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RESUMO 

O bioma Mata Atlântica é um patrimônio nacional que apresenta diversos fragmentos na 

região de Aldeia, periferia da metrópole do Recife, onde nas últimas décadas tem se 

intensificado os sinais de degradação ambiental, decorrentes do intenso parcelamento e 

mudanças no uso do solo, e onde se evidencia a implantação de condomínios horizontais 

residenciais. O objetivo deste trabalho foi compreender as relações entre as práticas espaciais 

nos condomínios horizontais residenciais e as alterações no patrimônio natural, com vistas à 

sua conservação diante do cenário das mudanças climáticas globais. O Condomínio 

horizontal residencial Torquato Castro, tomado como objeto de estudo, tem área de 49,7 

hectares, contém 270 unidades privativas e está localizado no município de Camaragibe, PE,. 

Para compreender as práticas espaciais que se desenvolvem neste condomínio foi investigada 

a legislação ambiental e de uso e ocupação do solo que se aplicam à região de Aldeia, e 

realizada a análise de conteúdo das atas das assembléias gerais do referido condomínio. Em 

seguida foi realizada uma análise histórico-morfológica das alterações da forma urbana e do 

patrimônio natural, recortado ao estrato arbóreo das matas, e aos bosques de espécies 

arbóreas exóticas, entre os anos de 1952 a 2009. A esta investigação foi acrescida a 

identificação das espécies arbóreas exóticas, atualmente componentes do patrimônio, e a 

verificação do desempenho bioclimático dos recintos urbanos no referido condomínio 

horizontal. Os resultados mostraram que a atual legislação tem propiciado distintas 

interpretações, dificultando a melhor aplicação dos comandos legais no que se refere aos 

condomínios horizontais residenciais cuja implantação tem permitido a redução da área 

potencialmente construtiva e a possibilidade de controle urbano mais eficaz. O 

reconhecimento e apropriação do patrimônio natural emergem entre os condôminos sendo 

esta uma condição fundamental para sua conservação. As alterações nos padrões 

morfológicos urbanos determinaram diferentes espaços livres e recintos urbanos e a 

introdução de espécies arbóreas exóticas aconteceu de forma a acompanhar a dinâmica deste 

sistema de espaços livres de acordo com os diferentes usos atribuídos à função da 

propriedade ao longo deste período. Os recintos urbanos estudados no condomínio horizontal 

residencial Torquato Castro apresentaram desempenhos distintos para os elementos 

climáticos temperatura do ar e umidade relativa do ar, em função da densidade construtiva, 

pavimentação e pela presença do patrimônio natural. 

Palavras chave: Patrimônio natural, Condomínios horizontais residenciais, urbanismo 

bioclimático 
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ABSTRACT 

 

The Atlantic Rain Forest biome is a national heritage that has several fragments spread out in 

a region known as Aldeia, on the outskirts of Recife, where in recent decades, signs of 

environmental degradation have intensified as a result of changes in land use, and where 

residential condominiums are in evidence. The aim of this study was to understand the 

relationships between spatial practices in residential condominiums and changes in the 

natural heritage, in order to achieve its conservation facing global climatic changes The 

horizontal residential condominium Torquato Castro, taken as object of study, has an area of 

49.7 hectares, contains 270 private units and is located in Camaragibe, PE. In order to 

understand the spatial practices that develop in this condominium, it was investigated both 

environmental an urban legislation that are applied to Aldeia, and performed the content 

analysis of the general meetings documents of that condominium. It was also carried out a 

historical and morphological analysis of urban form and natural heritage changes, between 

the years 1952 to 2009. In addition, it was identified the exotic trees that are part of the 

natural heritage, and check the performance of bioclimatic elements in that horizontal 

condominium. The results showed that the current legislation has brought about different 

interpretations with regard to residential condominiums which has allowed the reduction of 

potentially constructive area and an efficient urban control. The recognition and appropriation 

of the natural heritage emerge between the residents and this is a prerequisite for 

conservation. Changes in morphological patterns determined different urban open spaces and 

the introduction of exotic trees occurred in order to follow the dynamics of this system of 

open spaces according to the different uses of the property assigned to the role over this 

period. The studied urban spaces in the horizontal residential condominium Torquato Castro 

showed different performances to the climatic elements: air temperature and air relative 

humidity, depending on building density, paving and the presence of natural heritage. 

 

Keywords: Natural heritage, residential condominiums, bioclimatic urbanism. 
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INTRODUÇÃO 

A urbanização na periferia da Região Metropolitana de Recife, conhecida por Aldeia, 

numa referência aos primeiros habitantes indígenas, se dá numa zona de transição das 

práticas rurais para urbanas que vem acontecendo especialmente com a instalação de 

empreendimentos do tipo condomínios horizontais residenciais. O bioma Mata Atlântica, 

considerado um patrimônio nacional (Lei federal 11.428/2006), caracteriza esta região 

extremamente rica em biodiversidade, recursos naturais e microclimas e que vem sofrendo 

uma simplificação nos sistemas ecológicos, em especial no que se refere às alterações no 

estrato arbóreo das matas, que juntamente com os bosques de espécies arbóreas exóticas 

introduzidas nos sítios formam as diversas paisagens deste lugar. Esta pesquisa tem por 

objetivo principal compreender as relações entre as práticas espaciais em condomínios 

horizontais residenciais e o patrimônio natural, com vistas à sua conservação diante do 

cenário de mudanças climáticas locais. 

Por mais insensíveis que possam ter sido aos processos da natureza, os habitantes da 

cidade têm cultivado elementos naturais isoladamente, procurando incorporá-los ao seu 

ambiente físico. Essa busca da natureza tem sido evidenciada, através de milênios, em 

jardins, parques e alamedas, subúrbios e propostas utópicas de cidades-jardins. Hoje, este 

interesse pela natureza vem aumentando devido a uma crescente consciência por toda 

sociedade dos custos para a saúde e o bem estar decorrentes de uma contínua degradação 

ambiental (Spirn, 1995). 

Entre as várias expressões da vida urbana, o hábito de morar em condomínios, quer 

sejam verticais ou horizontais, se consolidou ao longo do tempo. Enquanto os condomínios 

verticais proporcionam o adensamento em locais de urbanização consolidada, os 

condomínios horizontais representam a expansão da cidade em busca de novas espacialidades 

sobre as terras agrícolas, que por sua vez avançam sobre áreas de refúgio silvestre, em 
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crescente pegada ecológica. Esta urbanização, advinda do processo de consumo de novos 

espaços e recursos naturais, afeta a Mata Atlântica. Apresentando aspectos conflitantes entre 

os distintos grupos sociais que habitam o local e que encaram o patrimônio de diferentes 

formas e com dificuldade de vê-lo como um bem comum, esta ocupação, aliada ao 

adensamento populacional, normalmente traz consigo a degradação deste mesmo patrimônio. 

Diante da intensa atratividade imobiliária que Aldeia desperta, por ser próxima ao 

centro urbano, mas ao mesmo tempo não deixando de propiciar uma atmosfera mais tranqüila 

e segura para seus residentes, alguns importantes conflitos sócio-ambientais são observados, 

como áreas de expansão desordenada e precária fiscalização urbana e ambiental que 

comprometem as condições de desenvolvimento da região. O deficiente ou inexistente 

esgotamento sanitário, a exploração indiscriminada dos recursos hídricos subterrâneos, coleta 

e destinação inadequada dos resíduos sólidos e o excessivo desmatamento das reservas legais 

de mata colocam em risco a conservação do patrimônio natural. 

Os sinais de degradação ambiental, decorrentes do intenso parcelamento e mudanças 

no uso do solo, são evidentes em Aldeia e podem ser percebidos não apenas pelo corte raso 

da vegetação nas chãs e encostas, como no desmatamento parcial, removendo os estratos 

inferiores da mata, criando bosques formados apenas pelas arvores maiores que 

comprometem os sistemas ecológicos locais. Por outro lado e ao mesmo tempo, observa-se 

uma intenção no sentido da conservação do patrimônio natural, fomentada pela comunidade 

residente que se apropria e faz uso destes espaços, em resposta à intensa urbanização da 

região e conseqüente extinção das pequenas e médias propriedades rurais ali existentes. 

Os efeitos da urbanização como a impermeabilização do solo, abertura de sistemas 

viários e aumento da densidade construtiva, alteram elementos climáticos como temperatura, 

umidade relativa do ar, velocidade e direção dos ventos, caracterizando uma das 

contribuições da cidade para o aquecimento global e, neste sentido, a Mata Atlântica e 
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também os conjuntos arbóreos de grande porte, característicos dos sítios da zona rural a 

exemplo daqueles encontrados em Aldeia, desempenham importante papel na manutenção da 

estabilidade dos elementos climáticos desta região. Por outro lado, a legislação bem como as 

práticas espaciais desenvolvidas nos condomínios horizontais residenciais implantados em 

Aldeia e as atitudes e concepções dos condôminos em relação ao patrimônio natural, são 

decisivas para a conservação deste patrimônio. 

Diante do problema exposto, surgem alguns questionamentos. De que modo e até que 

ponto a implantação destes condomínios horizontais residenciais em Aldeia pode contribuir 

para conservar o patrimônio natural e manter as características ambientais locais? Como o 

patrimônio natural pode orientar o planejamento urbano para a região de Aldeia? A partir 

destes questionamentos surge a hipótese de que a conservação do patrimônio natural nos 

condomínios horizontais residenciais estaria garantida se houvesse a apropriação desse 

patrimônio, através de suas práticas espaciais e do reconhecimento de sua importância para o 

equilíbrio das características ambientais locais. 

Cabe esclarecer que, a princípio, o projeto de pesquisa previa a investigação em 

quatro condomínios horizontais residenciais. No entanto, à medida que se aprofundava o 

conhecimento sobre o objeto teórico se observou, em campo, que o tratamento dispensado ao 

patrimônio natural, quer seja na supressão da vegetação ou implantação de novas espécies 

arbóreas, se constituía numa prática comum a todos os condomínios pré-selecionados. Esses 

condomínios não mostraram variações nas pré-analises, para os critérios adotados na 

pesquisa, quer sejam: possuir fragmento de Mata Atlântica e ou bosques de árvores exóticas e 

apresentar urbanização consolidada configurando diferentes recintos urbanos. Portanto, foi 

estabelecido como objeto empírico da pesquisa apenas o condomínio horizontal residencial 

Torquato Castro, por ser o maior em área e número de unidades, comportar o maior 

fragmento de Mata Atlântica e por apresentar urbanização consolidada há mais tempo dentre 
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os outros três do conjunto pré-selecionado. No sentido de tornar possível uma reflexão mais 

detida sobre o assunto, esta dissertação está estruturada em capítulos. 

No capítulo 1 a investigação se debruça sobre o patrimônio natural, entendendo que 

do ponto de vista patrimonial, a dimensão ecológica não pode ser dissociada da dimensão 

cultural, de modo tal que as intervenções humanas no meio natural são componentes 

indissociáveis do patrimônio cultural assim criado. E, apresenta uma discussão a respeito da 

conservação urbana e do desenvolvimento sustentável. O capítulo 2 evidencia os efeitos das 

mudanças no uso do solo sobre o meio ambiente em especial da urbanização sobre a Mata 

Atlântica, destacando o modelo de condomínios horizontais residenciais e as práticas 

espaciais que aí se desenvolvem. Trata ainda do patrimônio natural no enfrentamento das 

mudanças climáticas globais. 

No capítulo 3 está apresentada a metodologia aplicada na pesquisa, enquanto que os 

capítulos seguintes trazem os resultados e discussões desenvolvidos sobre o tema da 

pesquisa. 

No capítulo 4 se evidencia as práticas espaciais que se desenvolvem no âmbito dos 

condomínios horizontais residenciais. Inicialmente é apresentada a interpretação da legislação 

ambiental e urbanística, e em seguida são apresentados os resultados e discussões a respeito 

da análise de conteúdo aplicada sobre os livros de registro do condomínio horizontal 

residencial Torquato Castro. O capítulo 5 trata das relações entre as diferenças nos padrões 

morfológicos de ocupação urbana na área de estudo e as alterações no patrimônio natural e, 

investiga as interfaces com o clima de modo a alcançar um entendimento mais amplo do 

problema exposto. Por fim, o capítulo 6 traz as considerações finais sobre as perspectivas 

que se apresentam para o enfrentamento das questões postas no novo cenário que se 

descortina para a região de Aldeia e as conclusões gerais a respeito das discussões 

apresentadas, refletindo e respondendo à hipótese delineada nesta introdução. 
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1. O PATRIMÔNIO NATURAL COMO COMPONENTE CULTURAL DA 

PAISAGEM 

 

Este capítulo evidencia o patrimônio natural entendendo que, do ponto de vista 

patrimonial, a dimensão cultural não pode ser dissociada da dimensão ecológica, de tal modo 

que as intervenções humanas no meio ambiente são componentes indissociáveis do 

patrimônio cultural urbano assim criado. Apresenta uma breve discussão sobre a paisagem 

para melhor compreensão da conservação urbana e do desenvolvimento sustentável, 

destacando o patrimônio natural no enfrentamento das mudanças climáticas globais. 

 

1.1. Paisagem e patrimônio 

No Renascimento, a paisagem enquanto representação pictórica surge da invenção do 

desenho em perspectiva (Figura 1). Os paisagistas retratavam a paisagem com enfoque na 

arte e na estética. No mundo contemporâneo o conceito de paisagem é ampliado e deslocado 

para outros campos do conhecimento humano inserindo uma nova forma de abordagem da 

paisagem com uma preocupação ecológica. A paisagem passa a ser discutida a partir de 

diferentes campos do conhecimento como a geografia, arquitetura, ecologia, antropologia. 

Atualmente, o conceito de paisagem cultural foi institucionalizado e incorporado aos órgãos 

internacionais (UNESCO) no planejamento e gestão destas paisagens. 

 
Figura 1: Paisagem de Recife, Frans Post, 1645. 
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A consolidação do conhecimento científico no mundo ocidental levou a uma 

dissociação entre o homem e a natureza, diferentemente do pensamento oriental, em que o 

homem não se dissocia da paisagem, mas é parte integrante dela (Berque,1997). Atualmente, 

a visão holística oriental está sendo retomada, em contraposição à visão tradicional cartesiana 

da ciência. A conscientização trazida pela ecologia de que a terra é finita em seus recursos, se 

chocou com os princípios da modernidade e com o advento da fenomenologia. Neste 

contexto, os estudos da paisagem seguem diferentes caminhos epistemológicos e trazem 

distintas interpretações. 

Segundo a fenomenologia, o processo contínuo de construção da paisagem lhe 

confere uma apreensão diversa por cada sujeito que nela se insere. É através da diferença e da 

mutabilidade que esse processo pode ser percebido como sendo reflexo das atividades 

antrópicas ao longo dos anos. Assim, falar de paisagem é admitir que as heranças só sejam 

percebidas se forem mantidas, o que não significa imobilidade, mas continuidade na 

construção da “alma” de cada ambiente. 

A paisagem relaciona-se a uma perspectiva de continuidade, onde sofre inúmeras 

variações temporais e é reflexo da cultura local que a edifica. Essa mutabilidade temporal e 

social da paisagem a caracteriza como uma entidade dinâmica, que pode possuir diversas 

expressões ao longo do tempo e refletir os processos que a construíram. 

