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APRESENTAÇÃO 
 

O Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental de Guadalupe – APA de 

Guadalupe – é constituído por quatro Encartes, seguindo a recomendação 

dos roteiros metodológicos apresentados pelo IBAMA para o planejamento de 

Unidades de Conservação de Uso Indireto1 (IBAMA, 1996) e de Parque 

Nacional, Reserva Biológica e Estação Ecológica (IBAMA 2002).  

Plano de Manejo, segundo a Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, é definido como  

o “documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais 

de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as 

normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, 

inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da 

Unidade.” 

A produção de Encartes, complementares e com especificidade crescente, 

atende a lógica processual que permeia a elaboração gradativa, 

participativa e multidisciplinar de Planos de Manejo de Unidades de 

Conservação, ainda mais necessária quando envolve diferentes atores sociais 

como aqueles que interagem em uma Área de Proteção Ambiental. 

Antes de tudo, nesse primeiro encarte, apresenta-se a definição dos objetivos 

do Plano de Manejo da APA de Guadalupe, quais sejam: 

- Orientar a gestão da APA de Guadalupe, definindo objetivos 

específicos, diretrizes e ações específicas para o seu manejo. 

- Organizar, sistematizar e gerar conhecimento sobre a APA de 

Guadalupe, de forma a contribuir para sua gestão.  

- Revisar o zoneamento da APA de Guadalupe, identificando zonas 

homogêneas e estratégicas, estabelecendo diferenciação e intensidade 

de uso para tais zonas e prioridades para conservação; 

- Destacar a relevância e a representatividade da APA de Guadalupe 

quanto aos atributos naturais protegidos; 

- Estabelecer normas e ações específicas visando compatibilizar a 

presença das populações residentes e de suas atividades com os objetivos 

da unidade, incentivando e valorizando as práticas sustentáveis;  

- Promover a integração dos vários atores sociais, públicos e privados, 

possibilitando a criação de espaços de discussão, tomada de decisão e 

atuação coletivas. 

                                                 
1
 “Uso Indireto” era o termo empregado, antes da aprovação do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, SNUC, em 2002, para se referir às Unidades de Conservação de Uso Sustentável. 
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- Estabelecer, de forma negociada, as prioridades para a aplicação dos 

recursos financeiros destinados à APA de Guadalupe. 

 

No Encarte 1 – CONTEXTO, a APA de Guadalupe é apresentada no contexto 

do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e das Unidades de 

Conservação de Pernambuco. Relata-se o seu histórico de criação e são 

descritos aspectos gerais de geologia, geomorfologia, hidrografia e clima. São 

destacados os ecossistemas terrestres e marinhos, objetos principais das ações 

conservacionistas, e é dado um enfoque especial ao turismo, atividade que 

aparece como a principal vocação da área.  Este Encarte 1, portanto, tem o 

papel apresentar a APA de Guadalupe, tanto do ponto de vista de sua 

concepção quanto dos aspectos ambientais que justificaram o regime de 

proteção.  

 
Recife, 23 de Julho de 2010 

Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda.
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1.1 AS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) NO CONTEXTO DO SISTEMA 

NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO  

 
A história da criação de áreas protegidas no Brasil inicia-se formalmente 

com o Código Florestal de 1934, que estabeleceu o marco legal dos parques 

nacionais (Decreto 23.793, de 23 de janeiro de 1934), sendo criado o primeiro 

parque brasileiro em 1937 (Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro) e, 

logo a seguir, os Parques Nacionais da Serra dos Órgãos, de Sete Quedas e do 

Iguaçu, em 1939 (RYLANDS; BRANDON, 2005). Os parques nacionais brasileiros 

tiveram a clara inspiração no modelo americano, representado pelo Parque 

Nacional de Yellowstone, criado em 1872 nos estados de Wyoming, Montana e 

Idaho, nos Estados Unidos. 

Outra categoria de área protegida veio a ser adotada no Brasil em 

1946, com a criação da Floresta Nacional Araripe-Apodi. As Florestas 

Nacionais, compreendidas com áreas que permitem pesquisa e exploração 

sustentável, também se inspirou no modelo de gestão americano, que, na  

categoria National Forests 193 milhões de acres, ou seja, 781.043,3 km2, de 

terras federais sob a administração do Serviço Florestal (USDA Forest Service)2. 

 O Novo Código Florestal de 1965 (Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965) 

estabelecia, no seu Artigo 5º, posteriormente revogado, a criação, pelo Poder 

Público, de Parques Nacionais, Estaduais e Municipais, Reservas Biológicas e 

Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais. 

Com a criação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), 

em 1967 (Decreto 289 de 28 de fevereiro de 1967), a administração das 

unidades de conservação federais passou a responsabilidade desse órgão, 

através do Departamento de Parques Nacionais e Reservas Equivalentes, que 

passou a tentar estabelecer um sistema de unidades de conservação que 

nomeasse e classificasse as unidades de acordo com seus objetivos de 

manejo, estabelecendo 16 categorias de unidades de conservação (Jorge 

Pádua; Coimbra-Filho, 1979). No entanto, tendo sido criada a SEMA (Secretaria 

Especial de Meio Ambiente), em 1973, novas categorias de unidades de 

conservação foram adotadas por esse órgão, como as estações ecológicas, 

áreas de relevante interesse ecológico e áreas de proteção ambiental. Em 

1981, a Lei 6902 de 27 de abril de 1981 apresentou as disposições para criação 

de Reservas Ecológicas e  Áreas de Proteção Ambiental (Quadro 1).  

Conforme Röper (2000), o idealizador das Áreas de Proteção Ambiental 

(APA) foi Dr. Paulo Nogueira Neto, presidente da SEMA, pautando-se em 

modelos europeus de proteção de paisagens culturais.  Na sua concepção, as 

APA seriam instrumento adequado para proteção do entorno de unidades de 

conservação de uso indireto (de acordo com a nomenclatura em vigor, 

                                                 
2
 USDA Forest Service. Site do Serviço Florestal EUA. Disponível em:http://www.fs.fed.us/ 
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correspondente as UC de proteção integral). Tratava-se, portanto, da primeira 

categoria de unidade de conservação de “uso direto” (hoje, compreendida 

como “de Uso Sustentável”) que permitia a inclusão de áreas particulares, sem 

necessidade de desapropriações. Essa condição, no entanto, ensejou uma 

série de indefinições jurídicas, pois as restrições apresentadas em lei não 

poderiam ferir o direito de propriedade.  

