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RESUMO 

Este trabalho discute a perspectiva socioambiental na gestão de Unidades de Conservação urbanas 

que têm ocupação do solo para fins de moradia. A perspectiva socioambiental defende o respeito às 

populações que habitam o entorno e o interior das UC, e a consideração conjunta dos recursos 

naturais e humanos nelas existentes pelos processos de planejamento e gestão, como meio para 

alcançar sua preservação efetiva. Deste modo, buscou-se, especificamente na área de estudo, 

formada pelos bairros de Dois Irmãos e Sítio dos Pintos, situados em Recife-PE: identificar as 

atividades ilegais quanto ao uso do solo e dos recursos naturais aí desenvolvidas e sua relação com 

a situação de exclusão socioambiental da população; identificar os tipos de degradação ambiental 

causados pelo desenvolvimento destas atividades; mensurar a perda de área dos remanescentes de 

Mata Atlântica e o crescimento das ocupações para fins de moradia nas UC, objeto de estudo. Os 

principais procedimentos utilizados neste estudo foram a análise documental, bibliográfica e a 

interpretação de imagens de sensoriamento remoto. Desta forma, os resultados obtidos demonstram 

que a situação de exclusão socioambiental da população que ocupa o interior e o entorno das UC 

influencia diretamente o tipo de atividade ilegal desenvolvida nestas áreas, provocando a 

degradação e a perda de área dos fragmentos remanescentes da Mata Atlântica. A partir da adoção 

da perspectiva socioambiental na abordagem deste problema, as UC passam a ser implementadas 

como um instrumento de melhoria da situação social local, através da instituição de um mosaico 

protegido, onde devem ser previstas áreas de proteção mais rigorosa e outras destinadas ao uso 

sustentável de parcela dos recursos naturais pela população. Recomendações para o planejamento e 

gestão das UC urbanas são feitas a partir dos estudos. 

Palavras-chave: perspectiva socioambiental; Unidades de Conservação urbanas; uso e ocupação do 

solo; exclusão socioambiental; degradação ambiental. 



ABSTRACT

The present work discusses the socio-environmental perspective on the manegement of urban 

Protected Areas that deal with the problem of  the ilegal ocupation for habitational purposes. The 

social-environmental perspective defends the respect to the inhabitants of the Protectes Areas and 

the consideration of the natural and human resources by the planning and manegements processes, 

on the seach for effective preservation. Thus, on the area of Dois Irmãos and Sítio dos Pintos, 

located in Recife/PE, this study: identifies the ilegal activites developed in this area and their 

relation with the social-environmental exclusion of its inhabitants; identifies the environmental 

degradation caused by these activities; mensures the decreasing of the remaining areas of Atlantic 

Rain Forest and the increasing of the ilegal ocupations on the Protected Areas. The main procedures 

used in this study were the documental and bibliografic analysis, and the aerial photographic 

interpretation. As the results reveal,  the social-environmental exclusion of the inhabitans is directly 

related to the ilegal activities developed in these Protected Areas. The consequence of this situation 

is the environmental degradation and the decreasing of the remaining areas of Atlantic Rain Forest. 

By the adoption of the social-environmental perspective on the approach of this problem, is possible 

to reserve areas for rigorous protection and for sustainable use by the inhabitants, as a way of 

increasing their social situation and reach the effective environmental preservation. Based on this 

study, recommendations for the planning and manegement of the urban Protected Areas are 

elaborated. 

Key-words: socio-environmental perspective; urban Protected Areas; use and ocupation of the 

land; socio-environmental exclusion; environmental degradation. 
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INTRODUÇÃO

Este estudo tem como objetivo geral discutir a perspectiva socioambiental na gestão de 

Unidades de Conservação urbanas que têm ocupação do solo para fins de moradia, visando a 

elaboração de recomendações para o seu planejamento e gestão.

As Unidades de Conservação são áreas que, por possuírem características naturais relevantes, são 

protegidas legalmente e submetidas a um regime especial de administração, com o objetivo de 

manter íntegros os remanescentes dos ecossistemas naturais, em benefício desta e das futuras 

gerações (LEI FEDERAL Nº 9.985/00). 

No entanto, as Unidades de Conservação não podem ser entendidas como “ilhas” que estão 

protegidas dos efeitos adversos dos processos de desenvolvimento apenas pelo simples fato de 

terem sido estabelecidas legalmente. Como elas estão, em geral, próximas às áreas de domínio 

humano, sofrem impactos diretos e indiretos das atividades antrópicas. 

No caso das Unidades de Conservação situadas em áreas urbanas, elas são elementos integrantes da 

cidade, sendo de fundamental importância na composição de sua paisagem e para a qualidade de 

vida de sua população, pois guardam uma riqueza considerável de recursos naturais e ecossistemas. 

Elas também desempenham serviços importantes para o equilíbrio ecológico urbano como: 

amortecer ruídos, embelezar o ambiente, atenuar extremos de temperaturas, modificar o micro-

clima local, abrigar a fauna, ajudar no controle da erosão, melhorar a qualidade do ar, proteger 

mananciais, ser local de recreação, lazer, descanso e para o desenvolvimento de atividades de 

educação ambiental (RIBEIRO, 2000). 

Porém, em um país como o Brasil, onde as cidades são o locus das pressões sociais e das ações de 

degradação ambiental, desencadeadas por um modelo de urbanização acelerado, desigual e 

excludente, as UC ficam expostas a uma intensa pressão antrópica, pois as atividades desenvolvidas 

em seu entorno, e por vezes em seu interior, causam degradação ambiental e ameaçam o equilíbrio 

ecológico dos remanescentes naturais.  

Grande parte da população brasileira possui baixas condições de renda, educação, eqüidade e 

habitabilidade, vivendo, portanto, em situação de exclusão socioambiental (CAVALCANTI et al.,

2006). Essa população, por não ter acesso ao mercado imobiliário formal, passa a construir suas 

moradias através da invasão de terras urbanas privadas ou públicas, localizadas, muitas vezes, nas 

proximidades e, até mesmo, no interior das UC urbanas. 
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A ocupação para fins de moradia em Unidades de Conservação e seu entorno caracteriza-se pela 

condição de ilegalidade, uma vez que, além dos ocupantes não serem os proprietários dos terrenos, 

a ocupação ameaça a preservação das UC, sendo, portanto, proibida por lei (LEI FEDERAL Nº 

9.985/00).

Por sua condição de ilegalidade e por serem implementadas através da auto-construção, essas 

ocupações não possuem infra-estrutura e serviços urbanos adequados para atender às necessidades 

básicas dos seus ocupantes, conformando uma situação onde, pobreza, más condições de vida, 

saúde e habitação concorrem para a degradação dos recursos naturais. 

Além disso, por conta dos baixos níveis de renda, a população passa a exercer o uso predatório dos 

recursos naturais, como por exemplo: a caça e a pesca para alimentação; a retirada de lenha para o 

cozimento de alimentos, para a construção das habitações ou para comercialização como fonte de 

renda; entre outras atividades que também levam à degradação ambiental. 

As conseqüências de tal processo atingem toda a cidade, mas recaem principalmente sobre a 

população pobre que convive diariamente com a degradação ambiental. As ocupações predatórias 

dos morros, mangues e fundos de vales são a causa de freqüentes desmoronamentos e enchentes. 

Além disso, a contaminação dos corpos d’água urbanos por esgotos e lixo doméstico são 

responsáveis por enfermidades como leptospirose, doenças diarréicas, dengue hemorrágica, 

hepatite, entre outras, ameaçando a saúde e a qualidade de vida da população (MARICATO, 2001). 

Pressionados a buscar soluções para o problema das ocupações ilegais, alguns municípios vêm 

realizando a regularização fundiária e a implantação de infra-estrutura e serviços urbanos nessas 

ocupações, consolidando-as. Porém, essas ações são executadas sem que haja uma reflexão sobre 

suas conseqüências no meio ambiente, principalmente quando estas ocupações situam-se em 

Unidades de Conservação e seu entorno. Desta forma, em vez de resolver a questão, são gerados 

novos problemas a serem enfrentados pelas próximas gestões públicas. 

É preciso deixar claro que a solução de muitos desses problemas passa por uma análise integrada e 

sistêmica, onde a compreensão das interligações e interdependências entre homem e natureza é a 

resposta para construção da sustentabilidade urbana.  

Por isso, considera-se como alternativa para o enfrentamento deste problema a adoção da 

perspectiva socioambiental na gestão das UC urbanas. Esta perspectiva defende a consideração 

conjunta dos recursos naturais e humanos existentes nas Unidades de Conservação, por seus 

processos de planejamento e gestão (SANTILLI, 2005).
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Desta forma, a instituição dessas áreas pode ser um instrumento para melhorar a situação social dos 

grupos humanos que ocupam seu interior e entorno, através da gestão participativa e da criação de 

amplas áreas protegidas, constituindo um mosaico de UC de diferentes categorias, onde podem ser 

estabelecidas áreas de proteção mais rigorosa e outras destinadas ao uso sustentável de parcela dos 

seus recursos pela população que aí habita (GUIMARÃES, 2001; BENSUSAN, 2006). 

Para aprofundar o entendimento desta questão, selecionou-se como objeto de estudo empírico as 

Unidades de Conservação Parque Estadual de Dois Irmãos, Reserva Ecológica de Dois Irmãos e 

Zona Especial de Proteção Ambiental Sítio dos Pintos; e as ocupações Sítio São Braz, Sítio dos 

Pintos e Córrego da Fortuna, situadas nos bairros de Dois Irmãos e Sítio dos Pintos, em Recife/PE.  

A área onde estão situadas estas Unidades de Conservação foi selecionada para estudo, pois vem 

sendo protegida pelo Poder Público desde o século XIX. Atualmente, estas UC têm suas áreas 

justapostas e sobrepostas, compondo um mosaico protegido da Mata Atlântica, cujo entorno foi 

gradualmente ocupado para fins de moradia pela população menos assistida. Essas ocupações foram 

se expandindo ao longo do tempo, passando a invadir os limites das UC. Diante da ausência de 

políticas públicas específicas para atendê-la, a população que habita nessas áreas vem forçando seu 

reconhecimento e lutando pela posse dos terrenos por ela ocupados. 

Deste modo, após tramitação na Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco, foi aprovada 

uma Lei para a redefinição dos limites do Parque Estadual de Dois Irmãos, considerando essas 

ocupações. Esta alteração legal resultou numa diminuição de três hectares na área do Parque, os 

quais são reconhecidos como de interesse social a fim de possibilitar a regularização fundiária das 

ocupações (LEI ESTADUAL Nº 13.159/06).

Assim, o Poder Público busca resolver uma questão bastante complexa recorrendo apenas ao 

dispositivo da modificação da legislação, sem uma abordagem mais ampla do problema.  

Porém, a presença da ocupação sem a fiscalização efetiva por parte dos órgãos competentes e, 

sobretudo, sem o desenvolvimento de uma gestão participativa das UC envolvendo essas 

comunidades, fazem com que o problema da degradação ambiental dessas áreas se mantenha ao 

longo do tempo.

Além disso, a continuidade dos processos de desigualdade, a falta de cobertura dos benefícios 

sociais, a ausência de políticas públicas eficazes de habitação, emprego e renda para grande parte da 

população, contribuem para a manutenção da situação de exclusão socioambiental, levando, 

conseqüentemente, ao crescimento das ocupações ilegais.  
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Deste modo, se a lei for sempre modificada cada vez que a ocupação se consolidar sobre os limites 

do Parque, em algum tempo, a área desta UC não será suficiente para manter a integridade dos 

processos ecológicos, tornando inviável sua preservação.

Neste contexto, este trabalho busca atender aos seguintes objetivos específicos: 

Identificar as atividades ilegais quanto ao uso do solo e dos recursos naturais desenvolvidas 

na área de estudo e sua relação com a situação de exclusão socioambiental da população; 

Identificar os tipos de degradação ambiental causados pelo desenvolvimento destas 

atividades na área de estudo; 

Mensurar a perda de área natural e o crescimento das ocupações para fins de moradia nas 

UC, objeto de estudo. 

Para realização deste estudo, foi de fundamental importância os dados fornecidos pela Pesquisa do 

Mapa de Exclusão/inclusão Socioambiental do Recife, desenvolvida por pesquisadores da Fundação 

Joaquim Nabuco – FUNDAJ (CAVALCANTI et al., 2006). Essa pesquisa da FUNDAJ mensurou a 

desigualdade intra-urbana no Recife, permitindo avaliar quanto a população de uma determinada 

área da cidade é mais ou menos excluída/incluída que as outras. Esta informação permitiu, ao 

estudo aqui apresentado, analisar a situação da exclusão socioambiental nos bairros onde se situam 

as UC do Recife, e, principalmente na área de estudo. 

Além disso, foram importantes os dados obtidos através da análise documental e bibliográfica, bem 

como da análise de imagens de sensoriamento remoto, que permitiram, respectivamente, a 

identificação das atividades ilegais e da degradação ambiental na área de estudo, e a mensuração da 

perda de área natural e do crescimento das ocupações para fins de moradia nas UC aí localizadas. 

Desta forma, foram desenvolvidos os principais produtos apresentados nesta dissertação, que se 

encontra organizada em quatro capítulos, descritos a seguir. 

O CAPÍTULO 1 apresenta a fundamentação teórica que embasa o desenvolvimento deste trabalho. 

Nele trata-se do surgimento da perspectiva socioambiental e da possibilidade de sua aplicação na 

gestão das Unidades de Conservação Urbanas, como uma alternativa para o enfrentamento do 

problema da ocupação do solo para fins de moradia.  

No CAPÍTULO 2 é apresentada a metodologia utilizada neste estudo. Esta metodologia foi 

organizada em quatro etapas, a saber: caracterização da exclusão socioambiental da população; 

identificação das atividades ilegais e sua relação com a exclusão socioambiental da população; 
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identificação dos tipos de degradação ambiental na área de estudo; e medição da perda de área 

natural e do crescimento da ocupação para fins de moradia. Nestas fases, foram utilizados como 

principais procedimentos operacionais a análise documental e bibliográfica e a interpretação de 

imagens de sensoriamento remoto. 

No CAPÍTULO 3 são apresentados os produtos desenvolvidos neste trabalho, em atendimento aos 

seus objetivos específicos. Estes produtos foram sistematizados em cinco itens. 

O item 3.1 contextualiza a situação dos remanescentes naturais na cidade do Recife e sua relação 

com a situação de exclusão socioambiental da população. A partir de um breve histórico sobre a 

ocupação do núcleo urbano do Recife, busca-se descrever a paulatina devastação da vegetação 

nativa, até a conformação atual das suas áreas remanescentes, protegidas legalmente através da 

instituição de Unidades de Conservação. Demonstra-se também, como estas áreas estão situadas, 

em sua grande maioria, nos bairros considerados em situação de exclusão socioambiental pela 

pesquisa da FUNDAJ (CAVALCANTI et al., 2006), conformando uma situação de tensão 

constante entre os interesses de preservação desses remanescentes e de sua ocupação ou uso dos 

seus recursos naturais pelas populações pobres e excluídas. 

No item 3.2, passa-se a tratar especificamente da área de estudo, sendo apresentada uma 

caracterização geral da mesma. Primeiramente, descreve-se um breve histórico da ocupação da área 

e da proteção de seus remanescentes naturais. Por fim, é descrita a situação atual destes 

remanescentes e das ocupações para fins de moradia, aí localizadas. 

O item 3.3 apresenta o detalhamento da situação da exclusão socioambiental da população na área 

de estudo, a identificação das atividades ilegais aí desenvolvidas, bem como sua relação com a 

situação de exclusão socioambiental. Por fim, apresenta-se a identificação dos tipos de degradação 

ambiental causados por essas atividades. 

O item 3.4 apresenta a situação da dinâmica ambiental da área de estudo e a dinâmica das 

ocupações para fins de moradia, onde é mensurado a perda de área natural remanescente e o 

crescimento das ocupações nas Unidades de Conservação, objeto de estudo.

O item 3.5 destaca e sintetiza os principais resultados e conclusões obtidos a partir do estudo dos 

bairros de Dois Irmãos e Sítio dos Pintos. Assim, é abordada, inicialmente, as conseqüências da 

relação entre a exclusão socioambiental da população e as atividades ilegais desenvolvida, para a 

degradação ambiental das áreas naturais remanescentes situadas nas UC estudadas. Em seguida, é 

apresentada a perda total de área natural e o crescimento total das ocupações para fins de moradia 
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ocorrido nas três UC no período estudado, sendo também detalhada  a situação de cada UC 

especificamente. 

Por fim, no CAPÍTULO 4 desta dissertação, são apresentadas as conclusões do estudo e algumas 

recomendações para o planejamento e gestão das Unidades de Conservação urbanas, com base na 

perspectiva socioambiental. Abordando inicialmente, as UC urbanas de modo geral e sua relação 

com as ocupações para fins de moradia, este capítulo tece considerações mais específicas sobre as 

UC do Recife e sobre as UC Parque Estadual de Dois Irmãos, Reserva Ecológica de Dois Irmãos e 

ZEPA Sítio dos Pintos. 
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1. DISCUTINDO A PERSPECTIVA SOCIOAMBIENTAL 

Este capítulo apresenta a discussão teórica que embasa o desenvolvimento deste estudo.  