Decorre daí, que o processo contínuo de construção da paisagem é estritamente 

relacionado à questão do tempo, ou melhor, a sua passagem. É ao longo do tempo, e de 

acordo com o contexto local, que as leituras da paisagem se alteram, gerando as 

possibilidades de interpretação dos sujeitos. Os atores sociais mudam e nessa mudança 

agregam-se novos significados e valores àqueles já materializados pelo tempo (Berque, 

1997). 
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Para Goenaga (2008), a experiência mais imediata, o que nos rodeia dia a dia, a 

cotidianidade é que permite descobrir a natureza que nos cativa como paisagem. Esta 

experiência que nos cativa, dada no centro da relação homem-natureza é trasladada quando 

comunicada entre homem - homem. O meio ambiente é entendido como o entorno físico, a 

origem, os recursos naturais ou simplesmente o cotidiano das coisas a mão, onde todas as 

coisas estão relacionadas entre si e tem uma função e significados compreensíveis e que 

depende do modo como os homens projetam sua existência. 

A noção de cultura considera não indivíduos isolados ou quaisquer características 

pessoais que possam possuir, mas comunidades de pessoas ocupando um espaço 

determinado, amplo e geralmente contínuo, além de numerosas características de crença e 

comportamento comuns aos membros de tais comunidades. A atribuição de significados, 

inerente à cultura, orienta a ação e resultam desse modo em expressões concretas como 

sistemas de crença, instituições sociais e bens materiais (Corrêa e Rosendahl, 2004). 

Para Cauquelin (2007), uma reflexão filosófica e estética sobre a paisagem, em sua 

concepção ocidental, nos mostra que esta representava o domínio do homem sobre um 

determinado espaço (natureza) através de sua cultura. Vivenciando o espaço através dos 

sentidos gera-se uma imagem que se constitui na primeira apreensão da paisagem. Portanto, 

para que haja paisagem, é preciso o olhar do homem, cuja visão antropocêntrica afirma seus 

valores culturais. Assim, desfaz-se a concepção de que paisagem é equivalente à natureza e 

passa-se a analisar a origem de uma invenção da paisagem. 

O sentido da natureza e o sentido da paisagem são uma elaboração cultural e, portanto 

a valoração da paisagem tem caráter subjetivo. O que se vê à primeira vista de uma paisagem 

pode não ter um entendimento consolidado coletivamente, sendo necessário para tanto que 

seja reconhecido também pelos olhares de quem a produziu culturalmente. A beleza da 

paisagem está em quem a vê e não na natureza em si. Desta forma, a sensibilidade para 
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apreensão de uma determinada cultura se ensina e se cultiva. O meio ambiente, por sua vez, 

existe objetivamente sempre e em todo o lugar. Enquanto a paisagem é uma entidade 

relacional que só aparece em certas condições. É mais do que uma forma exterior, não se 

pode existir fora dela. Assim, falar da paisagem é sempre, um pouco, uma auto-referência. 

A paisagem permite uma metáfora com um texto, enquanto um documento a ser lido, 

através da percepção ambiental dos indivíduos fundamentada em valores subjetivos e 

simbologias. A paisagem tem relação direta com o patrimônio no sentido de que na 

categorização deste são utilizados critérios culturais e naturais para que haja o 

reconhecimento e o sentimento de pertencer, sem os quais um bem não pode ser tomado 

como um patrimônio. A paisagem relaciona-se com o patrimônio da mesma forma que os 

monumentos, as edificações históricas ou centros históricos, compondo desta forma, também, 

um patrimônio imaterial e patrimônio natural. Neste sentido, a dinâmica sócio-cultural se 

fundamenta no papel da memória coletiva e da identidade local, permitindo associar as 

antigas tradições locais e as novas tecnologias. 

 

1.2. O patrimônio natural e a conservação urbana integrada 

No senso comum, patrimônio, do latim “patrimoniu”, diz respeito a uma riqueza 

herdada, como os bens de família ou uma herança paterna. Desta definição é possível notar 

que, mesmo para o senso comum, o termo patrimônio traz consigo a noção de algo 

transmitido entre gerações e que tem valor intrínseco e referente a um indivíduo a este 

relacionado. Segundo Prats (1997) aquilo que é ou não é patrimônio depende do que, para um 

determinado coletivo humano e num determinado lapso de tempo, se considera socialmente 

digno de ser legado a gerações futuras. Trata-se de um processo simbólico de legitimação 

social e cultural de determinados objetos que conferem a um grupo um sentimento coletivo 

de identidade. 



 24 

A partir do reconhecimento dos valores locais, torna-se possível revelar a verdadeira 

identidade de um lugar, captar além das impressões visuais, a sua essência e sua memória. 

Cada indivíduo percebe e reage diferentemente às ações do ambiente em que vive. As 

respostas ou manifestações daí decorrentes são resultados das percepções individuais e 

coletivas dos processos cognitivos, julgamentos e expectativas de cada pessoa. (Andrade, 

2006). 

Atualmente, o conceito de bem patrimonial foi ampliado e “pode ser classificado em 

natural, reunindo os sítios, os jardins e suas paisagens, e o cultural, que incluem o traçado 

urbano, os conjuntos urbanos, as edificações e os monumentos, além de suas paisagens” (Sá 

Carneiro, 2002). 

A “Recomendação Relativa à Salvaguarda da Beleza e do Caráter das Paisagens e 

Sítios”, na conferencia geral da UNESCO em Paris, 1962, apresenta propostas de preservação 

do caráter das paisagens e sítios naturais, rurais ou urbanos, que apresentem um interesse 

cultural ou estético, ou que constituam meios naturais característicos, e considera que estes 

constituem num poderoso regenerador físico, moral e espiritual que contribuem para a vida 

artística e cultural dos povos e ainda, um fator importante das condições de higiene de seus 

habitantes. Portanto, recomenda aos Estados membros que adotem, sob a forma de lei 

nacional, as normas e princípios formulados nesta (Ribeiro, 2006). 

No Brasil, as primeiras discussões acerca da preservação do patrimônio iniciam-se na 

década de 1920, período marcado pelo movimento moderno que resgatou valores culturais 

brasileiros, buscando fortalecer uma cultura genuinamente nacional. Neste contexto, os 

monumentos arquitetônicos representavam o símbolo do Estado Nacional (Araújo, 2002). O 

decreto Lei 25 de 30/11/1937 organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional 

e permite a criação do atual IPHAN. O século XX trouxe mudanças na concepção do 
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patrimônio cultural. Um dos grandes avanços diz respeito a sua própria conceituação, 

estabelecida na Carta de Atenas (1932). 

Em 1962, a Carta de Paris introduz o conceito de patrimônio cultural e natural e a 

inserção nas políticas de preservação. Seus preceitos influenciaram a legislação brasileira, a 

exemplo do Decreto 80.978/77, que incorpora os conceitos de patrimônio cultural e natural 

(Pereira Junior, 2004). 

A partir da década de 1980 foi se tornando claro que, ao longo do tempo, os fatores 

culturais estão intimamente ligados aos recursos naturais e os conceitos de conservação e de 

preservação são fundamentais, tanto no que concerne ao patrimônio cultural quanto ao 

patrimônio natural. Os fundamentos da conservação do patrimônio construído foram 

evoluindo e se solidificando ao longo do tempo. No entanto, no que diz respeito ao 

patrimônio natural, somente na segunda metade do séc. XX é que sua importância foi 

percebida e em 1981 a “Carta de Florença” que trata dos jardins históricos atribui o caráter de 

patrimônio aos elementos naturais e suas composições. No Brasil, a preservação através do 

tombamento de árvores se constitui numa prática criada pelo extinto Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal (IBDF), hoje ICM-bio, com o objetivo de preservar espécies 

vegetais significativas para a comunidade. Em Recife, a Lei 15.072/88 “autoriza o poder 

executivo a declarar patrimônio municipal e imunes de corte as árvores consideradas de 

preservação necessária por sua localização, raridade, beleza ou condição de porta sementes”. 

Um exemplo de tombamento é a palmeira Imperial que está localizada na Praça Faria Neves 

no bairro de Dois Irmãos no Recife, rara por sua bifurcação (Figura 2). 
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Figura 2: Palmeira Imperial (Roystonea oleracea) da Praça Faria Neves em Dois Irmãos, 

Recife e placa indicativa do tombamento. 

 

Em sentido lato, a conservação consiste em uma prática para resguardar de dano ou 

deterioração qualquer bem ou ser, distinguindo-se da preservação pelo fato de que esta proíbe 

o uso, enquanto a conservação não só o admite, mas pode convertê-lo num instrumento de 

sua própria concretização, podendo se transformar em uma prática ou estratégia de 

planejamento (Sá Carneiro e Mesquita, 1998). 

O bioma Mata Atlântica (Figura 3), cuja conservação foi regulamentada pela Lei 

federal 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica), é um patrimônio natural e cultural de grande 

parte das cidades brasileiras que se estabeleceram em seus domínios, portanto, deve ter uma 

função social além da ecológica, que seja forte o bastante para que a população se aproprie e 

reconheça seu valor. Esta identificação e satisfação com o local, bem como as práticas 

espaciais decorrentes da urbanização são condições precípuas para processo de apropriação 

do patrimônio, no intuito de sua conservação. 

 
Figura 3: Vista de um fragmento da Mata Atlântica em Aldeia. 
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Na Mata Atlântica, bem como nos demais biomas que permitem os assentamentos 

humanos, as cidades se constroem a partir da mudança do uso do solo onde a vegetação tem 

papel preponderante na regulação do ecossistema, e suas implicações dizem respeito tanto à 

substituição de um tipo de vegetação por outra como na supressão desta e a substituição por 

áreas construídas e impermeabilizadas. A vegetação traz benefícios ao ambiente físico, ao 

estado psicológico, a situação econômica e aos processos culturais, alem de desempenhar 

importante papel na habitabilidade, conferindo conforto ambiental aos recintos urbanos. A 

vegetação consome energia através do metabolismo e diminui a temperatura do ar elevando a 

umidade relativa e influenciando diretamente na amplitude térmica de um local e 

conseqüentemente propiciando conforto. A vegetação produz ainda efeitos estéticos, 

acústicos e de iluminância, alem de melhorar a qualidade do ar da cidade (Romero, 2001). 

O tema da natureza na cidade, na primeira década do século XXI, amplia a discussão 

inicial sobre jardins e parques, passando a discutir também os recursos ambientais, apontando 

para o uso e recuperação de espaços abandonados, dando prioridade aos processos naturais. 

Todavia, a emergência na satisfação de necessidades básicas, muitas vezes não permite 

alternativas em relação às agressões ao meio ambiente ou mesmo impede a percepção destas 

agressões pelas comunidades mais carentes que dependem diretamente dos recursos naturais 

para sua sobrevivência. O entendimento do problema ambiental, portanto, deve passar por 

uma mudança cultural no que diz respeito ao tratamento dispensado ao patrimônio natural. 

Assim, na Mata Atlântica brasileira, bioma único sobre o qual se assentaram as 

principais cidades brasileiras, fica evidente as perspectivas pessimistas de um colapso 

ambiental causado pela proximidade de exaustão dos recursos naturais, pela degradação dos 

ecossistemas e seus efeitos relacionados às mudanças climáticas globais. Diante desta 

realidade, que se repete em maior ou menor intensidade em todo mundo, os diversos campos 

do conhecimento passaram a procurar alternativas que pudessem assegurar o prosseguimento 
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do desenvolvimento da civilização de modo a atender as necessidades das atuais gerações 

sem comprometer as gerações futuras de atenderem a suas próprias necessidades ao que se 

passou a chamar de desenvolvimento sustentável. 

Para Cavalcanti (1999), um olhar para as interconexões entre a economia e a ecologia, 

sem que se isole uma da outra nos permite perceber uma possibilidade de como um mundo 

sustentável pode ser alcançado, onde a vida não sofreria a ameaça de extinção. Esta é a tarefa 

do novo modelo de desenvolvimento, muitas vezes considerado utópico, a que se denominou, 

em cortesia aos ecologistas de quem se tomou emprestado o conceito de sustentabilidade. 

Ainda segundo o autor, formas predatórias da organização econômica calcada nos recursos 

naturais não renováveis, se tornam cada vez mais insustentáveis. Neste sentido, é a realidade 

biofísica que garante a economia, uma vez que, apenas aquela que obedece aos princípios da 

biosfera pode persistir indefinidamente. É por isso que o termo desenvolvimento sustentável 

muitas vezes toma um sentido que contradiz sua essência. 

Para haver desenvolvimento sustentável na cidade é preciso minimizar os impactos 

adversos da urbanização sobre os elementos naturais a fim de manter o equilíbrio global do 

ecossistema urbano. Segundo Spirn (1995), cada mudança no ecossistema urbano produz 

repercussões, a maioria delas imprevistas ou incompreendidas. As cidades são sistemas 

intrincados onde, uma ação numa parte do sistema produz perturbações em muitas outras, as 

quais, por sua vez podem iniciar novas mudanças, o que faz com que uma visão fragmentada 

do sistema seja perigosa e cara. O abandono das áreas centrais pelos subúrbios distantes e 

áreas rurais, sem questionar as atitudes que criaram os problemas nas cidades, garante que o 

refúgio no campo irá prover apenas uma pausa temporária para esses problemas. O 

isolamento da cidade e a recusa de enfrentar seus problemas ambientais irão apenas acelerar a 

deterioração do campo. 
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2. URBANIZAÇÃO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS 

Este capítulo apresenta os efeitos das mudanças no uso do solo sobre o meio 

ambiente, em especial a urbanização sobre a Mata Atlântica, destacando o modelo de 

condomínios horizontais e a importância do patrimônio natural no enfrentamento das 

mudanças climáticas globais é o foco deste capítulo. 

 

2.1.  Climatologia e formas urbanas. 

No sentido de entender as relações ecológicas existentes entre a vegetação, em 

especial as árvores e as práticas espaciais das comunidades humanas, torna-se necessária a 

conceituação dos termos aplicados a Ecologia e que servem para fundamentar as discussões 

que se seguirão. 

Nas ciências naturais, os estudos de ecologia vegetal definem o ecossistema como um 

conjunto funcional integrado de organismos vivos e do seu ambiente inanimado. Assim, todo 

ecossistema apresenta uma parte estrutural ou fase abiótica e uma parte funcional ou biótica. 

As diversas interações entre os diversos componentes de um ecossistema são regidas por 

fatores ecológicos quer sejam abióticos como os fatores edafoclimáticos ou bióticos que 

dependem da ação dos seres vivos entre si, visando o controle da própria densidade 

populacional. Assim, uma comunidade é limitada no ecossistema pela interação de energia, 

matéria, ambiente e processos interativos entre os seres vivos. 

Para Odum (1985), o equilíbrio biológico num ecossistema resulta das inter-relações 

que podem existir entre duas espécies em estreita vizinhança onde uns dependem de seus 

vizinhos para sobreviver, ao ponto de exercer influências prejudiciais sobre os outros 

membros da população. Estas inter-relações podem se apresentar sob inteira independência 

entre as espécies; por dependência mútua; por associação de benefícios mútuos, porém, sem 

dependência obrigatória ou com uma das espécies derivando benefícios da outra; através da 
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competição ou luta entre duas espécies pelo nutriente disponível; ou ainda, quando uma das 

espécies é suprimida e a outra não é afetada, usualmente em resultado da produção de toxina; 

e, finalmente, no que chamou de parasitismo e predatismo, quer seja o ataque direto de um 

organismo sobre outro. 