 

QUADRO 1 - MARCO LEGAL DA CRIAÇÃO DE RESERVAS ECOLÓGICAS E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

NO BRASIL 

LEI No 6.902, DE 27 DE ABRIL DE 1981. 
Dispõe  sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e dá outras 
providências 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  
Art . 1º - Estações Ecológicas são áreas representativas de ecossistemas brasileiros, 
destinadas à realização de pesquisas básicas e aplicadas de Ecologia, à proteção do ambiente 
natural e ao desenvolvimento da educação conservacionista. 
        § 1º - 90% (noventa por cento) ou mais da área de cada Estação Ecológica será 
destinada, em caráter permanente, e definida em ato do Poder Executivo, à preservação 
integral da biota. 
        § 2º - Na área restante, desde que haja um plano de zoneamento aprovado, segundo se 
dispuser em regulamento, poderá ser autorizada a realização de pesquisas ecológicas que 
venham a acarretar modificações no ambiente natural. 
        § 3º - As pesquisas científicas e outras atividades realizadas nas Estações Ecológicas 
levarão sempre em conta a necessidade de não colocar em perigo a sobrevivência das 
populações das espécies ali existentes.  
Art . 2º - As Estações Ecológicas serão criadas pela União, Estados e Municípios, em terras de 
seus domínios, definidos, no ato de criação, seus limites geográficos e o órgão responsável 
pela sua administração.  
Art . 3º - Nas áreas vizinhas às Estações Ecológicas serão observados, para a proteção da 
biota local, os cuidados a serem estabelecidos em regulamento, e na forma prevista nas Leis 
nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 5.197, de 3 de janeiro de 1967.  
 Art . 4º - As Estações Ecológicas serão implantadas e estruturadas de modo a permitir estudos 
comparativos com as áreas da mesma região ocupadas e modificadas pelo homem, a fim de 
obter informações úteis ao planejamento regional e ao uso racional de recursos naturais.  
Art . 5º - Os órgãos federais financiadores de pesquisas e projetos no campo da ecologia darão 
atenção especial aos trabalhos científicos a serem realizados nas Estações Ecológicas. 
Art . 6º - Caberá ao Ministério do Interior, através do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, zelar pelo cumprimento da destinação das Estações 

Ecológicas, manter organizado o cadastro das que forem criadas e promover a realização de 

reuniões científicas, visando à elaboração de planos e trabalhos a serem nelas desenvolvidos. 

(Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989) 

Art . 7º - As Estações Ecológicas não poderão ser reduzidas nem utilizadas para fins diversos 

daqueles para os quais foram criadas. 

      § 1º - Na área reservada às Estações Ecológicas será proibido:  

   a) presença de rebanho de animais domésticos de propriedade particular;  

   b) exploração de recursos naturais, exceto para fins experimentais, que não importem 

em prejuízo para a manutenção da biota nativa, ressalvado o disposto no § 2º do art. 1º;  

  c) porte e uso de armas de qualquer tipo;  

  d) porte e uso de instrumentos de corte de árvores;  

 e) porte e uso de redes de apanha de animais e outros artefatos de captura.  
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   § 2º - Quando destinados aos trabalhos científicos e à manutenção da Estação, a 

autoridade responsável pela sua administração poderá autorizar o uso e o porte dos objetos 

mencionados nas alíneas c , d e e do parágrafo anterior.  

   § 3º - A infração às proibições estabelecidas nesta Lei sujeitará o infrator à 

apreensão do material proibido, pelo prazo de 1 (um) a 2 (dois) anos, e ao pagamento de 

indenização pelos danos causados.  

   § 4º - As penalidades previstas no parágrafo anterior serão aplicadas pela 

Administração da Estação Ecológica.  

Art . 8º - O Poder Executivo, quando houver relevante interesse público, poderá declarar 

determinadas áreas do Território Nacional como de interesse para a proteção ambiental, a fim 

de assegurar o bem-estar das populações humanas e conservar ou melhorar as condições 

ecológicas locais. 

Art . 9º - Em cada Área de Proteção Ambiental, dentro dos princípios constitucionais que regem 

o exercício do direito de propriedade, o Poder Executivo estabelecerá normas, limitando ou 

proibindo:  

a) a implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras, capazes 

de afetar mananciais de água;  

b) a realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, quando essas 

iniciativas importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais;  

c) o exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das terras e/ou 

um acentuado assoreamento das coleções hídricas; 

d) o exercício de atividades que ameacem extinguir na área protegida as espécies 

raras da biota regional.  

§ 1º - O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, ou 

órgão equivalente no âmbito estadual, em conjunto ou isoladamente, ou mediante convênio 

com outras entidades, fiscalizará e supervisionará as Áreas de Proteção Ambiental. (Redação 

dada pela Lei nº 7.804, de 1989) 

§ 2º - Nas Áreas de Proteção Ambiental, o não cumprimento das normas 

disciplinadoras previstas neste artigo sujeitará os infratores ao embargo das iniciativas 

irregulares, à medida cautelar de apreensão do material e das máquinas usadas nessas 

atividades, à obrigação de reposição e reconstituição, tanto quanto possível, da situação 

anterior e a imposição de multas graduadas de Cr$200,00 (duzentos cruzeiros) a Cr$2.000,00 

(dois mil cruzeiros), aplicáveis, diariamente, em caso de infração continuada, e reajustáveis de 

acordo com os índices das ORTNs - Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.  

§ 3º - As penalidades previstas no parágrafo anterior serão aplicadas por iniciativa do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis ou do órgão estadual 

correspondente e constituirão, respectivamente, receita da União ou do Estado, quando se 

tratar de multas. (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989) 

§ 4º - Aplicam-se às multas previstas nesta Lei as normas da legislação tributária e do 

processo administrativo fiscal que disciplinam a imposição e a cobrança das penalidades 

fiscais. 

Art . 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art . 11 - Revogam-se as disposições em contrário.  

Brasília, em 27 de abril de 1981; 160º da Independência e 93º da República.  

JOÃO FIGUEIREDO 

Mário David Andreazza  

 

 

Segundo Röper (2000), o Decreto 88351/83, que regulamentou a Lei 

6902/81, foi ainda mais impreciso e remeteu o estabelecimento das restrições 
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ao decreto de criação de cada APA, sem esclarecer se tratavam das 

restrições já previstas na lei ou restrições adicionais. Em 1988, o Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) introduziu o zoneamento ecológico-

econômico (Quadro 2) sobre o qual a autora supra-citada observa 

pertinentemente serem as categorias adotadas pautadas naquelas em uso no 

zoneamento de parques nacionais, mostrando-se insuficientes e pouco 

adequadas às APA. Além disso, dada a complexidade de posse e uso das 

terras abrangidas por uma APA, o simples zoneamento não se constitui em 

instrumento suficiente para a gestão dessa unidade.  

Em 1988 um fato torna-se importante na institucionalização das 

unidades de conservação no Brasil: A Constituição Federal estabelece, no seu 

Artigo 225: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe 

ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 

prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio 

genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 

manipulação de material genético;  

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços 

territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, 

sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de 

lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos 

atributos que justifiquem sua proteção; 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou 

atividade potencialmente causadora de significativa degradação 

do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se 

dará publicidade;  

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego 

de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a 

vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;  

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de 

ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 

práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 

provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 

crueldade.  
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QUADRO 2 - RESOLUÇÃO DO CONAMA QUE ESTABELECEU O ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 

DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 10, de  14-12-1988 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, no uso das atribuições que lhe 

confere o artigo 8º da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e o artigo 7º do Decreto nº 

88.351, de 01 de junho de 1983, 

RESOLVE: 

Artigo 1º - As áreas de proteção ambiental - APA`s são unidades de conservação, 

destinadas a proteger e conservar a qualidade ambiental e os sistemas naturais ali existentes, 

visando à melhoria da qualidade de vida da população local e também objetivando a proteção 

dos ecossistemas regionais. 