Inicialmente, apresenta-se a construção do problema a ser estudado, ou seja, a ocupação do solo 

para fins de moradia em UC urbanas. Para tanto, trata-se das Unidades de Conservação urbanas e 

das dificuldades em garantir o equilíbrio ecológico nessas áreas, por conta das pressões sociais 

causadas pela situação de exclusão da população que ocupa o entorno e o interior das UC, 

responsáveis pelo desenvolvimento do uso predatório do solo e dos recursos naturais. 

Em seguida, aborda-se a perspectiva socioambiental desde o seu surgimento em 1982, até sua 

consolidação no Brasil na década de 1990, quando passou a influenciar a edição de normas legais. 

Assim, é apresentada a influência das idéias socioambientais sobre a Lei Federal Nº 9.985/00, que 

instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação no Brasil. Por fim, trata-se de como a 

perspectiva socioambiental pode ser aplicada na gestão de Unidades de Conservação urbanas no 

Brasil e das possibilidades de sua adoção pelos seus planejadores e gestores, no enfrentamento do 

problema da ocupação do solo para fins de moradia. 

Esta discussão embasa a construção da metodologia utilizada neste estudo, bem como as 

recomendações para o planejamento e gestão das Unidades de Conservação urbanas, e 

especificamente, para o Parque Estadual de Dois Irmãos, Reserva Ecológica de Dois Irmãos e 

ZEPA Sítio dos Pintos, apresentadas no capítulo de conclusão. 

1.1 As Unidades de Conservação urbanas 

Nos últimos dois séculos, o mundo presenciou a acelerada modificação e destruição dos 

ecossistemas naturais. O crescimento da industrialização e urbanização aumentaram sobremaneira 

os níveis de antropismo no planeta, provocando a perda de biodiversidade1 (BRITO, 2003).

Como forma de minimizar esta perda, os Governos buscam resguardar áreas representativas dos 

biomas mundiais a serem protegidos dos efeitos das atividades humanas, a partir do estabelecimento 

de Unidades de Conservação. 

1 Biodiversidade é o conjunto de espécies de plantas, animais, micro-organismos e dos ecossistemas em que vivem 
estes seres, junto com a totalidade dos processos ecológicos que os envolvem (MMA, 2004). 
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De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza - UICN (1994), as Unidades 

de Conservação são definidas como uma superfície de terra ou mar destinada à proteção e 

manutenção da diversidade biológica, assim como dos recursos naturais e recursos culturais 

associados,  manejada através de meios eficazes. 

As Unidades de Conservação são de fundamental importância para a proteção dos recursos naturais, 

da biodiversidade e dos recursos genéticos, para manutenção da diversidade dos ecossistemas 

naturais. Porém, para que sejam efetivamente preservadas, é preciso manter o equilíbrio ecológico, 

de modo a manter a integridade dos ecossistemas. 

Porém esse equilíbrio é afetado pelas atividades humanas desenvolvidas tanto no interior da UC, 

quanto no seu entorno. Por meio da ocupação e estabelecimento das suas atividades, os seres 

humanos vão usufruindo do potencial natural, inserindo-se como agente que influencia os fluxos de 

matéria e energia, alterando o equilíbrio ecológico (DREW, 1998). 

O equilíbrio dinâmico de um ecossistema representa o ajustamento completo das suas variáveis 

internas às condições externas. Isso significa que os elementos e seus atributos apresentam valores 

dimensionais de acordo com as influências exercidas pelo meio ambiente, que controla a qualidade 

e a quantidade de matéria e energia a fluir pelo sistema. Ao ocorrer um novo evento, como por 

exemplo, uma ação humana, é desencadeado um fornecimento de matéria e energia que flui através 

do sistema e provocam algum efeito no mesmo. Em sua ajustagem interna, o ecossistema é capaz de 

absorver determinada amplitude de variação sem que ocorram alterações significativas em seu 

estado. Porém, quando esses limites são ultrapassados, há uma profunda alteração e o sistema 

desorganiza-se, gerando degradação ambiental (ALMEIDA et al., 1999).

Segundo Brito (2003) e Bensusan (2006), embora seja inegável o avanço alcançado pelo Brasil no 

que diz respeito à criação de Unidades de Conservação, constata-se que esta estratégia enfrenta 

diversos problemas, que fazem com que o Brasil ainda esteja longe dos padrões ideais, dentre eles: 

Falta de condições para efetiva implantação das Unidades de Conservação,  fazem com que 

muitas UC brasileiras componham os chamados “Parques de Papel”, ou seja, aquelas que 

foram instituídas legalmente, mas não foram implementadas de fato; 

Indefinição quanto à propriedade de terras e desapropriações, dificultando a regularização 

fundiária e a regulamentação das UC; 
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Falta de recursos humanos e financeiros, dificuldades para elaboração e, sobretudo, para 

execução dos planos de manejo, deficiências na administração, fiscalização e 

monitoramento, impedem a preservação efetiva das UC implementadas; 

E, principalmente, os diversos conflitos com a população que habita no interior e no entorno 

das UC. 

Segundo descreve Diegues (1996a), em 1994 foi realizada uma pesquisa pioneira intitulada 

Conflitos entre populações humanas e Unidades de Conservação na Mata Atlântica pelo 

Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas da Universidade de São 

Paulo – NUPAUB, que teve como objetivo identificar as características dos moradores das UC e de 

seu entorno, nos estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo.  

Abrangendo um universo de 67 UC, a pesquisa constatou que em 39% dessas áreas havia 

moradores no seu interior. O estado com maior proporção de moradores no interior das UC foi o 

Rio de Janeiro (73%), sobretudo devido à proximidade destas áreas com os centros urbanos. Além 

disso, em 88% das UC estudadas havia moradores vivendo no seu entorno.  

Ainda de acordo com esta pesquisa, os moradores das UC e de suas imediações podiam ser 

divididos em dois grupos: comunidades tradicionais e não-tradicionais.

De acordo com Diegues (1996b), as comunidades ou populações tradicionais caracterizam-se por: 

apresentar uma grande dependência do uso dos recursos naturais, a partir do qual desenvolvem um 

modo de vida particular; possuir conhecimento aprimorado dos ciclos naturais que se refletem na 

elaboração de sistemas de manejo sustentável dos recursos naturais; pertencer e apropriar-se de um 

território onde os grupos humanos se reproduzem econômica, social e simbolicamente; permanecer 

e ocupar esse território por várias gerações; desenvolver atividades de subsistência; apresentar uma 

reduzida divisão técnica e social do trabalho, e reduzida acumulação de capital; e possuir fraco 

poder político.

Além disso, nessas comunidades são de fundamental importância a unidade familiar, doméstica ou 

comunal e as relações de parentesco e compadrio; às simbologias, mitos e rituais associados à caça 

e pesca. Como exemplos destas comunidades, é possível citar os indígenas, caiçaras, quilombolas, 

pescadores artesanais, extrativistas, sitiantes e roceiros. 

As comunidades não tradicionais, por sua vez, desenvolvem um modo de vida baseado na economia 

de mercado, na ocupação predatória e no uso deletério dos recursos naturais. 
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Os principais conflitos identificados pela pesquisa relacionavam-se principalmente à construção 

ilegal e à utilização dos recursos naturais, através da pesca predatória, caça, extração mineral e de 

produtos vegetais, agricultura, pecuária e desmatamentos.  

Esses conflitos UC versus população tornam-se mais graves, quando as Unidades de Conservação 

estão localizados nos grandes centros urbanos, onde os remanescentes naturais sofrem elevada 

pressão antrópica causada pela ocupação do solo para fins de moradia e pelo uso predatório dos 

recursos naturais pela população em situação de exclusão social. 

1.1.1 A exclusão social e a ocupação para fins de moradia nas UC urbanas 

Ao longo do século XX, as cidades conquistaram um lugar sem precedente na história. Símbolo do 

desenvolvimento e do progresso, as cidades transformaram-se na expressão máxima da sociedade 

contemporânea. Nelas, concentram-se atualmente cerca de 81% da população brasileira, o que 

equivale a 138 milhões de pessoas (IBGE, 2000).

Porém, as cidades brasileiras vêm sendo produzidas a partir de imensas contradições, pois, apesar 

delas produzirem riquezas, fluxos financeiros e acesso privilegiado à informação, não vem havendo 

uma distribuição ou acesso eqüitativo a esses bens para toda população, gerando as desigualdades 

sociais. 

Segundo Koga (2003), as desigualdades sociais vêm sendo estudadas no Brasil a partir do conceito 

de exclusão/inclusão social desde 1975, quando este foi utilizado no estudo “São Paulo 1975: 

crescimento e pobreza” coordenado por Kowarick & Brant.

Ainda de acordo com Koga, a exclusão social é definida como processo de privação coletiva da 

autonomia, do desenvolvimento humano, da qualidade de vida e da eqüidade. Este fenômeno vai 

além da questão meramente econômica, gerando o máximo da enfermidade humana, através do 

desemprego, da ausência de direitos mínimos de sobrevivência, segurança e proteção social, além 

da discriminação pela cor, pelo sexo, pela condição física, psicológica, partidária. Enfim, o grau de 

fragilidade a que a situação de exclusão social expõe o sujeito é tão grande que fere sua própria 

condição humana. 

Assim, ao mesmo tempo em que parte da população tem acesso à renda digna, habitação, educação, 

segurança, saúde, eqüidade, entre outros aspectos, outra parte da população sofre sua privação. Esta 

situação delimita a classificação da sociedade em grupos incluídos e excluídos. Porém, a exclusão e 

inclusão social são necessariamente interdependentes, pois alguém é excluído de uma dada situação 

de inclusão. 
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Segundo Sposati (2006), o conceito de exclusão social é enfatizado como um processo “dialético” 

de exclusão/inclusão, pois é um processo que contem em si a negação da sua outra parte. Neste 

sentido, o conceito é desatrelado da noção de adaptação e naturalização da exclusão, bem como da 

culpabilização individual. A lógica da dialética explicita a reversibilidade da relação entre os dois 

termos e revela o processo que liga a condição de excluído e incluído aos processos mais amplos e 

estruturais das desigualdades sociais. 

Com base neste conceito, as desigualdades intra-urbanas no Brasil vêm sendo medidas através do 

desenvolvimento e aplicação de índices territoriais de exclusão/inclusão, que hierarquizam regiões 

de uma cidade quanto ao grau de exclusão/inclusão social da população. São exemplos desses 

estudos o Mapa de Exclusão/inclusão de São Paulo (SPOSATI, 1996), o Mapa da Exclusão Social 

de Belo Horizonte (PBH, 2000) e o Mapa de Exclusão/inclusão de São José dos Campos 

(GENOVEZ, 2002). 

Estudos mais recentes, porém, vêm promovendo uma evolução deste conceito através da 

incorporação de variáveis ambientais, como é o caso do Mapa de Exclusão/inclusão Socioambiental 

do Recife (CAVALCANTI et al., 2006).

A partir da ampliação do conceito para exclusão/inclusão socioambiental, é possível fazer uma 

leitura das condições de vida da população, não só no que diz respeito aos aspectos sociais e 

econômicos, como também da qualidade do ambiente onde vive essa população. Assim, para a 

medição das desigualdades intra-urbanas são utilizadas variáveis como autonomia de renda, 

desenvolvimento educacional, eqüidade, e condições de habitabilidade. 

Assim, a situação de exclusão socioambiental, quando analisada a partir do território em que se 

produz, mostra-se visível, tanto nas condições de vida da população, como nas formas de ocupação 

urbana e nas atividades desenvolvidas por esta população no local onde vivem. 

Esta população em situação de exclusão, não tendo acesso ao mercado imobiliário formal, passa a 

habitar em moradias precárias construídas por eles mesmos, em lotes de terra adquiridos onde o 

preço é acessível, ou seja, geralmente nos loteamentos ilegais das periferias urbanas, ou através da 

invasão dos chamados “vazios urbanos” – terras alheias freqüentemente áreas públicas ou de 

propriedade confusa, ainda desocupadas dentro da cidade (MARICATO, 1996). 

Desta forma, parte do crescimento urbano vem ocorrendo ilegalmente, através do conjunto de 

iniciativas individuais que não seguem a nenhum planejamento por parte do Poder Público, de 

modo a atender às necessidades de uma expressiva parcela da população (MARICATO, 1996). 
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Quando essas ocupações situam-se nas proximidades ou no interior das Unidades de Conservação 

urbanas, a situação de exclusão socioambiental da população leva ao desenvolvimento de atividades 

ilegais tanto no uso do solo, quanto dos recursos naturais, causando a degradação ambiental dos 

remanescentes naturais que deveriam ser preservados.  

Esta situação constitui um dos principais problemas a serem enfrentados pelos órgãos gestores de 

Unidades de Conservação nas cidades. Na maioria das vezes, ele se instala da seguinte forma: É 

iniciada a ocupação ilegal no entorno das Unidades de Conservação que, ao longo do tempo, passa a 

se expandir, invadindo os limites da UC. Esta situação provoca inicialmente a devastação das áreas 

naturais e alterações na configuração natural do terreno para instalação das habitações. 

A população, por sua baixa condição de renda, passa a utilizar os recursos naturais da UC como a 

madeira para construção de moradias e para cozinhar, a caça de animais e pesca para alimentação, 

captura de animais e plantas para comercialização como fonte de renda. Além disso, passa a 

desenvolver atividades como a criação de animais domésticos e plantação de subsistência, 

introduzindo novas espécies nos ecossistemas naturais,  desestruturando seu equilíbrio ecológico. 

Por se tratar de uma ocupação ilegal, essas áreas não são atendidas pelos serviços de infra-estrutura 

básica, constituindo o que Maricato (1995) denominou de “desastrosa construção sócio-ecológica” 

ou “bombas sócio-ecológicas”, marcada pela inseguridade, quer do terreno, quer da construção, ou 

ainda pela condição jurídica da posse do território. Nessas áreas as moradias podem deslizar ou 

inundar com a chuva; a drenagem e o esgoto podem se misturar nas baixadas; o lixo despejado a 

céu aberto atrai animais nocivos, além de contaminar o lençol freático e os cursos d’água, 

ameaçando desta forma a saúde e a vida daqueles que vivem nessas áreas, além de comprometer a 

preservação da UC.  

Observa-se, então, que as atividades ilegais, quanto ao uso do solo e dos recursos naturais, 

desenvolvidas por essa população nas UC estão diretamente relacionadas à necessidade de 

sobrevivência das comunidades e às precárias condições de habitabilidade em que vivem. Portanto, 

a situação de exclusão da população se reflete no território onde habitam, tanto na forma de 

ocupação, como na forma de degradação ambiental. 

A incompetência do Poder Público em executar políticas públicas habitacionais e de geração de 

emprego e renda resulta na tolerância e conivência com essa ilegalidade. Este fato, associado a 

ineficiência do mesmo em exercer sua competência constitucional de proteção ao meio ambiente, 

leva a uma degradação permanente dos remanescentes naturais presentes nas Unidades de 

Conservação.
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Desta forma, é possível observar que o enfrentamento desse problema requer a consideração 

conjunta dos aspectos sociais e ambientais envolvidos, através de uma análise integrada e sistêmica, 

que considere as inter-relações e interdependências entre homem e natureza. Essa abordagem pode 

ser encontrada na perspectiva socioambiental. 

1.2 A perspectiva socioambiental

Diversos pontos de vista embasaram a criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação 

ao longo do tempo. Essas abordagens foram desenvolvidas de acordo com a visão de mundo da 

época e, principalmente, da forma com que a humanidade compreendia e se relacionava com a 

natureza em cada uma delas.  

A criação de áreas naturais protegidas foi iniciada no final do século XIX, nos Estados Unidos. Em 

um período marcado pela consolidação do capitalismo e acelerada urbanização propunha-se 

reservar grandes áreas naturais à disposição das populações urbanas para fins de recreação, 

surgindo, assim, o conceito de Parque Nacional. Em 1872, após a realização de vários estudos, foi 

criada a primeira área do mundo com status de Parque Nacional – o de Yellowstone. Sua área 

passou a ser protegida e proibida de ser colonizada, ocupada ou vendida segundo as leis americanas. 

Nesse caso, o sentido de Parque Nacional veio acompanhado da noção de wilderness, ou seja,  área 

natural, selvagem, protegida das ações humana (DIEGUES, 1996b).  

Assim, dentro do espírito da época, baseado na visão dicotômica homem-natureza, desenvolveu-se 

a primeira perspectiva que guiou a criação e a gestão de Unidades de Conservação em todo o 

mundo, denominada preservacionista, que considerava os Parques Nacionais a única forma de 

salvar pedaços da natureza de grande beleza cênica contra os efeitos deletérios do desenvolvimento 

urbano-industrial, de forma que, qualquer intervenção humana nestas áreas era vista de forma 

negativa (VALLEJO, 2003). 