Diante destas inter-relações, uma dada espécie, sendo escassa ou ausente, indica que o 

habitat é desfavorável para o seu desenvolvimento, revelando o axioma ecológico de que a 

população reflete o habitat. Neste contexto ecológico, desde os primórdios da história as 

civilizações humanas, num instinto predador decorrente da pressão demográfica, vêm 

destruindo os recursos naturais ao seu alcance para além da capacidade de renovação destes 

recursos no ecossistema. 

Segundo Spirn (1995), as interações das atividades humanas com o ambiente natural gera 

um ecossistema muito diferente daquele existente anteriormente à cidade. É um sistema 

sustentado por uma importação maciça de energia e de matérias primas, um sistema do qual 

os processos culturais humanos criaram um lugar completamente diferente da natureza 

intocada, ainda que unida a esta através dos fluxos de processos naturais comuns. 

O equilíbrio num ecossistema é dinâmico, do ponto de vista da entrada e saída de seus 

elementos componentes, naturais ou antrópicos, e também, em seu balanço energético. A 

densidade de elementos naturais presentes num ecossistema caracterizam e expressam o grau 

da pressão cultural a que este está submetido. 

Dentro dos estudos das mudanças climáticas globais, a transição do clima rural para o 

clima urbano contribui para a alteração dos elementos climáticos. O clima urbano caracteriza-

se pelo aquecimento, poluição, estresse e degradação ambiental. A regulação microclimática 

nas cidades está relacionada à expansão destas para áreas rurais ou seu adensamento que 

altera o comportamento de alguns elementos climáticos como temperatura do ar, umidade 

relativa do ar, velocidade e direção dos ventos. Esta regulação depende do patrimônio natural 
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presente que caracteriza a cidade do ponto de vista ambiental criando um microclima urbano 

próprio e que interfere diretamente na qualidade de vida de seus habitantes e na paisagem. 

Entre os fatores ecológicos, os fatores climáticos são assim chamados por sua 

capacidade de influenciar diretamente os elementos climáticos e a qualidade do ar. Os fatores 

climáticos podem ser classificados em naturais: latitude, altitude, maritimidade ou 

continentalidade e vegetação e em fatores climáticos antrópicos: volumes edificados, traçado 

viário, impermeabilização da superfície do solo bem como os fluxos de veículos, pedestres e 

atividades humanas diversas. 

Todo ambiente possui uma característica climática. A mudança climática, por sua vez, 

se dá no elemento climático, caracterizando uma mudança no clima local que é diferente da 

mudança do clima de forma global. Estas mudanças têm sido verificadas e são evidenciadas, 

por exemplo, na inversão térmica que se dá quando as partículas em suspensão na atmosfera 

estão muito densas e a temperatura da camada mais alta da atmosfera fica maior do que a da 

camada imediatamente acima do solo. Ou ainda o que se observa na intensificação pela ação 

humana do efeito estufa, que acontece naturalmente na atmosfera pela concentração 

atmosférica dos gases de efeito estufa: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido 

nitroso (N2O2), associados ao vapor d’água, que condicionam o balanço de energia planetária 

(Brasil, 2008). 

Na situação atual, mesmo que todas as emissões de gases do efeito estufa fossem 

interrompidas hoje, os gases já presentes na atmosfera ainda aqueceriam a terra em pelo 

menos 1
o
C até 2100, além dos 0,76

o
C que o planeta já ganhou desde a revolução industrial. 

Para enfrentar este quadro futuro, que se desenha agora, é fundamental o planejamento de 

ações que diminuam os danos ao clima do planeta e possam minimizar os impactos das 

alterações climáticas (Brasil, 2008). 
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A composição dos materiais e suas propriedades interferem na temperatura e nos 

processos de absorção, transmissão ou reflexão do calor emanado dos raios solares. A 

temperatura é influenciada pelo traçado urbano, largura ou sinuosidade das ruas. A cobertura 

vegetal da superfície do solo contribui para a menor incidência solar e temperaturas mais 

amenas, diminuindo a amplitude térmica em relação ao solo pavimentado. Outras atividades 

antrópicas tais como os diferentes usos do solo interferem no clima urbano pela concentração 

de pessoas, automóveis e máquinas bem como a geração de resíduos e poluição. Ou seja, a 

forma urbana desempenha papel importante na qualidade do ambiente urbano (Romero, 

2001). 

No Brasil, a matriz energética está fundamentada no petróleo, na energia 

hidroelétrica, no etanol e na queima de biomassa e madeira de modo que as queimadas para 

abertura de novas fronteiras agrícolas são as principais responsáveis pela emissão de dióxido 

de Carbono. A densidade populacional das cidades metropolitanas brasileiras, onde vivem 

cerca de 80% da população, tem diminuído, uma vez que, apesar do aumento da população, a 

área de ocupação das cidades aumenta ainda mais (IBGE, 2010). 

O conforto ambiental, enquanto bem-estar depende do local vivenciado no cotidiano. 

O conforto, então, está relacionado a questões psicológicas de identificação e satisfação com 

o local, assim como as condições físicas de temperatura e umidade relativa do ar, ventilação, 

iluminação e acústica (Freitas, 1999). Esta identificação e satisfação com o local bem como 

as práticas espaciais são condições precípuas para processo de apropriação do patrimônio 

natural, no intuito de sua conservação. 

Ao longo da historia e no espaço, o uso do solo determina a forma da cidade tanto na 

escala de uma zona urbana quanto na escala de um lote. Assim, a cidade se apresenta 

assumindo formas diferentes, ora se dispersando num zoneamento homogêneo, ora 

compactando-se assumindo um caráter heterogêneo. Cada situação, no entanto, traz relações 
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diferentes entre a densidade construtiva e a densidade de vegetação na cidade que, em termos 

climáticos, funciona como uma ilha de calor na região onde está inserida, e onde se 

encontram diferentes microclimas resultantes das diversas formas urbanas adotadas durante a 

ocupação urbana (Freitas, 2008). 

Os ambientes naturais de uma cidade e sua forma urbana, tomados em conjunto, 

compreendem um registro da interação entre os processos naturais e os propósitos humanos 

através do tempo (Spirn, 1995). 

A forma urbana permite a experimentação estética do desenho urbano que apresenta 

percursos dinâmicos capazes de transmitir sensações cênicas de beleza e arte, como já 

afirmava Camillo Sitte, as formas das praças, por exemplo, são percebidas pelo percurso que 

se faz e pela altura do observador. As fortalezas com seus bastiões e baluartes, são marcantes 

exemplos da forma urbana da maioria das cidades européias medievais, bem como a praça, 

“campo árido” que servia para recolher a água da chuva em uma grande cisterna subterrânea 

e para abrigar a feira. A forma da cidade pode ser definida em duas ou em três dimensões 

quando se inclui a altura dos elementos construídos que configura o espaço e o “skyline” ou 

linha do horizonte. 

Para Berthoz (1997), durante três mil anos de arquitetura, o homem experimentou 

inúmeras versões para os lugares onde viver. A Evolução permitiu que o cérebro ficasse 

particularmente sensível aos elementos essenciais que constituem a natureza percebida e esta 

percepção está fundamentada em três elementos. O primeiro elemento fundamental é a 

regularidade. Ela pode ser geométrica ou ritmada. O segundo elemento é a surpresa que com 

suas próprias leis, desorganiza as regularidades. O terceiro elemento é o movimento. Estes 

três elementos fundamentais dão à natureza sua aparência. A percepção é ação simulada, deve 

encontrar no entorno dos objetos naturais ou artificiais aquilo que evoca ação. 
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Nas cidades, as formas resultantes das atividades urbanas, dos diferentes usos do solo, 

volumes edificados, traçado viário, impermeabilização da superfície do solo, bem como os 

fluxos de veículos, pedestres e outras atividades diversas geradoras de resíduos e poluição, 

influenciam os elementos climáticos e estabelecem distintos microclimas urbanos. A 

composição dos materiais e suas propriedades interferem nos processos de absorção, 

transmissão ou reflexão do calor emanado dos raios solares. Enquanto que a cobertura vegetal 

da superfície do solo contribui para a menor incidência solar e temperaturas mais amenas, 

diminuindo a amplitude térmica em relação ao solo pavimentado. (Freitas, 2008). 

A cobertura vegetal da superfície do solo está presente no sistema de espaços livres 

das cidades, do inglês “open spaces” que, segundo Lynch (1990), é livre porque não está 

contido em edificação, tendo funcionamento sem coerção ou discriminação e, em alguns 

casos, garantido por lei. 

Segundo Sá Carneiro e Mesquita (2000), o espaço urbano se apresenta como um 

complexo de espaços construídos e espaços livres, resultantes de ações humanas 

institucionalizadas ou não e que, em alguns casos estão articulados entre si, de acordo com 

uma lógica interna, a qual é determinada pelos condicionantes do meio, pela cultura e o 

psiquismo dos seus construtores, ao longo do tempo. Segundo as autoras, na pesquisa 

realizada no Recife, a tipologia dos espaços livres considerados a partir das funções de 

equilíbrio ambiental e de recreação reúne não somente os espaços livres públicos, mas 

também os espaços livres potenciais, sejam aqueles de propriedade publica ou privada que 

exercem influência ambiental. Tais espaços se caracterizam por suas diferentes modalidades 

de uso sendo, portanto, uma tipologia diversificada que ressalta, também, os traços 

fisionômicos do sitio. 

Os espaços livres se apresentam como um sistema, ou seja, representado por um 

conjunto de elementos de distintas escalas, com relações de natureza distintas, que variam no 



 35 

tempo e que podem ser abertas e intrincadas entre si e o entorno, sob influências mútuas e em 

relativa autonomia. Este conjunto é mais que a soma das partes, compondo um todo mais 

significativo que a simples justaposição. No Recife, a arborização urbana da Avenida Dom 

Manuel de Medeiros, a Praça Faria Neves e a Unidade de Conservação (UC) da Mata de Dois 

Irmãos é um exemplo de parte do sistema de espaços livres da cidade (Figura 4). 

Para Tardin (2008), as aproximações ecológicas e sócio-culturais são complementares 

no estudo do sistema de espaços livres e no planejamento urbano, tanto no que se refere aos 

diferentes elementos componentes destes espaços, quanto à aproximação de um possível 

ordenamento do sistema. Assim, entender os espaços livres como espaços repletos de 

conteúdo dentro da estrutura territorial e não apenas como áreas urbanizáveis ou manchas 

abstratas significa a compreensão dos valores que estes espaços reúnem e como eles podem 

oferecer, de acordo com seus atributos, oportunidades de intervenção com base na proposta 

de um sistema relacionado com seu entorno e capaz de influenciar na sua configuração. 

 
Figura 4: Vista da Av. Dom Manuel de Medeiros, com a Praça Faria Neves, e UC de Dois 

Irmãos, ao fundo. Em Recife, PE. 
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2.2. Os condomínios horizontais residenciais no contexto urbano 

A revolução industrial motivou a reflexão sobre a qualidade de vida nas cidades de modo 

geral. De um lado, a cidade dispersa que se caracteriza pela baixa densidade construída, pelo 

zoneamento funcional abrangendo grandes áreas e pela dependência de veículos, sobretudo 

os automotivos, pela maior densidade de áreas verdes, menor valor da terra, menor poluição, 

maior contato com a natureza e tranqüilidade, preceitos sistematizados nas cidades jardim de 

Ebenezer Howard. Por outro lado, a cidade compacta, caracterizada pela alta densidade 

populacional e heterogeneidade de usos dentro de cada núcleo ou bairro (Freitas, 2008). 

Segundo Miranda (2008), durante a década de 90 houve, no Brasil, a intensificação do 

processo de criação de novas áreas centrais que terminaram por deixar como herança para a 

cidade, seus centros históricos em gradativo processo de obsolescência, em decorrência da 

verticalização de certas áreas da cidade, significando a continuidade do esvaziamento de 

parcela importante de bairros residenciais por meio de substituição de moradias unifamiliares 

por coletivas. Para Bitencourt (2005), este processo teve como resultado uma fragmentação e 

desarticulação do território urbanizado que gerou problemas como segregação sócio-espacial 

e desigualdade na oferta de bens e serviços públicos. 

Com a estabilização da economia conquistada a partir de meados da década de 1990, o 

Brasil conseguiu sair de uma conjuntura macroeconômica instável, favorecendo o 

crescimento dos diversos setores de produção no país, dentre os quais, a construção civil. As 

operações imobiliárias urbanas transformam o solo e seus valores intrínsecos, absorvendo-os 

nos produtos imobiliários. Assim, os valores da natureza foram incorporados aos 

empreendimentos imobiliários. 

A valorização da natureza no mercado imobiliário propicia o atendimento das 

necessidades dos usuários que representam a demanda do mercado, do promotor imobiliário e 

do proprietário fundiário responsáveis pela oferta. Segundo Calabria (2006) há uma tendência 
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da demanda em preferir adquirir imóveis em edifícios implantados em grandes terrenos, no 

qual se possam oferecer amplas áreas de lazer, onde a associação entre lazer e a presença de 

elementos naturais imprimem uma imagem de qualidade de vida ao empreendimento. Isto 

ocorre justamente num momento em que as populações dos grandes centros urbanos no 

mundo têm vivenciado um aumento do medo da vida urbana, refletido na procura de novas 

espacialidades, como condomínios, shopping centers e clubes, na tentativa de contrapor o 

problema da violência (Lopes, 2008). 

Neste contexto, é possível observar que: se por um lado a crescente preocupação com 

os princípios de sustentabilidade tem se afirmado em vários setores da sociedade, por outro 

lado, o termo tem sido usado freqüentemente, em especial no mercado imobiliário, para 

rotular empreendimentos conservadores, sem preocupações maiores com o ambiente, mas 

que apresentam um suposto e duvidoso caráter sustentável que aparece apenas na publicidade 

e apresentação do produto no mercado. 

Aqui cabe lembrar o pensamento de Carlos Nelson Ferreira dos Santos em relação ao 

papel dos condomínios. Para Santos, (1981), o novo modelo de desenvolvimento urbano, que 

surgia na época e que fundia princípios racionalistas – progressistas e culturalistas, apoiava-

se nas alterações dos códigos de valores fortemente influenciados pela perda de cidadania e 

pelo desinteresse pelas questões urbanas. O espaço da cidade ocupado pelos condomínios que 

o autor adjetivava como “exclusivos” não tinha significado coletivo, nem possibilitava, nesse 

espaço, as mais diversas apropriações. Nos “condomínios exclusivos”, os espaços de uso 

público tinham proprietários definidos, transformando o que era para ser público em privado. 

Neste aspecto, para o autor, o surgimento daquilo que chamou de “condomínios exclusivos” 

apresentavam-se como a maior ameaça já enfrentada pelas cidades brasileiras. 

Por outro lado, há de se observar que aqueles proprietários não estavam 

individualizados, mas formavam uma comunidade de co-proprietários na condição de 
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condôminos, regidos por normas comuns de conduta e cujas decisões e tomadas de atitudes 

eram, como ainda são hoje, submetidas a uma assembléia e a decisão passa a ser conjunta e 

não mais de um único indivíduo proprietário. Assim as concepções de uma comunidade e 

suas práticas cotidianas passam a ser discutidas em assembléias e relatadas em suas atas, bem 

como nas convenções condominiais e nos demais livros de registro de ocorrências, e 

regimentos internos, que se tornam documentos públicos que expressam significado coletivo 

e refletem as possibilidades de apropriação do espaço. 

