento da consciência de preservação o desenvolvimento 

sustentável pode ficar mais fácil (GUIMARÃES, 2001). 
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Então, para que as comunidades busquem uma maior qualidade de vida, surgem os 

movimentos sociais, que servem para viabilizar e expandir os direitos das sociedades. No 

Brasil a cidadania é precária, pois nem todas as pessoas têm direito a educação, saúde, 

proteção contra o desemprego, etc. Essa cidadania também decorre das condições ambientais 

de existência, comunidades localizadas em lugares que não oferecem as condições básicas de 

moradia. (ACSELRAD, 1992). 

 

As vítimas de agressões ambientais têm os seus direitos gravemente desrespeitados. 

Essas vão ser a imposições do interesse de poucos sobre o mundo de todos, pois sempre vai 

haver um grupo social mais diretamente atingido em seus direitos. A população então visa 

lutar pela garantia do caráter público do meio ambiente e pela introdução da política na gestão 

do meio ambiente (ACSELRAD, 1992). 

 

Os movimentos ambientais, as associações, lutam para combater a degradação do 

meio ambiente e há uma articulação para implantar um novo modelo de cidadania, para que 

sejam atendidos os interesses coletivos da sociedade, como o acesso aos bens coletivos de 

qualidade para todos, terra, por exemplo, sem distinção de classe social. É importante 

salientar que a população deve lutar pelos seus direitos e não apenas esperar que alguém 

resolva a situação para elas. 

 

Bens coletivos são algo que todo mundo pode usar e que não devem ser destruídos. 

Eles não podem ser apropriados por um grupo de pessoas e tem que estar disponíveis para 

todos sem limitação de uso, pois as populações dependem direta ou indiretamente deles para a 

sua sobrevivência. O acesso a esses bens pode estar sujeito à cobrança de taxas, como ocorre 

com a água nas cidades, que são cobradas para que chegue às casas e estabelecimentos e não 

pelo recurso natural água. Apesar do entendimento de que os recursos naturais são um bem de 

todos, alguns tiveram seu acesso limitado, como é o caso da terra, que passou a ser objeto de 

uso privado (SCOTTO, 1997). 

 

As lutas por melhorias na qualidade de vida buscam a democratização do controle 

sobre os recursos naturais, pois o meio ambiente é o suporte natural da vida e do trabalho das 

populações (das atividades humanas) e, portanto ele tem que ser preservado para que o ser 

humano possa viver e trabalhar com dignidade. 
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Apesar de tudo isso é necessário percorrer um grande caminho para fazer com que a 

questão ambiental seja compreendida pela população, agora de forma completa e crítica, 

sabendo o papel de cada um, pois a mídia mostra uma visão deturpada, onde a consciência 

deve ser só relacionada à proteção do verde. É preciso saber quais as competências do Estado 

e fazer com que este funcione de acordo com as leis, para que tenha condições de viabilizar 

um futuro desejável. 

 

Miller30 apud Alvarez (2004), fala que um dos primeiros critérios para estabelecer um 

espaço livre seria onde a maioria da população tivesse acesso. Kürsten31 apud Miller apud 

Alvarez (2004), diz que todos os moradores de uma comunidade deveriam ter contato com a 

natureza e que em no máximo cinco minutos a pé estivessem em contato parques e espaços 

livres. Esses estudos levam em consideração na maioria das vezes apenas espaços de 

recreação, pois é assim que os espaços livres são considerados na maioria da literatura 

existente. Sendo que nesse trabalho o que está sendo levado em consideração é a cobertura 

vegetal existente nos espaços livres e áreas verdes. 

 

O quadro 5 mostra os espaços livres que existem em áreas verticalizadas, adequados 

em termos de espaços e funções. Cada um desses espaços: lazer contemplativo; lazer ativo - 

recreação; lazer ativo - esportes; circulação - pedestres e circulação - veículos tem a sua 

função e público alvo na cidade. 

                                                 
30 MILLER, R.W. Urban forest: plannig and managing urban greenspaces. 2.ed. New Jersey: Prentice Hall, 1997. 502p. 
31 KÜRSTEN, E. Landscape ecology and urban forest corridors. Proc. Sixth Natl. Urban For. Conf. Washington, D. C.: Am. For. Assoc., 
p.242-243, 1993. 



 174

 

Adequação dos Espaços Livres em termos espaciais e funcionais 
Atividades 
Usos 

Infra-
estrutura 
Instalações 

Faixas 
etárias 

Freqüência 
de uso 
semanal 

Grau de incômodo aos outros usuários 
Espaços 
livres 

    Visual Sonoro Olfativo 
Lazer 
contemplativo 

Repousar, ler, 
olhar, conversar, 
piquenique, 
churrasco. 

Bancos, 
mesas, 
perspectivas 
visuais 
churrasqueira, 
redes. 

Criança 
adolescente 
jovem 
adulto idoso 

Diariamente, 
ao 
entardecer. 
Nos fins de 
semana, o 
dia todo. 

Geralmente 
não interfere 

Geralmente 
não 
interfere, 
gera pouco 
ruído. 

A fumaça e 
odores do 
churrasco 
costumam 
incomodar. 

Pega pega, 
amarelinha, 
roda, pular 
corda, jogar 
bola, girar, 
escorregar, 
balançar, brincar 
na areia e na 
água. 

Áreas com 
dimensões 
superiores a 
3m. gangorra, 
tanque de 
areia, de água 
e outros 
brinquedos 
equipados. 

Criança Diariamente, 
nos horários 
sem aulas. 
Nos fins de 
semana, o 
dia todo. 

Muita 
agitação 
atrapalha, a 
paz e a 
tranqüilidade. 

É fonte de 
ruídos. 

Geralmente 
não 
interfere. 

Capoeira, 
música e dança. 

Áreas com 
mais de 40 
m2 

Criança 
adolescente 
jovem 
adulto idoso 

Atividades 
esporádicas. 

Atrapalha, a 
paz e a 
tranqüilidade. 

É fonte de 
ruídos. 

Geralmente 
não 
interfere. 

Patins, skate, 
bicicleta. 

Caminhos 
com largura 
acima de 3m. 

adolescente 
jovem 

Diariamente, 
horários sem 
aulas. 

Atrapalha, a 
paz e a 
tranqüilidade. 

Gera 
algum 
ruído. 

Geralmente 
não 
interfere. 

Lazer ativo 
recreação 

Malha, bocha. Equipamentos 
específicos. 

adultos 
idosos 

Nos fins de 
semana. 

Pouca 
agitação. 

Gera 
algum 
ruído. 

Geralmente 
não 
interfere. 

Lazer ativo 
Esportes 

Futebol, tênis e 
outros jogos em 
quadras, correr, 
caminhar, nadar, 
fazer ginástica 

Quadra 
poliesportiva, 
piscina, pista 
ou caminho 
mais de 3m 
de largura. 

Crianças 
adolescentes 
jovens 
adultos 
idosos 

Nos fins de 
semana, o 
dia todo. 

Atrapalha, a 
paz e a 
tranqüilidade. 

É fonte de 
ruídos. 

Geralmente 
não 
interfere. 

Circulação 
Pedestres 

Andar e 
possibilitar 
acessibilidade 
universal. 

Caminhos 
regulares, 
sem degraus e 
declividades 
inferiores a 
6%. 

Crianças 
adolescentes 
jovens 
adultos 
idosos 

Diariamente, 
em qualquer 
horário. 

Quando 
intensa 
atrapalha, a 
paz e a 
tranqüilidade. 

Sempre 
gera algum 
ruído. 

Geralmente 
não 
interfere 

Circulação 
Veículos 

Circulação 
estacionamento 
e 
manobrabilidade 
de automóveis. 

Eliminar 
conflitos com 
a circulação 
de pedestres 

jovens 
adultos 
idosos 

Diariamente, 
em qualquer 
horário. 

Geralmente, 
o fluxo de 
veículos é 
ameaçador. 

É fonte de 
ruídos 
intensos. 

É fonte de 
mau cheiro 
e gases 
tóxicos. 

Quadro 5: Espaços livres em áreas verticalizadas, adequação em termos espaciais e funcionais. 
Fonte: MORENO (2001, p.44). 
 

 

5.1 Cobertura Vegetal 

 

 

A caracterização da cobertura vegetal é muito importante, principalmente para auxiliar 

a tomada de decisões pelos planejadores que devem visar principalmente à qualidade 

ambiental aliada a qualidade de vida da população. Por isso, deve-se avaliar o perfil do 
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usuário do espaço estudado, almejando compreender como a população percebe o seu 

ambiente, quais os valores que estas atribuem às áreas verdes e as suas funções e assim 

realizar um planejamento urbano/ambiental mais condizente com a realidade. 

MERCANTE, (1991:511), relaciona as árvores como um componente físico 
importante da paisagem urbana, pois elas dão “noção de relação espacial para o ser 
humano, diminuem a temperatura devido ao efeito sombra, enriquecem o ar com a 
umidade devido à transpiração da massa verde e contribuem com efeitos positivos, 
em relação aos aspectos ecológicos, ao bem estar das pessoas nas calçadas e nas 
praças e passam a ter um efeito psicológico considerável”. As árvores e outros 
vegetais, interceptando, absorvendo, refletindo e transmitindo radiação solar 
(diminuem a ilha de calor da cidade), captando e transpirando água e interferindo 
na direção e velocidade dos ventos podem ser extremamente eficientes na melhoria 
do micro clima urbano, LIMA, (1991:709). (BARROS, 1998, p.35-36). 