Esta perspectiva desconsiderava, porém, que os índios americanos tinham vivido em harmonia com 

a natureza por milhares de anos. Para os preservacionistas, todos os grupos sociais eram iguais e a 

natureza deveria ser mantida intocada das ações negativas da humanidade. Esse modelo americano 

acabou se espalhando pelo mundo numa perspectiva dicotômica entre povos e parques. Assim, ao se 

estabelecer uma área que já era habitada por populações tradicionais como Parque, essas eram 

necessariamente removidas (WEST & BRECHIN apud BRITO, 2003). Nesta perspectiva a 

preservação ambiental representava a proteção integral, ou seja, o “não uso”, a proibição do uso 

direto dos recursos naturais. 
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Com a virada do século XX, influenciada pelas idéias advindas da Ecologia, a criação de novas 

áreas protegidas passou a agregar outros objetivos, como a preservação da biodiversidade florística 

e faunística e dos bancos genéticos (GHIMIRE apud BRITO, 2000).

A palavra Ecologia, neologismo formado pelos vocábulos gregos oikos e logos, significa 

literalmente o “estudo da casa” e foi utilizada pela primeira vez em 1866 pelo biólogo alemão 

Ernest Haeckel (1834-1919), afirmando-se como ciência a partir do início do século XX 

(RICKLEFS, 1996). 

Esta ciência estuda os seres vivos considerando, sobretudo, as relações de dependência mútua. 

Assim, a ecologia entende que, para sobreviver, os seres vivos necessitam, não só de condições 

específicas presentes no ambiente inorgânico, como da existência de um equilíbrio no conjunto de 

relações mantidas entre os animais e plantas entre si, e destes com o meio físico. Assim, cada 

elemento vivo ou não vivo exerce uma função específica necessária ao equilíbrio do todo. Esse 

todo, denominado ecossistema, é a unidade fundamental de estudo da Ecologia (TREPL, 2002). 

Sob essa perspectiva científica, as áreas naturais protegidas passaram a servir também como 

laboratórios para a pesquisa básica em ciências biológicas e ecológicas, o que acabou reforçando a 

idéia de que a presença humana nessas áreas só deveria ser permitida em situações muito 

particulares e restritas. 

O desenvolvimento dessa perspectiva científica entre as décadas de 30 e 60 do século XX, 

paralelamente ao incremento dos impactos da extração de recursos naturais, das atividades 

industriais e a redução da biodiversidade mundial motivaram o surgimento de uma nova perspectiva 

para as áreas protegidas, denominada conservacionista que estimulava o uso racional de recursos 

naturais e o manejo das espécies (VALLEJO, 2003).  

A perspectiva conservacionista difere do preservacionismo, na medida em que envolve a 

possibilidade de manejo das espécies e dos recursos ambientais em geral, ao passo que o 

preservacionsimo é mais rigoroso quanto à não intervenção humana nas áreas protegidas.  

Por exemplo, o manejo reprodutivo de uma espécie ameaçada de extinção (conservacionismo) pode 

recuperar sua densidade demográfica a ponto e salvá-la do extermínio, enquanto o simples 

isolamento (preservacionismo) poderia resultar também em seu desaparecimento. 

Desta forma, a conservação é entendida como a utilização permitida e racional dos recursos naturais 

através de um manejo criterioso, podendo envolver a proteção integral, a manutenção, a utilização 

sustentável, a restauração e a recuperação dos ecossistemas (LEI FEDERAL Nº 9.985/00). 
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As correntes do preservacionismo e do conservacionismo compõem o chamado movimento 

ambientalista tradicional, também conhecido como conservacionismo/preservacionismo que é 

voltado para a proteção de ecossistemas e espécies, mas sem uma dimensão social claramente 

incorporada. Para uma parte do movimento ambientalista tradicional, as populações locais – e os 

pobres, de uma maneira geral – são uma ameaça à preservação ambiental, e as Unidades de 

Conservação devem ser protegidas permanentemente dessa ameaça (SANTILLI, 2005). 

Portanto, o movimento ambientalista tradicional foi desenvolvido num contexto de preservação 

ambiental para os países desenvolvidos, onde as populações urbanas procuram as Unidades de 

Conservação para desenvolver atividades de recreação em contato com a natureza, mantendo 

intactas as áreas protegidas. Porém, nos países em desenvolvimento, onde grande parte da 

população é pobre e excluída, as fortes pressões sociais vão de encontro à aplicação deste modelo, 

sendo este até mesmo eticamente questionável e indesejável. 

Deste modo,  a partir do III Congresso Mundial de Parques Nacionais e Outras Áreas 

Protegidas, realizado em Bali, em 1982, começou a ser delineada uma nova relação entre 

população local e áreas protegidas, destacando-se a visão de que a criação de Unidades de 

Conservação só teria sentido com a redução do consumo nos países desenvolvidos e com a elevação 

da qualidade de vida da população nos países em desenvolvimento. Desta forma, surgiu o 

movimento socioambientalista que passou a reivindicar novas posturas frente às populações 

tradicionais pelos processos de criação e gestão de Unidades de Conservação. 

No IV Congresso Mundial de Parques Nacionais e Outras Áreas Protegidas, realizado em 

Caracas, em 1992, sinalizou para a mudança definitiva na compreensão do papel das populações 

humanas dentro das Unidades de Conservação. Entre as recomendações do evento foram 

reafirmados o respeito às populações tradicionais e sua determinação social, econômica, cultural e 

espiritual, recomendando-se aos responsáveis pelo planejamento e gestão das áreas protegidas que 

considerassem a diversidade dos grupos étnicos e utilizassem suas habilidades. Passou-se a rejeitar 

a estratégia de reassentamento das populações. 

Essa nova perspectiva na abordagem das UC foi influenciada pelos debates mundiais sobre o meio 

ambiente, sobretudo pelas idéias consolidadas na Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, no Rio de Janeiro, onde o conceito de meio ambiente 

passou a ser entendido como algo que engloba além das áreas naturais, as sociedades humanas e 

suas mais diversas dimensões, como a social, a cultural, a econômica e a política (SANTILLI, 

2005).
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Dessa forma, questionou-se definitivamente a visão romântica das áreas naturais remanescentes 

como paraísos protegidos, e iniciou-se o desenvolvimento da perspectiva socioambiental que 

passaria a orientar a criação e a gestão de Unidades de Conservação, principalmente nos países em 

desenvolvimento.

Assim, na perspectiva socioambiental, a preservação ambiental é entendida como o termo geral 

utilizado para designar o fim último das ações de manejo, dos métodos, procedimentos e políticas 

que visam a proteção, a longo prazo, dos ecossistemas naturais, considerando a presença humana e 

envolvendo o “não uso”, o uso indireto2 e o uso direto dos recursos naturais, respeitando os limites 

necessários à manutenção do equilíbrio ecológico, os objetivos de criação da UC e as diretrizes 

estabelecidas para sua gestão. 

A perspectiva socioambiental recusa a visão dicotômica homem-natureza, passando a considerar o 

conceito multidimensional de meio ambiente, onde homem e natureza fazem parte de um todo 

dinâmico, no qual as partes constituintes estão em constante interação, ou seja, compõem um 

sistema. Ela considera que o meio ambiente é construído social e historicamente, através de um 

processo de interação contínua entre uma sociedade em movimento e um determinado espaço 

físico-natural que se modifica permanentemente. Ele é passivo e ativo, é ao mesmo tempo 

suporte geofísico condicionado e condicionante de movimento, transformador da vida social. Ao ser 

modificado, torna-se condição para novas mudanças (COELHO, 2001). 

No caso do Brasil,  o socioambientalismo nasceu na segunda metade dos anos 80, a partir de 

articulações políticas entre os movimentos sociais e o movimento ambientalista durante o período 

de redemocratização do país, iniciado com o fim do regime militar em 1984, e consolidado com a 

promulgação da Constituição Federal em 1988 e a realização de eleições presidenciais diretas em 

1989.

O socioambientalismo foi construído com base na idéia de que as Políticas Públicas e a Gestão 

Ambiental devem incluir e envolver as comunidades locais detentoras de conhecimentos e práticas 

de manejo ambiental. Mais do que isso, desenvolveu-se com base na concepção de que, em um país 

pobre e com tantas desigualdades sociais, um novo paradigma de desenvolvimento deve promover, 

não só a sustentabilidade estritamente em sua dimensão ambiental – ou seja, a sustentabilidade de 

espécies, ecossistemas e processos ecológicos – como também, em sua dimensão social – ou seja, 

2 Uso indireto é aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais (LEI FEDERAL 
9.985/00). 
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deve contribuir para a redução da pobreza e das desigualdades sociais e promover valores como 

justiça social e eqüidade (GUIMARÃES, 2001). 

O socioambientalismo no Brasil fortaleceu-se nos anos 90, quando os conceitos socioambientais 

passaram a influenciar a edição de normas legais (SANTILLI, 2005). 

A perspectiva socioambiental influenciou, principalmente, a elaboração da Lei que instituiu o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (LEI FEDERAL Nº 9.985/00), onde foram 

estabelecidas categorias de manejo diferenciadas, contemplando maior ou menor grau de presença 

humana e de utilização dos recursos naturais (ARAÚJO, 2007). 

1.2.1 A perspectiva socioambiental e a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

A Lei Federal Nº 9.985, que institui o SNUC no Brasil, foi aprovada em 2000, após um período de 

tramitação de cerca de oito anos, durante os quais ocorreram diversos embates e discussões entre 

socioambientalistas e preservacionistas. Por fim, o socioambientalismo conseguiu que grande parte 

dos seus conceitos chaves fosse incorporada pela Lei. 

A primeira coisa a ser observada nesta Lei é que as UC são entendidas como um sistema e não se 

considera cada Unidade de Conservação como um fim em si mesma, ou como um fragmento 

isolado, mas como parte de um sistema de ordenamento territorial (SANTILLI, 2005). 

Desta forma, o SNUC baseia-se em diretrizes que buscam proteger grandes áreas por meio de um 

conjunto integrado de Unidades de Conservação de diferentes categorias, suas respectivas zonas de 

amortecimento e corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades de preservação 

ambiental, como o uso indireto, o uso sustentável dos recursos naturais, a restauração e a 

recuperação dos ecossistemas (LEI FEDERAL Nº 9.985/00, Artigo 5º, § XIII). 

Esta visão sistêmica também se aplica à gestão das UC, quando a Lei do SNUC estabelece em seu 

artigo 26 que: 

Quando existir um conjunto de Unidades de Conservação de categorias diferentes ou não, 
próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas, 
constituindo  um  mosaico,  a gestão  do  conjunto  deverá  ser  feita  de  forma integrada e 
participativa, considerando-se os distintos objetivos de conservação, de forma a 
compatibilizar  a   presença  da   biodiversidade,   a  valorização  da  sociodiversidade  e  o  
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desenvolvimento sustentável 3 no contexto regional. 

O “mosaico de Unidades de Conservação”, como esclarece Antunes (2006), é uma figura jurídica 

inteiramente nova e sem precedente na legislação brasileira sobre UC. Ela foi instituída com o 

objetivo de possibilitar que os atores envolvidos na gestão das diferentes Unidades de Conservação 

coexistentes numa determinada área se comuniquem e estabeleçam políticas e mecanismos comuns, 

capazes de beneficiar todas as UC envolvidas. 

Além disso, entre as demais diretrizes socioambientais presentes na Lei do SNUC, encontra-se a 

busca do equilíbrio entre a proteção integral e o uso sustentável dos recursos naturais pelas 

populações. Neste sentido, esta Lei estabelece dois grupos de Unidades de Conservação:  

O grupo das Unidades de Proteção Integral: composto pelas categorias Estação Ecológica, 

Reserva Biológica, Parque Nacional; Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre. Este 

grupo de Unidades de Conservação é de posse e domínio públicos, com exceção das 

categorias Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre, que podem ser constituídas por 

áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar seus objetivos com o uso do solo e 

dos recursos naturais pelos proprietários.

O grupo das Unidades de Uso Sustentável: formado pelas categorias Área de Proteção 

Ambiental e Área de Relevante Interesse Ecológico que são constituída por terras públicas 

ou privadas; Floresta Nacional e Reserva de Fauna que são de posse e domínio públicos; 

Reserva Extrativista e Reserva de Desenvolvimento Sustentável, que são de posse e domínio 

públicos, porém tendo seu uso pelas populações tradicionais garantido através de um 

contrato de concessão de direito real de uso e de um termo de compromisso; e Reserva 

Particular do Patrimônio Natural que constitui uma Unidade de Conservação privada.  

Desta forma, a Lei do SNUC cria um conjunto de Unidades de Conservação com diferentes 

objetivos de gestão. No grupo de Proteção Integral, o objetivo principal é a proteção dos 

remanescentes naturais, sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, como a 

pesquisa científica, o ecoturismo e a educação ambiental, e vetados quaisquer usos diretos dos 

recursos naturais, incluindo a ocupação humana.  

3 Desenvolvimento sustentável é o modelo de desenvolvimento que reconhece a existência de um limite imposto pela 
capacidade da biosfera absorver os efeitos das atividades humanas. Este limite deve ser respeitado pela geração atual, de 
forma a garantir que as gerações futuras também possam suprir suas necessidades. De acordo com o Relatório 
Brundtland, este modelo possui três componentes fundamentais: a proteção ambiental, o crescimento econômico e a 
eqüidade social (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE O MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991).  
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As Unidades de Conservação de Uso Sustentável têm como objetivo básico compatibilizar a 

proteção dos recursos naturais com o seu uso sustentável, entendido como a exploração do ambiente 

de maneira a garantir a perenidade dos recursos naturais e dos processos ecológicos, mantendo a 

biodiversidade e demais atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável.  

Desta forma, são permitidos os usos econômicos, a exemplo da agricultura e mesmo de 

loteamentos, desde que sob regras específicas, definidas preferencialmente com a participação dos 

agentes sociais interessados. 

Neste grupo, as categorias Floresta Nacional, Reserva Extrativista e Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável permitem apenas a presença de populações tradicionais, enquanto que as categorias 

Área de Proteção Ambiental e Área de Relevante Interesse Ecológico permitem a presença de 

populações humanas, mesmo que estas não se enquadrem no conceito de “tradicionais”. 

Vale ressaltar que não há uma categoria mais importante que a outra, mas sim diferentes níveis 

de proteção, numa gradação da alteração ou da possibilidade de alteração antrópica entre 

eles. A combinação das diferentes unidades e sua adaptação às realidades locais é que traz a 

efetiva possibilidade de proteção dos remanescentes naturais.

Se for considerado o grau decrescente dos níveis de proteção aplicado às Unidades de Conservação, 

as categorias estabelecidas pelo SNUC podem ser ordenadas da seguinte forma: Estação Ecológica, 

Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Reserva de 

Fauna, Floresta Nacional, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Reserva Extrativista, Área de 

Relevante Interesse Ecológico e Área de Proteção Ambiental. 

A gestão participativa e compartilhada das UC é mais uma diretriz socioambiental instituída pela 

Lei do SNUC. A participação da sociedade civil é assegurada por esta Lei durante os processos de 

criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação, principalmente através dos seus 

conselhos gestores. Nos termos do artigo 29 da Lei do SNUC, cada UC do grupo de Proteção 

Integral disporá de um Conselho Consultivo. Já as Reservas Extrativistas e de Desenvolvimento 

Sustentável, do grupo de UC de Uso Sustentável, serão geridas pelos Conselhos Deliberativos. 

De acordo com o capítulo V, do Decreto Federal 4.340/02 que regulamenta a Lei Federal 9.985/00, 

os Conselhos Consultivos ou Deliberativos devem ser presididos pelo chefe da Unidade de 

Conservação e constituído por representação paritária dos órgãos públicos e da sociedade civil. A 

representação dos órgãos públicos deve contemplar os órgãos ambientais nos três níveis da 

federação e os órgãos de áreas afins, como pesquisa científica, educação, cultura, arquitetura, 

arqueologia, povos indígenas, entre outros. Já a representação da sociedade civil deve contemplar, 
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quando couber, a comunidade científica e organizações não-governamentais ambientalistas com 

atuação comprovada na região da UC, a população residente e do entorno, as populações locais, 

proprietários de imóveis no interior da UC e representantes dos Comitês de Bacia Hidrográfica. 

Além da Lei do SNUC estabelecer a gestão participativa das Unidades de Conservação, ao 

incorporar a sociedade civil no processo de gestão, ela também estabelece a gestão compartilhada, 

ao buscar o apoio e a cooperação de diversos órgãos do Poder Público, além de organizações não-

governamentais, de organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, 

pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, atividades de lazer e de turismo ecológico, 

monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das Unidades de Conservação (Artigo 5º, 

§ IV).

Outra diretriz socioambiental presente na Lei do SNUC é o respeito às populações tradicionais 

residentes nas Unidades de Conservação. Além de criar categorias específicas que permitam manter 

a reprodução social desses grupos humanos, como é o caso da Reserva Extrativista e da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável, quando estas populações estão presentes nas áreas de UC do grupo 

de Proteção Integral no momento de sua criação, onde a presença humana não é permitida, a Lei do 

SNUC lhes consagra um duplo direito: elas têm direito tanto a serem indenizadas ou compensadas 

por benfeitorias existentes, como também têm o direito a serem reassentadas pelo Poder Público. 