As práticas espaciais se dão no espaço imediato da vida, nas atividades cotidianas de 

ir às compras, caminhar, jogar futebol, atos que criam laços profundos de identidade entre os 

habitantes (individuo – individuo ou coletividade – individuo) e destes com o lugar. O 

homem se apropria desses espaços que ganham significado dentro do uso. 

Para Certeau (2001), as práticas cotidianas do espaço vivido ou maneiras de fazer 

cotidianas (falar, ler, circular, comprar, etc.) aparecem como fundo noturno da atividade 

social. O exame dessas práticas não implica num regresso aos indivíduos. E, as práticas 

podem ser articuladas através do uso ou do consumo, dos modos de proceder de criatividade 

cotidiana e das formalidades práticas. Neste sentido, planejar a cidade é ao mesmo tempo 

pensar a própria pluralidade do real e dar efetividade a este pensamento do plural: é saber 

poder articular. 

 

2.3. As alterações de uso do solo na Mata Atlântica 

A vegetação de Mata Atlântica tem sido invariavelmente eliminada para dar lugar às 

atividades urbanas e agrícolas, mas, mesmo fragmentados, ainda restam importantes 

remanescentes destes ecossistemas. Hoje, quando a conservação das florestas tropicais é 

questão discutida em âmbito mundial, a pressão urbana sobre estes ecossistemas adquire 

importância, já que as áreas urbanas se expandem sobre os remanescentes florestais. As 
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alterações de uso do solo que ocorrem na Mata Atlântica, em especial no que diz respeito à 

transição de zonas rurais para zonas urbanas é um fenômeno urbano que se repete em 

diversas regiões metropolitanas do Brasil. 

São Paulo, a maior cidade brasileira, serve de exemplo, em especial na Baixada 

Santista, que a partir da década de 1950 passou por um intenso processo de parcelamento do 

solo e construção de segundas residências, que associado á expansão da rede rodoviária 

estadual, urbanizou a planície litorânea paulista. O padrão de parcelamento do solo 

predominante na Baixada Santista é constituído por malha viária regular, por quadras 

totalmente parceladas em lotes de dimensões apenas suficientes para a edificação de 

residências unifamiliares ou de pequenos edifícios e pela ausência ou escassez de praças e 

espaços livres públicos que não sejam aqueles necessários à circulação. Essa urbanização 

extensiva elimina completamente a cobertura vegetal preexistente e altera os padrões de 

drenagem, desconsiderando totalmente as condições locais (Afonso, 2006). 

O bioma Mata Atlântica em Pernambuco abrange as regiões fitogeográficas das 

dunas, restingas, mangues, matas propriamente ditas e brejos de altitude. Apresenta-se em 

pequenos fragmentos remanescentes, sobre intensa pressão antrópica e degradação ambiental. 

Em Aldeia, região que abrange parte dos municípios de Recife, Camaragibe, São Lourenço 

da Mata, Paulista, Igarassu e Abreu e Lima na Região Metropolitana do Recife, e ainda, parte 

dos municípios de Paudalho e Araçoiaba, encontram-se muitos destes fragmentos de Mata 

Atlântica e uma crescente urbanização, conferindo uma paisagem de caráter cultural variado e 

dinâmico (Figura 5). 
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Figura 5: mapa identificando a região de Aldeia. 

 

A ocupação urbana da região de Aldeia se iniciou no final da Segunda Guerra 

Mundial, na década de 1940, quando o exército brasileiro construiu a Rodovia PE-27, mais 

conhecida como Estrada de Aldeia, e implantou o CMNIC - Centro de Instrução Marechal 

Newton Cavalcanti. A altitude em torno de 100m acima do nível do mar, proporcionando 

temperatura média anual de 25,1
o
C (ITEP, 2008), a proximidade do centro urbano e 

paisagens pitorescas, faz deste um lugar propício para o lazer, descanso, turismo e mais 

recentemente, para residência, atraindo cada vez mais as populações que migram dos centros 

urbanos para a periferia, aonde vem se destacando a adoção do modelo de ocupação do solo 

através de condomínios horizontais residenciais. 
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O crescimento de forma radial da Região Metropolitana do Recife, ao longo dos rios e 

estradas de penetração, partindo do litoral para o interior, tem na PE-27 (Estrada de Aldeia) 

um de seus raios. É ao longo desta rodovia que se concentram algumas das infra-estruturas e 

serviços urbanos do Estado e onde têm sido implantados loteamentos e condomínios 

horizontais em propriedades remanescentes dos antigos engenhos de cana de açúcar, que 

historicamente subordinaram a lógica do parcelamento aos movimentos de expansão e 

retração da economia canavieira e da disposição do proprietário em lotear (Miranda, 2008), e 

que aparecem, atualmente, como novas formas de apropriação do espaço urbano. 

Aldeia compreende vários fragmentos dispersos: Campo de instrução Marechal 

Newton Cavalcanti (CMNIC), em Abreu e Lima; a Estação Ecológica de Caetés em Paulista; 

o Parque Estadual de Dois Irmãos no Recife; as reservas ecológicas Mata de Miritiba em 

Abreu e Lima e a mata da Usina São José no município de Igarassú. A maioria de seus 

mananciais drena para os rios que compõem o grupo das pequenas bacias litorâneas – GL1 

(Figura 6), onde se encontram as bacias do Rio Botafogo e Beberibe, outra parte drena para a 

bacia do Rio Capibaribe. 
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Figura 6: Mapa da bacia hidrográfica do grupo dos pequenos rios litorâneos GL-1. Fonte: 

CPRH, 2009. 
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Em Aldeia, as formas urbanas decorrentes do traçado viário planejado para os 

loteamentos residenciais ou condomínios horizontais tomam o relevo como ponto de partida e 

estabelecem-se quase sempre sobre as chãs que se apresentam ao longo da Estrada de Aldeia, 

que por sua vez percorre o divisor de águas entre a bacia do Rio Capibaribe e o grupo de 

bacias dos pequenos rios litorâneos (GL1). O traçado ortogonal prevalece apresentando 

quadras grandes quase sempre cercadas pelos córregos formadores do sistema de drenagem e 

que conformam áreas verdes de mata atlântica, públicas quando resultantes de loteamentos ou 

privadas sob regime de condomínio. Ambos apresentam diferentes valores espaciais e 

diferentes impactos sobre a conservação do patrimônio natural existente. 

Na porção de Aldeia no município de Camaragibe, estima-se que a população cresceu 

40% nos últimos cinco anos, despontando como primeira opção de famílias pernambucanas 

de classe média alta que procuram paz e segurança, mas não estão dispostas a morar no 

interior do estado. Nesta área ocorre o fenômeno do “boom” dos condomínios de luxo. A 

chegada de novas famílias, no entanto não é acompanhada de investimentos em infra-

estrutura, sobretudo no que diz respeito ao lazer como parques ou praças públicas. O 

isolamento dos moradores é ampliado pelos condomínios que se apresentam como 

verdadeiras ilhas de serviços oferecendo salão de festas, quadra de esportes, campos de 

futebol, playground, açude privativo, piscina, vigilância vinte quatro horas por dia, 

recolhimento de lixo e até serviços de restaurante. Desta forma, as pessoas não encontram os 

serviços que precisam nas áreas públicas e optam por instalá-los dentro dos condomínios. Por 

sua vez, as empresas que poderiam oferecer estes serviços não se instalam no local porque 

não verificam uma demanda expressiva (Diário de Pernambuco, 2010). 

Apesar do rico patrimônio natural, o regime de parcelamento sob a forma de 

loteamento implantado em Aldeia carece de praças e espaços públicos, além daqueles 

lineares representados pelas vias estabelecidas nas chãs, apresentando regularidade, todavia 
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com raros momentos de surpresa e praticamente sem movimento. De modo que não atendem 

às necessidades da vida atual em termos de propiciar lazer e qualidade de vida urbana apesar 

de contarem com as áreas de mata cujo acesso é extremamente dificultado pelo relevo de 

encostas íngremes não permitindo o uso adequado pela população e tornando-se alvo de 

investidas para exploração indevida de seus recursos naturais como madeira, água ou mesmo 

a caça. 

No caso dos condomínios horizontais, as vias internas e áreas verdes continuam 

privativas. Neste tipo de ocupação do solo não há qualquer destinação significativa para áreas 

publicas, nem mesmo as vias de acesso. Este tipo de empreendimento apresenta 

internamente, para um uso privativo, um desenho urbano que permite uma percepção do 

ambiente através da experimentação estética apresentando percursos mais dinâmicos capazes 

de transmitir sensações cênicas e normalmente apresenta áreas de lazer generosas e com 

tratamento paisagístico para uso coletivo dos condôminos. 

O espaço público em ambos os casos carecem de quantidade e qualidade. O 

patrimônio natural da Mata Atlântica é apropriado de formas diferentes pela população, 

enquanto espaço público é objeto de exploração indiscriminada de seus recursos naturais e 

enquanto espaço privado é valorizado pela imagem da qualidade de vida que imprime ao 

empreendimento imobiliário. A presença marcante de muros quer em torno dos lotes ou das 

propriedades em condomínio sob a justificativa da insegurança, cerceiam a experiência 

estética nos percursos urbanos estabelecidos pelas estradas de penetração a partir do eixo 

principal da Estrada de Aldeia e conferem um espaço pobre do ponto de vista da percepção 

da paisagem que apenas mostra parte de sua exuberância em raros momentos onde se podem 

apreciar os fragmentos de Mata Atlântica da região. 

Tanto no caso da Baixada Santista em São Paulo, quanto em Aldeia, Pernambuco, o 

processo de transformação ambiental e paisagística sobre a Mata Atlântica se caracteriza, por 
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uma urbanização extensiva sobre os terrenos planos. De modo geral, o processo de 

transformação ambiental e paisagística, segundo Afonso (2006), apresenta três momentos 

principais: inicialmente, glebas de diferentes proprietários são loteadas independentemente, e 

áreas florestadas intercalam os loteamentos recém-implantados, num segundo momento, as 

áreas planas são totalmente parceladas e os remanescentes florestais restringem-se aos morros 

ou manguezais; por último, ocorre a verticalização com a implantação da propriedade em 

condomínio das áreas planas anteriormente parceladas, em geral mantendo-se os mesmos 

lotes, que são, no máximo, remembrados. 
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3. METODOLOGIA 

Segundo Alves (2000), a ciência tem a ver com a busca da ordem-unida, da 

regularidade, ela não se interessa pela diferença, mas pelo comum. A lei é o comum. Por ser 

comum, é também universal. Nas ciências humanas, o indivíduo é um ser único, sobre ele 

não se pode fazer ciência, no entanto, uma vez localizados em entidades sociais, que são 

sociais por serem comuns e universais, se tornam objeto da ciência. Enquanto que nas 

ciências naturais prevalece a rotina, a regularidade que quando investigada permite a 

antecipação ou previsibilidade dos acontecimentos. 

Esta pesquisa teve por objetivo principal compreender as relações entre as práticas 

espaciais em condomínios horizontais residenciais e o patrimônio natural, com vistas à sua 

conservação diante do cenário de mudanças climáticas globais. Neste sentido, os seguintes 

objetivos específicos foram estabelecidos: i) analisar as práticas espaciais, considerando as 

legislações ambientais e urbanísticas bem como as atitudes e tomadas de decisões da 

comunidade em relação ao patrimônio natural; ii) identificar as alterações na forma urbana e 

na composição do patrimônio natural e os efeitos sobre o micro-clima local. 

Para testar a hipótese de que a conservação do patrimônio natural nos condomínios 

horizontais residenciais estaria garantida se houvesse a apropriação desse patrimônio, através 

de suas práticas espaciais, e o reconhecimento de sua importância para o equilíbrio das 

características ambientais locais, foram aplicados métodos quantitativos e qualitativos. Uma 

vez que as análises efetuadas dizem respeito a questões da natureza e da sociedade humana, 

os métodos utilizados, apesar de diferentes, são complementares de modo a abranger a forma 

física do meio urbano bem como seu conteúdo, ou seja, as pessoas que habitam neste meio. 
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3.1. Delimitação do objeto de estudo 

Em Pernambuco, Camaragibe, município da RMR (Figura 7), apresenta atualmente 

16 condomínios horizontais residenciais na região de Aldeia, devidamente registrados junto 

ao único Cartório de Registro Imobiliário, que juntos somam novecentos e oitenta unidades 

residenciais. O Condomínio Torquato Castro que constitui o objeto empírico do estudo 

(Figura 8) está localizado na Estrada de Aldeia, Km 13, tem 49,7 hectares e é composto por 

270 unidades privativas, com 180 casas construídas, sendo 135 habitadas como primeira 

residência e 45 como segunda residência. O sistema de espaços livres de uso comum do 

condomínio é composto pelas vias internas, bosques componentes das áreas verdes destinadas 

ao lazer que contém maciços arbóreos expressivos em seu interior e as áreas de preservação 

de fragmentos da Mata Atlântica que fazem a proteção da nascente do riacho Besouro, 

principal afluente do rio Camaragibe, que dá nome ao município. 

 
Figura 7: Município de Camaragibe na região de Aldeia. Fonte: Prefeitura de Camaragibe. 
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Figura 8: Vista de satélite do Condomínio Torquato Castro. Fonte: Google earth, 2010. 

 

3.2. Procedimentos metodológicos 

De forma a facilitar a compreensão dos procedimentos utilizados, este estudo foi 

organizado em duas etapas: na primeira se observou as questões de cunho social que se 

constituem pelas análises das práticas espaciais que se desenvolvem na área objeto de estudo, 

através do levantamento da legislação urbana e do meio ambiente que se aplicam aos 

condomínios horizontais residenciais em Aldeia, seguido da análise de conteúdo das atas de 

assembléias gerais do condomínio horizontal residencial Torquato Castro; na segunda etapa 

se identificou as alterações do patrimônio natural causadas pelas mudanças no uso e 

ocupação do solo ao longo de uma série histórica e o desempenho bioclimático dos recintos 

que atualmente configuram o espaço urbano do condomínio horizontal residencial Torquato 

Castro. A seguir, é apresentado o detalhamento de cada uma destas etapas, descrevendo as 

bases de dados e os procedimentos metodológicos utilizados. 

 

3.2.1. Análise das práticas espaciais: legislação e atas das assembléias gerais. 

Para tanto, foi feito o levantamento da legislação urbanística e ambiental nas esferas 

federal, estadual e municipal que regulam o uso do solo e a proteção ambiental e são 
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aplicáveis à área de estudo. As fontes documentais utilizadas: leis, decretos e resoluções que 

estão apresentadas no anexo 1. A análise da legislação foi realizada de forma sistemática, 

realçando os artigos, incisos e parágrafos que se referiam direta ou indiretamente à 

conservação do meio ambiente na região de Aldeia e aqueles que regulam os condomínios 

horizontais residenciais e discutidos comparativamente entre as esferas legais constituídas e 

dentro dos objetivos de cada legislação especificamente. 