 

É difícil estabelecer as variáveis necessárias para a análise do espaço urbano, devido à 

amplitude e complexidade desse espaço, além de poucas informações estarem disponíveis e 

atualizadas. Para isso se fez uso do sensoriamento remoto para a atualização e disposição dos 

dados necessários para análise. 

A partir de 1950, as fotografias aéreas vêm sendo intensamente utilizadas em 
estudos que tratam da identificação/mapeamento dos indicadores sócio-econômicos 
e ambientais, e, mais recentemente, com o rápido desenvolvimento do 
sensoriamento remoto, as imagens orbitais vêm se constituindo num material 
disponível e interessante no que diz respeito às suas potencialidades para estudos 
do meio ambiente (BARROS, 1998, p.4). 

 

É válido entender e tentar modificar algumas formas de como o homem transforma o 

seu meio, pois essa vai ser a técnica mais importante, como o homem se relaciona com o meio 

e com os outros. Ele utiliza a técnica para transformar a natureza e fazer com que essa se 

transforme de acordo com os seus interesses. Esse trabalho tem o propósito de mostrar como a 

técnica pode auxiliar o meio ambiente, contribuindo para que este não sofra tantas 

modificações negativas. 

 

A LOMR, no título V que trata do desenvolvimento urbano e das políticas públicas 

municipais, capítulo V, da política do meio ambiente, trás a seguinte informação sobre a 

quantidade de áreas verdes necessárias: 

Art. 126 – O Município deverá implantar e manter áreas verdes de preservação 
permanente, assegurando, nas áreas urbanas e de expansão urbana, 
progressivamente, a proporção de 12,00 m² (doze metros quadrados) de área verde 
por habitante excluídas, nesta hipótese, aquelas existentes nas propriedades 
privadas. (p.64). 
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Segundo índices fornecidos pelo Projeto Padrões Urbanos da SUDENE/FIAM apud 

Veras (1985), a área verde por habitante da cidade do Recife em 1977 era de 6m². Dado este 

metade do que a LOMR trata como aceitável. 

 

A quantificação de área verde é um importante meio para tratar da qualidade 

ambiental, porém esse é apenas um dos indicadores, não se deve limitar o estudo apenas a 

esse, pois isso seria reduzir o problema, porém neste trabalho além da preocupação com a 

quantidade, houve também uma atenção especial para a qualidade, como foi visto no capítulo 

2. 

 

Segundo Lombardo32 apud Alvarez (2004, p.14): “O estabelecimento de medidas 

decisivas para a preservação de áreas verdes urbanas é facilitado quando se dispõem de dados 

que determinam a sua exata localização e a sua real superfície, permitindo futuros estudos 

ecológicos urbanos”. E é essa exata localização que veremos através da imagem do satélite 

QuickBird de 2002. 

 

Segundo Oliveira (2004), esse satélite foi lançado nos Estados Unidos em outubro de 

2001. Seus sensores captam imagens de alta resolução espacial, tem uma extensa área de 

imageamento e uma apurada precisão em geoposicionamento. “O sistema opera no modo 

pancromático com a notável resolução de 0,61m e no modo multi-espectral com resolução de 

2,44m apresentando assim, a mais alta resolução em termos de sensores óticos disponíveis 

comercialmente” (p.45). Ainda segundo Oliveira, a utilização dessa imagem para o 

planejamento urbano é válida, pois permite a mensuração precisa de ruas, controle de 

arrecadação tributária e realização de variados projetos de infra-estrutura urbana. 

 

No caso desse trabalho por se ter acesso às fotografias aéreas dos bairros de 1967, se 

achou interessante fazer uma comparação com imagens satélite de 2002, com relação à 

quantidade e espacialização da cobertura vegetal nos bairros em estudo. 

 

Houve uma dificuldade em manusear o software Spring, escolhido para fazer as 

análises, devido às imagens serem de alta resolução e as fotografias aéreas possuírem tons de 

cinza, assim a vegetação apresenta quase a mesma coloração do asfalto e das edificações. Por 

causa desse problema a análise foi feita manualmente seguindo a metodologia proposta por 
                                                 
32 LOMBARDO, M. A ilha de calor nas metrópoles: o exemplo de São Paulo. São Paulo: Hucitec, 1985. 244 p. 
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Neves e Zarath apud Neves e Nucci (2004) de espacializar a cobertura vegetal através da 

visualização de imagens de satélite. “Utilizando este método temos que levar em conta que a  

localização exata de qualquer objeto fica comprometida, visto que há uma distorção na 

precisão que pode variar dependendo do sistema utilizado para capturar a imagem”. 

 

As fotografias aéreas utilizadas foram originadas da SUDENE e do Grupo de Aviação 

do Ministério da Aeronáutica, tiradas no dia 05 de janeiro de 1967 em diferentes localidades 

da Cidade do Recife. Em função da escala da foto (1:5000) foi necessário fazer uma junção no 

Photoshop, na forma de mosaico não controlado, mostrando todos os bairros de estudo. 

Depois da marcação da cobertura vegetal existente chegou-se a configuração que pode ser 

visualizada na imagem 1. 

 

Nessa imagem pode-se verificar que o bairro de Santo Amaro possuía quase todo o seu 

território envolto em cobertura vegetal. A parte sul o bairro de São José também tinha 

bastante cobertura vegetal, principalmente nas áreas onde hoje está localizada a favela do 

Coque. O bairro de Santo Antônio já bastante urbanizado nessa época possuía apenas alguns 

resquícios de vegetação, salientando a Praça da República e os Jardins do Campo das 

Princesas. 

 

No bairro do Recife também existiam poucas áreas com cobertura vegetal, no extremo 

norte e no oeste da ilha se encontravam os maiores resquícios. É importante salientar que em 

todos os bairros havia a presença da arborização urbana e de diversas áreas verdes espalhadas 

pelo seu território. 

 

Na imagem 2, de satélite QuickBird, 2002 é interessante perceber os resquícios mais 

atuais da cobertura vegetal. No bairro de Santo Amaro ela se encontra em várias localidades, 

principalmente nas praças e refúgios e também nota-se a importância do cemitério de Santo 

Amaro com relação à quantidade de cobertura vegetal. No bairro de São José a cobertura 

vegetal é encontrada em maior quantidade nas margens dos rios e nas áreas de mangue. No 

bairro de Santo Antônio há uma predominância na Praça da República e no bairro do Recife 

encontra-se presente nas margens de rios e nas praças e refúgios existentes. 
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Imagem 1: Vegetação presente nos bairro do Recife, Santo Antônio, São José e Santo Amaro em 1967 
Fonte: SUDENE, 1967. Adaptado por Ana Regina Marinho e Felipe Serafim. 
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Imagem 2: Imagem de satélite dos bairros de Recife, Santo Antônio, São José e Santo Amaro 
Fonte: Satélite QuickBird, 2002. 
 

Comparando a fotografia aérea e a imagem de satélite é possível destacar que 

visualmente em 1967 existia mais cobertura vegetal continua que em 2002, isso se deve 

primeiramente por causa de grandes espaços sem edificações, principalmente nos bairros de 

Santo Amaro e São José.  

 

Na visualização da espacialização da cobertura vegetal na imagem de 2002, nota-se a 

necessidade de vegetação nas bordas dos rios, principalmente de uma maior cobertura de 

mangue, por isso é importante mais políticas de replantio dessa vegetação. Também seria 
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interessante investir na cobertura vegetal em áreas que apresenta nenhum ou muito pouco 

resquício de flora, pois em vários lugares dos bairros não se observa a presença de vegetação, 

e sabendo da importância da vegetação para o equilíbrio ecológico, torna-se necessário 

elaborar programas que visem o aumento das áreas verdes prioritariamente, porém estes 

devem estar preocupados com a qualidade ambiental e com a qualidade de vida e não que 

apenas existam para fins paisagísticos. 

 

Algumas constatações podem ser mencionadas ainda com relação à imagem de 2002, 

pois houve respostas às políticas de sustentabilidade para manutenção e implantação de áreas 

verdes nos ambientes urbanos. Isso de certa maneira reflete os constantes debates sobre a 

qualidade ambiental nas cidades e a importância das áreas verdes e de novos espaços em 

forma de praças e refúgios, com arborização urbana necessária ao equilíbrio ambiental, além 

do replantio de vegetação de mangue em algumas áreas estuarinas. 

 

 

5.2 Percepção dos Moradores e Freqüentadores dos Bairros Sobre a Qualidade 
Ambiental 
 

 

A constante relação entre o homem e o ambiente é extremamente importante para a 

qualidade do meio ambiente urbano. Isto porque se o homem não tiver interesse em cuidar do 

meio ambiente, este não vai conseguir se manter conservado. 

 

Foram feitos formulários e questionários com as pessoas que freqüenta o espaço 

urbano em estudo para que através da percepção dessas possa compreender a cobertura 

vegetal do parque, praças e refúgios dos bairros em estudo. “Entende-se por percepções 

“visão/compreensão”, a percepção que as pessoas têm sobre o meio ambiente no qual vivem e 

sobre a melhor forma de preservá-lo e melhorá-lo” (JACOBI, 2000, p.15). O entendimento 

dos problemas ambientais urbanos é importante para que melhore a qualidade e as condições 

de vida e que a população compreenda o que significa natureza e meio ambiente. Gomes 

(1997, p.20). 