Além disso, têm também o direito de participar na elaboração de normas e ações destinadas a 

compatibilizar a sua presença, ainda que temporária, dentro da UC, até que sejam reassentadas. 

Porém, como descreve Antunes (2006), vale ressaltar que apenas as populações tradicionais 

residentes nas UC no momento de sua criação têm direito ao reassentamento. Deste modo, muitas 

populações pobres que não se enquadram no conceito de tradicional, não têm garantido o direito ao 

reassentamento. Além disso, considerando que a regularidade fundiária não é uma característica 

comum nessas comunidades, constituída em sua maioria por posseiros, estes só teriam direito a uma 

indenização por benfeitorias realizadas, que ainda segundo Antunes (2006) é certamente de 

pequeno valor, implicando em problemas sociais, como agravamento da pobreza e piora das 

condições de vida da população. 

Este é exatamente o caso das populações que ocupam as Unidades de Conservação de Proteção 

Integral em áreas urbanas. Estas, apesar de serem pobres, habitarem nessas áreas e utilizarem seus 

recursos naturais por conta da situação de exclusão em que vivem, não podem ser consideradas 

“populações tradicionais”, tendo, desta forma, sua situação social agravada em conseqüência da 

criação deste tipo de UC na área onde vivem. 
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Da mesma forma, quando essas populações invadem os limites de UC de Proteção Integral já 

existentes, este fato configura um crime ambiental de acordo com a legislação vigente, de modo que 

os invasores não têm direito nem à indenização, nem ao reassentamento, o que também vem a 

agravar sua situação social, no caso do cumprimento das exigências legais. 

Neste sentido, faz-se necessária a elaboração e implementação de novas estratégias pelo Poder 

Público e pelos órgãos gestores das Unidades de Conservação Urbanas, que baseados na perspectiva 

socioambiental possam contemplar esta realidade que atinge essas populações. 

1.2.2 A perspectiva socioambiental como base para a gestão das UC urbanas 

Considerando os complexos problemas que as UC urbanas vêm enfrentando no Brasil, 

principalmente, a questão da ocupação do solo para fins de moradia, constata-se que a simples 

existência de um conjunto de regras, leis e normas não são suficientes para garantir a sua proteção. 

Faz-se necessária a existência de um processo de gestão eficiente, capaz de: conciliar conflitos entre 

os diversos grupos de interesse atuantes na área; realizar e implementar os planos de manejo; 

realizar monitoramento e avaliações contínuas de modo a identificar problemas e executar ações de 

controle.

A gestão ambiental é definida como a atividade voltada para a formulação de princípios e diretrizes, 

estruturação de sistemas gerenciais e tomadas de decisão, tendo por objetivo final promover, de 

forma coordenada, o uso, proteção, o manejo e monitoramento dos recursos ambientais em uma 

determinada área, com vistas ao desenvolvimento sustentável (LANNA, 1995). 

O processo de gestão ambiental de uma Unidade de Conservação envolve a participação e a divisão 

de responsabilidades entre os diversos órgãos da Administração Pública. Assim, considerando as 

Unidades de Conservação Urbanas, o controle do uso e ocupação do solo em sua área externa cabe 

ao município. Este controle é feito através de instrumentos como o zoneamento urbano definido 

pela Lei de Uso e Ocupação do Solo, o licenciamento ambiental e a fiscalização. Desta forma, é 

necessário uma integração entre os processos de gestão urbana e de gestão ambiental da UC. 

Assim, apesar dessa perspectiva ser geralmente aplicada à Unidades de Conservação ocupadas por  

comunidades tradicionais, a idéia central permanece aplicável ao contexto urbano, onde as UC são 

ocupadas, geralmente por populações não tradicionais.  

Nesta perspectiva, entende-se que “defender” as UC dessas populações constitui um processo que, 

além de caro, é insustentável a longo prazo, principalmente nas cidades. A retirada da população 

dessas áreas não constitui uma solução para o problema, pois é necessário um tempo considerável 
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para a área degradada recuperar seu equilíbrio e, neste meio tempo, a continuidade dos processos de 

exclusão social, ineficiência de fiscalização e gestão, associados à dinâmica informal de ocupação 

do solo urbano, levariam essa área a ser ocupada novamente. 

Além disso, vale ressaltar que a continuidade dos processos de exclusão na reprodução da sociedade 

brasileira, visto como um problema estrutural, faz com que os processos de gestão das UC urbanas 

ao enfrentar o problema da ocupação do solo para fins de moradia, não possam tratar as 

comunidades simplesmente como invasoras e principais responsáveis pela degradação e destruição 

dos remanescentes naturais. 

A aplicação da perspectiva socioambiental ao caso das Unidades de Conservação urbanas, implica 

na inclusão da população que habita no seu interior e no seu entorno, além de outros atores que 

possuam interesses na área, como partícipes dos processos de gestão e no seu planejamento de 

acordo com a realidade e as necessidades locais, buscando melhorar as condições sócio-econômicas 

e de habitabilidade da população. 

Como descreve Bensusan (2006), um estudo recente sobre o entorno de nove Unidades de 

Conservação de Proteção Integral, distribuídas em 10 estados brasileiros, mostrou que a gestão da 

área se torna mais eficiente quanto maior é o envolvimento das comunidades locais. As principais 

lições obtidas neste estudo foram: é necessário lidar com a complexidade das situações que 

envolvem a preservação ambiental, incluindo a presença de populações humanas; o que acontece 

fora da UC influencia o que se quer preservar em seu interior. Desta forma, quanto mais 

participação, organização e informação, menos conflituosa e mais eficiente é a gestão da UC; e 

quanto mais alternativas para a geração de renda das comunidades locais, maior sucesso tem se 

obtido na preservação ambiental. 

Se a questão da conciliação fosse colocada no âmbito de uma única área, como uma Unidade de 

Conservação de Proteção Integral e uma população que a ocupa e faz uso dos seus recursos 

naturais, seria muito difícil encontrar um ponto de equilíbrio entre os dois pólos, pois, de acordo 

com Dourojeanni et al., (2007), nesta categoria de UC qualquer alternativa adotada na conciliação 

deste problema não deve, sob nenhuma circunstância, ameaçar ou reduzir a biodiversidade, limitar 

os serviços ambientais prestados ou afetar as áreas naturais aí protegidas. 

No entanto, se a questão for examinada à luz de um sistema de Unidades de Conservação com 

diversas categorias de manejo, existe a possibilidade de conciliação. 

Segundo Bensusan (2006), acredita-se atualmente que a melhor forma de lidar com esta situação é 

transformar as Unidades de Conservação de Proteção Integral em áreas centrais de um sistema mais 



42

amplo, que envolva o uso sustentável dos recursos naturais pelas comunidades locais e o 

desenvolvimento de outras atividades geradoras de renda para essas populações, como o 

ecoturismo. As comunidades locais devem se beneficiar com a preservação ambiental e atuar como 

um parceiro dos gestores na proteção da UC. 

Como as experiências indicam, o uso sustentável dos recursos naturais não é algo comum, sendo 

difícil a implementação de Unidades de Conservação desta categoria, porém existem experiências 

promissoras, como é o caso da APA Capivari-Monos no município de São Paulo que foi criada com 

os objetivos de: proteger os recursos hídricos, os remanescentes de Mata Atlântica e a 

biodiversidade; promover o uso sustentável de parcela dos recursos naturais pela população local; 

promover a melhoria da condição sócio-econômica e de habitabilidade da população, manter o 

caráter rural da região e controlar o avanço da ocupação urbana (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 

1998).

Segundo a Prefeitura de São Paulo (2006), esta APA foi criada em 2001, através da Lei Municipal 

Nº 13.136/01, e encontra-se localizada no extremo-sul da cidade de São Paulo. Sua área de 251 km², 

engloba toda a bacia hidrográfica do Capivari-Monos, parte das bacias do Guarapiranga e Billings, 

além de parte do Parque Estadual da Serra do Mar, para o qual funciona como zona de 

amortecimento, evitando que a expansão da cidade chegue até os seus limites. 

Segundo estudos da Prefeitura de São Paulo (1998), a APA configura-se num espaço onde ainda 

predominam as áreas naturais, embora a expansão urbana já se faça notar na forma da ocupação 

ilegal que se desenvolve no sentido norte-sul. Além da vegetação nativa de Mata Atlântica, estão 

presentes usos como: agricultura (principalmente horticultura e floricultura), reflorestamento, 

piscicultura, clubes, chácaras de recreio, três reservas indígenas e um único núcleo urbano regular, 

denominado Engenheiro Marsilac. A população deste núcleo, de acordo com o Atlas Ambiental do 

Município de São Paulo (2002), apresenta os indicadores socio-econômicos mais críticos da capital, 

com renda familiar muito baixa e taxa de analfabetismo duas vezes maior que a média da Região 

Metropolitana de São Paulo, de modo que os maiores impactos ambientais observados relacionam-

se com esta situação da população.  

No contexto da Administração Pública do Município de São Paulo, a criação desta APA significou 

um ponto de partida para o enfrentamento das questões socioambientais presentes no local. Desta 

forma, a estratégia de gestão foi centrada, não apenas na criação de novas restrições, mas na 

promoção de usos sustentáveis, considerando os princípios da participação e da responsabilidade 

compartilhada (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2006). 
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A gestão da APA Capivari-Monos cabe a um Conselho Gestor, presidido pela Secretaria Municipal 

do Verde e do Meio Ambiente – SVMA e formado por representantes das associações de moradores 

da área, das comunidades indígenas, das entidades e instituições de ensino locais, do sindicato dos 

trabalhadores, de ONGs, do setor empresarial, de turismo e rural, além dos representantes dos 

órgãos das administrações públicas municipal e estadual (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2006). 

Esse Conselho possui caráter deliberativo, ou seja, possui poder decisório dentro daquilo que 

pertence à sua esfera de competência, sendo um espaço privilegiado para a articulação de iniciativas 

entre todos os setores da sociedade presentes na área da APA na busca da consolidação das ações de 

proteção desta UC. 

Assim, o zoneamento definido para esta UC organizou o espaço em áreas com graus diferenciados 

de proteção, com zonas de proteção de ecossistemas naturais, zonas de reqüalificação de áreas 

urbanizadas e zonas agrícolas, consideradas de suma importância para a manutenção das 

características rurais da APA. Além disso, o fato da população local se beneficiar diretamente com 

a criação da UC é uma estratégia fundamental para desenvolver uma mudança de visão e de atitude 

desses atores, tornando-os parceiros efetivos na gestão e proteção dos remanescentes naturais da 

UC. 

Desta forma, a partir da adoção da perspectiva socioambiental, as Unidades de Conservação passam 

a ser planejadas e geridas, tanto como locais para a proteção das áreas naturais remanescentes, 

quanto como agentes de transformação social local, como estratégia para minimizar a degradação 

ambiental e alcançar a preservação efetiva nas UC. 



44

2. METODOLOGIA 

Este item apresenta a metodologia utilizada neste trabalho para atender aos seus objetivos. 

Primeiramente, é descrito o processo de delimitação da área de estudo, formada pelos bairros de 

Dois Irmãos e Sítio dos Pintos. Em seguida, são apresentadas as quatro etapas metodológicas em 

que o desenvolvimento deste estudo foi organizado, detalhando as bases de dados e os 

procedimentos utilizados em cada uma delas, bem como seus respectivos produtos.  

2.1 Delimitação da área de estudo 

As Unidades de Conservação Parque Estadual de Dois Irmãos, Reserva Ecológica de Dois Irmãos e 

ZEPA Sítio dos Pintos, que compõem o objeto de estudo empírico desta pesquisa estão situadas na 

região noroeste da cidade, nos bairros de Dois Irmãos e Sítio dos Pintos (Figura 1).  

RECIFE

Ba irros de Doi s I rmãos  e
Sít io dos P into s
Unidade s de Conse rva ção 
objeto de e studo

Figura 1: Localização das UC que constituem o objeto de estudo empírico.  
Fonte: Prefeitura da Cidade do Recife, 2005. Com modificações. 

Estas UC estão inseridas na área urbana do Recife, nas proximidades do limite com o município de 

Camaragibe. Esta área constitui um local de intensas transformações ambientais, por conta das 

atividades humanas aí realizadas, principalmente a partir da segunda metade do século XX, 

conforme se encontra detalhado no item 3.2 desta dissertação.
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O Parque Dois Irmãos é uma Unidade de Conservação Estadual gerenciada pela Secretaria de 

Ciência Tecnologia e Meio Ambiente – SECTMA. A Reserva Ecológica de Dois Irmãos e a ZEPA 

Sítio dos Pintos são Unidades de Conservação Municipais que têm como órgão gestor a Prefeitura 

da Cidade do Recife, por meio da Diretoria do Meio Ambiente – DIRMAM. Estas UC compõem 

um mosaico nos moldes do que estabelece o Artigo 36 da Lei do SNUC, pois formam um conjunto 

de Unidades de Conservação de categorias diferentes, próximas, justapostas ou sobrepostas, apesar 

de não se encontrarem legalmente instituídas como tal. Neste caso, o Parque Dois Irmãos, com uma 

área de 387,4 hectares, tem sua área sobreposta à da ZEPA Dois Irmãos, que abrange 467,82 

hectares. Esta última limita-se a oeste com a ZEPA Sítio dos Pintos, caracterizando desta forma 

uma justaposição (Figura 2). 
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Figura 2: Mosaico de Unidades de Conservação objeto de estudo.  
Fonte: PCR, 2005a. Com modificações. 
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A área da ZEPA Sítio dos Pintos foi recentemente calculada através de lançamento cartográfico 

realizado pela PCR; FADURPE (2003), e equivale a 48,7 ha. Assim, a composição das áreas das 

Unidades de Conservação, objeto de estudo, conformam uma área de 516,52 ha (Tabela 1) 

Tabela 1: Composição da área do mosaico de Unidades de Conservação, objeto de estudo. 

Área das Unidades de Conservação (ha) 
Reserva Ecológica de Dois 

Irmãos 
ZEPA Sítio dos 

Pintos 

Área total do 
mosaico de 

Unidades de 
Conservação 

Parque 
Estadual de 
Dois irmãos 

Área restante – 
fora dos limites 

do Parque 
387,4 80,42 

467,82 48,7 516,52 
Fonte: Elaborado pela autora, 2007. 

Este mosaico de Unidades de Conservação é delimitado ao norte, pela Estada dos Macacos que 

separa as UC das ocupações Vila Val Paraíso, Estrada de Macacos 2/Vila Aritana. Ao sul o mosaico 

limita-se com a Universidade Federal Rural de Pernambuco e com a Rua Dom Manoel de Medeiros. 

Ao leste ele é delimitado pela Rodovia BR-101, que o separa das ocupações populares existentes no 

bairro do Córrego do Jenipapo e vem funcionando como uma barreira a sua expansão sobre a área 

protegida. Porém, a oeste não existe nenhuma barreira física que separe as UC das ocupações Sítio 

São Braz, Sítio dos Pintos e Córrego da Fortuna, o que aliado às deficiências na fiscalização do uso 

e ocupação do solo, possibilita sua expansão sobre os limites protegidos, ameaçando a proteção dos 

remanescentes naturais. 

Assim, estas três ocupações constituem o objeto de estudo específico deste trabalho, juntamente 

com as Unidades de Conservação que conformam o mosaico acima descrito. Porém, de modo a 

seguir limites oficiais definidos pelo município para facilitar a busca por informações e estatísticas 

públicas já existentes nas instituições, foi delimitada como área de abrangência deste estudo os 

bairros de Dois Irmãos e Sítio dos Pintos. 

De acordo com dados da PCR (2006), o bairro de Dois Irmãos possui 582,3 ha e o bairro de Sítio 

dos Pintos, apresenta uma área de 178 ha. Assim, a área de estudo possui uma área de 760,3 ha 

(Figura 3). 
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Figura 3: Situação da área de estudo – localização das ocupações e UC.  
Fonte: PCR, 2005a. Com modificações. 

2.2 A metodologia utilizada 

Esta pesquisa tem como objetivo geral discutir a perspectiva socioambiental na gestão de 

Unidades de Conservação urbanas que têm ocupação do solo para fins de moradia, visando a 

elaboração de recomendações para o seu planejamento e gestão. 
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Para aprofundar o entendimento desta questão na área de Dois Irmãos e Sítio dos Pintos, foram 

delimitados os seguintes objetivos específicos: 

Identificar as atividades ilegais quanto ao uso do solo e dos recursos naturais desenvolvidas 

na área de estudo e sua relação com a situação de exclusão socioambiental da população; 

Identificar os tipos de degradação ambiental causados pelo desenvolvimento destas 

atividades na área de estudo; 

Mensurar a perda de área natural e o crescimento da ocupação para fins de moradia nas UC, 

objeto de estudo. 

De forma a atender aos objetivos acima descritos, o estudo foi metodologicamente organizado em 

quatro etapas, conforme descrito a seguir. 