Artigo 2º - Visando atender aos seus objetivos, as APA`s terão sempre um zoneamento 

ecológico-econômico. 

Parágrafo Único - O zoneamento acima referido estabelecerá normas de uso, de 

acordo com as condições locais bióticas, geológicas, urbanísticas, agropastoris, extrativistas, 

culturais e outras. 

Artigo 3º - Qualquer que seja a situação dominial de uma área, a mesma poderá fazer 

parte de uma APA. 

§ 1º - Se houver na área decretada outra unidade de conservação, de manejo, ou 

outras situações especiais de proteção ambiental, administradas efetivamente pelo Poder 

Público, as mesmas serão consideradas como zonas de usos especiais. 

§ 2º - Em relação às atividades antrópicas realizadas nas zonas especiais, a 

administração da APA terá sempre ação supletiva, para assegurar que os objetivos previstos 

na Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, sejam mantidos. 

Artigo 4º - Todas as APA`s deverão ter zona de vida silvestre nas quais será proibido 

ou regulado o uso dos sistemas naturais. 

§ 1º - As Reservas Ecológicas públicas ou privadas, assim consideradas de acordo 

com o Decreto Federal nº 89.336, de 31 de janeiro de 1984, e outras áreas com proteção legal 

equivalente, existentes em território das APA`s, constituirão as Zonas de Preservação de Vida 

Silvestre. Nela serão proibidas as atividades que importem na alteração antrópica da biota. 

§ 2º - Serão consideradas como Zona de Conservação de Vida Silvestre as áreas nas 

quais poderá ser admitido um uso moderado e auto-sustentado da biota, regulado de modo a 

assegurar a manutenção dos ecossistemas naturais. 

Artigo 5º - Nas APA`s onde existam ou possam existir atividades agrícolas ou 

pecuárias, haverá Zona de Uso Agropecuário, nas quais serão proibidos ou regulados os usos 

ou práticas capazes de causar  sensível degradação ao meio ambiente. 

§ 1º - Para os efeitos desta Resolução, não é admitida nessas zonas a utilização de 

agrotóxicos e outros biocodas que ofereçam riscos sérios na sua utilização, inclusive ao que se 

refere ao seu poder residual. A SEMA relacionará as classes de agrotóxicos de uso permitido 

nas APA`s. 

§ 2º - O cultivo da terra será feito de acordo com as práticas de conservação do solo 

recomendadas pelos órgãos oficiais de extensão agrícola. 

§ 3º - Não será admitido o pastoreio excessivo, considerando-se como tal aquele capaz 

de acelerar  sensivelmente os processos de erosão. 

Artigo 6º - Não serão permitidas nas APA`s as atividades de terraplenagem, mineração, 

dragagem e escavação que venham a causar danos ou degradação do meio ambiente e/ou 

perigo para pessoas ou para a biota. 

Parágrafo Único - As atividades acima referidas, num raio mínimo de 1.000 (mil) metros 

no entorno de cavernas, corredeiras, cachoeiras, monumentos naturais, testemunhos 
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geológicos e outras situações semelhantes, dependerão de prévia aprovação de estudos de 

impacto ambiental e de licenciamento especial pela entidade administradora da APA. 

Artigo 7º - Qualquer atividade industrial potencialmente capaz de causar poluição, além 

da licença ambiental prevista na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, deverá também ter 

uma licença especial emitida pela entidade administradora da APA. 

Artigo 8º - nenhum projeto de urbanização poderá ser implantado numa APA, sem 

prévia autorização de sua entidade administradora, que exigirá: 

a) adequação com o zoneamento ecológico-econômico da área;  

b) implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto; 

c) sistema de vias públicas sempre que possível e curvas de nível e rampas suaves de 

águas pluviais; 

d) lotes de tamanho mínimo suficiente para o plantio de árvores em pelo menos 20% 

(vinte por cento) da área do terreno; 

e) programação de plantio de áreas verdes com uso de espécies nativas; 

f) traçado de ruas e lotes comercializáveis com respeito à topografia com inclinação 

inferior a 10% (dez por cento). 

Artigo 9º - Nos loteamentos rurais, os mesmos deverão ser previamente aprovados 

pelo INCRA e pela entidade administradora das APA`s. 

Parágrafo Único - A entidade administradora da APA poderá exigir que a área que seria 

destinada, em cada lote, à reserva legal para defesa da floresta nativa e áreas naturais, fiquem 

concentradas num só lugar, sob a forma de condomínio formado pelos proprietários dos lotes. 

Artigo 10 - A vigilância da APA poderá ser efetuada mediante termo de acordo entre a 

entidade administradora do Poder Público e organizações não governamentais aptas a 

colaborar e de reconhecida idoneidade técnica e financeira. 

Artigo 11 - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.  

Fonte D.O.U 11/08/1989 Seção I V.127 p. 13660-13661 Fasc. 153  

 

Em 1989, a unificação do IBDF com a SEMA, aos quais se uniram 

também as Superintendências da Pesca (SUDEPE) e da Borracha (SUDHEVEA), 

deu origem ao IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente), facilitando um 

pouco mais a busca de integração e coerência entre as categorias de 

manejo. Nesse mesmo ano, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, 

que vinha sendo discutido desde 1979, foi apresentado ao CONAMA e ao 

Congresso Nacional (RYLANDS;BRANON, 2005), sendo finalmente aprovado em 

2000. 

A Lei 9.985, de 18.06.00, regulamenta o art. 225, §1º, incisos I, II, III e VII e 

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, 

sendo regulamentado pelo Decreto 4340, de 22 de agosto de 2002. 

Para melhor compreensão do sistema, o SNUC apresenta, no seu Artigo 

2º, um glossário cujas definições são fundamentais por aplicação da lei bem 

como para basear todas as ações relativas a implantação e gestão de 

Unidades de Conservação (Quadro 3), 
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QUADRO 3 - DEFINIÇÕES IMPORTANTES APRESENTADAS NO ARTIGO 2º DA LEI 9.985/200 (SISTEMA 

NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO – SNUC) 

Unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 

objetivos de  conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 

aplicam garantias adequadas de proteção; 

Conservação da natureza: o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, 

a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para 

que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu 

potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a 

sobrevivência dos seres vivos em geral; 

Diversidade biológica: a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, 

dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os 

complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, 

entre espécies e de ecossistemas; 

Recurso ambiental: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o 

mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora; 

Preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo 

das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo 

a simplificação dos sistemas naturais; 

Proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência 

humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais; 

Conservação in situ: conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e 

recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, no caso de espécies 

domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades 

características; 

Manejo: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e 

dos ecossistemas; 

Uso indireto: aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais; 

Uso direto: aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais; 

Uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos 

ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais 

atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável; 

Extrativismo: sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo sustentável, de 

recursos naturais renováveis; 

Recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma 

condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original; 

Restauração: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais 

próximo possível da sua condição original; 

Zoneamento: definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de 

manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que 

todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz; 

Plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de 

uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o 

uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas 

necessárias à gestão da unidade; 

Zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas 

estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos 

negativos sobre a unidade; e 

Corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de 

conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a 

dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de 
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populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das 

unidades individuais. 