No sentido de verificar nas práticas espaciais desenvolvidas no condomínio horizontal 

residencial Torquato Castro, as atitudes e concepções dos condôminos para com o patrimônio 

natural, foram reunidas 29 atas de assembléias gerais ordinárias e extraordinárias do 

condomínio horizontal residencial Torquato Castro, entre os anos de 2000 a 2009, tratadas 

como fonte documental primaria, procedendo-se a leitura e análise de seu conteúdo segundo 

metodologia adaptada de Bardin (2009) que envolveu três etapas básicas: pré-análise; 

exploração do material e o tratamento dos resultados e interpretação. 

Os métodos de analise da comunicação em ciências sociais e humanas visam 

compreender, analisar, sintetizar e descrever a comunicação através das palavras das imagens 

dos textos e dos discursos e interpretar opiniões estereótipos, representações, mecanismos de 

influência, evoluções individuais e sociais nestes contidos. Enquanto esforço de 

interpretação, a análise de conteúdo da comunicação oscila entre o rigor da objetividade e a 

própria subjetividade, sendo, portanto, o maior interesse deste instrumento o tempo de 

reflexão entre as hipóteses de partida e as interpretações definitivas. A leitura efetuada pelo 

analista do conteúdo da comunicação é o realçar de um sentido que se encontra em segundo 

plano Bardin (2009). 

Foi realizada uma análise do tipo categorial temática das atas das assembléias de um 

grupo social restrito (condôminos), sendo, ainda na pré-análise, sintetizadas quatro 

categorias: segurança; saneamento (abastecimento de água, pavimentação das vias e 



 50 

destinação de lixo); tratamento paisagístico das áreas de lazer e jardins; e atitudes relativas ao 

patrimônio natural. Segundo procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens que tomou em consideração a totalidade de um “texto”. Durante a 

exploração do material, a codificação da análise quantitativa e categorial teve como unidade 

de registro a frase na unidade de contexto do parágrafo no qual se inseria a mesma frase, para 

cada tema ou categoria estabelecida. No tratamento dos resultados e interpretação, as 

unidades de registro foram enumeradas de acordo com sua freqüência, assim, a importância 

de uma unidade de registro aumenta com o aumento de sua freqüência de aparição. 

 

3.2.2. Análise histórico-morfológica do patrimônio natural e desempenho 

bioclimático dos recintos urbanos. 

Informações acerca da história da relação entre os grupos humanos e a natureza 

podem ser tratadas a partir de evidencias como o uso do solo e plantas. Sendo tema de análise 

histórica, a documentação existente a este respeito contribui para a compreensão das práticas 

que determinam como as distintas sociedades interferiram na natureza e se constituíam 

através dela (Medeiros, 2007). Neste sentido, a inter-relação entre pessoas e plantas, através 

dos documentos históricos se constitui no objeto de estudo da etnobotânica histórica. 

Segundo Medeiros (2007), a etnobotânica histórica realça o fato de que as inter-

relações homem-planta são determinadas por condições ecológicas e culturais, fatores por sua 

vez dinâmicos, que sofrem modificações em qualidade e quantidade ao longo do tempo. 

Assim, a etnobotânica histórica, fundamentada no estudo de documentos, pode revelar 

informações preciosas sobre os saberes e fazeres das sociedades, auxiliando na compreensão 

do que hoje é vivenciado no âmbito da utilização dos recursos vegetais nos diferentes 

aspectos da vida. A etnobotânica histórica envolve duas etapas: o recolhimento dos 

documentos e a análise crítica que se constituirá de um conjunto de operações e verificações 
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realizadas a partir da leitura dos documentos, com o intuito de lhes atribuir um significado 

relevante em relação a um problema de investigação. 

Assim, para estudar a dinâmica da forma urbana causada pelas variações no uso e 

ocupação do solo e para a identificação das alterações no patrimônio natural dentro da área de 

estudo realizou-se análise histórico-morfológica da área para dinâmica da forma urbana e 

etnobotânica histórica para o patrimônio natural a partir de pesquisa iconográfica com a 

interpretação de imagens de sensoriamento remoto referente a uma série temporal, de 1952 

até 2010, assistida pela observação direta de campo. Procedeu-se a montagem das imagens 

por justaposição que permitiu compor uma vista geral da área e a identificação, por análise 

visual dos objetos referentes a cada categoria específica: padrões morfológicos do tecido 

urbano em seus aspectos de traçado e parcelamento, que são ordenadores do espaço e 

determinantes da circulação e da estrutura fundiária, bem como do sistema de espaços livres 

onde se encontra o patrimônio natural. 

A identificação botânica das espécies do estrato arbóreo exótico que atualmente 

compõe juntamente com o fragmento de Mata Atlântica remanescente o patrimônio natural 

do condomínio horizontal residencial Torquato Castro foi feita de modo comparativo através 

dos trabalhos de Pio Corrêa (1984) e Lorenzi (2003). 

O recorte temporal abrangendo o período entre 1952 e 2010 foi delimitado a partir da 

evolução histórica da área de estudo e de acordo com a disponibilidade dos dados nos locais 

pesquisados. Foram pesquisadas: a planta do Loteamento da propriedade Besouro de 1952 

(Figura 9), adquirida no Cartório de Registro Imobiliário de São Lourenço da Mata e a planta 

do Condomínio horizontal residencial Torquato Castro de 1997 (Figura 10), adquirida junto 

ao Cartório de Registro Imobiliário de Camaragibe. As seguintes imagens de sensoriamento 

remoto foram pesquisadas: fotografias aéreas do ano de 1958 (Figura 11), do acervo 

particular dos herdeiros de Torquato Castro; ortofotocarta referente ao ano de 1984 (Figura 
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12), adquiridos na Agência CONDEPE/FIDEM; fotografia aérea referente ao ano de 1998 

(Figura 13), adquiridas na Agência CONDEPE/FIDEM; imagens de satélite do ano de 2010 

do acervo Google Earth (Figura 14). 

 

Figura 9: Planta do loteamento da propriedade Besouro (1952). 

 

Figura 10: Planta do condomínio horizontal residencial Torquato Castro (1997) 
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Figura 11:Fotografias aéreas da área de estudo de 1952. Fonte: acervo Torquato Castro. 

 

 

Figura 12: Ortofotocartada área de estudo de 1984. Fonte Agência CONDEPE/FIDEM 
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Figura 13: fotografia aérea da área de estudo de 1998. Fonte Agência CONDEPE/FIDEM 

 

Figura 14: Imagem de satélite da área de estudo em 2010. Fonte: acervo Google Earth, 2011. 



 55 

O estudo das relações entre a caracterização climática e a morfologia dos espaços 

revela segundo Freitas (2008), a formação de microclimas urbanos, neste sentido, foram 

estabelecidos cinco pontos distribuídos de forma a abrangerem os diferentes recintos urbanos 

existentes nos espaços livres do condomínio horizontal residencial Torquato Castro (Figura 

15): área impermeabilizada com fluxo de pedestres e veículos mais intenso – ponto 1 (jardim 

da portaria); interior dos maciços arbóreos – ponto 2 (área de lazer) e ponto 3 (área verde); 

interior da mata – ponto 4 (Mata); e área de maior adensamento construtivo – ponto 5 (Rua 

Baobá esquina com Alameda das jaqueiras I). Esses pontos caracterizam os aspectos 

ambientais morfológicos da paisagem, onde se realizaram medições de temperatura e 

umidade relativa do ar. 

 

Figura 15: Distribuição dos pontos de medição dos elementos climáticos no condomínio 

horizontal residencial Torquato Castro. 

 

Os elementos climáticos, temperatura do ar e umidade relativa do ar foram obtidos 

com auxilio de termohigrômetros digitais do tipo “Hobbo dataloger” (Figura 16). Em cada 

um dos cinco pontos foi instalado um termohigrômetro digital, mantendo sempre os 

aparelhos a uma distancia mínima de 1,5m de qualquer obstáculo ou material de forte 

reflexão de calor. As leituras das medições foram gravadas nos aparelhos entre os dias 21 e 

Ponto 2 

Ponto 1 

Ponto 5 

Ponto 4 

Ponto 3 
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31 de Agosto de 2010, destes dados coletados foram extraídos as medições referentes aos 

dois dias, nos mesmos horários da manha e à tarde, de forma a neutralizar o efeito da 

variação de insolação ao longo da aferição dos dados, sendo duas vezes em turno matutino, as 

9h00, e duas vezes em turno vespertino, as 15h00 – totalizando 20 medições de temperatura 

do ar, umidade relativa do ar. O desempenho bioclimático dos recintos urbanos foi analisado 

comparativamente com as condições consideradas confortáveis segundo Freitas (1999) para 

os ambientes urbanos de Recife (Quadro 1). 

 
Figura 16: Termohigrômetro digital utilizado. 

 

Quadro 1. Condições de conforto em ambientes arquitetônicos e urbanos no Recife. 
Condições de conforto Temperatura do ar (

o
C) Umidade relativa do ar (%) 

CONFORTÁVEL Entre 24 e 28 Entre 30 e 70 

INTERMEDIÁRIO De 22 a 24 e entre 28 e 30 De 20 a 30 e entre 70 e 80 

DESCONFORTÁVEL Abaixo de 22 e acima de 30 Abaixo de 20 e acima de 80 

Fonte: Adaptado de Freitas, 1999. 

 

As variações meteorológicas verificadas pelo Centro de Previsão do tempo e estudos 

climáticos (CPTEC), no mesmo momento das medições efetuadas nos condomínios, serviram 

como referência para os valores atribuídos aos pontos de medição e então, o desempenho 

bioclimático dos recintos urbanos foi verificado. Também foram observadas e descritas as 

características ambientais do entorno de cada ponto como o adensamento construtivo, 

cobertura vegetal, infra-estrutura urbana e fluxo de pedestres e veículos. A observação direta 

de campo incluiu o registro fotográfico. 

Foi realizada a análise estatística dos dados através de análise de variância e da 

comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o programa 

SAEG (1983). 
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4. AS PRÁTICAS ESPACIAIS NOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS 

RESIDENCIAIS EM ALDEIA 

Este capítulo evidencia as práticas espaciais que se relacionam aos condomínios 

horizontais residenciais. Inicialmente procede-se uma discussão sobre a legislação, ambiental 

e de uso e ocupação do solo. Em seguida são analisadas as concepções e atitudes dos 

condôminos para com o patrimônio natural, espelhadas nos livros de atas das assembléias 

gerais do condômino horizontal residencial Torquato Castro em Aldeia, Camaragibe, PE. 

 

4.1. A legislação e os condomínios horizontais residenciais em Aldeia 

O termo condomínio é definido como forma de co-propriedade e designa um espaço 

físico indivisível que tem propriedade partilhada, isto é, “o direito de propriedade de duas ou 

mais pessoas sobre partes ideais de uma mesma coisa indivisa” (Meireles, 2002). Apesar de 

regulada pela Lei Federal 4.591/64 que trata dos condomínios em edificações e das 

incorporações imobiliárias, a interpretação jurídica para os condomínios horizontais é 

confusa e contraditória. 

De acordo com Silva (2004), existem duas opções para interpretar os condomínios 

horizontais residenciais. A primeira é entender esse tipo de condomínio como condomínio 

especial, regulado pela Lei Federal 4.591/64 lei das incorporações imobiliárias. A segunda 

seria entender os condomínios horizontais como “loteamentos fechados” e que, neste caso, 

deveriam atender a Lei federal 6.766/79, lei que regula o parcelamento do solo. 

Os condomínios horizontais residenciais são diferentes dos loteamentos e dos 

“loteamentos fechados”. Os loteamentos se caracterizam pelos espaços privados permeados 

por espaços públicos, abertos, sem restrições como as ruas e as praças. Os “loteamentos 

fechados”, são equivocadamente entendidos de forma semelhante aos condomínios 

horizontais residenciais uma vez que as ruas nestes loteamentos apesar de públicas, são 
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controladas (após outorga concedida pela municipalidade) e funcionam como áreas comuns e 

restritas aos moradores. Os “loteamentos fechados” têm serviços de segurança, limpeza e 

conservação prestados por empresas privadas, e as despesas são rateadas pelos moradores, 

normalmente expressas através de uma contribuição mensal para a figura jurídica de uma 

associação de moradores. Todavia, nestes “loteamentos fechados” a propriedade não está sob 

o regime condominial. 

Diante da complexidade legal e burocrática e dos diferentes papeis atribuídos aos 

atores envolvidos no processo de uso e ocupação do solo e suas implicações ambientais, cabe 

aqui, sistematizar as etapas deste processo, identificando atores envolvidos e suas atribuições. 

Em primeiro plano está o proprietário da terra a quem cabe a decisão da alienação da 

propriedade num contexto de pressão social deflagrada pela proximidade com a metrópole 

em expansão vertiginosa em direção aos municípios vizinhos da capital e que decretam a 

urbanidade em seu território de modo a adequar os impostos aos novos valores fundiários 

advindos da alteração da função social da propriedade. Em Camaragibe, todo o município é 

considerado urbano, sem áreas rurais, segundo o Plano Diretor, e passível da cobrança do 

imposto predial e territorial urbano (IPTU), enquanto que para a propriedade rural, o imposto 

territorial rural (ITR) incidente sobre a propriedade é muitas vezes menor que o IPTU. Neste 

contexto, a agricultura nestas terras torna-se economicamente inviável devido ao altíssimo 

valor que assume este bem de capital. 

A municipalidade legisla sobre a ocupação de seu território apoiada na lei federal 

10.527/2001 (Estatuto da Cidade) que regula o uso da propriedade urbana, tendo estabelecido 

no artigo 4º, inciso III, alínea b, que a disciplina de parcelamento do uso e da ocupação do 

solo é instrumento do planejamento municipal, competindo à União legislar sobre normas 

gerais de direito urbanístico (art. 3º). 
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Novos conceitos acerca do patrimônio e de instrumentos atrelados à função social da 

propriedade foram incluídos na Constituição Federal de 1988, cujos artigos relativos a esta 

questão foram devidamente regulamentados pela Lei Federal 10.257/01, também conhecida 

como Estatuto da Cidade. Esta aborda a preservação do patrimônio em suas várias 

dimensões, seja a partir do patrimônio natural, seja a partir do patrimônio cultural, histórico, 

artístico, paisagístico e arqueológico, constituindo-se parte integrante do direito às cidades 

sustentáveis, a ser garantido pelos instrumentos urbanísticos. 

Segundo Bitencourt (2005), na cidade de Curitiba, por exemplo, o solo criado e a 

transferência do potencial construtivo são instrumentos fundamentalmente usados para 

garantir a preservação do patrimônio natural. No presente caso, importante destacar que, ao 

definir as diretrizes da política urbana (art. 2º) o estatuto da cidade estabeleceu, dentre outros, 

os seguintes objetivos: 

“Garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, 

à moradia, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para a 

presente e futuras gerações; 

Cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da 

sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; 

Planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 

população e das atividades econômicas do município e do território sob sua área 

de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e 

seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; 

Simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas 

edilícias, com vistas a permitir a redução de custos e o aumento da oferta de lotes e 

unidades habitacionais.” 

Se, do ponto de vista do uso e ocupação do solo, fica claro o papel da municipalidade 

e da União, mesmo que a regulação ainda não esteja a contento no aspecto da articulação 

entre os atores, na questão ambiental, há divergências no que diz respeito às interpretações da 

legislação. Neste sentido, e em especial ao que tange a região de Aldeia, uma série de leis, 

decretos e resoluções distintas incidem sobre o território e são aplicadas por órgãos distintos 
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como a Agência CONDEPE/FIDEM, CPRH, SPU, IPHAN, ao nível estadual e pelo INCRA 

e ICMbio ao nível federal. 