Informações sobre o meio ambiente da cidade, especialmente a percepção e o nível 
de satisfação da população, bem como e principalmente a relação entre o usuário da 
cidade e os elementos naturais nela existentes, apresentam-se como elementos 
fundamentais no auxílio ao entendimento da cidade e à compreensão da idéia de 
natureza nela existente. 
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Essa percepção pode mudar de acordo com a classe social dos moradores, depende da 

vivência e das prioridades, do que cada um considere quais os elementos primordiais para 

uma maior qualidade de vida. Relativos à forma como os moradores urbanos vivenciam e 

enfrentam os problemas ambientais. 

 

É dada uma ênfase na mudança de atitudes dos moradores para com o meio ambiente e 

também para os seus pares, onde deve haver uma mudança nas práticas sociais e uma maior 

conscientização quanto aos riscos de uma maior degradação ambiental. Pois segundo Jacobi 

(2000, p.168): 

A administração de riscos ambientais é simultaneamente um assunto técnico, 
político e de educação ambiental. Existe a necessidade de ampliar o envolvimento 
público através de esforços para elevar o nível de consciência dos moradores e 
estimular sua participação. 

 

Para compreender as condições ambientais dos bairros em estudo em sua amplitude 

tornou-se necessário entender a qualidade ambiental de acordo com a percepção dos 

moradores, que convivem diariamente com os aspectos ambientais dos bairros em estudo. 

Informações sobre o meio ambiente da cidade, especialmente a percepção e o nível 
de satisfação da população, bem como e principalmente a relação entre o usuário da 
cidade e os elementos naturais nela existentes, apresentam-se como elementos 
fundamentais no auxílio ao entendimento da cidade e à compreensão da idéia de 
natureza nela existente. (GOMES, 1997, p.20). 

 

Isso é importante porque na análise ambiental urbana não deve haver uma 

preocupação apenas com a natureza, mas também com o social. As relações sociedade 

natureza precisam ser estudadas em conjunto. 

 

O trabalho de campo permite ao pesquisador uma gama muito grande de informação, 

porém não é fácil de ser realizado, principalmente quando se trabalha com pessoas. Pois cada 

um tem o seu modo de perceber o espaço, por isso são necessárias que as perguntas estejam 

bem amarradas e o objetivo bem definido. 

Toda a sociedade tem sua própria representação do Outro – este que vem interrogar, 
perturbar, intimidar. Desta forma, entre o informante e o pesquisador vai se 
desenvolver uma série de processos de identificação e de diferença, onde a 
transparência vai disputar a opacidade. É preciso tomar com cuidado esse conjunto 
complexo de relações que se desenvolvem entre ambos. Em outras palavras: é 
preciso estar atento a este “lugar de perturbação” que cerca a pesquisa de campo. 
Isto porque a pessoa entrevistada, tal como o pesquisador, também se interroga, se 
revela ao outro e a si mesma. (Fernandes33 apud Fernandes, 2004, p.27). 

                                                 
33 FERNANDES, Maria Esther. Para além da técnica: as fontes orais e a difícil arte da dialética dos saberes. Estudos de história. Franca, 
v.3, n.2, 1996. 
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Como já foram mencionados nos procedimentos metodológicos os questionários e 

formulários foram realizados no parque, nas praças e refúgios dos bairros em estudo. A 

mensuração dos dados foi feita por bairro, sendo que o Parque Treze de Maio por ser o único 

Parque presente, foi feito de forma isolada, com trinta pessoas. Segundo Oliveira (1996, 

p.11): “Os parques urbanos podem reter até 85% do material particulado e as ruas arborizadas 

são responsáveis pela redução de 70% da poeira em suspensão”. 

 

Com relação ao bairro do Recife foram realizados questionários e formulários nas 

praças do Arsenal da Marinha, Ascenso Ferreira, Rio Branco, Tiradentes e no refúgio do Cais 

da Alfândega, Cais do Apolo, Rua da Moeda, com um total de 132 pessoas. Na praça Luso-

Brasileira só foram feitos dois questionários com pessoas que trabalham no forte do Brum, 

pois são poucos os freqüentadores. Na praça do forte do Brum e no refúgio da Ponte Giratória 

não foi possível realizar nenhum questionário. 

 

Nessa localidade houve um predomínio masculino, onde a totalidade desses foi quase 

o dobro do feminino (gráfico 5). Com relação à faixa etária o número de jovens e adultos 

ficou muito parecido, este último como uma pessoa a mais, conforme o gráfico 6. A maioria 

da população pesquisada nas praças e refúgios do bairro do Recife está empregada 

formalmente, segundo o gráfico 7. As respostas com relação à escolaridade variaram um 

pouco sendo a maioria com superior completo seguido do segundo grau, outro número 

expressivo foram as pessoas que possuem o primeiro grau incompleto (gráfico 8). 

 

Esses últimos dados são interessantes, pois mostra que a maioria da população 

pesquisada possui um grau de instrução elevado, característica essa por causa da grande 

quantidade de repartições públicas e privadas localizadas nesse bairro, depois da revitalização. 
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Gráfico 5: Total da população pesquisada por sexo. Gráfico 6: Faixa etária da população pesquisada. 

Fonte: Pesquisa direta realizada por Ana Regina Marinho. 
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Gráfico 7: Profissões da população pesquisada. Gráfico 8: Escolaridade da população pesquisada. 

Fonte: Pesquisa direta realizada por Ana Regina Marinho. 
 

Quando perguntados sobre o motivo pelo qual se encontram nas praças ou refúgios do 

bairro, as respostas que poderia ser mais de uma variaram, sendo a maioria respondeu que 

estava ali a trabalho, seguido por passagem, lazer/recreação e encontros, como pode ser 

observado no gráfico 9. Por mais que a pergunta seja relacionada ao momento em que a 

pessoa está na praça, a maioria respondeu trabalho, porém nem todos trabalham na praça e 

sim próximo. Salientando o que foi dito acima, que essa área passou a receber várias pessoas 

da classe média depois que houve a renovação do bairro. 

 

A grande maioria das pessoas está satisfeita com o que vê, porém acham que falta algo 

como nos gráficos 10 e 11. O elemento que mais falta nas áreas pesquisadas, segundo os 

freqüentadores é a segurança, esse um problema da cidade do Recife como um todo. Outros 

aspectos mencionados com freqüência foram a falta de limpeza, de bancos, de árvores, 

equipamentos de lazer e fontes de água. 
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Gráfico 9: Motivo pelo qual freqüenta a área. 
Fonte: Pesquisa direta realizada por Ana Regina Marinho. 
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Gráfico 10: Satisfação da população 
pesquisada com o que está vendo. 

Gráfico 11: Elementos que a população pesquisada acha que 
falta. 

Fonte: Pesquisa direta realizada por Ana Regina Marinho 
 

Quase todos os presentes responderam que acham importante a cobertura vegetal nas 

cidades, somente nove pessoas disseram que não achava devido a fatores como, causa sujeira 

por causa das folhas, destrói o calçamento, atrai animais, atrapalha a fiação elétrica e causa 

acidentes. Os que disseram que é válido falaram que era devido ao sombreamento, ao 

embelezamento e ao ambiente se tornar mais agradável. A melhoria da qualidade de vida e o 

ambiente se tornar menos quente também aparecem em grande número. Apenas a redução de 

ruídos que os pesquisados não consideram uma característica de um espaço com uma vasta 

cobertura vegetal. Esses dados podem ser observados nos gráficos 12 e 13. 

 

No bairro de Santo Antônio foram realizados questionários e formulários com 120 

pessoas, distribuídas nas praças da Independência, República (o refúgio dos Jardins do Teatro 

Santa Isabel foi inserido na Praça da República por serem localidades próximas), Dezessete, 

Joaquim Nabuco e nos refúgios da Avenida Guararapes, e Jardins do Rio Capibaribe. Não foi 

possível realizar nenhum questionário nos refúgios da Rua Floriano Peixoto e da Rua de Santa 

Rita, pois o primeiro se localiza muito próximo da Praça Joaquim Nabuco, na mesma área de 

influência e o segundo não tinha condições de segurança nem quantidade suficiente de 

população freqüentadora. 
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Gráfico 12: Importância da cobertura 
vegetal para a população pesquisada. 

Gráfico 13: Motivo pelo qual a população pesquisada acha bom ou 
ruim a cobertura vegetal. 

Fonte: Pesquisa direta realizada por Ana Regina Marinho 

 

No bairro de Santo Antônio 71 homens participaram da pesquisa, sendo 49 mulheres, 

dado este parecido com o diagnosticado no bairro do Recife (gráfico 14), sendo que a grande 

maioria, conforme o gráfico 15, ou seja, 98 pessoas estão na fase adulta, com alguns jovens e 

apenas 5 idosos. A maioria da população encontrada trabalha em empregos formais, porém 

aparece em segundo lugar estudantes e/ou estagiários, segundo o gráfico 16. A maioria 

completou o ensino médio, seguido de ensino fundamental incompleto (gráfico 17). 
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Gráfico 14: Total da população pesquisada por 
sexo. 

Gráfico 15: Faixa etária da população pesquisada. 

Fonte: Pesquisa direta realizada por Ana Regina Marinho. 
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Gráfico 16: Profissões da população pesquisada. Gráfico 17: Escolaridade da população pesquisada. 

Fonte: Pesquisa direta realizada por Ana Regina Marinho. 
 

Quando perguntados sobre o motivo pelo qual se encontram nas Praças ou Refúgios 

do bairro, as respostas que poderiam ser mais de uma variaram, sendo que a maioria estava 

apenas passando pelo local, característica essa devido aos Refúgios da Avenida Guararapes e 

dos Jardins do Capibaribe, esse motivo foi seguido de trabalho, encontros, serviços, descanso, 

lazer/recreação e apreciação, como pode ser observada no gráfico 18. 
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Gráfico 18: Motivo pelo qual freqüenta a área. 
Fonte: Pesquisa direta realizada por Ana Regina Marinho. 