 

 Em conformidade como o Art. 4º, da Lei 9.985/2000, os objetivos do 

SNUC são os seguintes: 

 I.    contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos 

recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; 

II.   proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional  

e nacional; 

III.  contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de 

ecossistemas naturais; 

IV.   promover o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais; 

V.    promover a utilização dos princípios e práticas de conservação 

da natureza no processo de desenvolvimento; 

VI.   proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável 

beleza cênica; 

VII.  proteger as características relevantes de natureza geológica, 

geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e 

cultural; 

VIII. proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

IX.    recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

X.     proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa 

científica, estudos e monitoramento ambiental; 

XI.   valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

XII.   favorecer condições e promover a educação e interpretação 

ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo 

ecológico; 

XIII. proteger os recursos naturais necessários à subsistência de 

populações tradicionais, respeitando e valorizando seu 

conhecimento e sua cultura, promovendo-as social e 

economicamente. 

 

Já o Art. 5º cuida das diretrizes do SNUC. São elas: 

I - assegurar que no conjunto das unidades de conservação 

estejam representadas amostras significativas e ecologicamente 

viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do 

território nacional e das águas jurisdicionais, salvaguardando o 

patrimônio biológico existente;  

II – assegurar os mecanismos e procedimentos necessários ao 

envolvimento da sociedade no estabelecimento e na revisão da 

política nacional de unidades de conservação;  

III - assegurar a participação efetiva das populações locais na 

criação, implantação e gestão das unidades de conservação;  

IV - buscar o apoio e a cooperação de organizações não-

governamentais, de organizações privadas e pessoas físicas 

para o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, 

práticas de educação ambiental, atividades de lazer e de 
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turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras 

atividades de gestão das unidades de conservação;  

V – incentivar as populações locais e as organizações privadas a 

estabelecerem e administrarem unidades de conservação 

dentro do sistema nacional;  

VI - assegurar nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica 

das unidades de conservação;  

VII - permitir o uso das unidades de conservação para a 

conservação in situ de populações das variantes genéticas 

selvagens dos animais e plantas domesticados e recursos 

genéticos silvestres;  

VIII - assegurar que o processo de criação e a gestão das 

unidades de conservação sejam feitos de forma integrada com 

as políticas de administração das terras e águas circundantes, 

considerando as condições e necessidades sociais e 

econômicas locais;  

IX – considerar as condições e necessidades das populações 

locais no desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas 

de uso sustentável dos recursos naturais;  

X - garantir às populações tradicionais cuja subsistência 

dependa da utilização de recursos naturais existentes no interior 

das unidades de conservação meios de subsistência alternativos 

ou a justa indenização pelos recursos perdidos;  

XI - garantir uma alocação adequada dos recursos financeiros 

necessários para que, uma vez criadas, as unidades de 

conservação possam ser geridas de forma eficaz e atender aos 

seus objetivos;  

XII - buscar conferir às unidades de conservação, nos casos 

possíveis e respeitadas as conveniências da administração, 

autonomia administrativa e financeira; e  

XIII – buscar proteger grandes áreas por meio de um conjunto 

integrado de unidades de conservação de diferentes 

categorias, próximas ou contíguas, e suas respectivas integrando 

as diferentes atividades de preservação da natureza, uso 

sustentável dos recursos naturais e restauração e recuperação 

dos ecossistemas.  

Cabe ainda registrar que a lei do SNUC promoveu algumas alterações na 

legislação ambiental, sendo as mais importantes: 

 Seu art. 60 revogou os artigos 5º e 6º do Código Florestal – 

Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, os quais 

determinavam ao Poder Público a criação de parques e 

florestas nacionais, estaduais e municipais e reservas 

biológicas e permitia que o proprietário de floresta não 

preservada a gravasse com perpetuidade. 
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 Revogou o artigo 5º da Lei 5.197, de 3 de janeiro de 1967 

(Código de Proteção à Fauna ). Este dispositivo mandava o 

Poder Público criar reservas biológicas nacionais, estaduais 

e municipais, bem como parques de caça federais, 

estaduais e municipais.  

 Revogou o artigo 18 da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente. 

Esse artigo transformava em reservas ou estações 

ecológicas as florestas e as demais formas de vegetação 

natural de preservação permanente e os pousos de aves 

de arribação protegidas pelos diversos convênios ou 

tratados. 

As Unidades de Conservação são organizadas em dois grupos – de 

Proteção Integral e de Uso Sustentável – e em categorias de manejo, 

determinadas em função dos objetivos a que devem atender prioritariamente, 

estabelecendo procedimentos de criação, restrições de uso e instrumentos de 

gestão. Assim, todos os tipos de áreas protegidas passaram a ter definição 

adequada e garantias legais para sua existência e administração, de modo a 

integrar o sistema representativo de unidades de conservação do país, um dos 

mecanismos mais tradicionais utilizados no mundo para a conservação da 

biodiversidade. 

As Unidades de Conservação de Proteção Integral tem o objetivo 

básico de preservação da natureza e admitem apenas o uso indireto dos seus 

atributos naturais. As Unidades de Conservação de Uso Sustentável procuram 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável, admitindo o 

uso direto de uma parcela dos seus recursos naturais. O grau de conservação 

das Unidades de Conservação varia de acordo com o tipo de proteção legal 

específico atribuído a cada área, nos termos da classificação jurídica 

estabelecida para cada uma. 

 Em conformidade com a  Lei 9.985/2000, o grupo das unidades de 

proteção integral é composto pelas seguintes categorias: Estação Ecológica 

(ESEC), Reserva Biológica (REBIO), Parque Nacional (PARNA), Monumento 

Natural (MONA) e Refúgio de Vida Silvestre (RVS). O grupo das unidades de 

uso sustentável é constituído pelas categorias Área de Proteção Ambiental 

(APA), Área de Relevante Interesse Ecológico (ÁRIE), Floresta Nacional 

(FLONA), Reserva Extrativista (RESEX), Reserva de Fauna, Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável (RDS) e Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(RPPN). Todas as categorias possuem características específicas. A única que 

deve ser obrigatoriamente caracterizada como de uso privado é a Reserva 

Particular do Patrimônio Nacional. 

 Sobre as Áreas de Proteção Ambiental (APA), estabelece a Lei 

9958/2000: 

Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral 

extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de 
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atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 

importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das 

populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a 

diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.  

§ 1o A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras 

públicas ou privadas. 

§ 2o Respeitados os limites constitucionais, podem ser 

estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma 

propriedade privada localizada em uma Área de Proteção 

Ambiental. 

§ 3o As condições para a realização de pesquisa científica e 

visitação pública nas áreas sob domínio público serão 

estabelecidas pelo órgão gestor da unidade. 

§ 4o Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário 

estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo público, 

observadas as exigências e restrições legais. 

§ 5o A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho 

presidido pelo órgão responsável por sua administração e 

constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações 

da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser 

no regulamento desta Lei. 

 

 Aspectos importantes sobre a criação e delimitação das Unidades de 

Conservação podem ser encontrados no Art. 22 da Lei 9985/2000:  

-  As unidades de  conservação são criadas por ato do poder público 

(Artigo 22, caput), portanto não necessariamente por lei. Entende-se que o 

Poder Púbico pode ser executivo, legislativo ou mesmo judiciário, em qualquer 

uma das três esferas de poder. Já a regulamentação de uma Unidade de 

Conservação deve ser iniciativa do Poder Executivo, que tem atribuição e 

competência para elaborar estudos necessários à definição das condições e 

formas de uso e exploração das mesmas. 