A  etapa 1 visa caracterizar a situação de exclusão socioambiental da população que habita na área 

de estudo. A etapa 2 busca identificar as atividades ilegais quanto ao uso do solo e dos recursos 

naturais desenvolvidas na área de estudo e sua relação com a exclusão socioambiental da 

população. A etapa 3 busca identificar os tipos de degradação ambiental causados pelas atividades 

ilegais. E por fim, a etapa 4 busca mensurar a perda de área natural e o crescimento da ocupação 

para fins de moradia nas UC, objeto de estudo, a partir da análise do uso e ocupação do solo na área 

de estudo, conforme sintetizado na Figura 4. 

Figura 4: Organização das etapas metodológicas. Fonte: Elaborado pela autora, 2007. 

A seguir, é apresentado o detalhamento de cada uma dessas etapas, descrevendo as bases de dados e 

os procedimentos metodológicos utilizados, bem como seus respectivos produtos. 
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MENSURAÇÃO 4

PERDA DE ÁREA 
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2.2.1 Caracterização da exclusão socioambiental da população 

Esta etapa utiliza como fonte de dados a Pesquisa do Mapa de Exclusão/inclusão Socioambiental da 

Cidade do Recife (CAVALCANTI et al., 2006), que mediu as desigualdades existentes entre os 

bairros da cidade, e entre os setores censitários4 que os compõem, constituindo uma base de 

informações para diversos tipos de análise da realidade urbana. 

É importante esclarecer que o Índice de Exclusão/inclusão Socioambiental é um índice composto 

formado pela soma do Índice de Exclusão/inclusão de Autonomia de Renda, Índice de 

Exclusão/inclusão de Desenvolvimento Educacional, Índice de Exclusão/inclusão de 

Habitabilidade e do Índice de Exclusão/inclusão de Eqüidade, conforme ilustrado na Figura 5. 

Figura 5: Composição do Índice de Exclusão/inclusão Socioambiental do Recife, de acordo com Cavalcanti et al. (2006). 
 Fonte: Elaborado pela autora, 2007. 

Para cada índice foi estabelecido um Padrão de Referência de Inclusão - PRI, a partir do qual as 

variáveis que compõem cada índice eram somadas para formar os índices de exclusão, quando 

menores que o PRI, ou os índices de inclusão, quando iguais ou maiores que o PRI 

(CAVALCANTI et al., 2006). 

Estes índices foram apresentados a partir de uma escala numérica que vai de -1 a +1, onde os 

valores negativos representam a exclusão, o zero representa o Padrão de Referência de Inclusão 

para a cidade do Recife, e os valores positivos representam a inclusão. Desta forma, a população 

encontra-se em situação de exclusão nos bairros que apresentam índice negativo, e em situação de 

inclusão nos bairros que apresentam índice positivo (CAVALCANTI et al., 2006). 

Além disso, os valores apresentados pelo Índice de Exclusão/inclusão Socioambiental foram 

georreferenciados, de modo a serem também apresentados na forma de mapa, facilitando a leitura 

das desigualdades existentes entre os bairros da cidade, e entre os setores censitários que os 

compõem. 

4 Setor censitário é definido como o agrupamento contínuo de aproximadamente 300 domicílios, correspondendo a 
menor unidade de agregação de dados do Censo Demográfico (2000). Os bairros são a forma de agregação de dados 
imediatamente superior aos setores censitários. Portanto, um bairro é formado por um conjunto de setores censitários. 
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Neste estudo, as informações fornecidas pela pesquisa anteriormente descrita foram analisadas de 

forma a:  

1. Caracterizar os bairros onde se situam as Unidades de Conservação do Recife, quanto às 

pressões sofridas por conta da situação de exclusão socioambiental de sua população;  

2. Detalhar a situação da exclusão na área de estudo. 

A primeira análise, acima mencionada, foi realizada através da sobreposição do Mapa de 

Localização das Unidades de Conservação da Cidade do Recife, desenvolvido pela Prefeitura da 

Cidade do Recife (2006); com o Mapa do Índice de Exclusão/inclusão Socioambiental nos bairros 

do Recife, desenvolvido por Cavalcanti et al. (2006). Em seguida, foram identificados os bairros 

onde se situam as UC e sua situação quanto a exclusão/inclusão socioambiental. Por fim, é realizada 

uma análise quantitativa, apresentando como resultado a quantidade e a percentagem dos bairros 

com UC onde a população se encontra excluída e onde ela se encontra incluída, em relação ao total 

de bairros com UC no Recife. 

Para realização da segunda análise, citada anteriormente, foram detalhadas apenas as variáveis que 

compõem o Índice de Exclusão/inclusão de Autonomia de Renda e o Índice de 

Exclusão/inclusão de Habitabilidade na área de estudo, considerando que, hipoteticamente, eles 

influenciam diretamente no tipo de atividade ilegal aí desenvolvida. Além disso, foi detalhada a 

situação do Índice de Exclusão/inclusão Socioambiental nos setores censitários dos bairros de 

Dois Irmãos e Sítio dos Pintos, de modo a identificar as desigualdades intra-bairro e sua 

localização em relação às ocupações ilegais para fins de moradia, conforme descrito a seguir. 

i) Índice de Exclusão/inclusão de Autonomia de Renda 

Este índice tem como variável a renda do responsável por domicílio particular permanente 

utilizando o Censo Demográfico (2000) como base de dados (CAVALCANTI et al., 2006). 

É importante esclarecer que o domicílio particular permanente é definido como aquele construído 

para servir exclusivamente à habitação e que, no momento da coleta dos dados, tinha a finalidade de 

servir de moradia a uma ou mais famílias. Já o responsável pelo domicílio é definido como a pessoa 

reconhecida pelos demais moradores como chefe da família ou pessoa que detém autoridade e 

responsabilidade pelos negócios da família. Geralmente é associada à pessoa que provém a maior 

fonte de sustento da família (IBGE, 2000). 

Neste índice, o Padrão de Referência de Inclusão – PRI para o Recife foi estipulado como o 

intervalo entre 2 e 5 salários mínimos, ou seja, rendas inferiores a este intervalo compõem o Índice 

de Exclusão de Autonomia de Renda, representado pelo intervalo de -1 a 0. Já as rendas superiores 
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a este intervalo compõem o Índice de Inclusão de Autonomia de Renda, representado pelo intervalo 

de 0 a 1 (CAVALCANTI et al., 2006). 

Assim, o detalhamento deste índice possibilita o entendimento da suficiência ou insuficiência do 

poder aquisitivo para uma família ou pessoa viver com dignidade. A escolha deste índice para 

detalhamento parte do pressuposto de que, se uma família possui rendimentos suficientes para 

atender suas necessidades básicas, não haverá a necessidade de utilizar os recursos naturais 

existentes nas UC para este fim. 

A análise deste aspecto foi realizada da seguinte forma: a distribuição percentual dos responsáveis 

por domicílio particular permanente foi apresentada em forma de tabela e organizada de forma a 

agrupar os valores abaixo do PRI e aqueles acima do PRI. Em seguida, foi realizada uma análise 

quantitativa para demonstrar a proporção entre o percentual de responsáveis por domicílio excluídos 

e incluídos na área de estudo. 

ii) Índice de Exclusão/inclusão de Habitabilidade 

O Índice de Exclusão/inclusão de Habitabilidade, desenvolvido por Cavalcanti et al. (2006), é 

composto pela soma do Índice de Exclusão de Qualidade Ambiental e do Índice de 

Exclusão/inclusão de Densidade Domiciliar. O Índice de Exclusão de Qualidade Ambiental é 

formado pelas seguintes variáveis: precário abastecimento d’água, precário esgotamento 

sanitário e precário destino do lixo, utilizando como base os dados do Censo Demográfico de 

2000 para domicílios particulares permanentes.

Desta forma, a variável precário abastecimento d’água é composta pela soma do percentual de 

domicílios particulares permanentes com abastecimento d’água através de reservatório ou caixa 

d’água, por água das chuvas, por carro-pipa ou ainda por poço ou nascente localizado fora do 

terreno ou da propriedade onde está construído o domicílio. A variável precário esgotamento 

sanitário é composta pela soma do percentual de domicílios particulares permanentes com 

esgotamento por fossa rudimentar, vala, dejetos despejados diretamente em rio, lago ou mar, outro 

escoadouro e domicílios sem banheiro ou sanitário. E por fim, a variável precário destino do lixo é 

composta pela soma do percentual de domicílios particulares permanentes com lixo queimado, 

enterrado, jogado em terreno baldio ou logradouro, jogado em rio, lago ou mar ou outro destino 

(CAVALCANTI et al., 2006). 

Já o Índice de Exclusão/inclusão de Densidade Domiciliar caracteriza-se pelo número total de 

moradores por domicílio particular permanente, sendo adotado como Padrão de Referência de 

Inclusão o valor de 5 moradores por domicílio, ou seja, domicílios com até 5 moradores por 
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domicílio foram considerados incluídos e aqueles com mais de 5 moradores por domicílio foram 

considerados excluídos (CAVALCANTI et al., 2006). 

A composição do Índice de Exclusão/inclusão de Habitabilidade é ilustrada na Figura 6, a seguir. 

Figura 6: Composição do Índice de Exclusão/inclusão de Habitabilidade, de acordo com Cavalcanti et al. (2006). 
 Fonte: Elaborado pela autora, 2007. 

Portanto, o Índice de Exclusão/inclusão de Habitabilidade está relacionado não somente às 

condições sociais e econômicas da população, como representa, principalmente, as condições 

ambientais do local onde se vive. Desta forma, ele foi selecionado para detalhamento neste estudo 

por ser capaz de sintetizar os aspectos da realidade ambiental na área de estudo no que diz respeito à 

degradação provocada pelas deficiências no saneamento básico e pela densidade da população.  

A análise deste aspecto foi realizada da seguinte forma: a distribuição percentual dos domicílios 

particular permanente quanto ao precário abastecimento d’água, precário esgotamento sanitário e 

precário destino do lixo foi apresentada em forma de tabela, juntamente com a distribuição 

percentual dos domicílios quanto à densidade domiciliar. Em seguida, foi realizada uma análise 

quantitativa para identificar as variáveis que representam os maiores problemas na área de estudo. 

Além disso, os percentuais foram recalculados utilizando a base de dados da PCR; FADURPE 

(2003) especificamente para a área das ocupações Sítio São Braz, Sítio dos Pintos e Córrego da 

Fortuna, de modo a avaliar sua situação de exclusão de habitabilidade em relação às demais áreas 

dos bairros de Dois Irmãos e Sítio dos Pintos. 

iii) Índice de Exclusão/inclusão Socioambiental nos setores censitários 

O detalhamento do Índice de Exclusão/inclusão Socioambiental nos setores censitários da área de 

estudo, possibilita compreender as desigualdades existentes dentro dos bairros de Dois Irmãos e 

Sítio dos Pintos, e comparar sua localização com relação às ocupações ilegais para fins de moradia 

aí existentes. 
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permanentes com 
abastecimento d’água 

através de reservatório ou 
caixa d’água, água das 

chuvas, carro-pipa, poço 
ou nascente localizado fora 
do terreno ou propriedade. 

ÍNDICE DE 
EXCLUSÃO/INCLUSÃO DE 
DENSIDADE DOMICILIAR 

PRI= 5 moradores por 
domicílio particular 

permanente. 

PRECÁRIO 
ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 
Soma do percentual de 
domicílios particulares 

permanentes com 
esgotamento por fossa 
rudimentar, vala, com 

dejetos despejados 
diretamente em rio, lago 

ou mar, outro escoadouro 
e domicílios sem banheiro 

ou sanitário.

PRECÁRIO DESTINO 
DO LIXO 

Soma do percentual de 
domicílios particulares 
permanentes com lixo 
queimado, enterrado, 

jogado em terreno baldio 
ou logradouro, jogado em 
rio, lago ou mar ou outro 

destino. 
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Esta análise foi realizada, neste estudo, através da sobreposição do Mapa do Índice de 

Exclusão/inclusão Socioambiental nos setores censitários da cidade do Recife (CAVALCANTI et

al., 2006), com o Mapa de delimitação das ocupações ilegais para fins de moradia, realizado pela 

autora com base nas imagens de satélite da área de estudo (PCR, 2002). Desta forma, foi possível 

comparar o índice de exclusão da área onde se situam as ocupações, com as demais áreas dos 

bairros estudados. 

2.2.2 Identificação das atividades ilegais e sua relação com a exclusão socioambiental da 

população 

Para tanto, inicialmente foram pesquisadas a legislação ambiental e urbanística que regulamentam o 

uso do solo e dos recursos naturais na área de estudo. Esta legislação foi utilizada como base para 

identificação das atividades, já que ela estabelece as proibições aplicáveis à área de estudo. Em 

seguida, iniciou-se a identificação das atividades ilegais através da análise documental, 

bibliográfica e da observação direta na área de estudo. 

As fontes documentais utilizadas foram o Registro de Ocorrências da Brigada Ambiental (2004-

2006) e o Relatório de Atuação da Brigada Ambiental (2006). A Brigada Ambiental constitui o 

setor da Guarda Municipal responsável pela fiscalização do entorno das Unidades de Conservação 

do Recife. Esta Guarda trabalha de forma a prevenir e coibir agressões ambientais, circulando 

diariamente em todo o perímetro das UC, realizando o controle do uso do solo, autuando as 

infrações ambientais e apreendendo os equipamentos utilizados nestas infrações. 

As ocorrências identificadas nessas vistorias são anotadas no Registro de Ocorrências, que compõe 

um banco de dados oficial sobre as atividades ilegais desenvolvidas nas UC e suas proximidades. 

Porém, como os registros existentes só se referiam ao período de 2004 a 2006, utilizou-se a análise 

da bibliografia para identificação das atividades ilegais ocorridas em períodos anteriores. 

As fontes bibliográficas utilizadas foram o estudo realizado pela Engenheira Florestal Isabelle 

Meunier (1998), por constituir um dos primeiros trabalhos a identificar as atividades ilegais 

desenvolvidas no entorno da Mata de Dois Irmãos, sendo reconhecido e publicado pela SECTMA; e 

o diagnóstico realizado pela PCR; FADURPE (2003) para a recategorização da ZEPA Sítio dos 

Pintos.

Além disso, foram realizadas observações diretas na área de estudo para identificação e registro 

fotográfico das atividades ilegais aí desenvolvidas. Foram realizadas três visitas à área de estudo no 

mês de outubro de 2006, em companhia da equipe da Brigada Ambiental, onde as atividades foram 

identificadas, localizadas em mapa e fotografadas. 
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As informações das fontes documentais, bibliográficas e das observações in loco foram 

sistematizadas numa tabela contendo o nome da atividade e o local onde foi constatada sua 

realização em cada uma das fontes utilizadas. Além disso, foi construído um mapa de localização 

das atividades ilegais desenvolvidas na área de estudo, de modo a permitir uma melhor visualização 

de sua distribuição e dos locais de maior incidência dessas atividades.  

Por fim, analisam-se conjuntamente as atividades ilegais desenvolvidas na área de estudo e a 

situação de exclusão socioambiental da população, de forma a demonstrar a relação existente entre 

estes dois aspectos. 

Assim, os produtos desenvolvidos nesta etapa e naquela descrita anteriormente, vêm a atender ao 

primeiro objetivo específico deste estudo. 

2.2.3 Identificação dos tipos de degradação ambiental na área de estudo 

A identificação da degradação ambiental foi executada com base em estudos científicos sobre a área 

de estudo, desenvolvidos anteriormente, e em observações in loco, realizadas durante as mesmas  

visitas descritas na etapa anterior.  

As principais fontes bibliográficas utilizadas foram os estudos realizados por Azevedo Júnior et al.,

(1998); Coutinho et al., (1998); Cruz et al., (1998); Guerra et al., (1998); Tabarelli (1998); e pela 

PCR; FADURPE (2003). 

As informações foram sistematizadas de forma a classificar a degradação em quatro categorias, a 

saber: degradação do solo, da água, da fauna e da flora. Esta etapa apresenta como produto final o 

quadro síntese da degradação ambiental  na área de estudo, que identifica os diversos tipos de 

degradação existentes na área, bem como as atividades ilegais que as provocaram. 

Desta forma, atendeu-se ao segundo objetivo específico deste estudo. 

2.2.4 Mensuração da perda de área natural remanescente e do crescimento das ocupações ilegais 

para fins de moradia 

Esta etapa vem a atender ao terceiro e último objetivo específico deste trabalho. 

O método utilizado nesta etapa foi a interpretação de imagens de sensoriamento remoto. De

acordo com Novo (1998) e Florenzano (2002), sensoriamento remoto é definido como a tecnologia 

que permite a aquisição de informações sobre a superfície terrestre sem que haja contato direto com 
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a mesma. As informações são obtidas através de sensores capazes de captar e registrar a energia 

refletida ou emitida pela superfície terrestre.  

Os sensores denominados imageadores fornecem como resultado uma imagem da superfície 

observada, como fotos aéreas e imagens de satélite que são capazes de fornecer uma visão de 

conjunto e multitemporal de extensas áreas da superfície terrestre, possibilitando o estudo e 

monitoramento do meio ambiente e sua transformação. Uma imagem, nada mais é do que o registro 

do estado da superfície terrestre num determinado momento (FLORENZANO, 2002).  