 

A maioria das pessoas está satisfeita com o que vê, porém acham que falta algo como 

nos gráficos 19 e 20. Bancos, segurança, limpeza, conservação e árvores foram os elementos 

que a população mencionou sentir mais falta. 
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Gráfico 19: Satisfação da população 
pesquisada com o que está vendo. 

Gráfico 20: Elementos que a população pesquisada acha que 
falta. 

Fonte: Pesquisa direta realizada por Ana Regina Marinho 

 

Quase todos os presentes responderam que acham importante a cobertura vegetal nas 

cidades, somente cinco pessoas que disseram que não achava devido a achar que atrapalha a 

fiação elétrica, destrói o calçamento, causa sujeira por causa das folhas e causa acidentes. Os 

que disseram que é válido falaram que era devido ao sombreamento, embelezamento, ao 

ambiente se tornar mais agradável, menos quente, a melhoria da qualidade de vida e a redução 

de ruídos, respectivamente. Esses dados podem ser observados nos gráficos 21 e 22. 
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Gráfico 21: Importância da cobertura 
vegetal para a população pesquisada. 

Gráfico 22: Motivo pelo qual a população pesquisada acha bom 
ou ruim a cobertura vegetal. 

Fonte: Pesquisa direta realizada por Ana Regina Marinho 

 

No bairro de São José foram realizados questionários e formulários com 60 pessoas. O 

baixo número nessa localidade foi devido à ausência de segurança em alguns espaços e pela 

dificuldade dos freqüentadores responderem os questionários. As praças onde foi possível a 
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realização foram: Cinco Pontas, Restauração/do Pirulito, Frei Caneca A e B, Sérgio Loreto e 

Visconde de Mauá. Em nenhum dos refúgios a pesquisa foi realizada: Refúgio das ruas 

Concórdia e Imperial, Viaduto das Cinco Pontas, Avenida Sul e Avenida Sul e Rua Imperial. 

Na Praça Dom Vital, apesar de extremamente importante para o bairro de São José pela 

importância histórica e pela grande quantidade de freqüentadores estava fechada para reforma 

na época da pesquisa tornando-se assim inviável a aplicação dos formulários e questionários. 

 

Nessa localidade houve um pequeno número de homens a mais que mulheres (gráfico 

23), sendo que a grande maioria, conforme o gráfico 24, ou seja, 48 pessoas estão na fase 

adulta entre os 20-59 anos. A maioria da população pesquisada no bairro de São José, 

trabalha, tanto no mercado formal quanto no informal, segundo o gráfico 25, com um número 

expressivo de desempregados e alguns poucos aposentados e estudantes/estagiários. A 

maioria completou o ensino médio, seguido de ensino fundamental incompleto (gráfico 26). 
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Gráfico 23: Total da população pesquisada por 
sexo. 

Gráfico 24: Faixa etária da população pesquisada. 

Fonte: Pesquisa direta realizada por Ana Regina Marinho. 
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Gráfico 25: Profissões da população pesquisada. Gráfico 26: Escolaridade da população pesquisada. 

Fonte: Pesquisa direta realizada por Ana Regina Marinho. 
 

Quando perguntados sobre o motivo pelo qual se encontram no Parque, as respostas 

que poderia ser mais de uma variaram, sendo a maioria para compras, passagem, trabalho, 

serviços, encontros, descanso, lazer/recreação e apreciação, como pode ser observada no 
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gráfico 27. A maioria das pessoas pesquisadas informou que freqüenta as áreas para compras, 

pois essa é uma das principais funções do bairro de São José, o setor terciário, de comércio e 

serviços. Novamente as pessoas responderam qual o motivo pelo qual estão no bairro e não na 

praça ou refúgio. 
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Gráfico 27: Motivo pelo qual freqüenta a área. 
Fonte: Pesquisa direta realizada por Ana Regina Marinho. 

 

Com relação à satisfação com o que vê, a diferença é muito pouca, diferenciando 

assim, dos resultados do Parque Treze de Maio e dos bairros do Recife e Santo Antônio, além 

disso, acham que falta algo como observado nos gráficos 28 e 29. O maior problema 

percebido pela população freqüentadora do bairro é relacionado com a segurança, seguido 

pela limpeza e conservação. Esses elementos salientam o caráter de abandono com que se 

encontra esse bairro pelos governantes, faltando infra-estrutura básica para a população 

freqüentar essas áreas. 
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Gráfico 28: Satisfação da população 
pesquisada com o que está vendo. 

Gráfico 29: Elementos que a população pesquisada acha 
que falta. 

Fonte: Pesquisa direta realizada por Ana Regina Marinho 
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Quase todos os presentes responderam que acham importante a cobertura vegetal nas 

cidades, somente cinco pessoas disseram que não achava devido à destruição das calçadas, a 

causa de acidentes e por causa da sujeira causada pela queda das folhas. Os que disseram que 

é válido falaram que era devido ao sombreamento, embelezamento, ao ambiente se tornar 

mais agradável, fato de tornar o ambiente menos quente e a melhoria da qualidade de vida. 

Algumas poucas pessoas também acham importante devido à redução de ruídos. Esses dados 

podem ser observados nos gráficos 30 e 31. 
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Gráfico 30: Importância da cobertura 
vegetal para a população pesquisada. 

Gráfico 31: Motivo pelo qual a população pesquisada acha bom 
ou ruim a cobertura vegetal. 

Fonte: Pesquisa direta realizada por Ana Regina Marinho 

 

No bairro de Santo Amaro (excetuando o Parque Treze de Maio), foram realizados 

questionários ou formulários com 170 pessoas. Sendo que foram aplicados 30 na praça Carlos 

Pinto e 30 no refúgio da Rua da Aurora. Os outros foram feitos na praça da Saudade, praça 

Cívica, Mário Melo, Onze de Junho e Agamenon Magalhães. E nos refúgios da rua do Veiga, 

Frei Cassimiro e Numa Pompílio. Nas outras não possível realizar os questionários ou 

formulários pela ausência de público nos dias e horários necessários e pela falta de segurança 

em outros. 

 

Nessa localidade houve um pequeno predomínio de homens (gráfico 32), sendo que a 

grande maioria, conforme o gráfico 33, ou seja, 118 pessoas estão na fase adulta entre os 20-

59 anos. A maioria da população está trabalhando informalmente (59 pessoas), porém 50 

estão no mercado formal de trabalho, segundo o gráfico 34. A maioria completou o ensino 

médio, seguido de ensino fundamental incompleto (gráfico 35). 
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Gráfico 32: Total da população pesquisada por 
sexo. 

Gráfico 33: Faixa etária da população pesquisada. 

Fonte: Pesquisa direta realizada por Ana Regina Marinho. 
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Gráfico 34: Profissões da população pesquisada. Gráfico 35: Escolaridade da população pesquisada. 

Fonte: Pesquisa direta realizada por Ana Regina Marinho. 
 

Quando perguntados sobre o motivo pelo qual se encontram nas praças e refúgios, as 

respostas que poderiam ser mais de uma variaram, sendo a maioria porque mora próximo, 

passagem, serviços, descanso, trabalho, encontros e lazer/recreação, como pode ser observada 

no gráfico 36. 
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Gráfico 36: Motivo pelo qual freqüenta a área. 
Fonte: Pesquisa direta realizada por Ana Regina Marinho. 
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A maioria das pessoas está satisfeita com o que vê, porém acham que falta algo como 

nos gráficos 37 e 38. É interessante salientar que poucos mencionaram que faltam árvores, 

pois existem várias no bairro, porém há um desconforto com relação à segurança, bancos para 

sentar, conservação, iluminação, limpeza, fonte de água, equipamento de lazer, transporte 

próximo, árvore, preservação de monumentos, pavimentação das calçadas, animais, prédios 

ao redor e casas ao redor. 
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Gráfico 37: Satisfação da população 
pesquisada com o que está vendo. 

Gráfico 38: Elementos que a população pesquisada acha que 
falta. 

Fonte: Pesquisa direta realizada por Ana Regina Marinho 

 
Quase todos os presentes responderam que acham importante a cobertura vegetal nas 

cidades. Os que disseram que é válido falaram que era devido ao sombreamento, 

embelezamento e ao ambiente se tornar mais agradável. Tornar o ambiente menos quente e a 

melhoria da qualidade de vida veio logo depois em quantidade de vezes mencionados pelos 

pesquisados. Alguns também mencionaram a redução de ruídos, sendo que esses foram uma 

minoria. Esses dados podem ser observados nos gráficos 39 e 40. 
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Gráfico 39: Importância da cobertura 
vegetal para a população pesquisada. 

Gráfico 40: Motivo pelo qual a população pesquisada acha bom 
ou ruim a cobertura vegetal. 

Fonte: Pesquisa direta realizada por Ana Regina Marinho 
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O Parque Treze de Maio está localizado no bairro de Santo Amaro e como foi 

informado foi feita uma análise isolada nele. Houve um pequeno número de mulheres a mais 

que os homens (gráfico 41), sendo que a grande maioria, conforme o gráfico 42, ou seja, 21 

pessoas, estão na fase adulta entre os 20-59 anos. A maioria da população encontrada no 

Parque Treze de Maio trabalha, tanto no mercado formal quanto no informal, segundo o 

gráfico 43, com alguns poucos estudantes/estagiários e aposentados. A maioria completou o 

ensino médio, seguido de ensino fundamental incompleto, sendo que seis pessoas terminaram 

ou estão cursando o ensino superior, além de uma pessoa analfabeta (gráfico 44). 
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Gráfico 41: Total da população pesquisada 
por sexo. 