- A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de 

estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, 

a dimensão e os limites mais adequados para a unidade (Art. 22, §2º), não se 

aplicando a consulta pública na criação de Estação Ecológica ou Reserva 

Biológica (Art. 22, §4º). No processo de consulta, o Poder Público é obrigado a 

fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local e a outras 

partes interessadas (Art. 22, §3º). 

- As unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável podem ser 

transformadas total ou parcialmente em unidades do grupo de Proteção 

Integral, por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a 

unidade (Art. 22, §5º) e a ampliação dos limites de uma unidade de 
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conservação, sem modificação dos seus limites originais, exceto pelo 

acréscimo proposto, também pode ser feita por instrumento normativo do 

mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os 

procedimentos de consulta estabelecidos  (Art.22, §6º). Já no caso de 

desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação, só 

pode ser feita mediante lei específica (Art. 22, §7º) 

Uma das exigências fundamentais do SNUC está voltada para a gestão 

das unidades de conservação e diz respeito à necessidade de um Plano de 

Manejo para cada área protegida. O Plano de Manejo é considerado pelo 

SNUC como o guia para a administração da área.  Esse plano deve ser 

elaborado no prazo de cinco anos, a partir da data da criação da unidade.  

 

Sobre Planos de Manejo, a Lei 9985/2000 determina: 

Art. 27. As unidades de conservação devem dispor de um 

Plano de Manejo.  

§ 1o O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de 

conservação, sua zona de amortecimento e os corredores 

ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua 

integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. 

§ 2o Na elaboração, atualização e implementação do Plano 

de Manejo das Reservas Extrativistas, das Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável, das Áreas de Proteção Ambiental e, 

quando couber, das Florestas Nacionais e das Áreas de Relevante 

Interesse Ecológico, será assegurada a ampla participação da 

população residente. 

§ 3o O Plano de Manejo de uma unidade de conservação 

deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de sua 

criação.  

§ 4o § 4o  O Plano de Manejo poderá dispor sobre as atividades 

de liberação planejada e cultivo de organismos geneticamente 

modificados nas Áreas de Proteção Ambiental e nas zonas de 

amortecimento das demais categorias de unidade de conservação, 

observadas as informações contidas na decisão técnica da 

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio sobre:  

I - o registro de ocorrência de ancestrais diretos e parentes 

silvestres;  

II - as características de reprodução, dispersão e sobrevivência 

do organismo geneticamente modificado;  

III - o isolamento reprodutivo do organismo geneticamente 

modificado em relação aos seus ancestrais diretos e parentes 

silvestres; e   

IV - situações de risco do organismo geneticamente 

modificado à biodiversidade.).  
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Art. 28. São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer 

alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo 

com os seus objetivos, o seu Plano de Manejo e seus regulamentos. 

Parágrafo único. Até que seja elaborado o Plano de Manejo, 

todas as atividades e obras desenvolvidas nas unidades de 

conservação de proteção integral devem se limitar àquelas 

destinadas a garantir a integridade dos recursos que a unidade 

objetiva proteger, assegurando-se às populações tradicionais 

porventura residentes na área as condições e os meios necessários 

para a satisfação de suas necessidades materiais, sociais e culturais. 

 

O Artigo 25 traz uma importante ressalva aplicada às Áreas de Proteção 

Ambiental: 

Art. 25. As unidades de conservação, exceto Área de Proteção 

Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem possuir 

uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores 

ecológicos. 

 

Além disso, considerando as condições peculiares das APA, 

incluindo extensas áreas particulares onde se desenvolvem diferentes 

atividades, inclusive com núcleos urbanos, há, na lei, tratamento 

diferenciado em relação às outras Unidades de Conservação:  

- A introdução de espécies não autóctones não é proibida (Art. 31,  

§1º); 

- Não há exigência de aprovação prévia e fiscalização de 

pesquisas científicas realizadas na APA (Art. 32 §1º);  

- Não há necessidade de autorização prévia e pagamento pela 

exploração comercial de produtos, subprodutos ou serviços obtidos ou 

desenvolvidos a partir dos recursos naturais, biológicos, cênicos ou culturais 

ou da exploração da imagem da APA (Art. 33). 
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1.2 O SISTEMA INTERNACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

  

A União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN – do 

original IUCN – International Union for Conservation of Nature) foi fundada em 

1948 com o objetivo de influenciar, apoiar e prestar assistência às sociedades 

para conservar a integridade e diversidade da natureza e assegurar o uso 

equitativo e sustentável dos recursos ambientais. Hoje, reúne 1000 membros de 

160 países, entre órgãos de governo, entidades de pesquisa e organizações 

não-governamentais.  

A UICN, além de desempenhar um papel fundamental para o 

desenvolvimento da filosofia de áreas naturais protegidas, atua também, no 

assessoramento para o planejamento e manejo dessas áreas, em nível 

mundial.  

As categorias de manejo das áreas protegidas adotadas pela UICN são 

reconhecidas pela Convenção sobre Diversidade Biológica e têm o objetivo 

de serem adotadas globalmente. A UICN reconhece a dificuldade de resumir 

a infinidade de abordagens em apenas seis categorias, tratando-se não mais 

do que uma aproximação (DUDLEY, 2008).  Mas, sem dúvidas, a classificação 

proposta não só ajuda a se ter parâmetros mundiais para definição de 

categorias de áreas protegidas como contribui para as discussões sobre 

gestão e prioridades das áreas protegidas em todo o mundo. 

No Quadro 4 se apresentam as categorias propostas, resultado da 

última revisão realizada em 2004. Observa-se que não há semelhança 

absoluta entre os grupos e categorias propostas pelo SNUC, embora possa ser 

possível se reconhecer correspondências.  
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QUADRO 4 - CATEGORIAS DE ÁREAS PROTEGIDAS DE ACORDO COM A UNIÃO INTERNACIONAL PARA A 

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

Categoria UICN  Características e objetivos principais  

 Ia (Strict nature 

reserve) 

Áreas estritamente protegidas para proteção da 

biodiversidade ou de aspecto geológico ou geomorfológico, 

onde o impacto da visitação humana deve ser estritamente 

controlado. Permite a pesquisa e monitoramento. 

Ib (Wilderness área) Áreas grandes, pouco alteradas, sem presença humana 

constante ou significativa,que é protegida ou manejada para 

preservar sua condição natural. 

II (National park) Áreas grandes, pouco alteradas, com espécies ou 

ecossistemas característicos da região, que servem à visitação 

pública, recreação, lazer, pesquisa, educação (voltadas, 

portanto, ao uso público) 

III(Natural monument 

or feature)  

São geralmente pequenas áreas destinadas a proteger 

monumentos naturais como cavernas, lagoas, e outras 

formações do relevo  ou mesmo recursos vivos. Têm alto valor 

para visitação. 

IV (Habitat/ species 

management areas 

 São áreas protegidas com o objetivo de preservar espécies ou 

habitats, sendo permitido o manejo com essa finalidade.  