A porção de Aldeia inserida no município de Camaragibe abrange parte das bacias 

hidrográficas dos Rios Capibaribe e Beberibe. Neste segundo, devido à sua importância como 

reserva estratégica de água para o Recife foi promulgada a Lei Estadual 9.860/86 (lei de 

proteção dos mananciais da região metropolitana do Recife) que abrange as bacias dos rios 

Beberibe e Paratibe e que no seu artigo 9º estabelece a observância a parâmetros urbanísticos 

específicos para essas áreas, decorrente do planejamento da região metropolitana do Recife, a 

fim de evitar efeitos negativos ao meio ambiente. 

Artigo 9º - “Os imóveis localizados, parcial ou totalmente, nas áreas de proteção 

de mananciais, terão o parcelamento, uso e ocupação regulados conforme o 

estabelecido nos quadros 4, 5 e 6 do Anexo II, desta lei.” 

QUADRO 4 – “Modelo de parcelamento para as áreas de proteção de mananciais” 

QUADRO 5 – “Normas específicas de parcelamento – área de proteção ecológica / 

área de proteção ambiental” 

QUADRO 6 – “Modelo de ocupação e uso para as áreas de proteção de 

mananciais”. 

A lei estadual 9.860/86 estabelece categorias de ocupação em função das 

características físicas do meio ambiente da região destes mananciais onde a categoria “M1” 

diz respeito às áreas “non aedificandi” enquanto que a categoria “M3” admite a ocupação em 

lotes com área mínima de 5.000m
2
, permitindo uma taxa de ocupação de 30%, com 

densidade líquida máxima de 02 (duas) unidades habitacionais por hectare, admitindo uma 

taxa máxima de área loteável de 65% e taxa mínima de uso público de 35%. Os quadros 4 e 5 

desta lei definem parâmetros urbanísticos para o parcelamento do solo que, indubitavelmente, 

não se aplicam ao caso de condomínios horizontais residenciais, como já referido 

anteriormente. A própria lei, em seu artigo 25º define: 

“Parcelamento – subdivisão de uma gleba em unidades autônomas, denominadas 

lotes, destinados a edificação, sob as modalidades de loteamento ou 

desmembrameto; (inciso XXXIV)” 
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“Loteamento – subdivisão da gleba em lotes, com a abertura de vias de circulação, 

de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias 

existentes; (inciso XXX)” 

“Desmenbramento – subdivisão da gleba em lotes, com o aproveitamento do 

sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias de 

circulação ou logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou 

ampliação das vias existentes; (inciso XV)” 

No caso dos condomínios horizontais residenciais, não havendo a subdivisão de 

gleba, não há parcelamento, razão pela qual os parâmetros urbanísticos devem se pautar por 

aqueles definidos no quadro 6 do anexo II da lei estadual 9.860/86 e, no município de 

Camaragibe, supletivamente, pelos parâmetros definidos na lei municipal 032/97 que define a 

organização espacial do território. Assim, para obtenção de aprovações de condomínios 

horizontais residenciais neste município é necessária a obtenção da licença de instalação 

concedida pelo CPRH e anuência prévia da Agência CONDEPE – FIDEM, as análises de 

projeto não consideram quantidade ou número de lotes, mas a taxa de ocupação e o 

coeficiente de utilização, por não se tratar de loteamentos tal como entendidos pela lei federal 

6.766/79. 

Do ponto de vista ambiental, ainda incidem sobre esta mesma região de Aldeia, 

especialmente em Camaragibe, a lei federal 4.771/65 (modificada pela lei federal 7.803/89), 

que no artigo 2º, alínea g, regulamentada pela resolução do CONAMA 303/2002, artigo 3º, 

inciso VIII, estabelece a preservação permanente das áreas situadas nas bordas dos tabuleiros 

ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, “linha de escarpa”, em faixa nunca 

inferior a 100 (cem) metros em projeção horizontal. Todavia, a aplicação deste dispositivo 

tem se restringido às áreas delimitadas pela lei estadual 9.860/86, não tendo sido aplicado até 

o momento à bacia do rio Capibaribe. 

No que tange à conservação de remanescentes de vegetação nativa do bioma Mata 

Atlântica, tal como considerada na lei federal 11.428/2006, capítulo VI, artigo 30º, nas áreas 

urbanas assim determinadas antes da vigência da lei, o corte ou a supressão de vegetação 
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secundária em estágio avançado ou médio de regeneração para implantação de 

empreendimentos imobiliários, pode ser admitida de forma restrita e de acordo com os artigos 

11, 12 e 17 da mesma lei, e desde que haja a preservação de vegetação nativa em no mínimo 

50% da área total para vegetação secundária em estágio avançado de regeneração e de 30% 

da área total para vegetação em estágio médio de regeneração. O estágio de regeneração da 

vegetação secundária do bioma Mata Atlântica é determinado a partir dos critérios de 

fisionomia do maciço vegetal; estratos vegetais predominantes; da distribuição diamétrica e 

altura das árvores; da presença de epífitas; trepadeiras; serrapilheira; sub-bosque; 

biodiversidade e presença de plantas indicadoras. 

O ganho com relação ao meio ambiente relativo à implantação de condomínios 

horizontais residenciais, ou seja, a alienação de frações ideais de um único lote, sem que haja 

o parcelamento do solo (lei federal 6.766/79), está na redução da área potencialmente 

construtiva, na possibilidade de controle urbano mais eficaz em relação aos parâmetros de 

densidade populacional, com menor efeito sobre o meio ambiente, permitindo a conservação 

do solo e da vegetação, garantindo ao lençol freático o recebimento da água normalmente 

infiltrada nos mananciais destas bacias hidrográficas. 

Diante do exposto, observa-se que a legislação, apesar de ser extensa e detalhada, 

permite interpretações diversas que tornam o processo formal de ocupação urbana 

extremamente burocratizado e lento. Uma vez que o crescimento urbano é um fenômeno 

contínuo, a cidade acaba crescendo na informalidade agravando os problemas urbanos e 

ambientais, como mostrado anteriormente. O modelo de uso e ocupação do solo para a região 

de Aldeia deve visar em última instância a conservação do patrimônio natural da Mata 

Atlântica e estar calcada nos princípios e preceitos constitucionais relativos à livre iniciativa e 

ao direito de propriedade. Neste sentido, os parâmetros urbanísticos deveriam garantir a 

qualidade dos espaços livres públicos em vez de ter caráter restritivo à iniciativa privada. 
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4.2. As práticas espaciais no condomínio horizontal residencial Torquato Castro 

Segundo Andrade (2006), é a partir do reconhecimento das características locais que 

se torna possível revelar a verdadeira identidade de Aldeia, captar além das impressões 

visuais, a sua essência e sua conservação. Cada indivíduo percebe e reage diferentemente 

diante das ações sobre o ambiente em que vive. As respostas ou manifestações daí 

decorrentes são resultados dos processos cognitivos, julgamentos e expectativas de cada 

pessoa. 

No que diz respeito à coletividade, e às relações com o meio ambiente, algumas 

entidades civis atuam na região, como o Fórum Social e Ambiental de Aldeia que é uma 

sociedade civil de utilidade pública, sem fins lucrativos, que visa promover, acompanhar e 

avaliar ações para melhoria da qualidade de vida, fortalecimento da cidadania e 

desenvolvimento sócio-ambiental, estimulando o comprometimento da comunidade com a 

segurança, e preservação do meio ambiente, tendo como base precípua o desenvolvimento 

sustentável. 

Para evidenciar as práticas espaciais da comunidade residente no condomínio 

horizontal residencial Torquato Castro foi realizada a análise de conteúdo das atas das 

assembléias gerais ordinárias e extraordinárias ocorridas entre os anos de 2000 até 2009. 

Foram sintetizadas quatro categorias de analise: segurança; saneamento (abastecimento de 

água, pavimentação das vias e destinação de lixo); tratamento paisagístico; atitudes relativas 

ao patrimônio natural. 

De modo geral, a segurança foi assunto recorrente em todas as reuniões; 

abastecimento de água torna-se prioridade até o ano de 2005; pavimentação das vias internas 

é um assunto que entra na pauta de discussões a partir do ano de 2005; coleta seletiva de lixo, 

a partir de 2005; tratamento paisagístico das áreas verdes e de lazer e preservação da mata 

Atlântica são preocupações crescentes a partir de 2004. 
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A segurança é o aspecto mais relevante para os condôminos. A aquisição de cachorros 

adestrados, para ajudar na segurança, a contratação de empresa privada de segurança e o 

estabelecimento do critério de sempre responsabilizar o condômino, pelo comportamento de 

seus convidados foram aspectos discutidos nas reuniões e aplicados atualmente. 

Apesar de contar com manancial perene (Riacho Besouro), o abastecimento de água 

foi questão central nas assembléias até o ano de 2006, quando, então, o condomínio possuía 

05 (cinco) poços artesianos e 03 (três) cacimbas, que forneciam diariamente em torno de 

180.000 litros de água. 

Na assembléia geral de abril de 2005 as discussões se deram em torno do calçamento 

do condomínio, assunto muito polêmico, uma vez que alguns condôminos desejam o 

calcamento das ruas do condomínio, porém muitos outros não querem o referido calçamento, 

defendendo que ruas de chão batido estão mais próximas das características campesinas que 

os fizeram procurar Aldeia para residir. Nesta mesma assembléia foram discutidas a coleta de 

lixo orgânico e a implantação da coleta seletiva no Condomínio. 

De acordo com Andrade (2006), a escolha de Aldeia como lugar de moradia tem um 

significado saudosista que remete às características campestres. A segurança, tranqüilidade, 

paz e qualidade de vida, o gosto pela natureza e a tranqüilidade da vida no campo são anseios 

dos moradores e determinam a escolha dos condomínios horizontais residenciais como 

residência fixa. A concepção destes condomínios é cuidadosamente trabalhada com o intuito 

de oferecer um produto imobiliário especifico a um consumidor com médio ou alto poder 

aquisitivo. A idéia de exclusividade acentua o perfil da classe dominante que sempre cultivou 

a segregação em espaços exclusivos e diferenciados do padrão comum. 

O tratamento paisagístico das áreas verdes e de lazer, a partir de 2004, cresce em 

importância com o projeto de reforma das áreas comuns e das edificações, quando se 

recomenda ao arquiteto contratado para que tenha o maior cuidado quanto à preservação da 
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área verde, não urbanizando muito as áreas comuns. No ano de 2007 são aprovadas as 

deliberações de desenvolver projeto de paisagismo (incluindo o jardim da nova portaria), de 

comunicação visual alem de desenvolver projeto de proteção ambiental, com ênfase para a 

área de Mata Atlântica e criar a Comissão permanente de jovens, inserindo-os na 

administração do condomínio, incentivando-os a desenvolver projetos de proteção à mata e 

de atividades de lazer. 

Em entrevistas realizadas nos condomínios de Aldeia, Andrade (2006) verificou que a 

responsabilidade na conservação do meio ambiente, em especial ao patrimônio da Mata 

Atlântica foi atribuída de um modo geral a todos os moradores e às autoridades. O governo 

foi bastante citado, bem como a esfera municipal, as Ongs e os visitantes. O conhecimento 

desta tendência de atitude representa um importante ponto de apoio na luta da preservação 

ambiental, visando um bom uso do espaço. 

O crescente reconhecimento dos valores ambientais e da importância de sua 

preservação fica evidente na assembléia de março de 2008 quando da discussão sobre a 

retirada da jaqueira na Alameda das Jaqueiras I, tem a proposta recusada pela maioria dos 

presentes, e a mesma permanece no local, mesmo estando praticamente no meio da referida 

via. 

A procura por novas espacialidades é uma tendência forte nas metrópoles brasileiras. 

A urbanização advinda deste processo, de consumo de novos espaços e da natureza muitas 

vezes compromete a conservação do patrimônio natural ali existente. Por outro lado, Diante 

dos resultados da análise, cujas informações estão sintetizadas no Quadro 2, fica evidente que 

emerge um movimento de conscientização, de reconhecimento e apropriação do patrimônio 

natural que pode ser verificado através das práticas espaciais que se desenvolvem no âmbito 

do condomínio residencial Torquato Castro, expressas nas atitudes da coletividade no sentido 
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de reconhecimento deste patrimônio, atribuindo-lhe valores que são fundamentais na sua 

conservação. 

Nesse sentido vale salientar a importância da coletividade na conservação do 

patrimônio natural. Nos condomínios horizontais residenciais as decisões são colegiadas, 

discutidas pelos co-proprietários e as deliberações tornam-se públicas através das 

convenções, regimentos internos ou atas de assembléias gerais, evidenciando-se um processo 

transparente e democrático de participação e tomada de decisão. 

 

Quadro 2. Síntese da análise de conteúdo das atas de assembléias gerais ordinárias (AGO) e 

extraordinárias (AGE) entre os anos de 2000 a 2009. 

Categoria Unidade de registro Data AGO/AGE 

Segurança 

“Aquisição de cachorros adestrados, para ajudar na 

segurança, a contratação de empresa de segurança e o 

estabelecimento do critério de sempre responsabilizar o 

condômino, pelo comportamento de seus convidados.” 

2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008, 

2009. 

Saneamento 

“O condomínio possui 05 (cinco) poços artesianos e 03 

(três) cacimbas, que fornecem diariamente em torno de 

180.000 litros de água.” 2002, 2005, 2006, 

2007, 2008. “Ruas de chão batido estão mais próximas das 

características campesinas que nos fizeram procurar 

Aldeia para residir.” 

Tratamento 

paisagístico 

 

“Aprovadas as deliberações de desenvolver projeto de 

paisagismo (incluindo o jardim da nova portaria)”. 

2007, 2008, 2009. 
“Aprovado projeto de reforma das áreas comuns e das 

edificações, recomenda-se ao arquiteto contratado para 

que tenha o maior cuidado quanto à preservação da 

área verde, não urbanizando muito as áreas comuns.” 

Patrimônio 

natural 

“A retirada da jaqueira na Alameda I, tem a proposta 

recusada pela maioria dos presentes.” 

2004, 2007, 2008, 

2009. 

“Desenvolver projeto de proteção ambiental, com 

ênfase para a área de mata Atlântica e criar a Comissão 

permanente de jovens, inserindo-os na administração 

do condomínio, incentivando-os a desenvolver projetos 

de proteção à mata e de atividades de lazer.” 

 

 

 



 67 

5. PATRIMÔNIO NATURAL E MICRO-CLIMA NO CONDOMÍNIO 

HORIZONTAL RESIDENCIAL TORQUATO CASTRO 

O conhecimento das relações entre a forma urbana e o patrimônio natural em Aldeia, 

com os rebatimentos desta relação sobre o micro-clima local é o objetivo deste capítulo de 

modo a alcançar um entendimento mais amplo do problema exposto. Inicialmente 

investigaram-se os padrões morfológicos do tecido urbano e suas interfaces com o patrimônio 

natural e em seguida foi verificado o desempenho bioclimático dos recintos urbanos no 

condomínio horizontal residencial Torquato Castro. 

 

5.1. Morfologia urbana e patrimônio natural 

Os critérios para classificação da forma urbana encontrada no condomínio Torquato 

Castro foram obtidos pela identificação dos padrões morfológicos do tecido urbano em seus 

aspectos de sistema viário, parcelamento do solo e sistema de espaços livres onde se verifica 

a presença do patrimônio natural. 