Gráfico 42: Faixa etária da população pesquisada. 

Fonte: Pesquisa direta realizada por Ana Regina Marinho. 
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Gráfico 43: Profissões da população 
pesquisada. 

Gráfico 44: Escolaridade da população pesquisada. 

Fonte: Pesquisa direta realizada por Ana Regina Marinho. 
 

Quando perguntados sobre o motivo pelo qual se encontram no Parque, as respostas 

que poderia ser mais de uma variaram, sendo a maioria para lazer/recreação, descanso, 

apreciação, trabalho, encontros, prática de esportes e por fim serviços ou porque mora 

próximo, como pode ser observada no gráfico 45. Então de acordo com o quadro 5, 

relacionadas a adequação dos espaços livres em termos espaciais e funcionais, esse localidade 

estaria enquadrada no lazer contemplativo, no lazer ativo recreativo e lazer ativo esportes. 
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Gráfico 45: Motivo pelo qual freqüenta a área. 
Fonte: Pesquisa direta realizada por Ana Regina Marinho. 

 

A maioria das pessoas está satisfeita com o que vê, porém acham que falta algo como 

nos gráficos 46 e 47. É interessante salientar que poucos mencionaram que faltam árvores, 

pois existem várias no Parque, assim como no bairro de Santo Amaro como um todo, porém 

há um desconforto com relação a bancos para sentar e segurança. Outros elementos que 

podem contribuir para o aumento da procura nesse espaço como, limpeza, iluminação, 

equipamento de lazer, monumentos mais preservados, conservação da área e fonte de água 

também foram sentidos como falta ao Parque Treze de Maio. 
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Gráfico 46: Satisfação da população 
pesquisada com o que está vendo. 

Gráfico 47: Elementos que a população pesquisada acha que falta. 

Fonte: Pesquisa direta realizada por Ana Regina Marinho 

 

Quase todos os presentes responderam que acham importante a cobertura vegetal nas 

cidades, somente uma pessoa que disse que não achava devido à atração de animais. Os que 
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disseram que é válido falaram que era devido ao sombreamento, ao ambiente se tornar mais 

agradável, a melhoria da qualidade de vida e ao embelezamento em primeiro lugar. Alguns 

também mencionaram a redução de ruídos e o fato de tornar o ambiente menos quente. Esses 

dados podem ser observados nos gráficos 48 e 49. 
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Gráfico 48: Importância da cobertura 
vegetal para a população pesquisada. 

Gráfico 49: Motivo pelo qual a população pesquisada acha bom 
ou ruim a cobertura vegetal. 

Fonte: Pesquisa direta realizada por Ana Regina Marinho 

 

Os espaços urbanos livres com cobertura vegetal principalmente se forem parques ou 

praças são válidos, pois, o estilo de vida urbano leva ao sedentarismo o que a construção de 

um espaço de lazer e recreação já poderia contribuir para amenizar esse problema. E a maioria 

da população pesquisada disse que sente falta de equipamentos de lazer nos lugares onde este 

não aparece. 

 

Assim como a grande maioria da população que acha importante a cobertura vegetal e 

que esta influencia consideravelmente na qualidade de vida, Mesquita (1996, p.6), trás uma 

contribuição a respeito de como a presença de árvores favorece a salubridade ambiental e 

melhora a qualidade da vida urbana, assumindo funções essenciais como: 

a) fotossíntese e, em conseqüência: 
- absorção do excesso de dióxido de carbono, CO2; 
- liberação do oxigênio, O2, e de água, H2O; 
- produção de alimentos. 
b) sombreamento dos espaços livres; 
c) controle das correntes aéreas; 
d) proteção contra a poluição atmosférica e sonora; 
e) separação das funções urbanas; 
f) bem-estar da população. 
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Um grande número de pessoas em todos os bairros também mencionou que a 

cobertura vegetal contribui para uma amenização da temperatura, tornando o ambiente menos 

quente. Detzel34 apud Oliveira (1996, p.11) também trás sua contribuição a esse respeito: 

A diminuição da temperatura, das amplitudes térmicas e a manutenção da umidade 
do ar são benefícios mantidos pela vegetação através de mecanismos de 
intercepção, reflexão, absorção e transmissão da radiação direta ou refletida e 
manutenção de elevadas taxas de evapotranspiração. 

 

 

5.3 Estratégias para o planejamento e gestão ambiental no espaço urbano com ênfase na 
conservação da cobertura vegetal. 
 

 

As propostas aqui lançadas para o planejamento e a gestão de alguns espaços dos 

bairros em estudo são idéias baseadas nos estudos teóricos, na legislação vigente e na 

percepção e vontades da população. São idéias gerais que podem servir para que haja um 

aumento na qualidade ambiental desse espaço e na qualidade de vida da população, além de 

contribuir para a conservação do patrimônio natural e cultural existente, principalmente na 

cobertura vegetal. 

 

Segundo Oliveira (1996), em primeiro lugar é necessário que os governos federal, 

estadual e municipal realizem ações conjuntas visando o melhor para a população e que haja 

um investimento em equipamentos adequados para arborização, profissionais capacitados e 

geoprocessamento. O órgão que trata de assuntos ambientais deve estar em consonância com 

os demais, principalmente com a saúde, educação, saneamento e departamento de trânsito. 

Com relação às áreas verdes e a arborização urbana também é importante “considerar as 

práticas e normas utilizadas por empresas de telefonia, energia elétrica, televisão a cabo ou 

qualquer outra empresa que esteja diretamente relacionada à prestação de serviços em redes 

aéreas ou subterrâneas”. (p.96-97). 

 

Segundo Milano35 apud Oliveira (1996, p.97) alguns elementos devem ser destacados 

quando se fala de arborização: 

a) o ambiente urbano, observado e caracterizado em termos de clima, solos e 
qualidade do ar, fatores fundamentais à seleção de espécies adaptadas ao local; b) o 
espaço físico disponível, observado e caracterizado detalhadamente em termos de 

                                                 
34 DETZEL, V.A. Arborização urbana: importância e avaliação econômica. In: CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE ARBORIZAÇÃO 
URBANA, 1, 1992. Vitória. Anais... Vitória: Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, 1992. p.105-118. 
35MILANO, M.S. Planejamento da arborização urbana: relações entre áreas verdes e ruas arborizadas. In: CONGRESSO BRASILEIRO 
SOBRE ARBORIZAÇÃO URBANA, 4, 1990. Curitiba. Anais... Curitiba: Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, 1990. 
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largura de ruas e calçadas, afastamento predial, ocorrência e posicionamento de 
redes de utilidades aéreas e subterrâneas, entre outros fatores fundamentais para a 
definição de espécie a ser plantada, da posição de plantio e do tipo de condução; c) 
as características das espécies a utilizar, observadas em termos de adaptabilidade 
climática, resistência a pragas e doenças, tolerância à poluição e características 
morfológicas e fenológicas (forma, porte, raiz, floração, frutificação, etc.). 

 

Pela falta de cobertura vegetal, segundo os parâmetros globais, nos bairros do Recife, 

Santo Antônio, São José e Santo Amaro é necessário segundo Mesquita (1996, p.9): 

a) medidas incentivadoras da preservação dos quintais, dos parques e maciços 
arbóreos pertencentes a instituições particulares; 
b) ênfase na arborização pública, em especial das ruas, dados os custos relativos 
reconhecidamente inferiores aos da implantação de praças. 

 

Nos bairros estudados deve haver um aumento da arborização no acompanhamento 

viário, porém deve existir um estudo específico sobre essas áreas, pois como é uma área de 

intenso movimento de veículos é necessário que as árvores não atrapalhem a visualização dos 

motoristas e nem a circulação dos pedestres. Portanto, as espécies a serem implantadas nessa 

área não podem ter as flores e frutos com uma coloração que atrapalhe a visibilidade e que as 

raízes da mesma não atrapalhem a pavimentação. (OLIVEIRA, 1996). 

Deve-se adicionalmente disciplinar o tráfego de veículos pesados de acordo com a 
estrutura da vegetação e espécies utilizadas, considerando-se que a vegetação pode 
sofrer injúrias, seja indiretamente pelo excesso de vibração do terreno, podendo 
comprometer as raízes ou danos diretos pela quebra de ramos e galhos sobre as 
pistas. (op. cit., p.101). 

 

Outros problemas que podem ocorrer com a implantação da arborização viária são: a 

falta de espaço nas ruas, expulsão do pedestre, veículos altos podem topar nas copas, alguns 

ramos podem ficar pendentes, escuridão e insegurança à noite, o pedestre pode ser obrigado a 

se curvar, cortes nos troncos devido a colisões de veículos, atração de animais, destruição do 

calçamento, sujeira por causa da queda de folhas e outras falhas relacionadas à escolha das 

espécies compatíveis com o espaço. 

 

No espaço estudado existem algumas avenidas que possuem características que podem 

levar ao aumento da arborização viária. No bairro do Recife no refúgio da Ponte Giratória, em 

São José tem o refúgio da Rua de Santa Rita, em Santo Antônio tem o refúgio da Avenida 

Guararapes e uma parte da Dantas Barreto e no bairro de Santo Amaro tem a Avenida Cruz 

Cabugá. Todos esses possui pouco ou nenhum resquício de cobertura vegetal. 
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Segundo Lorusso36 apud Oliveira (1996) a demanda por áreas verdes vai ser maior em 

lugares com densidades populacionais elevadas, isso faz com que seja importante a criação e a 

manutenção desses espaços nos centros urbanos, para um planejamento ambiental mais 

eficiente. Por isso a importância, nos bairros em estudo de revitalizar as áreas existentes com 

cobertura vegetal e criar novos espaços. 