V (Protected 

landscape/seascape) 

 Área protegida onde  a  interação entre pessoas e natureza 

produziu características próprias, com valores ecológicos, 

biológicos, culturais e cênicos, e o principal objetivo é proteger 

as paisagens, os ambientes naturais e os outros valores criados 

pela interação com as pessoas, através de  sistemas 

tradicionais de manejo. 

VI (Protected area 

with sustainable use 

of natural resources) 

Área protegida para conservação de ecossistemas naturais 

juntamente aos valores culturais e sistemas tradicionais de 

manejo. São geralmente amplas, com a maior parte de sua 

área em condições naturais, com usos dos recursos naturais 

compatível com os propósitos de conservação da natureza.  

Fonte: Organizado e adaptado a partir de Dudley, N. (Editor) (2008). Guidelines for Applying 

Protected Area Management Categories. Gland, Switzerland: IUCN. 

 

As Áreas de Proteção Ambiental, segundo Rylands; Brandon (2005); Silva 

(2005) e Maretti (2008), podem ser consideradas como integrantes da 

categoria V. No entanto, Torquato; Costa (2007) classificaram as APA como  

áreas protegidas da Classe VI (Áreas protegidas com uso sustentável dos 

recursos naturais). Na verdade, as diferenças são sutis e não é fácil decidir 

sobre o enquadramento das Áreas de Proteção Ambiental em uma das duas 

categorias: segundo Dudley (2008), a Categoria V é aplicada a áreas onde as 

paisagens tenham sido transformadas como resultado de interações antigas 

com os humanos e a Categoria VI, às áreas com predominância de 
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ecossistemas naturais. Por outro lado, enquanto a ênfase da Categoria V está 

na conservação dos valores associados às relações entre os homens e os 

recursos ambientais e as formas de uso desses recursos (como nas Reservas 

Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável),  nas áreas da Classe  

VI o alvo é a conservação dos ecossistemas naturais e processos ecológicos, 

através da proteção à natureza e da promoção do uso sustentado dos 

recursos naturais. 

 

1.3 O DESAFIO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL : A GESTÃO 

 

 Uma análise rica sobre o processo de criação das APA no Brasil e seu 

conseqüente descrédito como estratégia de conservação da natureza pode 

ser encontrada em Röper (2000). A autora, ao mesmo tempo em que relata o 

“boom” na criação de APA no Brasil, nos anos 80 do século XX, e as críticas 

surgidas decorrentes das “criações meramente pirotécnicas” (citando Souza, 

1993), ressalta a tendência de reavaliação da importância das APA, a partir 

das abordagens participativas no manejo das unidades de conservação. As 

APA aparecem, nesse momento, como oportunidades de participação social, 

ordenamento territorial, negociação de conflitos e cooperação 

interinstitucional, associadas a um planejamento participativo, dinâmico e 

processual. 

A política ambiental brasileira tem como princípio a participação 

pública. Esse termo, embora tão empregado, permite diferentes 

entendimentos. Alguns autores denominam envolvimento público o processo 

que inclui o público nas ações de tomadas de decisões de uma dada 

organização, classificando esse envolvimento como Consulta Pública (serve à 

educação, informação, partilha e negociação para propiciar decisões 

adequadas) e Participação Pública (envolvimento do público na verdadeira 

decisão). Outros autores preferem se referir à Participação Consultiva, que 

pode ocorrer no planejamento, definição ou implantação das políticas 

públicas, e Participação Deliberativa, resolutiva e fiscalizadora, pressupondo 

intervenção no curso da atividade pública.  

É interessante observar que as estratégias adotadas pela Política 

Ambiental do Brasil tentam incorporar, de uma forma ou de outra, esses tipos 

de participação, valorizando as organizações da sociedade civil quando se 

trata de participação deliberativa (Conselhos e Comitês). A participação 

direta dá-se sempre com caráter consultivo, havendo inclusive o uso da 

Internet, p.ex. para as consultas públicas para criação de Unidades de 

Conservação no âmbito federal.  

A construção de processos participativos de gestão ambiental não é 

simples e requer vontade política, confiança recíproca, educação - básica, 

política e ambiental - e engajamento. Como defende Virgílio Viana, é 

necessário ENVOLVIMENTO das comunidades afetas às questões ambientais. 
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  Por outro lado, esforços empreendidos para melhoria das condições 

ambientais, uso e conservação dos recursos naturais são questões de 

cidadania e de compromisso real com o desenvolvimento socialmente justo, 

ecologicamente harmonioso e economicamente viável. Esses atributos do 

desenvolvimento sustentável foram repetidos quase à exaustão nas últimas três 

décadas, sem resultados práticos significativos, mas não se pode desprezar 

sua formulação teórica, assim como a do ecodesenvolvimento, como 

resultados positivos das reflexões da sociedade em relação ao nosso futuro 

comum e que, nas APA, encontra espaço e oportunidades para serem postos 

em prática. 

Questões ambientais em uma Área de Proteção Ambiental envolvem 

desde a proteção de espécies da flora e fauna em risco de extinção até 

modelos sustentáveis de agricultura ou de produção industrial mais limpa. 

Dizem respeito à qualidade de vida nas cidades assim como à matriz 

energética, às relações sociais que se estabelecem nos diversos sistemas 

produtivos e a forma de tomada de decisões pelos gestores.  

Assim, na construção de um Plano de Manejo para uma Área de 

Proteção Ambiental entende-se como fundamental, além de relacionar 

prioridades de ação, procurar articulá-las sob uma lógica acordada entre 

todos os atores sociais envolvidos, alimentada por paradigmas claros e não 

como simples elenco de ações desconectadas. O real envolvimento dos 

principais atores sociais deve ser buscado, dialogando com diferentes setores 

do governo e da sociedade, apontando as formas possíveis de buscar a 

sustentabilidade desejada e valorizando a gestão compartilhada, 

transparente, ágil e participativa. 

  

 

1.4 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ECODESENVOLVIMENTO: UTOPIAS POSSÍVEIS?  

  

O conceito mais aceito de desenvolvimento sustentável foi elaborado 

pela Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações 

Unidas, em 1987, no documento denominado “Nosso Futuro Comum ou 

Relatório Brundland: “O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações 

futuras atenderem a suas próprias necessidades.” O relatório Brundland 

também afirmou que um desenvolvimento sem melhoria da qualidade de vida 

das sociedades não pode ser considerado desenvolvimento. Assim, a 

implementação do desenvolvimento sustentável passa necessariamente por 

um processo de discussão e comprometimento de toda a sociedade pois 

implica em mudanças no modo de agir dos agentes sociais. 

Nesta visão, o desenvolvimento sustentável não é um estado 

permanente de equilíbrio, mas sim de mudanças quanto ao acesso aos 

recursos e quanto à distribuição de custos e benefícios. Na sua essência, "é um 



 

Unidade Executora
Estadual do
PRODETUR DE
PERNAMBUCO     

Rua Hermógenes de Morais, 120 Madalena – Recife – PE   Fone/FAX: (81) 3878 5555 
CNPJ. 70.073.275/0001-30 – Insc. Municipal: 245.052-6 - E-mail: geosistemas@geosistemas.com.br  Site: www.geosistemas.com 

p. 24 

 

processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos 

investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança 

institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de 

atender às necessidades e às aspirações humanas".  