Neste estudo a interpretação de imagens referentes a uma série temporal foi utilizada para 

estudar a dinâmica da área de estudo causada pelas variações no uso e ocupação do solo. 

Desta forma, através da comparação entre imagens da área de estudo em diferentes anos, essas 

alterações puderam ser dimensionadas, permitindo mensurar a perda de área natural remanescente e 

o crescimento da ocupação para fins de moradia nas UC, objeto deste estudo. 

Assim, inicialmente, foi delimitado o recorte temporal a ser analisado neste estudo, de forma a 

proceder a aquisição das imagens a serem interpretadas. Assim, selecionou-se inicialmente, com 

base no conhecimento da evolução histórica da área de estudo, três períodos como referência para 

aquisição das imagens: década de 1970, época em que ocorre a intensificação da ocupação; entre 

1986 e 1996, época referente à criação das primeiras leis de proteção ambiental da área e instituição 

das Unidades de Conservação; e o período de 2000 a 2006, de modo a registrar a situação mais 

recente da problemática na área de estudo. 

Assim, de acordo com os dados disponíveis nas instituições públicas, foram adquiridas as seguintes 

imagens de sensoriamento remoto: 

Fotografias aéreas na escala 1:6.000, em meio digital, referente ao ano de 1975, adquiridas 

na Agência CONDEPE/FIDEM; 

Fotografias aéreas na escala 1:6.000, em meio digital, referente ao ano de 1997, adquiridas 

na Agência CONDEPE/FIDEM; 

Imagem de satélite tipo Quickbird, com resolução de 60 cm, em meio digital, referente ao 

ano de 2002, adquirida na Prefeitura da Cidade do Recife. 

Partiu-se, então, para a definição dos temas que seriam delimitados durante a interpretação das 

imagens. Assim, com base nos dois resultados principais a serem alcançados nesta etapa, ela foi 

dividida metodologicamente em duas fases, apresentas a seguir. 
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i) Dinâmica ambiental da área de estudo 

Com o objetivo de mensurar a perda de área natural nas UC objeto de estudo, esta fase realiza a 

interpretação das imagens de sensoriamento remoto de forma a delimitar os seguintes temas, 

classificadas conforme o grau de antropismo neles presente:  

Área antropizada: são as áreas mais alteradas pela ação humana, formadas pela ocupação 

urbana consolidada, onde predominam grandes áreas construídas e áreas de solo 

impermeável; 

Área de simplificação dos sistemas naturais: são áreas onde a ação humana provocou 

alterações nos ecossistemas naturais, mas ainda não destruiu totalmente sua capacidade de 

exercer alguma função ambiental, como permitir a drenagem das chuvas, servir de abrigo à 

fauna e proteger as encostas. É formada por áreas de uso agrícola, áreas de solo exposto, 

áreas de vegetação degradada ou alterada pelo homem. Nestas áreas a vegetação original 

ainda é capaz de se recuperar, caso sejam cessadas as ações antrópicas aí desenvolvidas;

Área natural remanescente: formada pelos fragmentos restantes da vegetação original de 

Mata Atlântica, que anteriormente cobria toda a área de estudo. 

Assim, os principais produtos desta fase são: 

Mapas da área de estudo com a delimitação dos temas acima descritos, nos anos de 1975, 

1997 e 2002; 

Tabelas e gráficos apresentando a área de cada tema nos anos de 1975, 1997 e 2002; 

Mapa ilustrando a perda de área natural no período de 1975 a 2002; 

Tabelas e gráficos mensurando a perda de área natural no período de 1975 a 2002. 

ii) Dinâmica da ocupação para fins de moradia 

Nesta fase, a interpretação das imagens de sensoriamento remoto foi realizada com o objetivo de 

delimitar a área das ocupações Sítio São Braz, Sítio dos Pintos e Córrego da Fortuna, de modo a 

mensurar o seu crescimento sobre os limites das UC Parque Estadual de Dois Irmãos, Reserva 

Ecológica de Dois Irmãos e ZEPA Sítio dos Pintos. 

Deste modo, esta fase apresenta como principais produtos: 
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Mapas delimitando a ocupação para fins de moradia na área de estudo nos anos de 1975, 

1997 e 2002; 

Tabelas e gráficos apresentando a área da ocupação para fins de moradia na área de estudo 

nos anos de 1975, 1997 e 2002; 

Mapa ilustrando o crescimento da ocupação para fins de moradia no período de 1975 a 

2002;

Tabelas e gráficos mensurando o crescimento da ocupação para fins de no período de 1975 a 

2002.

Como esta pesquisa utilizou imagens em formato digital, os dados foram analisados diretamente na 

tela do computador através do uso do programa AutoCAD 2000. O conjunto de imagens referente a 

cada ano foi inserido no programa como arquivos do tipo raster. Em seguida, procedeu-se à 

montagem das imagens na forma de um mosaico, de modo a compor uma vista que abrangesse toda 

a área de estudo. A estes mosaicos, foram sobrepostos um mapa com informações básicas sobre a 

área de estudo, como principais corpos d’água, vias e os limites das UC objeto deste estudo. Este 

mapa foi executado a partir das seguintes bases cartográficas, obtidas também em meio digital: 

Mapa da Nucleação Centro (2003), adquirido na Agência CONDEPE/FIDEM; 

Mapa da delimitação dos bairros do Recife, adquirido na Prefeitura da Cidade do Recife; 

Mapa da delimitação das Unidades de Conservação Reserva Ecológica de Dois Irmãos de 

acordo com a Lei 16.176/96, adquirido na Prefeitura da Cidade do Recife; 

Mapa de delimitação da ZEPA Sítio dos Pintos de acordo com lançamento cartográfico da 

PCR, FADURPE, 2003, adquirido na Prefeitura da Cidade do Recife; 

Mapa de delimitação do Parque Estadual de Dois Irmãos segundo a descrição dos limites 

presente na Lei Estadual Nº 11.622/98, desenvolvido pela autora em estudo anterior 

(BRAGA, 1994).

Assim, foram criados mapas base da área de estudo referentes ao ano de 1975, 1997 e 2002, que 

foram utilizados para a interpretação das imagens (Anexos 1, 2 e 3). Em seguida, sobre os mapas 

base, através da identificação e análise visual, os objetos e áreas referentes a cada tema específico 

foram delimitados com o uso do cursor, conformando polígonos dentro da área de estudo (Figura 

7). Assim, foram construídos diferentes planos de informação, que poderiam gerar mapas 
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isoladamente ou em conjunto. Posteriormente, foi calculada a área de cada um desses polígonos e 

criado um quadro que apresenta a situação da área de estudo nos anos de 1975, 1997 e 2002.  

Figura 7: Ilustração das etapas da interpretação de imagem de sensoriamento remoto realizada neste estudo. Exemplo utilizado - 
situação do uso do solo na área de estudo no ano de 2002. Fonte: Desenvolvido pela autora, 2007. 

Analisando a variação das áreas nos três anos estudados foi possível mensurar a perda de área 

natural e o crescimento da ocupação para fins de moradia nas UC, objeto de estudo. Os resultados 

desta etapa foram apresentados na forma de mapas, tabelas e gráficos. 

Vale ressaltar que a unidade de medida utilizada oficialmente pela Prefeitura da Cidade do Recife 

no cálculo  das áreas urbanas é o hectare5. Portanto, ela foi adotada também neste trabalho, já que as 

medidas oficiais das áreas dos bairros e das Unidades de Conservação, usadas como base para o 

cálculo das percentagens encontravam-se nesta unidade, conforme foi apresentado na Tabela 1. 

Assim, com base nos resultados das duas fases anteriormente descritas, foi possível analisar 

conjuntamente a área antropizada e a área ocupada para fins de moradia, pois como na área de 

estudo são desenvolvidos diversos tipos de usos urbanos, estes também podem provocar o 

crescimento da antropização nas UC, objeto de estudo. Assim, esta análise permitiu mensurar 

quanto da área antropizada existente nas UC é formada pelas ocupações para fins de moradia. 

Portanto, seguindo esta metodologia foi possível atender todos os objetivos específicos 

estabelecidos neste estudo e, por fim, elaborar recomendações para o planejamento das Unidades de 

Conservação objeto de estudo a partir da perspectiva socioambiental, em atendimento ao objetivo 

geral deste trabalho. 

5 1 hectare equivale a 10.000 m2.
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3. DOIS IRMÃOS E SÍTIO DOS PINTOS 

Este capítulo apresenta os resultados das atividades desenvolvidas em atendimento aos objetivos 

específicos deste estudo. Inicialmente é apresentada uma contextualização do problema, abordando 

a importância do bioma da Mata Atlântica no Brasil e sua situação na cidade do Recife, onde o 

paulatino crescimento da ocupação urbana reduziu sua área a apenas alguns remanescentes,  

protegidos legalmente através da criação de Unidades de Conservação. Busca-se também 

demonstrar como estas UC encontram-se atualmente sob constantes pressões antrópicas, resultantes 

dos problemas ambientais da cidade e, principalmente, em razão dos elevados índices de exclusão 

socioambiental das populações que habitam suas proximidades. 

Em seguida, apresenta-se uma caracterização da área de estudo, ou seja, dos bairros de Dois Irmãos 

e Sítio dos Pintos. Iniciando com um breve histórico, descreve-se a situação atual da área 

abordando, principalmente, os remanescentes naturais situados nas Unidades de Conservação 

Parque Estadual de Dois Irmãos, Reserva Ecológica de Dois Irmãos e ZEPA Sítio dos Pintos, e as 

ocupações para fins de moradia aí existentes, quais sejam: ocupação Sítio São Braz, Sítio dos Pintos 

e Córrego da Fortuna. 

Por fim, são apresentados os principais produtos obtidos neste estudo, a saber: a identificação das 

atividades ilegais desenvolvidas na área de estudo, quanto ao uso do solo e dos recursos naturais, e 

sua relação com a situação de exclusão socioambiental da população; a identificação dos tipos de 

degradação ambiental causados por estas atividades; e a mensuração da perda de área natural e do 

crescimento da ocupação para fins de moradia na área das UC, objeto deste estudo. 

3.1 A ocupação urbana e os remanescentes naturais no Recife. 

O Recife está situado na área de abrangência do bioma da Mata Atlântica, definido como o conjunto 

de formações florestais e ecossistemas associados situados na costa atlântica brasileira (MMA, 

2004). De acordo com estudos da ONG SOS Mata Atlântica e do INPE, este bioma é composto por 

cinco tipos de formações florestais: floresta ombrófila densa, floresta ombrófila mista, floresta 

ombrófila aberta, floresta estacional semidecidual e floresta estacional decidual. A maior parte das 

formações florestais da Mata Atlântica é ombrófila, ou seja, se desenvolve mesmo com altos índices 

pluviométricos. A floresta ombrófila pode ser densa, mista ou aberta, de acordo com a quantidade 

de camadas intermediárias situadas entre as copas das árvores mais altas e o solo. Nas formações 

estacionárias, as árvores perdem parcial ou totalmente suas folhas conforme a estação do ano. A 
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classificação semidecidual e decidual refere-se a quantidade de folhas perdidas – metade ou quase 

todas respectivamente (GUIMARÃES et al., 2001). 

Além dessas formações florestais, compõem o bioma da Mata Atlântica os chamados ecossistemas 

associados, que se desenvolvem contigüamente a ela, como os manguezais, as restingas, os campos 

de altitude, os brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste. Estes não são exatamente iguais 

à floresta, mas compartilham com ela várias espécies, a tal ponto que não é possível traçar limites 

(MMA, 2004). 

Da área original da Mata Atlântica em território brasileiro, estimada em 1.306.421 km2, restam 

apenas cerca de 102.000 km2, correspondente a 7,84% de sua cobertura original, distribuída em 

pequenas manchas verdes (MMA, 2004) (Figura 8). 

Figura 8: Área originalmente ocupada pela Mata Atlântica em 1500 e área remanescente atual. Fonte: Fundação SOS 
Mata Atlântica, 2005. Disponível em: <http://www.sosma.org.br/index.php?section=atlas&action=atlas>                     

Acesso em: 9 mar. 2007. 

Mesmo reduzida e fragmentada, a Mata Atlântica continua a ter importância vital para o país, pois 

ainda apresenta um dos maiores índices mundiais de biodiversidade, abrigando mais de 20 mil 

espécies de plantas, das quais 50% são endêmicas, ou seja, não existem em nenhum outro lugar do 

mundo; e 1,6 milhões de espécies de animais, em números apenas estimados, pois um grande 

número de espécies existente neste bioma ainda são desconhecidas pela ciência (GUIMARÃES et 

al., 2001). 
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Além disso, neste bioma que é produzido cerca de 70% do PIB brasileiro. Nele vivem 

aproximadamente 120 milhões de pessoas – o que equivale a 70% da população brasileira. Assim, 

muitos fragmentos de Mata Atlântica convivem com metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte, Salvador e Recife (MMA, 2004)

Nestas cidades, os remanescentes da Mata Atlântica representam a garantia de qualidade de vida 

para seus habitantes, pois são responsáveis pelo controle da temperatura, umidade e chuvas; 

abrigam uma grande variedade de espécies da fauna e flora, protegem o solo contra erosão e 

deslizamentos, e absorvem a água das chuvas, controlando as inundações. Além disso, as nascentes 

e mananciais por eles protegidos são utilizadas como fonte do abastecimento d’água urbano (THE 

NATURE CONSERVANCY, 2006). 

A cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, situa-se na costa do Nordeste brasileiro nas 

coordenadas 8°04’03”S e 34°55’00”W. Possui uma área de 220 km2, constituindo o núcleo central 

de uma aglomeração metropolitana com 2.238 km2, que abrange 14 municípios (PCR, 2006b). 

Geograficamente, como nos descreve Castro (1948), o Recife está situado em terras baixas de uma 

extensa planície aluvional que se estende desde a costa marinha até uma cadeia irregular de colinas 

que a envolve em semi-círculo e a separa das terras mais onduladas do interior (Figura 9). 

Figura 9: Desenho esquemático da configuração geográfica do Recife, segundo J. C. Branner. Fonte: Castro, 1948. 

Na época da chegada dos colonizadores portugueses, essa planície era constituída por ilhas, 

penínsulas, alagados, mangues e paúis, envolvidos pelos rios Capibaribe e Beberibe que ao passar 

pelas colinas, espalhavam-se pela planície alagável indo desaguar no mar, onde uma faixa de 

arrecifes percorre toda extensão do seu litoral.
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Nas palavras de Castro (1948), foi nessa área, mistura ainda incerta de terra e de água, que se 

desenvolveu a cidade do Recife. Originalmente, esse espaço físico era ocupado pelo bioma da 

Mata Atlântica em três tipos de ecossistemas que se encontravam assim distribuídos: nas praias e 

dunas arenosas mais próximas ao mar situava-se o ecossistema de restinga; nas áreas da planície 

alagável próxima aos rios, desde a costa até os limites alcançados pela maré, situavam-se os 

manguezais; e nos solos mais enxutos, levemente mais altos e, principalmente, nas colinas, situava-

se a floresta ombrófila densa (Figuras 10, 11a, 11b, 11c e 12). 

Figura 10: Vegetação de restinga – Praia de Boa Viagem. Fotografia de 1908, autor desconhecido. Acervo da 
Fundação Joaquim Nabuco. Fonte: <http://www.ccba.com.br/asp/cultura/expo/011212-fotografalemaes/link-fotos.asp> 

Acesso em: 6 mar. 2007. 

     Figura 11a, 11b, 11c: manguezal nas proximidades de Boa Viagem. Fotos de Augusto Stahl, 1858-1959.                  
Fonte: Pereira da Costa, 2001. 

Figura 12: Vegetação de Mata em colina situada nas cercanias do Recife –  no centro, dois Visgueiros sobressaem no 
dossel da floresta. Fonte: Foto de Augusto Stahl, 1858. Coleção Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Fonte: 

<http://www.ccba.com.br/asp/cultura/expo/011212-fotografalemaes/link-fotos.asp> Acesso em: 6 mar. 2007. 
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A ocupação do Recife iniciou-se com o aproveitamento da sua conformação geográfica natural para 

a implantação de um porto, que servia de apoio ao embarque e desembarque de mercadorias para o 

núcleo urbano de Olinda – na época a povoação mais importante de Pernambuco. Desta forma, 

foram sendo construídos armazéns, casas para oficiais, palhoças para carregadores, marinheiros e 

pescadores, formando-se uma pequena aldeia denominada “Povo ou Povoação dos Arrecifes”,  

situada na extremidade sul da península, como já é registrado em 1537 (PCR, 2005b).  