 

Mesquita (1996) considera inviável o acréscimo de novos espaços destinados à 

arborização nos centros urbanos, isso porque por já terem um espaço consolidado a criação só 

iria ter altos custos e poucas alternativas, que causariam em demolições, desapropriações, 

criação artificial do solo e o uso oneroso de áreas particulares. Portanto, nesse trabalho 

considera-se que é importante utilizar de forma efetiva espaços ociosos e transformá-los em 

áreas verdes, priorizando a cobertura vegetal e o lazer da população, além de melhorar o 

desempenho da arborização existente e revitalizar os espaços que já possuem cobertura 

vegetal. 

 

Essa preocupação em cuidar dos parques, praças e refúgios existentes é importante 

para que a população passe a freqüentar mais esses espaços, os utilizem como pontos de 

encontro, como lugares de apreciação e não apenas passem por eles. Na pesquisa notou-se que 

a maioria das pessoas estão satisfeitas com o que vêem, portanto reclamam de problema de 

infra-estrutura que devem ser resolvidos pelo poder público ou pela iniciativa privada quando 

se trata de praças adotadas. 

 

Essas áreas não podem ser privilégios de apenas uma parcela da população. Segundo 

Lorusso apud Oliveira (1996, p.89): “deve-se evitar que um usuário tenha que dispender, 

andando normalmente, mais de 10 minutos para alcançar o equipamento mais próximo”. 

 

A iluminação é um dos fatores da infra-estrutura que tanto na pesquisa de campo feita 

para verificação da situação das espécies e das localidades quanto na percepção da população 

não está em sua maioria em bom estado de conservação. A boa iluminação é imprescindível, 

como diz Jacobs (2003, p.43): 

O valor da iluminação forte nas ruas de áreas apagadas e desvitalizadas vem do 
reconforto que ela proporciona às pessoas que precisam andar nas calçadas, ou 
gostariam de andar, as quais não o fariam se não houvesse boa iluminação. Assim, 

                                                 
36 LORUSSO, D.C.S. Gestão de áreas verdes urbanas. In: CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE ARBORIZAÇÃO URBANA, 1, 1992. 
Vitória. Anais... Vitória: Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, 1992. p.39-52. 
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as luzes induzem essas pessoas a contribuir com seus olhos para a manutenção da 
rua. Além do mais, como é óbvio, a boa iluminação amplia cada par de olhos – faz 
com que os olhos valham mais porque seu alcance é maior. Cada par de olhos a 
mais e qualquer aumento em seu alcance representam um trunfo para as áreas 
apagadas e desvitalizadas. Porém, as luzes não têm efeito algum se não houver 
olhos e não existir no cérebro por trás dos olhos a quase inconsciente reconfirmação 
do apoio geral na rua para a preservação da civilidade. 

 

Com relação às espécies arbóreas adequadas às condições ambientais do Recife e que 

contribuem para os efeitos benéficos da vegetação indicados pela maioria da população 

pesquisada são segundo Mesquita (1996, p.40):  

De folhagem densa, produtora de boa sombra. Perenifólias, de preferência às 
caducifólias e, neste caso, de folhagem caduca no inverno – para amenizar a 
insolação nos meses mais quentes. De copa arredondada – globosa, ovóide, meia 
lua – de preferência à piramidal, de base muito ampla ou pendente. 

 

Ainda comentando sobre o sombreamento, no planejamento deve haver uma 

preocupação para que as espécies escolhidas estejam floridas nos períodos mais quentes do 

ano. “Limitando-se a incidência dos raios solares em, pelo menos, dois terços da área dos 

caminhos de pedestres, praças e estacionamentos”. (L.MASCARÓ; J,MASCARÓ, 2005, 

p.33). 

 

De acordo com Mesquita (1996) são necessárias na arborização de ruas priorizarem 

árvores de crescimento lento e as podas devem ser freqüentes. “A falta de compatibilização 

entre a altura da rede aérea de eletricidade e o porte das árvores pode ser atenuada pela poda 

de condução bem executada” (p.10). As espécies de crescimento rápido podem ser destinadas 

a parques e praças que tenham espaço suficiente para sua expansão. 

 

Também devem ser priorizadas: “Espécies, qualquer que seja o porte, de raízes-

pivotantes e profundas; árvores resistentes a pragas e doenças, a atos de vandalismo, a danos 

físicos em geral e com maior capacidade de tolerância à poluição atmosférica”. (p.41). Uma 

homogeneidade das espécies é desaconselhável, pois grandes concentrações de uma única 

espécie aumentam sua vulnerabilidade a pragas e doenças. E “maciços heterogêneos 

favorecem a biodiversidade, ajudando a manter a avifauna local”. (L.MASCARÓ; 

J,MASCARÓ, 2005, p.28). 

 

No anexo A tem-se uma lista de determinantes da preferência das espécies para 

diferentes usos e locais do Recife e de algumas espécies selecionadas compatíveis aos locais a 

arborizar, no espaço em estudo. 



 200

 

Uma árvore plantada sozinha, como acontece em alguns refúgios estudados pode 

significar muita coisa, como por exemplo: ponto focal de um pequeno grupo de habitações, 

eixo ao redor do qual gira uma rua curta, ou uma meta visual. Portanto elas também são 

válidas no espaço urbano, pois, ameniza o desconforto do microclima urbano, diminuindo a 

temperatura e elevando a umidade do ar embaixo de sua copa. (L.MASCARÓ; J,MASCARÓ, 

2005). 

 

Outro fator pouco percebido com a população da cidade é a influência da vegetação na 

diminuição de ruídos. Até porque segundo L.Mascaró; J,Mascaró, (2005, p.53) “alguns 

autores consideram que o efeito de redução de som pelas plantas é mais psicológico do que 

físico”. Opinião esta que não é compartilhada pelos autores: “Plantas amenizam o ruído. As 

barreiras vegetais desviarão o som para longe dos ouvintes e refletirão o ruído para sua fonte 

uma vez que encontre os ângulos adequados em relação à sua origem. Se o ruído passa através 

ou ao redor da vegetação, será refratado e, em conseqüências dissipado”. 

 

Segundo Detzel apud Oliveira (1996, p.12): “Mesmo barreiras de vegetação de 

pequeno porte (2 metros), as quais não operam eficientemente como barreira acústica, tem um 

efeito psicológico benéfico, pelo isolamento visual da fonte geradora de ruído, além de 

proporcionarem a sensação de privacidade”. 

A atenuação sonora pela vegetação é mais efetiva para sons de alta freqüência 
(agudos). As plantas perenifólias tendem a refletir mais som, enquanto que as 
decíduas são mais eficientes na absorção, sugerindo-se que a mistura de várias 
espécies seja uma estratégia especialmente efetiva na redução de sons de freqüência 
intermediária. (FORMAN; GODRON37 apud OLIVEIRA, 1996, p.11). 

 

Para Jacobs (2003) nas cidades não deve haver uma total descentralização das 

atividades e sim numa localidade deve haver diversas atividades, como por exemplo, 

residências, áreas de lazer diurna (de preferência verde) e noturna (bares, restaurantes), 

comércio, trabalho. Pessoas andando ininterruptamente, pois assim, diminui um pouco o 

perigo das ruas. “Quanto maior e mais diversificado o leque de interesses legítimos (no estrito 

sentido legal) que a cidade e as empresas possam satisfazer, melhor para as ruas, para a 

segurança e para a civilidade das cidades”. (p.42). 

 

                                                 
37 FORMAN, R.T.T., GODRON, M. Landscape ecology. New York. John Wiley e Sons. 1986. 620p. 
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As pessoas passam a freqüentar um bairro e seus diversos espaços sem serem 

obrigados quando se identificam com algo nele. Por isso é importante atender as 

reivindicações da população quando elas são plausíveis. Por isso, o planejamento dos bairros 

deve almejar as seguintes metas segundo Jacobs (2003, p.141): 

Primeira, fomentar ruas vivas e atraentes. 
Segunda, fazer com que o tecido dessas ruas forme uma malha o mais contínua 
possível por todo um distrito38 que possua o tamanho e o poder necessário para 
constituir uma subcidade em potencial. 
Terceira, fazer com que parques, praças e edifícios públicos integrem esse tecido de 
ruas; utilizá-los para intensificar e alinhavar a complexidade e a multiplicidade de 
usos desse tecido. Eles não devem ser usados para isolar usos diferentes ou isolar 
subdistritos. 
Quarta, enfatizar a identidade funcional de áreas suficientemente extensas para 
funcionar como distritos. 

 

Todas as estratégias mostradas aqui para um planejamento e gestão ambiental das 

cidades visando principalmente a qualidade ambiental servem tanto para os governos quanto 

para a população, pois o primeiro pode realizá-las e o segundo pode cobrá-las, para que assim 

todos possam desfrutar de lugares sadios para a sua vivência e convivência. 

 

 
 

                                                 
38 Distrito nesse caso é entendido como bairro. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Nesse trabalho foram evidenciadas algumas constatações sobre o espaço urbano dos 

bairros do Recife, Santo Antônio, São José e Santo Amaro e a seguir vão ser feitas algumas 

considerações sem a pretensão de esgotá-las. 