Segundo Raynaut & Zanoni (1993), citados por Montibeller Filho (1993) , o 

termo ecodesenvolvimento, foi adotado pela primeira vez por Maurice Strong. 

Segundo os autores, ao conceito estava associada a idéia de utilização 

criteriosa dos recursos locais, sem comprometer a capacidade de 

recuperação da natureza. Para Joly (2003) tal fato deu-se em 1973, quando 

da primeira reunião do PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente). Posteriormente, o economista Ignacy Sachs desenvolveu 

conceitualmente a expressão, e estabeleceu as cinco dimensões de 

sustentabilidade do ecodesenvolvimento: sustentabilidade social, econômica, 

ecológica, espacial ou geográfica e cultural (MONTIBELLER FILHO, 1993).  

Entre as condições para tornar o conceito operacional, destaca-se a 

necessidade do amplo conhecimento das culturas e dos ecossistemas, 

sobretudo de como as pessoas se relacionam com o ambiente e como elas 

enfrentam seus dilemas cotidianos, bem como o envolvimento dos cidadãos 

no planejamento das estratégias, pois eles são os maiores conhecedores da 

realidade local. 

Aproximando-se dos princípios do desenvolvimento endógeno, Sachs 

esclarece que “o ecodesenvolvimento é um estilo de desenvolvimento que, 

em cada ecorregião, insiste nas soluções específicas de seus problemas 

particulares, levando em conta os dados ecológicos da mesma forma que os 

culturais, as necessidades imediatas como também aquelas a longo prazo. (...) 

Sem negar a importância dos intercâmbios, o ecodesenvolvimento tenta 

reagir à moda predominante das soluções pretensamente universalistas e das 

fórmulas generalizadas. Em vez de atribuir um espaço excessivo à ajuda 

externa, dá um voto de confiança à capacidade das sociedades humanas 

de identificar os seus problemas e de lhes dar soluções originais, ainda que se 

inspirando em experiências alheias” (SACHS, 1986). 

É extensa a gama de desafios para se ter, na prática, experiências 

concretas que se desenvolvam de acordo com os paradigmas do 

ecodesenvolvimento, haja vista as múltiplas dimensões envolvidas. Mas é certo 

que, entre as possibilidades  e muitas iniciativas que podem convergir para 

isso, estão as oportunidades representadas pela gestão participativa de 

Unidades de Conservação. 
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1.5  UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PERNAMBUCO 

 

As Unidades de Conservação são espaços territoriais e seus recursos 

ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 

relevantes, legalmente instituídas pelo Poder Público, com objetivos de 

conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao 

qual se aplicam garantias adequadas de proteção, conforme definição da Lei 

9985/2000, que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, 

reafirmada pela Lei Estadual 13787/2009, que institui o Sistema Estadual de 

Unidades de Conservação em Pernambuco. 

Tomando como base essa definição, organizou-se, a partir de consultas 

a diversas fontes, a Tabela 1.1 que apresenta as Unidades de Conservação 

sob a responsabilidade federal e estadual em Pernambuco. São poucas as 

Unidades de Conservação municipais em Pernambuco e não existe cadastro 

dessas áreas; algumas são criadas por decreto sob nomes como “Parque 

Ecológico” ou “Reserva Florestal”, sem correspondência com categorias do 

SNUC nem, muito menos, limites, sistema de gestão e tipo de manejo definidos. 

Na Tabela 1.1 não foram incluídas as Reservas Ecológicas da Região 

Metropolitana, estabelecidas pela Lei Estadual 9989/1987 – a não ser aquelas 

que foram, posteriormente, efetivamente criadas como Unidades de 

Conservação.  Não se trata simplesmente de discordância de nomenclatura 

ou indefinição de categorias, mas de inexistência de objetivos definidos e de 

regime especial de administração, assim como ausência de “medidas 

adequadas de proteção”. Essas áreas podem ser consideradas “protegidas” 

lato sensu, mas não atendem à definição de Unidade de Conservação do 

SNUC nem ao conceito adotado pela UICN para “áreas protegidas”: 

“A clearly defined geographical space, recognised, dedicated 

and managed, through legal or other effective means, to 

achieve the long-term conservation of nature with associated 

ecosystem services and cultural values”.3 

Também não foram consideradas as áreas estuarinas cuja proteção se 

encontra prevista na Lei Estadual 9931/1986, não só pelo equívoco de sua 

redação - “define como área de proteção ambiental as reservas biológicas 

constituídas pelas áreas estuarinas do Estado de Pernambuco ...”, como pela 

inexistência de regulamentação da lei e evidente mau uso da expressão 

“área de proteção ambiental” que, no caso, não parece ter correspondência 

com a definição de APA. Essas áreas podem ser consideradas, de acordo 

com Rodrigues (2005), “uniddes de conservação atípicas”, consideradas pelo 

autor como “extra-sistema”. 

                                                 
3
 Área protegida é um espaço geográfico claramente definido, reconhecido, destinado e manejado,  através de meios 

legais ou outros meios eficazes, para alcançar a conservação da natureza a longo prazo, associada aos  serviços dos 
ecossistemas (=serviços ambientais) e valores culturais. Traduzido de DUDLEY, N. (Ed.). Guidelines for Applying 
Protected Area Management Categories. Gland, Switzerland: IUCN. 2008. 
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Duas outras Unidades de Conservação com diplomas legais não foram 

incluídas na Tabela 1.1 : a APA estadual de Fernando de Noronha, criada pelo 

Decreto estadual Nº 13.553/89 e o Parque Estadual de Fernando de Noronha, 

criado pela Lei Orgânica do Distrito Estadual de Fernando de Noronha (Lei Nº 

11.304, de 28/12/1995). Compreende-se que o estabelecido por ambos os 

instrumentos legais não corresponde a Unidades de Conservação não só por 

não contar com o necessário regulamento nem atender aos objetivos das 

respectivas categorias, mas principalmente por se sobrepor a Unidades de 

Conservação equivalentes, de gestão federal, consolidadas e 

regulamentadas (APA  de Fernando de Noronha - Rocas - São Pedro e São 

Paulo e Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha). É interessante 

observar que, no site da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) aquelas 

duas áreas protegidas não são elencadas como unidades de conservação 

estaduais. Além disso, não há regulamento, zoneamento nem plano de 

gestão, constando do Decreto Nº 13.553/89  apenas as seguintes restrições de 

uso:  

Art. 2º - Na Área de Proteção Ambiental do Arquipélago de 

Fernando de Noronha ficam proibidas: 

I - a implantação de atividades potencialmente poluidoras ou que 

provoquem sensível alteração nas condições ecológicas locais; 

II - a utilização indiscriminada ou em desacordo com as normas e 

recomendações técnicas oficiais, de biocidas e fertilizantes; 

III - a implantação de projetos que, por suas características, possam 

provocar deslizamento de solos e outros processos erosivos. 

 

Encontram-se, portanto, na Tabela 1.1, 42 Unidades de Conservação 

em Pernambuco, sendo 13 de proteção integral e 29 de uso sustentável.  A 

responsabilidade pela gestão se reparte de forma igualitária: 21 estão sob 

responsabilidade estadual e 21 sob a administração federal. 