No sistema de espaços livres estudado foram considerados os espaços livres públicos 

resultantes do parcelamento da propriedade Besouro, e os espaços livres privativos de uso 

comum do condomínio horizontal residencial Torquato Castro classificados como: vias 

internas, áreas de lazer onde se encontram os bosques de árvores exóticas e os fragmentos de 

Mata Atlântica. 

A análise das imagens de sensoriamento remoto, entre os anos de 1952 e 2010, para 

os padrões morfológicos do tecido urbano em seus aspectos de sistema viário, parcelamento 

do solo e sistema de espaços livres permitiu encontrar, inicialmente, com o Loteamento 

Besouro, em 1952, uma malha viária ortogonal regular destinada ao uso público que definia 

lotes rurais de aproximadamente dois hectares. Os espaços livres públicos se resumiam a 

espaços lineares relativos às próprias vias (Figura 17). 
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Figura 17: Padrões da malha viária para o loteamento da propriedade besouro e delimitação 

da Mata Atlântica em 1952. 

 

Este parcelamento, num segundo momento, teve grande parte de seus lotes adquiridos 

por um único proprietário, Torquato Castro, que implantou na área a “Companhia Agrícola 

Bem-te-vi” após o remembramento dos lotes do loteamento Besouro como verificado na 

ortofotocarta de 1986, para a introdução da pecuária leiteira que, segundo registros obtidos 

junto à Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa (ABCBRH) 

perdurou até meados da década de 1980. Neste momento, apesar de mantida parte do sistema 

viário, a propriedade impedia o acesso público às vias a partir dos limites estabelecidos para a 

propriedade agrícola e, consequentemente, extinguia estes espaços livres de uso público 

(Figura 18). 
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Figura 18: Padrões da malha viária para a “Companhia Agrícola Bem-te-ví” e delimitação da 

Mata Atlântica em 1986. 

 

Em 1997 se implanta outra malha também ortogonal, mas do tipo “espinha de peixe” 

de uso privativo do condomínio residencial Torquato Castro acompanhada da implantação de 

unidades habitacionais vinculadas a frações ideais de uso privativo do mesmo condomínio 

horizontal agora estabelecido, com edificações constituídas por residências unifamiliares 

isoladas. Os espaços livres públicos continuam inexistentes e surge um sistema de espaços 

livres privativo de uso comum que foi identificado pelas vias internas, espaço linear com 

arborização, áreas verdes destinadas principalmente ao lazer e onde encontram-se bosques de 

árvores exóticas e a presença de dois fragmentos de Mata Atlântica que protegem as encostas 

do manancial do riacho Besouro (Figura 19). 
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Figura 19: Padrões da malha viária para o condomínio horizontal residencial Torquato Castro 

e delimitação da Mata Atlântica em 2010. 

 

Ao longo da série histórica pesquisada pode-se observar que a composição do 

patrimônio natural é acrescida com a introdução de novas espécies de árvores que formam 

bosques ou maciços expressivos que juntamente com os fragmentos da Mata Atlântica 

compõe, atualmente, o patrimônio natural da área de estudo. 

Num primeiro momento da ocupação, com a implantação do loteamento Besouro em 

1952, observou-se, através das imagens de sensoriamento remoto do ano de 1958, que a 

vegetação predominante era herbácea, naturalmente, por se tratar do parcelamento de um 

antigo engenho de cana-de-açúcar não era de se esperar a presença de extrato arbóreo nas 

áreas planas onde se dava preferencialmente o cultivo. Observa-se neste momento apenas os 

fragmentos da Mata Atlântica como vegetação arbórea expressiva. 

No segundo momento, com a implantação da propriedade agrícola pode-se observar a 

arborização ao longo das vias remanescentes do sistema viário do loteamento besouro. A 

finalidade desta arborização da propriedade agrícola, notadamente de caráter técnico, era 
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fazer quebra-ventos e prover sombreamento. A síntese dos espaços livres ao longo do período 

estudado permite observar que tal arborização ainda se encontra na área (Figura 20). 

 

  

A-1958 B-2010 

 

Figura 20: Síntese dos espaços livres na área de estudo do período de 1958 (A) ate 2010 (B).  

 

As espécies eleitas para esta arborização foram: a jaqueira (Artocarpus heterophillus) 

que, segundo Corrêa (1984), é originária da Ásia mas, pode ser considerada naturalizada 

graças a sua perfeita aclimatação às condições da Mata Atlântica, se presta bem para 

reflorestamento e quebra-ventos, de crescimento rápido, tanto as folhas como os frutos são 

apreciados pelo gado e os frutos apresentam considerável valor alimentício, e o Sapotizeiro 

(Achras sapota), introduzido das Antilhas de cuja frondosa copa extrai-se o látex que serve 

para fabricação de goma de mascar no entanto as plantas cultivadas para este fim quase não 

produzem frutos, muito apreciados para o consumo humano (Corrêa, 1984). Estas espécies 

foram observadas nas visitas ao campo. As espécies identificadas no estrato arbóreo exótico 

introduzido no sistema de espaços livres estão apresentados no quadro 3. 
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Quadro 3. Composição do estrato arbóreo exótico no sistema de espaços livres do 

condomínio horizontal residencial Torquato Castro. 

 

Nomenclatura Espaços livres 
Totais 

Frequencia (%) 

Nome comum Nome científico Vias Bosques Mata Vias Bosques Mata 

1 Figueira  Ficus benjamina 217 40 0 257 84,44 15,56 0 

2 Jaqueira 
 Artocarpus 
heterophillus 116 50 63 229 50,66 21,83 27,51 

3 Sombreiro 
 Clitoria 
racemosa 23 68 0 91 25,27 74,73 0,00 

4 Palmeira Imperial 
 Roystonea 
oleracea 72 2 0 74 97,30 2,70 0 

5 Coqueiros  Coccus nucifera 13 51 0 64 20,31 79,69 0 

6 Mangueira 
 Mangifera 
indica 23 27 9 59 38,98 45,76 15,25 

7 Canela 
 Cinnamomun 
zeylanicum 56 1 0 57 98,25 1,75 0 

8 Cássia  Senna siamea 11 14 0 25 44,00 56,00 0,00 

9 Bisnagueira 
 Spathodea 
campanulata 13 1 0 14 92,86 7,14 0,00 

10 Jamelão 
 Syzygium 
jabolanum 5 5 4 14 35,71 35,71 28,57 

11 Jambeiro 
 Eugenia 
malaccensis 6 6 0 12 50,00 50,00 0,00 

12 Flamboyant  Delonix regia 6 2 0 8 75,00 25,00 0,00 

13 Eucalipto 
 Eucalyptos 
citriodora 1 7 0 8 12,50 87,50 0,00 

14 Sete copas 
 Terminalia 
catappa 3 1 0 4 75,00 25,00 0,00 

15 Frutapão 
 Artocarpus 
incisa 1 3 0 4 25,00 75,00 0,00 

16 Mulungu 
 Erythrina 
velutina 3 0 0 3 100,00 0,00 0,00 

17 Sapotizeiro  Achras sapota 0 3 0 3 0,00 100,00 0,00 

18 Abacateiro 
 Persea 
americana 0 3 0 3 0,00 100,00 0,00 

19 Araucária 
 Araucaria 
columinaris 0 1 0 1 0,00 100,00 0,00 

 

Segundo Spirn (1995), remanescentes de antigas comunidades de plantas nativas 

encontram-se usualmente nos limites da região urbana, mas podem ocorrer quase junto ao 

centro, especialmente em cidades com um relevo variado ou em cidades costeiras com áreas 

pantanosas. Essas comunidades de plantas nativas, se suficientes em tamanho e abandonadas 

a si mesmas, são auto-sustentáveis. Elas evoluíram durante muitos anos em resposta ao clima 

da região e às características específicas da área. Comparadas a outras comunidades vegetais 

urbanas cultivadas ou não, elas têm menos possibilidade de conter as mesmas espécies de 
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plantas que ocorrem em cidades de regiões climáticas e geográficas diferentes. Elas colocam 

a cidade no seu contexto regional e a diferenciam de outras cidades, em vez de separá-la da 

paisagem circundante. Este parece ser o caso das jaqueiras que aparecem em grande profusão 

por toda a região de Aldeia. 

Além das jaqueiras e sapotizeiros foi identificada uma linha de palmeiras imperiais 

(Roystonea oleracea), ao longo de um dos limites da propriedade rural. A esta linha de 

palmeiras foi, posteriormente acrescida mais uma linha, formando uma alameda através da 

qual se implantou a via de acesso ao condomínio horizontal residencial Torquato Castro. 

Com a extinção da propriedade rural e implantação do condomínio horizontal 

residencial Torquato Castro em 1997 observou-se significativas alterações na composição do 

patrimônio natural que em grande parte se deve à forma urbana estabelecida no projeto do 

empreendimento, refletido no sistema de espaços livres que se configuraram. O sistema viário 

do condomínio considerou apenas parcialmente as vias originais remanescentes do 

loteamento Besouro e, portanto, uma parte significativa da arborização feita para a 

propriedade da Companhia Agrícola Bem-te-ví, em especial as alamedas de sapotizeiros, 

passou a pertencer às unidades privativas e parte dela foi suprimida pelos proprietários para 

edificação de suas residências. Novas áreas verdes foram acrescidas aos fragmentos de Mata 

Atlântica e estas foram arborizadas formando bosques de espécies exóticas. 

Os bosques formados nas áreas verdes possuem tanto espécies exóticas como nativas 

da Mata Atlântica a exemplo de cajueiros (anacardium occidentalis), Pau-Brasil (Caesalpinia 

echinata), Ipê (Tabebuia chrysotrica) entre outras, estas espécies nativas não estão 

apresentadas no quadro 3 por serem já componentes do patrimônio natural por sua própria 

origem. 

Entre as árvores identificadas e a freqüência em que aparecem nos bosques das áreas 

verdes pode-se destacar: o sombreiro (Clitória racemosa), originário da Amazônia que se 
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destaca pela grandiosidade de sua sombra; a mangueira (Mangifera indica) originária do 

sudeste da Ásia, Introduzida na América através da ilha de Itamaracá por volta do ano de 

1700 (Corrêa, 1984), possui sombra densa e frutos muito apreciados em todo mundo; o 

jambeiro (Eugenia malaccensis), originário da Índia, ornamental pela forma piramidal, 

utilizado como quebra-ventos; e o coqueiro (Cocus nucifera), com centro de origem 

controverso esta palmeira jamais foi encontrada em estado realmente selvagem, ha indícios 

de sua utilização a pelo menos 4.000 anos no arquipélago indico (Corrêa, 1984). É a mais 

importante palmeira de utilidade para o homem pela sua grande versatilidade de usos. A vida 

da árvore se prolonga por oitenta ou cem anos, mas sua vida produtiva em termos de frutos 

começa a decair a partir dos vinte anos. 

No que diz respeito à arborização das vias internas do condomínio horizontal 

residencial Torquato Castro a principal espécie eleita para esta função é a figueira (Ficus 

benjamina), originária da Ásia e segundo Corrêa (1984) foi “introduzida no Brasil desde a 

longos anos, sendo uma das árvores exóticas ornamentais e de sombra mais cultivadas para a 

arborização de ruas, praças e parques sofrendo podas que lhe conservam permanentemente o 

mais belo efeito estético.” Em seguida, na freqüência em que aparecem na arborização das 

vias vem as jaqueiras, originalmente plantadas com função diversa, mas que hoje fazem parte 

desta arborização e todas as demais árvores exóticas identificadas que apresentadas no quadro 

3 fazem parte da arborização das vias. Fica evidente, portanto, que não houve qualquer 

planejamento para a arborização das vias internas do condomínio horizontal residencial 

Torquato Castro, ficando a critério de cada um dos condôminos a escolha do que plantar na 

calçada de sua fração ideal de uso privativo. 

É interessante observar que o Jamelão (Syzygium jabolanum), originário da Índia e Sri 

Lanka, árvore de grande rusticidade e rápido crescimento, e amplamente plantada em 

arborização rodoviária parques jardins e bosques, bem como cultivadas como quebra ventos e 
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às margens de lagos e açudes pelos frutos destinados aos peixes (Lorenzi,2003), juntamente 

com a jaqueira (A. heterophillus) e a mangueira (M. indica) são as únicas árvores exóticas 

encontradas na orla dos fragmentos de Mata Atlântica do condomínio. Isto reforça o caráter 

de alta aclimatação destas espécies às condições locais e evidencia um caráter ecológico que 

pode ser observado no fato destas não terem sido plantadas deliberadamente na orla da mata, 

mas através da dispersão de suas sementes pela fauna nativa que se alimenta dos frutos das 

árvores plantadas nas vias ou áreas verdes. 

As demais árvores identificadas no sistema de espaços livres do condomínio 

horizontal residencial Torquato Castro têm seus centros de origem e uso principal descritos 

segundo Lorenzi (2003) no Anexo 2.  

 

5.2. O desempenho bioclimático 

As características ambientais do entorno de cada ponto (Figura21) como o 

adensamento construtivo, cobertura vegetal, impermeabilização do solo e fluxo de pedestres e 

veículos a partir da observação direta de campo estão descritas a seguir: 

 

Figura 21: Distribuição dos pontos de medição dos elementos climáticos no condomínio 

horizontal residencial Torquato Castro. 

 

Ponto 2 

Ponto 1 

Ponto 5 

Ponto 4 

Ponto 3 
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Portaria do condomínio (Ponto 1): 

Localizado no Km 12 da PE 27 (estrada de Aldeia), na portaria do condomínio 

(Figura 22), o ponto 1 se caracteriza por apresentar cobertura vegetal ao longo da via de 

acesso do condomínio, ruas calçadas e grande área impermeabilizada, num ambiente urbano 

consolidado com grande fluxo de pedestres e veículos. A arborização é feita por Palmeiras 

Imperiais (R. oleraceae) com três idades diferentes e Caneleiras (C. zeylanicum). 

 

 

  

Figura 22: Portaria do condomínio horizontal residencial Torquato Castro com vias de acesso 

pavimentadas. 

 

Área de lazer do condomínio (Ponto 2): 

O ponto 2 está na área de lazer do condomínio. Este ponto apresenta cobertura vegetal 

predominantemente de gramados apresentado um renque de figueiras (ficus Benjamin) ao 

longo das vagas de estacionamento. Apresenta vias de chão batido, contando com as 

edificações do salão de festas, sala de ginástica e prédio da administração (Figura 23), 

apresenta intenso fluxo de pedestres ou veículos. As áreas impermeabilizadas são 

representadas pelos passeios e pela quadra poli-esportiva (Figura 24). Na orla da mata estão 
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localizados parte do mobiliário, como mesas e bancos, bica além do Playground e dos 

campos de futebol e demais instalações para prática esportiva. 

 

  

Figura 23: Vista geral da área de lazer do Condomínio horizontal residencial Torquato 

Castro. 

 

  

Figura 24: Vista da área de lazer com equipamentos esportivos e playground. 

 

Área verde dos caramanchões (Ponto 3): 

Localizado em área verde “non aedificandi” do condomínio, o ponto 3  apresenta 

cobertura vegetal composta de gramado extenso com árvores frutíferas e espécies 

ornamentais (Figura 25). Próxima de residências unifamiliares predominantes no local, não 

apresenta calçamento ou áreas impermeabilizadas, num ambiente tratado paisagisticamente 

com caramanchões (Figura 26), apresentando mínimo fluxo de pedestres. 