Nesta época, os ecossistemas naturais passaram a ser devastados para exploração do pau-brasil e 

para implantação dos primeiros engenhos de cana-de-açúcar. Esses engenhos situavam-se, 

principalmente, nas várzeas férteis dos rios Capibaribe e Beberibe, onde prosperou sobremaneira a 

indústria do açúcar, cujos produtos eram transportados facilmente em barcaças pelo leito dos rios 

até o Porto do Recife. Dessas várzeas também provinham os alimentos consumidos pela população, 

conforme descreve Adriano Verdonck, em 1630: 

Esta várzea dista duas a três milhas do Recife, é a melhor e mais bela moradia, dentre os 
demais lugares de Pernambuco, o principal deles e de onde vem a maior e melhor parte do 
açúcar. Grande povoação e muito habitada, tem muitas e belas casas, residências de gente 
de qualidade e de pessoas ricas; possuem os seus habitantes toda a casta de animais 
domésticos, e tem o peixe, camarões [...] carangueijos, caça, toda sorte de legumes das 
suas hortas, e frutos dos seus pomares, cereais, além da cultura da mandioca, a melhor 
farinha, e tudo em abundância. (VERDONCK apud PEREIRA DA COSTA, 2001. p.169-
170) (Figura 13).

Figura 13: Panorama da Várzea do Capibaribe, em fototipia publicada no Álbum de Pernambuco (1900) – Acervo da 
Fundação Joaquim Nabuco. Fonte: Pereira da Costa, 2001. 

Segundo Castro (1948) foi com a chegada dos holandeses que se operou a fixação definitiva da 

cidade do Recife em sua localização atual, já que estes, por razões estratégico-militares e 

comerciais, preferiram a área do Recife para estabelecer seu principal núcleo urbano em 

Pernambuco (Figura 14). 
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Figura 14: Vista do porto do Recife a partir de Olinda – observa-se a vegetação ainda presente na Ilha de Antônio Vaz 
e na Boa Vista. Fonte: Tela de Franz Post (século XVII). Fonte: <http://www.longoalcance.com.br/brecife/banco.htm> 

Acesso em: 5 dez. 2006. 

Foi através de sucessivos aterros nas áreas de mangue, desmatamentos e desmontes nas terras mais 

altas que foi sendo construída a cidade do Recife. 

Inicialmente com os holandeses, que através de aterros e da construção de canais e diques, 

expandiram a área ocupada que passou a abranger a península do Recife e a Ilha de Antônio Vaz 

que até então era descrita como “um vasto mangue coberto pela maré e no qual emergiam algumas 

ilhotas” (FOURNIÉ & BÉRINGER apud CASTRO, 1948). Posteriormente, com os portugueses 

que reconquistaram Pernambuco em 1654, dando prosseguimento ao desenvolvimento do Recife 

enquanto núcleo urbano. 

No século XVIII, a expansão urbana avançou sobre a área da Boa Vista também através de aterros, 

incorporando mais um bairro à cidade (Figura 15). Assim, a cidade foi se estendendo, cada vez 

mais, em direção aos engenhos. 

Atual Bairro da 
Boa Vista

Ilha de Antônio Vaz – 
atual Bairros de Sto 
Antônio e São José Península do Recife – 

atual Bairro do 
Recife 
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Figura 15: Detalhe da Ponte da Boa Vista (séc XIX), visualizando-se mangues e matas ao fundo – Litogravura de Emil 
Bauch. Fonte: <http://www.recife.pe.gov.br/pr/seccultura/fccr/historia> Acesso em: 22 jan 2007. 

Esses engenhos, segundo Pereira da Costa (2001) representavam centros autônomos de vida, de 

grande atividade, de cultura, de população numerosa, redutos de riqueza e prosperidade que tinham 

como centro comum o Porto do Recife. Porém, ao final do século XVIII, a relativa estagnação da 

produção açucareira decorrente da concorrência com as Antilhas marcou o início da desativação dos 

engenhos, cujas terras transformaram-se em sítios ou chácaras. Alguns eram tão extensos que 

englobavam áreas de mata, como descreve os anúncios de jornal citados por Gonsalves de Melo 

(2001) (Figuras 16).

Vende-se o sítio denominado Espinheiro [...] sumamente extenso de terras, em cujo sítio se 
acha pertencente ao mesmo um terreno em mata, terra virgem que nunca nela se plantou.
(Diário de Pernambuco, 1828).

Aluga-se ou vende uma grande sítio em Beberibe de Baixo ou Fundão [...] com bastante 
arvoredo a alguma mata. (Diário de Pernambuco, 1833).

Vende-se o grande e rendoso Sítio das Roseiras [...] defronte da Capela do Rosarinho, com 
casa de sobrado grande cercado de gado e um pedaço de mata dentro. (Diário de 
Pernambuco, 1852).

Vende-se sítio na Estrada do Rosarinho [...] no fundo do sítio existe uma mata de grande 
extensão. (Diário de Pernambuco, 1864).

Figura 16: Sítio da Cruz em Manguinhos, Recife. Cromolitografia de Emil Bauch (1852). Acervo 
do Instituto Ricardo Brennand. Fonte: Pereira da Costa, 2001. 
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Ao longo do tempo, esses sítios foram sendo desmembrados e as matas neles existentes foram 

dando lugar à ocupação urbana. Desta forma, o processo de expansão da cidade do Recife não se 

fez apenas numa direção definida – a cidade se aproximando cada vez mais das áreas antes 

ocupadas pelos engenhos – mas também, pela expansão dos próprios núcleos de povoamento 

existentes nos engenhos, que foram se associando e ampliando-se progressivamente, formaram os 

diferentes bairros da cidade que trazem até hoje, a denominação dos primitivos engenhos e sítios 

(Figura 17). 

Figura 17: Povoação do Beberibe, século XIX. Observa-se as matas ainda presentes nos morros e o início da ocupação 
urbana na planície. Fonte: <http://www.morrodigital.org.br> Acesso em: 2 mai. 2007. 

Ao final do século XIX, a área das colinas ainda era em grande parte dominadas pela Mata 

Atlântica, enquanto a planície começava a ser tomada pela ocupação urbana, que ainda dividia o 

espaço com as áreas naturais conforme pode ser observado na seguinte descrição de Pereira da 

Costa, da vista da cidade obtida a partir do Morro da Conceição, na zona norte do Recife: 

O Recife e Olinda, com a vista do mar; rumando o sul, os Montes Guararapes; das fraldas 
daquela colina, povoações, engenhos e as mais lindas paisagens, sendo digno de nota, pela 
sua esplêndida beleza, o trecho cortado pelo Rio Capibaribe, com as suas caprichosas 
curvaturas, correndo apertadamente entre margens extensas coberta de verdejantes e 
opulenta vegetação, deixando ver, assim, com que um extenso fio de prata serenamente 
serpenteado sobre um tapete de esmeraldas.(PEREIRA DA COSTA, 2001. p.38)

Com a abolição da escravatura em 1888, intensificou-se a ocupação dos mangues e alagados, pois o 

grande contingente de ex-escravos foi compelido a buscar abrigo em áreas onde a fauna permitisse 

a obtenção de alimentos, não acessíveis a esta população por meios mercantis. Esta ocupação se deu 

através da construção de mocambos que, no dizer de Falcão Neto et al., (1985) e Castro (1948), 

representavam habitações “miseráveis”, “toscas” e improvisadas do tipo “choça” ou “casebre” de 

barro batido a sopapo com telhados de capim, de palha e de folhas de flandres, implementadas de 

forma livre e desordenada pela própria população.
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Nesta mesma época, a construção de estradas e ferrovias além de provocar a derrubada de mata nas 

áreas até então afastadas do núcleo urbano, passou a constituir novos vetores para a expansão da 

cidade principalmente, após a implantação do sistema de transporte público (Figura 18). A 

ocupação dos subúrbios intensificou-se a partir de 1890 com instalação das indústrias têxteis e suas 

vilas operárias nos arrabaldes da Várzea, Macaxeira, Torre (CONDEPE/FIDEM, 2005).  

Figura 18: Devastação da Mata nas cercanias do Recife para construção da Estrada de Ferro Recife-São Francisco. 
Foto de Augusto Stahl, 1858. Coleção Dona Thereza Christina Maria da Biblioteca Nacional. Fonte: 

<http://www.ccba.com.br/asp/cultura/expo/011212-fotografalemaes/link-fotos.asp> Acesso em: 6 mar. 2007. 

A partir do século XX, a cidade tomou posse de toda planície do Recife, formando um sistema 

radiocêntrico em torno do porto. Com a decadência do açúcar, a cidade passou a atrair os habitantes 

da Zona da Mata, além dos que emigravam do Sertão semi-árido por conta das secas. Assim, o 

Recife vai crescendo com uma grande população “marginal”, que segundo Castro (1948), “vegeta” 

nos seus mangues em “habitações miseráveis”. 

O Recife das pontes, dos sobrados e das antigas residências palacianas era também o Recife dos 

mocambos, construídos nas terras menos valorizadas da cidade, nos alagados, mangues e terrenos 

de maré (Figuras 19 e 20). Em 1913, segundo estudo do Departamento de Saúde e Assistência do 

Estado de Pernambuco, foi constatada a existência de 20.000 mocambos na capital, o que 

representava 43% das habitações locais (LIRA, 1996).
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Figura 19: Mocambos do Recife na década de 1930. Acervo 
Museu da Cidade do Recife. Fonte: <www.alepe.pe.gov.br/ 

perfil/pernambuco/ redemocratizacao.html.> Acesso em 
22/01/07. 

A partir da década de 1920, o interesse pelas áreas alagáveis foi despertado entre a população mais 

abastada que passou a aforar essas áreas, consideradas na época “terrenos de marinha”. Apesar de 

não serem proprietárias das terras, essas pessoas tomaram posse desses terrenos, passando a cobrar 

o “aluguel do chão” aos moradores dos mocambos. Posteriormente, os mocambos passaram a ser 

destruídos e as áreas de mangue foram sistematicamente loteadas para implantação de 

empreendimentos imobiliários (FALCÃO NETO et al., 1985). 

Em 1939, iniciou-se uma estratégia do Poder Público para enfrentar este problema, denominada 

Liga Social Contra os Mocambos, voltada para promover a extinção dessas habitações e 

incentivar a construção de casas populares através da iniciativa privada. De acordo com 

recenseamento realizado na época, existiam 45.581 mocambos na cidade que representavam 67% 

das habitações da capital (LIRA, 1996).

Grande parte desses mocambos localizava-se  num grande alagado próximo ao centro da cidade, 

onde o Governo pretendia construir uma via perimetral. Por este motivo, iniciou-se nesta área a 

implementação dessa política, sendo demolido um total de 12.437 mocambos e construídas apenas 

5.327 casas durante os cinco anos de existência da Liga (FALCÃO NETO et al., 1985). 

Com a ineficácia da política de erradicação dos mocambos em oferecer habitações populares para 

todas as famílias, a população que habitava os mangues passou a ocupar os morros da zona norte da 

cidade, tendo início o desmatamento da Mata Atlântica das colinas do Recife para dar lugar à 

ocupação urbana (Figura 21).

Figura 20: Mocambo e o Zeppelin no Campo de 
Pousos do Jiquiá (1930), atual Parque do Jiquiá. 

Em primeiro plano observa-se o manguezal. 
Fonte: <www.alepe.pe.gov.br/ perfil/pernambuco/ 

redemocratizacao.html.> Acesso em 22/01/07. 
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Figura 21: Casa Amarela na época do início da ocupação, ao fundo o Morro da Conceição. Observa-se ainda o 
predomínio da vegetação. Fonte: <http://www.morrodigital.org.br> Acesso em: 2 mai. 2007. 

Os custos para implementação da infra-estrutura física nessas áreas de relevo acidentado e declive 

superior a 30% faziam com que seu valor imobiliário permanecesse baixo e pouco atrativo para 

empresários do setor. Assim, a ocupação se deu através da iniciativa pessoal, resultando em grandes 

adensamentos populacionais em condições impróprias de habitabilidade, com pressão cada vez 

maior sobre os sistemas naturais de vegetação, drenagem e controle de erosão, constituindo uma 

favelização “consentida” e semiformalizada (FALCÃO NETO et al., 1985). 

Com o tempo, a população pobre passou a ocupar os morros de Casa Amarela, Água Fria, Bomba 

do Hemetério, Alto Santa Teresinha, Mangabeira, Alto José do Pinho, Morro da Conceição, Alto 

José Bonifácio, Alto do Mandú e Alto Santa Isabel. Posteriormente, foram ocupados também, os 

morros da zona oeste, como Dois Unidos, Vasco da Gama, Nova Descoberta, Macaxeira, Córrego 

do Jenipapo, Brejo da Guabiraba e Passarinho (BITOUN, 1996). 

Gradativamente, as disponibilidades de solo na planície eram reduzidas, seja pelas enchentes, seja 

pela sua acelerada transformação em mercadoria. Assim, na década de 1980, a ocupação se deu nos 

morros da zona sul, como Ibura, COHAB e Jordão, onde, segundo Bitoun (1996) o próprio Poder 

Público incentivou a ocupação via loteamentos irregulares e através da construção de Unidades 

Residenciais – UR.

A falta de políticas efetivas voltadas para o desenvolvimento urbano e habitacional se fez sentir na 

distribuição seletiva dos investimentos públicos, o que incentivou a retenção especulativa da terra e 

restringiu o acesso ao solo urbano e à moradia para a população de baixa renda. Esta população só 

vem tendo acesso a esses bens por meio de ações informais e irregulares de ocupação da terra com 

habitações de baixo padrão construtivo, em áreas com pouca infra-estrutura e ambientalmente 
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frágeis, como margens dos corpos d’água e áreas de risco geotécnico possuindo, desta forma, baixa 

condição de habitabilidade (PCR, 2005b). 

A expansão e adensamento dos assentamentos de baixa 

renda nas áreas periféricas sem planejamento e sem 

condições adequadas de infra-estrutura, têm acentuado a 

redução dos sistemas naturais de drenagem e elevado os 

problemas ambientais nos ecossistemas naturais. 

Atualmente a área do município do Recife é considerada 

totalmente urbana. O crescimento populacional natural e 

migratório elevou sua população de 342.740 habitantes 

em 1940 a 1.422.905 habitantes em 2000 (CASTRO, 

1948; IBGE, 2000). Em conseqüência, a vegetação de 

restinga foi em grande parte substituída pela ocupação 

urbana. Grande parte dos manguezais foi aterrada e os 

poucos remanescentes desse ecossistema sofrem impactos 

da poluição dos recursos hídricos e da pressão constante 

para sua ocupação (Figura 22). Já as áreas de floresta vêm 

sofrendo constantes desmatamentos, uso indevido dos 

recursos naturais e ocupação urbana ilegal e predatória, 

realizada pela população em situação de exclusão. 

Muitas dessas ocupações estão localizadas ao longo de rios e canais urbanos, em áreas sujeitas à 

inundações ou em áreas de morros, sujeitas a deslizamentos. Segundo dados do Censo Demográfico 

(IBGE, 2000), em Recife 30.000 habitantes residem nos alagados, principalmente em palafitas dos 

rios, canais, gamboas e beira mar, enquanto 600.000 habitantes residem em áreas de morro (Figuras 

23 e 24). 

Figura 22: Bairro da Madalena. Observa-se a 
vegetação de mangue às margens do rio e a 
ocupação de classe média alta. Ao fundo o 
Parque dos Manguezais e a ocupação no 

bairro de Boa Viagem. Fonte: 
CONDEPE/FIDEM, 2005.
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Figura 23: Ocupação às margens do Rio Capibaribe no              Figura 24: Ocupação dos morro em Casa Amarela.  
    bairro da Iputinga. Fonte: CONDEPE/FIDEM, 2005.                       Fonte: <http://www.morrodigital.org.br>  
                                                                                                                                Acesso em: 2 mai. 2007. 

Nessas mesmas áreas, situam-se os remanescentes dos ecossistemas naturais do Recife que estão 

expostas às intensas pressões antrópicas, apesar da instituição de muitas delas como Unidades de 

Conservação. É neste ponto que se instala a tensão entre a necessidade de preservação e a 

necessidade de ocupação do solo e uso dos recursos naturais pela população que, na urgência de 

resolver seu problema de moradia, se abriga precariamente em áreas situadas no interior ou no 

entorno das UC. 

3.1.1 As Unidades de Conservação do Recife 

Poucos remanescentes da Mata Atlântica original sobreviveram à expansão urbana do Recife. A 

Mata Atlântica que antes abrigava ilhas de ocupação urbana ou de usos agrícolas, agora se apresenta 

ela própria como ilhas verdes dentro da área urbana do Recife. 

A partir dos anos 1980 e 1990, com a consolidação da opinião pública sobre a importância 

ambiental destes remanescentes para qualidade de vida e equilíbrio ecológico da cidade, eles 

passaram a ser protegidos legalmente. Primeiramente, foram criadas pela Lei Estadual Nº 

9.989/1987 as 40 Reservas Ecológicas da Região Metropolitana do Recife, das quais 6 localizam-se 

na área da cidade do Recife, quais sejam: Dois Irmãos (que teve sua categoria alterada para Parque 

em 1998), Jardim Botânico, Jardim Uchoa, Dois Unidos, Curado e São João da Várzea. 