 

Inicialmente se verifica no centro expandido da cidade do Recife, a existência de um 

planejamento urbano inadequado, fazendo com que seus edifícios, casas, monumentos e, 

sobretudo os espaços públicos (praças, parques e refúgios) fossem parcialmente abandonados 

por parte de algumas camadas da população, sob a justificativa de não oferecerem condições 

de desenvolvimento da vida coletiva, com atividade de lazer e recreação e contemplação. A 

insegurança e o crescimento da violência são alguns dos motivos alegados. 

 

Para ocorrer um pleno desenvolvimento dessas áreas é necessário oferecer condições 

para atrair a população. Uma dessas seria a criação de novos espaços ou revitalização dos já 

existentes, pois contribuem para melhoria da qualidade ambiental dos bairros, principalmente 

se for dada ênfase à cobertura vegetal, pois como já foi visto a maioria da população 

pesquisada que freqüenta os espaços estudados disse que consideram a vegetação importante 

e que a sua presença torna o ambiente mais agradável, devido ao sombreamento, a 

amenização da temperatura, a redução de ruídos, etc. e que tudo isso junto influencia na 

qualidade de vida. 

 

É importante verificar o potencial de recursos que a cidade apresenta e a 

disponibilidade de áreas para arborização, pois as espécies não podem ser colocadas em todos 

os lugares, pois existe a questão da adaptação ecológica (aclimatação, naturalização, 

acomodação). O planejamento é muito importante, principalmente na escolha das espécies e 

nos espaços onde vão ser plantadas, atentando-se ao conceito de áreas verdes, que não se deve 

apenas descrever sua estrutura (vegetação), mas, sobretudo enfatizar a sua importância em 

termos de funções estéticas, ecológicas, sociais e econômicas. Sendo que se deve ter a 

preocupação com a forma da cidade e sua sustentabilidade, levando em consideração o seu 

rico patrimônio histórico-cultural, além da legislação ambiental vigente. 

 

 



 203

Partindo-se do pressuposto de que as intervenções urbanísticas modificam o ambiente 

natural, podendo melhorar ou piorar os padrões de qualidade dos espaços livres e da cobertura 

vegetal. É necessário operacionalizar e atualizar as informações com relação aos projetos 

sobre a cobertura vegetal urbana. Assim, é imprescindível conhecer a cidade para saber quais 

os lugares onde é mais viável e mais importante a implantação das áreas verdes e da 

arborização viária que contribua para a qualidade ambiental e a qualidade de vida da 

população como um todo. 

 

A criação de novas áreas de lazer (espaços livres) ou ampliação dos espaços é válida 

para o convívio social e que estes possuam cobertura vegetal que contribuem para o controle 

climático, diminuição das ilhas de calor nos centros urbanos, da poluição do ar e acústica, 

embelezamento, a diminuição da violência, valorização econômica das propriedades, 

aproximação entre as pessoas, relaxamento e sombreamento, promovendo um maior 

comprometimento ambiental tanto das gestões públicas quanto da sociedade, com vistas à 

manutenção do conforto ambiental. 

 

É preciso levar em consideração os interesses da população que freqüenta e mora nas 

localidades, pois efetivamente vão ser elas que serão beneficiadas ou sofrerão as 

conseqüências dos problemas ambientais, e geralmente na gestão não democrática do espaço 

suas vontades ficam em segundo plano para que prevaleçam os interesses de determinados 

grupos políticos e econômicos. Isso divide a população que não sabe quem de imediato vai ser 

beneficiado e quem vai sair prejudicado, então é necessário propor soluções que satisfaçam 

todos os envolvidos. 

 

O desafio ambiental é mais complexo do que a mídia e a até a ciência mostra. É 

essencialmente político, pois esta é a arte de estabelecer limites, e ele se resume a idéia de que 

há limites da relação do homem para com a natureza. É preciso que a justiça social e a 

sustentabilidade ecológica se façam por meio da liberdade e que todos tenham direitos iguais 

para assumirem suas diferenças. Só assim para estimular uma outra relação da sociedade com 

a natureza. 

 

Modernidade e meio ambiente são responsáveis pelas verdadeiras tensões e conflitos 

que ocorrem no espaço urbano, para enfrentá-los é necessários grandes desafios, como o do 
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desenvolvimento sustentável, e da ética que é quem vai aprofundar o debate e o significado do 

planejamento e da gestão ambiental nas cidades.  
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APÊNDICE A 
 
 

REFÚGIO DA AV. SUL 
LOCALIZAÇÃO ÁREA (m²) INFRA-ESTRUTURA OBSERVAÇÕES 

  CALÇADA MEIO-FIO ILUMINAÇÃO     

         

VEGETAÇÃO SOLO ÁGUA ANIMAIS 

 ARBUSTIVA ARBÓREA PALMÁCEA HERBÁCEA AQUÁTICA    

ESPÉCIES         

ASPECTOS         
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APÊNDICE B 
 
 
Questionário aplicado aos freqüentadores do(a) ___________________. 
Atendendo ao objetivo (verificar a percepção da população com relação à qualidade 
ambiental) da dissertação de Ana Regina Marinho para o mestrado em Gestão e 
Políticas ambientais, da UFPE. 
 

Nome: _________________________________________ Idade: ________ 
Sexo:  M (  )     F (  )  Profissão: ___________________ 
Escolaridade: 
(  ) analfabeto 
(  ) 1 grau incompleto 
(  ) 2 grau incompleto 
(  ) superior incompleto 
(  ) Pós-graduação incompleta   

(  ) alfabetizado 
(  ) 1 grau completo 
(  ) 2 grau completo 
(  ) superior completo 
(  ) Pós-graduação completa 

1 Qual o motivo pelo qual freqüenta essa área? (pode responder mais de uma 
alternativa) 
(  ) trabalho (  ) descanso (  ) compras (  ) mora próximo (  ) serviços 
(  ) lazer/recreação  (  ) passagem  
(  ) encontros 
(  ) apreciação 
(  ) prática de esportes 
(  ) outros_______________________ 
2 Está satisfeito com o que vê? (  ) sim (  ) não 
2.1 O que acha que falta? 
2.1.1 Árvores (  ) sim (  ) não 
2.1.2 Segurança (  ) sim (  ) não 
2.1.3 Equipamentos de lazer (  ) sim 
(  ) não 
2.1.4 Animais (  ) sim (  ) não 
2.1.5 Preservação de monumentos 
(  ) sim (  ) não 
2.1.6 Casas ao redor (  ) sim (  ) não 
2.1.7 Prédios ao redor (  ) sim (  ) 
não 
2.1.8 Transporte próximo (  ) sim (  ) 
não 

2.1.9 Pavimentação de calçadas (  ) sim  
(  ) não 
2.1.10 Limpeza (  ) sim (  ) não 
2.1.11 Iluminação (  ) sim (  ) não 
2.1.12 Conservação (  ) sim (  ) não 
2.1.13 bancos (  ) sim (  ) não 
2.1.14 fonte de água (  ) sim (  ) não 
 
2.1.13 Outros___________ 

3 Acha importante a cobertura vegetal? (  ) sim  (  ) não 
 
3.1 Por quê? (pode responder mais de uma alternativa) 
Se sim:                                                   Se não: 
( ) torna o ambiente menos quente  
( ) sombreamento                                       (  ) atrai animais 
( ) ambiente mais agradável                        (  )destrói o calçamento 
( ) embelezamento                                       (  ) causa acidentes  
( ) melhor qualidade de vida         (  ) causa sujeira por causa da queda de folhas 
( ) redução de ruídos                          (  ) atrapalha a fiação elétrica 
( ) Ameniza a poluição do ar 
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APÊNDICE C 
 
 
Questionário aplicado aos trabalhadores e freqüentadores dos bairros em estudo 
(Modelo 1). 
Atendendo aos objetivos da dissertação de Ana Regina Marinho para o mestrado em 
Gestão e Políticas ambientais, da UFPE. 
Obs: Se necessário, utilizar o verso para resposta. 
 

Data: ___/___/___.  Dia da Semana: _________________________ 
Local em que se encontra (bairro): 
Nome: _________________________________________ Idade: ________ 
Sexo:  M (  )     F (  )  Profissão: ___________________ 
Escolaridade: 
(  ) analfabeto 
(  ) 1 grau incompleto 
(  ) 2 grau incompleto 
(  ) superior incompleto 

(  ) alfabetizado 
(  ) 1 grau completo 
(  ) 2 grau completo 
(  ) superior completo 
 

1. Bairro e Cidade onde mora: ____________________________________ 
2. Quanto tempo mora nele: ____________________________________ 
3. Já morou em algum desses bairros? Se sim  responda as questões 3.1 a 3.5 e depois 
responda da questão 5 em diante. Se não  pule para a 4. 
 

(  ) Bairro do Recife 
(  ) Santo Antônio 

(  ) São José 
(  ) Santo Amaro 

Se sim: 
3.1 Há quanto tempo? _________________________________________ 
 
3.2 Qual o motivo da mudança ? ________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

3.3 Gostava de morar no bairro? Por que? ________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 
3.4 O bairro em que você mora agora é melhor do que o bairro em que morou? 
__________________________________________________________________________ 
3.5 Nota mudanças no espaço daquela época para agora?  
__________________________________________________________________________ 

 
4 Freqüenta essa área há quanto tempo: 

 
____________________________ 

4.1 Nota mudanças no espaço de alguns anos atrás para agora. ______________________ 

5 Freqüenta o bairro: 
5.1 Nos finais de semana: (  ) Sim (  ) Não 
5.2 Nos dias de semana: (  ) Sim (  ) Não 
 
 
5.3 Qual motivo pelo qual freqüenta o bairro : _____________________________________ 
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5.4 Está satisfeito com o que vê? _______________________________________________ 
 
5.5 O que acha que falta? _____________________________________________________ 
5.6 Utiliza as praças desse bairro? Com que finalidade? Como elas são? 
 