 



 78 

  

Figura 25: Área verde com bosque de árvores exóticas do condomínio horizontal residencial 

Torquato Castro. 

 

  

Figura 26: Ambiente tratado paisagisticamente com caramanchões. 

 

Mata (Ponto 4): 

O ponto 4 está sob a Mata Atlântica secundária em estágio avançado de regeneração, 

destinada a preservação permanente e de uso comum do condomínio. Este ponto (Figura 27) 

apresenta caminhos internos de chão batido, sem áreas impermeabilizadas, e contando apenas 

com as edificações residenciais de um ou dois pavimentos localizados no condomínio que 

não apresenta, ainda, qualquer infra-estrutura urbana alem da presença das referidas 

residências próximas, não apresentando qualquer fluxo de pedestres ou veículos. 
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Figura 27: Vista da mata do condomínio horizontal residencial Torquato Castro. 

 

Rua Baobá esquina com Alameda das Jaqueiras I (Ponto 5): 

Este ponto esta localizado na esquina das vias Baobá e Alameda das Jaqueiras I. O 

ponto 5 tem cobertura vegetal arbórea em fase de estabelecimento e crescimento com 

predominância de frutíferas na arborização das vias imediatamente em frente ao ponto de 

medição (Figura 28). Apresentando, ainda, área impermeabilizada referente à drenagem da 

estrada (Figura 29). Edificações térreas de residências uni-familiares com infra-estrutura 

urbana consolidada e com pequeno fluxo de pedestres e moderado fluxo de veículos. 
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Figura 28: Vista da esquina entre as ruas Baobá e Alameda das Jaqueiras I. 

 

  

Figura 29: Vista da arborização e drenagem das vias do condomínio horizontal residencial 

Torquato Castro. 

A análise do desempenho bioclimático dos recintos urbanos identificados no 

condomínio horizontal residencial Torquato Castro, tem os valores médios obtidos para os 

elementos climáticos temperatura do ar e umidade relativa do ar apresentados na tabela 1. As 

cores estão de acordo com as condições de conforto determinadas no quadro 1 (Freitas, 

1999), apresentaqndo condições de conforto variáveis. Os resultados estatísticos obtidos para 

análise de variância dos dados e o teste comparação de médias estão representadas pelas 

letras que seguem as médias obtidas para os elementos climáticos temperatura e umidade 
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relativa do ar, de modo que as médias seguidas de mesma letra para cada elemento climático 

não diferem estatisticamente ao nível de significância de 5% pelo teste de Tukey. 

Tabela 1: Temperatura (T
o
C) e umidade relativa do ar (UR (%) no condomínio horizontal 

residencial Torquato Castro entre 21 e 31 de agosto de 2010 nos períodos da manhã e tarde 

comparados com as condições de conforto segundo Freitas (1995). 

 

 

 

 

Médias na coluna seguidas da mesma letra minúscula não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade (t > 0,05). 

 

As condições da atmosfera são determinadas pelo comportamento dos elementos 

climáticos. Entre estes se destacam a temperatura e umidade relativa do ar, ventilação e 

pluviosidade. A amplitude térmica ou a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas 

no período é controlada pela umidade relativa do ar devido ao alto calor específico da água, 

de forma que quanto menor a umidade relativa do ambiente, maior será a amplitude térmica e 

vice-versa. Os fatores climáticos naturais como latitude, altitude, maritimidade ou 

continentalidade e vegetação, por sua vez, influenciam diretamente os elementos climáticos e 

a qualidade do ar. 

A temperatura máxima de 30,7
o
C foi registrada na portaria do condomínio (ponto 1) 

na zona com maior fluxo de pedestres e automóveis e com maior área impermeabilizada 

classificada como zona desconfortável, enquanto a mínima de 28,17 
o
C foi registrada no 

ponto 4, interior da mata, estando dentro da zona de conforto intermediário. No que diz 

respeito à umidade relativa do ar, a mais baixa foi obtida na portaria (ponto 1), (68,67%) 

ficando dentro da zona confortável enquanto a mais alta (78,27%) foi observada no interior 

da mata (ponto 4), ficando na zona de conforto intermediário. Verifica-se que os recintos 

urbanos da portaria e esquina da Rua Baobá com Alameda das jaqueiras I (pontos 1 e 5) 

Pontos T (
o
C) UR (%) 

1 Portaria 30,70 a 68,67 d 

2 Área de lazer 28,75bcd 78.12 a 

3 Área Verde 29,95abc 72,17 c 

4 Mata 28,17cd 78,27 a 

5 Rua Baobá com Alameda das jaqueiras 30,47ab 74,65 b 

6 CPTEC 28,00 d 69,00 d 

Coeficiente de variação (CV) 2,7 1,05 
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apresentaram as temperaturas mais elevadas e dentro da zona de desconforto para este 

elemento climático. Os outros pontos mantiveram-se na zona de conforto intermediário. 

A presença da Mata Atlântica, ou de conjuntos arbóreos de grande porte, 

desempenhou importante papel na manutenção da estabilidade dos elementos climáticos 

estudados. As massas vegetativas absorvem a radiação solar diminuindo as reflexões dos 

raios solares e reduzindo a amplitude térmica da região. A umidade relativa do ar também 

esta condicionada pela presença de maciços vegetais pelo processo de transpiração e das 

relações água, solo, planta e atmosfera, que tende a manter estável a umidade relativa do ar 

no interior dos maciços ou em seu entorno (Romero, 2001). Os valores de temperatura e 

umidade relativa do ar observados nos áreas de lazer, área verde e na mata (pontos 2, 3 e 4) 

onde as medições foram realizadas na mata ou próximo de conjuntos arbóreos de grande 

porte, mostraram pouca variação possivelmente devido aos fatores aqui apresentados. 

Na área de lazer (ponto 2), encontra-se a quadra de esportes do condomínio, 

compreendendo uma grande área pavimentada em concreto que irradia calor e possivelmente 

influenciou na média de temperatura obtida neste ponto que explicaria não ter havido 

diferença estatística significativa para temperatura do ar entre este ponto, a portaria e a Rua 

Baobá com Alameda das jaqueiras I (pontos 1 e 5), onde se observou maior área pavimentada 

e maior densidade construtiva, respectivamente. No que tange à umidade relativa do ar, a 

diferença estatística significativa observada entre, a área verde e a Rua Baobá com Alameda 

das jaqueiras I (pontos 3 e 5) possivelmente se deveu à instabilidade do tempo, tendo sido 

verificada chuvas nos intervalos entre as medições que podem ter influenciado as médias 

obtidas para este elemento climático. 

Os fatores climáticos antrópicos característicos das atividades urbanas tais como 

volumes edificados, traçado viário, impermeabilização da superfície do solo, influenciaram 

os elementos climáticos no condomínio horizontal residencial Torquato Castro. A cobertura 
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vegetal da superfície do solo contribuiu para a menor incidência solar e temperaturas mais 

amenas, diminuindo a amplitude térmica em relação ao solo pavimentado. 

Na portaria do condomínio e na Rua Baobá com Alameda das jaqueiras I (pontos 1 e 

5), foram observadas temperaturas acima daquelas medidas pela estação meteorológica do 

CPTEC, apresentando valores de 30,7
o
C na portaria (ponto 1) e 30,47

o
C na Rua Baobá com 

Alameda das jaqueiras I (ponto 5), sendo estes os únicos, dentre os analisados que entraram 

na zona de desconforto para o elemento climático temperatura do ar. 

A urbanização e seus efeitos, sobretudo em relação à impermeabilização do solo, 

abertura de sistemas viários e densidade construtiva, alteraram o comportamento dos 

elementos climáticos temperatura, umidade relativa do ar, modificando o desempenho 

bioclimático dos recintos urbanos ali conformados a ponto de se tornarem desconfortáveis em 

termos de temperatura nas zonas urbanas consolidadas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados e discussões, faz-se necessário apresentar os possíveis cenários 

que podem ser vislumbrados no sentido de promover uma efetiva conservação do patrimônio 

natural da região de Aldeia, com foco no processo de urbanização que se expande para esta 

região tão rica e importante no contexto metropolitano do Recife. 

A conservação permanece sendo um problema fundamentalmente cultural no sentido 

de que os patrimônios são produtos de culturas, que precisam ser estudadas e compreendidas. 

Existe, portanto, a necessidade de um processo de aprendizagem para a tomada de 

consciência dos valores patrimoniais. Neste sentido, a paisagem fala aos habitantes, sendo 

considerada a imagem sensível do meio ambiente, que vai além do ecológico e precisa estar 

diretamente relacionada à educação patrimonial e ambiental. 

A paisagem e suas relações com a natureza adentram o espaço urbano, como parte da 

construção humana, saindo de uma visão contemplativa e estética, é vivenciada pelas 

pessoas, introduzindo novas práticas ao entorno, se relacionando com o desenvolvimento 

sustentável na medida em que privilegia o habitante e seus desejos, mostrando que a 

qualidade de vida está diretamente ligada ao bem estar. Na paisagem se pode convergir os 

interesses técnicos, ecológicos, sociais e econômicos. O entendimento do problema 

ambiental, portanto, deve passar por uma mudança cultural com vistas à intenção da 

paisagem e da conservação do patrimônio cultural de um povo. 

A prioridade na conservação do patrimônio natural pode promover a revitalização de 

bairros e cidades. Para tanto, o tratamento deste patrimônio deve ser encarado em escalas 

distintas de planejamento, quer seja na escala regional, urbana ou a arquitetônica ou dos 

jardins, no caso de Aldeia, a escala regional. 

No processo de urbanização de Aldeia, os remembramentos de lotes rurais ou a 

destinação de propriedade rural familiar, para instalação de condomínio horizontal residencial 
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é a principal transformação observada no âmbito da conservação do patrimônio natural. 

Nestes condomínios as decisões são colegiadas, discutidas pelos co-proprietários e suas 

deliberações tornam-se públicas através das convenções, regimentos internos ou atas de 

assembléias. A partir da análise das práticas espaciais observadas no Condomínio horizontal 

residencial Torquato Castro, foi possível observar o crescente reconhecimento e a 

apropriação do patrimônio natural urbano por esta comunidade bem como a demanda de um 

processo mais efetivo de educação patrimonial e ambiental, no sentido de alcançar uma 

efetiva conservação e promover a mitigação dos efeitos climáticos globais sobre o patrimônio 

natural. 

As alterações nos padrões morfológicos urbanos da área de estudo nos últimos 

sessenta anos determinaram diferentes espaços livres e recintos urbanos e a introdução de 

espécies arbóreas exóticas aconteceu de forma a acompanhar a dinâmica deste sistema de 

espaços livres de acordo com os diferentes usos atribuídos à função da propriedade ao longo 

deste período. Os recintos urbanos estudados no condomínio horizontal residencial Torquato 

Castro apresentaram desempenhos bioclimáticos distintos para os elementos climáticos 

temperatura do ar e umidade relativa do ar, em função da densidade construtiva, 

pavimentação e pela presença do patrimônio natural. 

Em Pernambuco, algumas ações têm sido fomentadas tanto pelo poder público quanto 

pela iniciativa privada, entre estes pode-se destacar a criação da Área de Proteção Ambiental 

Aldeia – Beberibe e a implementação de consórcio público entre os municípios que 

compartilham a gestão desta região. 

A APA Aldeia – Beberibe é uma unidade de conservação – UC – do grupo de uso 

sustentável estabelecido pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (Lei 

Federal 9.985/2000) e pelo Sistema Estadual de Unidades de Conservação – SEUC (Lei 

estadual 13.787/2009). Essa categoria de UC admite em seus domínios terras públicas e 



 86 

privadas e não impede a ocupação humana devendo, entretanto, ser priorizado o 

disciplinamento do processo de ocupação, assegurada a sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais e a proteção da diversidade biológica. A proposta da APA Aldeia – Beberibe foi 

elaborada por um grupo de trabalho institucional composto por técnicos: i) da Secretaria de 

Ciência Tecnologia e Meio Ambiente de Pernambuco; ii) Agencia Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos – CPRH; iii) Secretaria de Recursos Hídricos – SRH, e iv) 

Agência CONDEPE/FIDEM. 

Os consórcios públicos aparecem como mecanismos arrojados de gerenciamento público, 

pelos quais é possível buscar soluções colegiadas para os problemas comuns aos municípios, 

a exemplo daquele formado na grande ABC em São Paulo que é formado por sete 

municípios. Tal mecanismo existe desde a constituição de 1988, art. 241 – “A União , 

Estados, Distrito Federal e Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e 

os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de 

serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e 

bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.” – sendo possível, também, ser 

usado no sentido de encontrar um contraponto ao complexo problema de não saber a qual 

burocracia municipal recorrer para o enfrentamento dos problemas identificados no espaço 

público de Aldeia. 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO 1 - Relação das leis ambientais e de uso e ocupação do solo 

 

Constituição Federal de 1988; Lei Federal 10.257/01 (Estatuto da Cidade); 

Lei federal 4.591/64 (dos condomínios em edificações e incorporações imobiliárias); 

Lei Federal 6.766/79 modificada pela Lei Federal 9.785/99 (parcelamento do solo urbano); 

Lei federal 4.771/65 modificada pela Lei Federal 7.803/89 (código Florestal); 

Lei Federal 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica); Resolução Federal CONAMA 303/02 

(áreas de preservação permanente); 

Lei estadual 9.860/86 (Lei de proteção dos mananciais da Região metropolitana do Recife); 

Lei Estadual 9.990/87 (de diretrizes metropolitanas de uso e ocupação do solo); 

Lei municipal 032/97 (Lei de uso e ocupação do solo de Camaragibe); 

Lei Municipal complementar 341/07 (Plano Diretor participativo de Camaragibe). 
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ANEXO 2 - Relação das árvores exóticas 

 

Abacateiro – America Central; Cássia – Ásia tropical, uso em paisagismo é frequentemente 

utilizada na arborização de ruas no nordeste e sudeste do Brasil. 

Sete copas – Ásia e Madagascar, produz madeira dura utilizada em construção civil, de copa 

densa e ampla é indicada para plantio em parques ao longo de praias, pelo magnífica 

sombreamento que proporciona se podada, perde a forma típica. 

Eritrina – Ásia e Austrália, amplamente empregada no paisagismo e na arborização urbana 

pelos seus atributos ornamentais de colorido verde e amarelo das folhas ao florescimento 

exuberante. 

Eucalipto – Austrália, usado em reflorestamento, quebra-ventos e arborização de aminhos e 

estradas rurais, é particularmente apreciada pelo aroma agradável que libera. 

Flamboyant – Madagascar muito plantada em parques e jardins onde haja espaço suficiente 

para o seu desenvolvimento, inadequada para arborização de ruas e avenidas. 

Frutapão – Ilhas do pacífico, rapidamente aclimatada às condições brasileiras que em 

numeroso pontos da costa parecia silvestre, tais a sua abundancia e vigor, sendo que para esta 

expansão concorreram os jardins botânicos de Olinda e do Rio de Janeiro, atualmente, deixou 

de se constituir em importante recurso alimentar e sua cultura faz-se mais por curiosidade e 

pela beleza da árvore (Pio Correia, 1985). 

Araucária – Oceania, muito cultivada em jardins e parques bem como em vasos como árvore 

de natal. 

 

 

 