Posteriormente, através da Lei Municipal Nº 16.176/96 – Lei de Uso e Ocupação do Solo, foram 

criadas 21 Unidades de Conservação no Recife que, segundo Carneiro (2000), situavam-se, em sua 

maioria, nas áreas de morro, em terrenos de particulares, protegendo menos de 1% da  cobertura 

vegetal original da cidade. Estas UC são, respectivamente: Lagoa do Araçá/Imbiribeira; Parque dos 

Manguezais; Vila Tamandaré/Areias; Parque do Rio Jordão; São Miguel/Afogados; Parque do 

Jiquiá, Ilha Joana Bezerra; Mata do Barro; Engenho Uchôa; Mata da Várzea; Jardim Botânico do 
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Curado; Reserva Ecológica de Dois Unidos; Reserva Ecológica de Dois Irmãos; Guabiraba/Pau 

Ferro; Caxangá, Praia do Pina/Boa Viagem; Sítio dos Pintos; Matas da Várzea/Curado; Mata do 

Círculo Militar; Iputinga/Apipucos; Área Estuarina do Rio Capibaribe. 

Mais recentemente, outras quatro áreas foram instituídas como Unidades de Conservação, a saber: 

Açude de Apipucos; Sítio Grande; Parque das Capivaras e Ilha do Zeca, totalizado 25 UC no Recife 

(Figuras 25 a 33). 
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01. Lagoa do Araçá/ Imbiribeira (14,2 ha)
02. Parque dos Manguezais (212,84 ha)
03. Vila Tamandaré/ Areias (8,5 ha)
04. Parque do Rio Jordão (38,37 ha)
05. São Miguel/ Afogados (18,77 ha)
06. Parque do Jiquiá (54,5 ha)
07. Ilha Joana Bezerra (3,51 ha)
08. Mata do Barro (224,2 ha)
09. Engenho Uchôa (192 ha)
10. Mata da Várzea (713,17 ha)
11. Jardim Botânico do Curado (113,66 ha)
12. Reserva Ecológica de Dois Unidos (52,14 ha)
13. Reserva Ecológica de Dois Irmãos (467,82 ha)
14. Guabiraba/ Pau Ferro (3.674,2 ha)
15. Caxangá (102,2 ha)
16. Praia do Pina/ Boa Viagem (57,48 ha)
17. Sítio dos Pintos (51,3 ha)
18. Matas da Várzea/ Curado (409,88 ha)
19. Mata do Círculo Militar (293,19 ha)
20. Iputinga/ Apipucos (31,71 ha)
21. Área Estuarina do Rio Capibaribe *
22. Açude de Apipucos (89,07 ha)
23. Sítio Grande (35,64 ha)
24. Parque das Capivaras (24,5  ha)
25. Ilha do Zeca (31,87 ha)

* Área a ser delimitada.
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Figura 25: Mapa de localização das UC municipais na cidade do Recife. Fonte: PCR, 2006. 
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        Figura 26: Reserva Ecológica de Dois Unidos.                                         Figura 27: Açude de Apipucos 
          Fonte: Acervo da Brigada Ambiental, 2006.                                   Fonte: Acervo da Brigada Ambiental, 2006.

            Figura 28: Mata do Engenho Uchôa.                                      Figura 29: Mata de Guabiraba/Pau Ferro. 
        Fonte: Acervo da Brigada Ambiental, 2006.                               Fonte: Acervo da Brigada Ambiental, 2006. 

   Figura 30: Parque do Jiquiá – Torre de atracação do                            Figura 31: Parque do Rio Jordão. 
   Zeppelin.Fonte: Acervo da Brigada Ambiental, 2006.                    Fonte: Acervo da Brigada Ambiental, 2006. 
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                 Figura 32: São Miguel/Afogados.                                            Figura 33: Parque dos Manguezais. 
            Fonte: Acervo da Brigada Ambiental, 2006.                             Fonte: Acervo da Brigada Ambiental, 2006. 

Do total das Unidades de Conservação do Recife foram regulamentadas apenas o Parque Estadual 

de Dois Irmãos (Lei Estadual Nº 11.622/98), a Área de Proteção Ambiental Engenho Uchôa 

(Decreto Municipal Nº 17.548/96), a Área de Proteção Ambiental Lagoa do Araçá (Decreto 

Municipal Nº 18.029/98) e a Área de Proteção Ambiental Campo do Jiquiá (Decreto Municipal Nº 

21.828/06). Além disso, encontram-se em processo de regulamentação as UC Parque Açude de 

Apipucos, Parque das Capivaras e a Área de Proteção Ambiental Mata da Várzea (SOUTO, 2006). 

A proteção dos remanescentes naturais do Recife tem sido fortemente comprometida pelas precárias 

condições de saneamento da cidade, que envolve coleta e tratamento de esgoto, coleta e tratamento 

de lixo, e drenagem. 

Segundo a Prefeitura da Cidade do Recife (2006), pode-se afirmar que mais de um milhão de 

pessoas no Recife (70% da população) não são atendidas pelo sistema de esgotamento sanitário. O 

funcionamento das poucas redes de coleta de esgoto é precário e muitas delas encontrarem-se 

interconectadas indevidamente às galerias de águas pluviais. Além disso, as estações de tratamento 

de esgoto existentes funcionam precariamente e possuem capacidade insuficiente. Assim, a maior 

parte dos esgotos da cidade é despejado em estado bruto diretamente nos rios e canais da área 

urbana, o que contribui para contaminação dos recursos hídricos e do solo,  prejudicando a 

sobrevivência da fauna e a flora dos remanescentes naturais, afetando, conseqüentemente, a 

qualidade de vida da população e o equilíbrio ambiental.  

O sistema de coleta de lixo, segundo dados do Censo Demográfico, atende a quase 100% da 

população recifense, ficando apenas 3% dos domicílios sem acesso ao mesmo. Todavia, em 

algumas áreas esse serviço não é realizado diariamente, levando a população, principalmente das 

áreas mais pobres que não possuem espaço para acondicionar o lixo em suas residências, a jogarem 

os resíduos nas vias públicas, nos terrenos baldios, nas matas e nos corpos d’água. Além disso, as 
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irregularidades no arruamento dificultam a coleta nas ocupações ilegais de baixa renda, 

principalmente nas áreas de morro (IBGE, 2000). 

A drenagem do solo urbano é afetado pelo excesso de impermeabilização, pela exploração de 

jazidas de material de construção, pelos desmontes e ocupação predatória dos morros e das margens 

dos corpos d’água que modificam a conformação natural do terreno, causando erosões e 

assoreamento dos corpos d’água (CONDEPE/FIDEM, 2005). 

Além desses fatores mais gerais, um dos principais problemas que afeta a proteção dos 

remanescentes naturais nas Unidades de Conservação do Recife é a ocupação ilegal para fins de 

moradia pela população excluída. 

i) A exclusão socioambiental no Recife e as Unidades de Conservação 

O Recife combina elevados níveis de pobreza e de exclusão socioambiental. A situação da exclusão 

socioambiental pode ser tratada, especificamente, dentro da situação de periferização das classes 

populares como fruto da urbanização espoliativa, onde a tônica principal foi, e ainda é, a exclusão 

de grande parcela da população dos benefícios urbanos. Neste sentido, a invasão das Unidades de 

Conservação pela população que aí se instala com moradias precárias, passa a ser testemunha da 

dinâmica excludente do Recife, com graves conseqüências para o meio ambiente. 

As desigualdades sociais geradas pela forte concentração de renda, associada à falta de uma política 

habitacional eficiente e às deficiências no controle do uso do solo urbano pelas autoridades 

municipais competentes têm reflexos na forma de ocupação através de assentamentos humanos 

ilegais caracterizados por baixos padrões de habitabilidade. No Recife existem atualmente 421 áreas 

consideradas como de pobreza e inadequação habitacional que apresentam carência ou ausência de 

infra-estrutura e serviços urbanos, bem como situações irregulares quanto à propriedade do solo 

e/ou quanto às condições de uso previstas na Lei de Uso e Ocupação do Solo. Nessas áreas existem 

154.280 moradias onde habitam um total de 659.076 pessoas, o que equivale a 46% da população, 

muitas delas localizadas nas proximidades das UC (CONDEPE/FIDEM, 2005; PCR, 2005). 

O Recife possui 94 bairros, mas as 25 Unidades de Conservação da cidade situam-se em apenas 22 

bairros, o que equivale a cerca de 23% dos bairros da cidade. Estes localizam-se 

predominantemente ao longo de uma semicircunferência que envolve todo o Recife, situada nas 

proximidades dos seus limites norte, oeste e sul, ou seja, na periferia urbana. Os bairros onde se 

situam as UC do Recife são: Dois Unidos, Guabiraba, Pau Ferro, Dois Irmãos, Sítio dos Pintos, 

Macaxeira, Alto do Mandú, Monteiro, Apipucos, Iputinga, Caxangá, Várzea, Curado, Barro, Ibura, 

Areias, Jiquiá, Afogados, Ilha Joana Bezerra, Imbiribeira, Pina e Boa Viagem.  
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Alguns bairros possuem mais de uma Unidade de Conservação situadas em sua área, como é o caso 

dos bairro de Apipucos, Várzea, Curado, Afogados e Boa Viagem. Em alguns casos, entretanto as 

Unidades de Conservação estendem-se sobre mais de um bairro, como é o caso das UC 

Guabiraba/Pau Ferro, Açude de Apipucos, Jardim Botânico do Curado, Mata da Várzea/Curado e 

Praia do Pina/Boa Viagem (Tabela 2 e Figura 34). 

Tabela 2: Localização das Unidades de Conservação do Recife segundo os bairros. 

Bairros do Recife Unidades de Conservação 
Dois Unidos Reserva Ecológica de Dois Unidos 
Pau Ferro Guabiraba/Pau Ferro 
Sítio dos Pintos Sítio dos Pintos 
Alto do Mandú Açude de Apipucos 
Apipucos Parque das Capivaras; Açude de Apipucos 
Curado Jardim Botânico do Curado; Mata da 

Várzea/Curado 
Caxangá Caxangá 
Jiquiá Parque do Jiquiá 
Pina Parque dos Manguezais 
Ilha Joana Bezerra Ilha Joana Bezerra 
Imbiribeira Lagoa do Araçá 

Sítio Grande 
Guabiraba Guabiraba/Pau Ferro 
Dois Irmãos Reserva Ecológica de Dois Irmãos 
Macaxeira Açude de Apipucos 
Monteiro Açude de Apipucos 
Iputinga Iputinga/Apipucos 
Várzea Mata do Círculo Militar; Mata da Várzea; Jardim 

Botânico do Curado; Mata da Várzea/Curado 
Barro Mata do Barro 
Ibura Engenho Uchôa 
Areias Vila Tamandaré/Areias 
Afogados São Miguel/Afogados; Ilha do Zeca 
Boa Viagem Parque do Rio Jordão; Praia do Pina/Boa Viagem 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Mapa das Unidades de Conservação e 
dos Bairros do Recife, executado pela PCR (2006). 
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Figura 34: Localização das Unidades de Conservação do Recife segundo os Bairros.  
Fonte: PCR, 2006. Com modificações. 

De acordo com a Pesquisa Mapa de Exclusão/inclusão Socioambiental do Recife (CAVALCANTI 

et al., 2006), o Índice de Exclusão/inclusão Socioambiental da população que habita nos 22 bairros 

onde se situam as Unidades de Conservação apresenta-se da seguinte forma:  

Nos bairros de Guabiraba, Ilha Joana Bezerra, Dois Unidos e Pau Ferro a população vive em 

situação de exclusão alta, com índice entre -1,00 e -0,63, o que equivale a 18% dos bairros 

com UC no Recife; 

BAIRROS: 
1. Recife 
2. Santo Amaro 
3. Boa Vista 
4. Soledade 
5. Paissandu 
6. Ilha do Leite 
7. Santo Antônio 
8. São José 
9. Cabanga 
10. Coelhos 
11. Ilha Joana Bezerra
12. Torreão 
13. Campo Grande 
14. Encruzilhada 
15. Hipódromo 
16. Rosarinho 
17. Ponto de Parada 
18. Arruda 
19. Peixinhos 
20. Campina do Barreto 
21. Cajueiro 
22. Fundão 
23. Água Fria 
24. Bomba do Hemetério 
25. Alto Santa Teresinha 
26. Porto da Madeira 
27. Beberibe 
28. Linha do Tiro 
29. Dois Unidos
30. Derby 
31. Graças 
32. Espinheiro 
33. Aflitos 
34. Jaqueira 
35. Tamarineira 
36. Parnamirim 
37. Santana 
38. Poço 
39. Casa Forte 
40. Casa Amarela 
41. Monteiro
42. Alto do Mandu
43. Apipucos
44. Dois Irmãos
45. Sítio dos Pintos
46. Mangabeira 
47. Alto José do Pinho 
48. Morro da Conceição 
49. Alto José Bonifácio 
50. Vasco da Gama 
51. Brejo do Beberibe 
52. Nova Descoberta 
53. Macaxeira
54. Córrego do Jenipapo 
55. Brejo da Guabiraba 
56. Passarinho 
57. Guabiraba
58. Pau-Ferro

68. Cidade Universitária 
69. Caxangá
70. Várzea
71. Afogados
72. Bongi 
73. Mustardinha 
74. Mangueira 
75. San Martin 
76. Jiquiá

86. Barro
87. Brasília Teimosa 
88. Pina
89. Boa Viagem
90. Imbiribeira
91. Ipsep 
92. Ibura
93. Jordão 
94. Cohab 

77. Estância 
78. Areias
79. Caçote 
80. Curado
81. Totó 
82. Coqueiral 
83. Sancho 
84. Tejipió 
85. Jardim São Paulo 

59. Ilha do Retiro 
60. Prado 
61. Madalena 
62. Torre 
63. Zumbi 
64. Cordeiro 
65. Iputinga
66. Torrões 
67. Engenho do Meio 
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Em Dois Irmãos, Curado e Barro a população apresenta exclusão média alta, com índice 

entre -0,58 e -0,49, o que representa cerca de 24% dos bairros onde se situam as UC; 

Nos bairros de Macaxeira, Apipucos, Sítio dos Pintos, Pina, Alto do Mandú, Jiquiá e 

Afogados, a população vive em situação de exclusão média baixa, apresentando valores 

entre -0,48 e -0,21, o que equivale a cerca de 32% dos bairros com Unidades de 

Conservação;

Nos bairros de Caxangá, Ibura, Várzea, Iputinga, Imbiribeira e Monteiro a população 

apresenta exclusão baixa, com índice entre -0,18 e -0,04, representando cerca de 27% dos 

bairros com UC no Recife. 

Apenas os bairros de Areias e Boa Viagem apresentaram índice positivo, ou seja, neles a 

população apresenta situação de inclusão socioambiental, sendo que em Areias a inclusão é  

classificada como baixa e em Boa Viagem, como Média Alta (Tabela 3). 

Tabela 3: Índice de Exclusão/inclusão Socioambiental dos bairros do Recife onde se situam as UC. 

BAIRROS
UNIDADES DE  

CONSERVAÇÃO 

ÍNDICE DE 
EXCLUSÃO/ 
INCLUSÃO 

SOCIOAMBIENTAL 
CLASSIFICAÇÃO 

Bairros com características de exclusão
Guabiraba Guabiraba/ Pau Ferro -1,00 

Alta 
Ilha Joana Bezerra Ilha Joana Bezerra -0,95 
Dois Unidos Reserva Ecológica de Dois Unidos -0,75 
Pau Ferro Guabiraba/ Pau Ferro -0,63 
Dois Irmãos Reserva Ecológica de Dois Irmãos -0,58 

Média alta Curado Jardim Botânico do Curado, Mata da Várzea/ Curado -0,52 
Barro Mata do Barro -0,49 
Macaxeira Açude de Apipucos -0,48 

Média Baixa 

Apipucos Parque das Capivaras, Açude de Apipucos -0,47 
Sítio dos Pintos Sítio dos Pintos -0,46 
Pina Parque dos Manguezais -0,28 
Alto do Mandú Açude de Apipucos -0,27 
Jiquiá Parque do Jiquiá -0,24 
Afogados São Miguel/ Afogados, Ilha do Zeca -0,21 
Caxangá Caxangá -0,18 

Baixa 
Ibura Engenho Uchôa -0,15 
Várzea Mata do Círculo Militar, Mata da Várzea, Jardim 

Botânico do Curado, Mata da Várzea/ Curado 
-0,14 

Iputinga Iputinga/ Apipucos -0,06 
Imbiribeira Lagoa do Araçá, Sítio Grande -0,05 
Monteiro Açude de Apipucos -0,04 

Bairros com características de inclusão
Areias Vila Tamandaré/ Areias 0,07 Baixa
Boa Viagem Parque do Rio Jordão, Praia do Pina/ Boa Viagem 0,70 Média alta
Fonte dos dados: Cavalcanti et al. (2006). 

Na Figura 35 observa-se o georeferenciamento dos dados do Índice de Exclusão/inclusão 

Socioambiental para a cidade do Recife. Há gradações de vermelho para verde, conforme 
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apresentado na Tabela 3, onde os tons de vermelho representam a intensidade da exclusão e os tons 

de verde, a da inclusão. Na legenda estão presentes os índices correspondentes às cores 

apresentadas no mapa. 