__________________________________________________________________________ 

6 Quais os problemas mais sérios desse bairro do seu ponto de vista.  
 
__________________________________________________________________________ 
 

 
7 Já reclamou desses problemas para alguém ou alguma instituição do poder público:  
 
__________________________________________________________________________ 

8 Acha que você pode fazer alguma coisa? 
 
__________________________________________________________________________  
9 Qual a sua opinião sobre esses aspectos naturais e a sua ocorrência nesse bairro. 
 
9.1 Água: __________________________________________________________________ 
 
9.2 Vegetação: _____________________________________________________________ 

 
9.3 Clima: _________________________________________________________________ 
 
9.4 Animais: ________________________________________________________________ 
 
10 Acha importante as áreas verdes? Por quê?  ___________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

11 Qual meio de transporte que você utiliza para chegar a esse bairro. Por que? 
 
__________________________________________________________________________ 
11.1 Em quanto tempo você chega? O que chama sua atenção durante o trajeto? ________ 
 
__________________________________________________________________________ 

12 Acha que essa área é mais quente ou menos do que outras áreas da cidade? Por que? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
13 Descreva o espaço desse bairro. 
 
__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D 
 
 
Questionário aplicado aos moradores do bairro do Recife. 
Atendendo ao objetivo (verificar a percepção da população com relação à qualidade 
ambiental) da dissertação de Ana Regina Marinho para o mestrado em Gestão e 
Políticas ambientais, da UFPE. 
Obs: Todas as questões são sobre o bairro do Recife e as suas condições atuais. 

Se necessário, utilizar o verso para resposta. 
 

Data: ___/___/___.  Dia da Semana: _________________________ 
Observação: _____________________________________________________ 
Nome: _________________________________________ Idade: ________ 
Sexo:  M (  )     F (  )  Profissão: ___________________ 
Escolaridade: 
(  ) analfabeto 
(  ) 1 grau incompleto 
(  ) 2 grau incompleto 
(  ) superior incompleto 
(  ) Pós-graduação incompleta   

(  ) alfabetizado 
(  ) 1 grau completo 
(  ) 2 grau completo 
(  ) superior completo 
(  ) Pós-graduação completa 

1. Quanto tempo mora no bairro do 
Recife: 

_______________________________ 

2. Gosta de morar nesse bairro?  (  ) sim  (  ) não  
Por quê? (pode responder mais de uma alternativa) 

(  ) Localização  
(  ) segurança  
(  ) conforto  
(  ) preço das moradias  
(  ) proximidade dos parentes   
(  ) grande quantidade de cobertura 
vegetal  

(  ) proximidade de serviços básicos 
(escolas, hospitais)  
(  ) presença de áreas de lazer  
(  ) clima agradável  
(  ) excesso de animais 
(  ) poucos animais 
(  ) outros 

3 Nota mudanças no espaço do bairro do Recife de alguns anos atrás para 
agora. (  ) sim (  ) não 
3.6 Quais: 
3.6.1 (  ) mais cobertura vegetal  
         (  ) menos cobertura vegetal  
3.6.2 (  ) temperatura mais alta  
         (  ) temperatura mais baixa 
3.6.3 (  ) mais áreas de lazer  
         (  ) menos áreas de lazer  
3.6.4 (  ) mais serviços básicos 
(escolas, hospitais)  
         (  ) menos serviços básicos 
(escolas, hospitais) 
 

3.6.5 (  ) patrimônio histórico cultural 
mais preservado  
         (  ) patrimônio histórico cultural 
menos preservado  
3.6.6 (  ) mais casas 
         (  ) menos casas 
3.6.7 (  ) mais prédios  
         (  ) menos prédios  
3.6.8 (  ) mais violência  
         (  ) menos violência 
3.6.9 (  ) mais pobreza  
         (  ) menos pobreza 

4 Está satisfeito com as condições ambientais que vê? (  ) sim (  ) não 
4.1 O que acha que falta? 
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4.1.1 Cobertura vegetal (  ) sim (  ) 
não 
4.1.2 Segurança (  ) sim (  ) não 
4.1.3 Áreas de lazer (  ) sim (  ) não 
4.1.4 Animais (  ) sim (  ) não 
4.1.5 Serviços básicos (escolas, 
hospitais) (  ) sim  
(  ) não 
4.1.6 Patrimônio histórico cultural 
preservado  
(  ) sim (  ) não 
4.1.7 Casas (  ) sim (  ) não 
4.1.8 Prédios (  ) sim (  ) não 
4.1.9 Transporte (  ) sim (  ) não 

4.1.10 Pavimentação de ruas e calçadas 
(  ) sim  
(  ) não 
4.1.11 Limpeza urbana (  ) sim (  ) não 
4.1.12 Saneamento básico (  ) sim (  ) 
não 
4.1.13 Coleta seletiva de lixo (  ) sim (  ) 
não 
4.1.14 Iluminação (  ) sim (  ) não 
4.1.15 Conservação das edificações (  ) 
sim (  ) não 
4.1.16 Estacionamentos (  ) sim (  ) não 
4.1.17 Praças (  ) sim (  ) não 
4.1.18 Outros___________ 

5 Utiliza as praças do bairro do Recife?  (  ) sim  (  ) não 

5.1 Com que finalidade? (pode responder mais de uma alternativa)  

(  ) descanso  
(  ) lazer  
(  ) encontros  

(  ) trabalho  
(  ) apreciação 
(  ) prática de esportes 
(  ) outros_______________________ 

5.2 Como as praças se encontram atualmente? (pode responder mais de uma 
alternativa)  
(  ) conservadas  
(  ) deterioradas  
(  ) com bastante cobertura vegetal  
(  ) com pouca cobertura vegetal  

(  ) com muitos animais  
(  ) com poucos animais  
(  ) seguras  
(  ) outros_ ______________________ 

5.3 Qual a praça que o (a) senhor (a) mais freqüenta no bairro do Recife? 
 
_____________________________________________________ 
5.4 Frequenta as áreas livres do bairro do Recife nos finais de semana? 
(  ) sim  (  ) não 
 
5.5 O que o senhor (a) costuma fazer nos finais de semana? 
_________________________________________________ 
6 O que você pode fazer para diminuir os problemas encontrados no bairro do 
Recife. (pode responder mais de uma alternativa). 
(  ) denunciar  
(  ) elaborar projetos 
(  ) não jogar lixo nas ruas 
(  ) dar esmolas  
(  ) ajudar as comunidades carentes próximas  
(  ) outros_________________ 
6.1 Já reclamou dos problemas encontrados no bairro do Recife para alguém ou 
alguma instituição do poder público: ( ) sim ( ) não. Se sim responda as 
questões 6.2 e 6.3 
6.2 Qual o problema reclamado:_____________________ 
6.3 Para quem?________________________ 
7 Qual a sua opinião sobre os aspectos naturais e a sua ocorrência no bairro do 
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Recife. 
7.1 Água (pode responder mais de uma alternativa) 

(  ) boa qualidade  
(  ) péssima qualidade  
(  ) disponível 

(  ) falta constantemente 
(  ) rio poluído 
(  ) rio limpo 

7.2 Acha importante a cobertura vegetal? (  ) sim (  ) não 
 
7.2.1 Por quê? (pode responder mais de uma alternativa) 
( ) torna o ambiente menos quente  
( ) ambiente mais agradável  
( ) embelezamento  
( ) redução de ruídos 
( ) melhor qualidade de vida 
 
7.2.2 Numa escala de 1 a 5 indique como a cobertura vegetal se encontra nos 
locais abaixo do bairro do Recife. 
1 2 3 4 5 canteiros 
1 2 3 4 5 praças 
1 2 3 4 5 ao longo do rio 
1 2 3 4 5 nas ruas 
 
7.3 Clima 

7.3.1 (  ) mais quente que em outras áreas da cidade  
         (  ) menos quente que em outras áreas da cidade 
7.3.2 Por quê? (pode responder mais de uma alternativa) 
(  ) ausência de cobertura vegetal  
(  ) pobreza  
(  ) grande quantidade de concreto nas calçadas e edificações  
(  ) rios 
(  ) ausência de sombra  
(  ) outros motivos______________________ 
 
7.3.3 (  ) mais chuvoso que em outras áreas da cidade  
         (  ) menos chuvoso que em outras áreas da cidade 
7.3.4 (  ) muito ventilado 
         (  ) pouco ventilado 
7.4 Animais (pombos, cachorros, gatos). (pode responder mais de uma 
alternativa) 
(  ) muitos animais nas ruas (  ) poucos animais nas ruas 
(  ) ruas sujas por causa deles (  ) muitos abandonados 
7.4.1 Presença de animais peçonhentos (rato, barata, escorpião): (  ) sim (  ) 
não 
8 Descreva o espaço do bairro do Recife. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
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ANEXO A DETERMINANTES DA PREFERENCIA DAS ESÉCIES 
PARA DIFERENTES USO E LOCAIS DO RECIFE 
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Fonte: Mesquita, 1996, p. 57-61 
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ANEXO B ESPÉCIES SELECIONADAS COMPATIVEIS AOS LOCAI S 
A ARBORIZAR 
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Fonte: Mesquita, 1996, p. 62-65 