A área total sob regime de proteção não pôde ser calculada porque 

de algumas unidades interestaduais não foi possível se obter a informação 

sobre a fração em território pernambucano. Também se observaram algumas 

inconsistências entre dados de extensão territorial das unidades de 

conservação, provenientes de diferentes fontes, por vezes apresentados em 

um mesmo documento.  

A categoria com mais unidades é a das Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural (RPPN), integrada por 20 unidades. O maior número de 

RPPN é encontrado no Domínio da Caatinga: onze, sendo duas das quais em 

áreas de brejo de altitude.  

O número de RPPN vem crescendo desde sua instituição em 1990, pelo 

Decreto 98.914/90, revogado pelo Decreto 1.922, de 5 de junho de 1996, que 

dispõe sobre o reconhecimento dessas áreas protegidas,  consolidando-se 

com a aprovação do SNUC. As condições para criação e reconhecimento de 
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RPPN em Pernambuco foram estabelecidas em 1997, por meio do Decreto Nº 

19.815, de 02 de junho de 1997. De 1997 a 2000, quatro RPPN foram criadas, 

número que passou a seis, entre 2001 e 2005, e chegou a 10, entre 2006 e 2010.  

A despeito de não se contar com avaliações periódicas dos resultados 

obtidos em termos de conservação e de sustentabilidade socioeconômica 

dos projetos, pode-se concluir que a criação de RPPN mostra-se atrativa aos 

proprietários, cabendo aos órgãos estadual e federal competentes incentivar 

a ampliação do número de unidades.   
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TABELA 1: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO SOB AS GESTÕES FEDERAL E ESTADUAL, EM PERNAMBUCO 
Categoria / Nome da Unidade de 
Conservação  Grupo Município  Domínio Ecossistema Protegido  Diploma Legal  Área (ha)  

RPPN Fazenda Tabatinga  US Goiana  Particular 
Mata Atlântica: floresta e 
manguezal  Portaria CPRH 093/97 19,39  

RPPN Fazenda Bituri  US Brejo da Madre de Deus  Particular Brejo de Altitude  Portaria CPRH 225/99  110,21  

RPPN  Pedra do Cachorro  US São Caetano  Privado  Caatinga e vegetação rupestre.  Portaria CPRH 88/01  18,00  

RPPN Reserva Ecológica Mauricio Dantas  US Betânia e Floresta  Particular Caatinga  Portaria IBAMA 104/97-N  1.485,00  

RPPN  Santa Beatriz do Carnijó  US Jaboatão dos Guararapes/ Moreno  Particular Mata Atlântica  Portaria IBAMA 024/01  25,00  

RPPN Nossa Senhora do Oiteiro de Maracaípe  US Ipojuca  Particular 
Mata Atlântica: restinga e 
manguezal  Portaria IBAMA- 058/00  76,88  

RPPN Reserva Cabanos US Altinho  Particular Caatinga  Portaria IBAMA - 092/02  6,00  

RPPN Frei Caneca  US Jaqueira  Particular Mata Atlântica  Portaria IBAMA - 091/02  630,43  

RPPN Cantidiano Valgueiro Carvalho Barros  US Floresta  Particular Caatinga  Portaria IBAMA - 117/02  285,00  

RPPN  Reserva Natural Brejo US Saloá Particular Brejo de altitude Portaria IBAMA 90/02 52,39 

RPPN  Siriema US Belém de São Francisco Particular Caatinga (sem informações) Portaria ICMBio 35/2007 290,93 

RPPN  Jurema US Belém de São Francisco Particular Caatinga (sem informações) Portaria ICMBio 33/2007 267,50 

RPPN  Umburana US Belém de São Francisco Particular Caatinga (sem informações) Portaria ICMBio 34/2007 131,02 

RPPN Laje Bonita US Quipapá Particular Mata Atlântica: floresta  Portaria CPRH 57/06 12,12 

RPPN Jussaral US Catende Particular 
Mata Atlântica: floresta 
ombrófila 

Portaria CPRH/ SECTMA 
08/06 331,0 

RPPN – Bicho Homem US Catende Particular 
Mata Atlântica: floresta 
ombrófila 

Portaria CPRH/ SECTMA 
07/06 90,0 

RPPN – Fazenda Santa Rita US São Caetano Particular Mata Atlântica Portaria CPRH 71/06 122,71 

RPPN - Calaça US Lajedo Particular Caatinga (sem informações) Portaria ICMBio 32/2007 208,63 

RPPN Engenho Contestado US Maraial Particular 
Mata Atlântica: floresta 
ombrófila 

Portaria CPRH/SECTMA 
02/08 87,0 

RPPN Karawa-tã US Gravatá Particular Caatinga 
Portaria CPRH/SECTMA 
01/09 101,58 

APA Costa dos Corais  US 

S.Jose da C. Grande, Barreiros, 
Tamandaré, Rio Formoso e 
Municípios de AL  Público  Marinho  Dec. Fed. S/N de 23.10.97  413.563,00  

APA da Chapada do Araripe  US 

Araripina, Trindade, Ouricuri, Ipubi, 
Exu, Santa Cruz, Bodocó, Cedro, 
Moreilândia, Granito, Serrita. 

Público/Parti-
cular  

Caatinga e cerrado (vegetação 
das chapadas) 

Decreto Federal S/N de 
04.08.1997  

368.583,57 em 
PE, do total de 
1.053.000,00  

APA  Fernando de Noronha, Rocas, S. Pedro e S. 
Paulo  US 

Arquipélago de Fernando de 
Noronha, Ilhas de São Pedro e São 
Paulo  

Público/Parti-
cular 

Ilhas oceânicas: ecossistemas 
marinho e vegetação terrestre. Dec. Fed. 92.755/1986   79.706,00 

 
APA de Guadalupe  US 

Sirinhaém, Rio Formoso, 
Tamandaré e Barreiros  

Público/Parti-
cular  

Mata Atlântica: fragmentos de 
floresta ombrófila, manguezais. 
Ecossistemas marinhos. 

Decreto Estadual  
19.635/97  44.255,00  
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Continua... 
       

Tabela 1.1 continuação 
Categoria / Nome da Unidade de 
Conservação  Grupo Município  Domínio Ecossistema Protegido  Diploma Legal  Área (ha)  

APA de Sirinhaém  US Sirinhaém, Rio Formoso  
Público/Parti-
cular 

Mata Atlântica: floresta 
ombrófila, manguezais. 
Ecossistemas marinhos. 

Decreto Estadual 
nº21.229/98  6.589,00 

APA Santa Cruz US Itapissuma, Igarassu e Goiana 
Público/Parti-
cular 

Mata Atlântica: Ambientes 
estuarinos; manguezais 

Decreto Estadual 
32488/2008 38.692,32 

APA Aldeia-Beberibe US 

Camaragibe, Recife, Paulista, 
Abreu e Lima, Igarassu, Araçoiaba, 
Paudalho e Tracunhaém 

Público/Parti-
cular 

Mata Atlântica: fragmentos de 
floresta ombrófila - 29.984,00 

RESEX Acaú-Goiana US Goiana e municípios da Paraíba 
sem 
informações Manguezais 

Decreto Federal S/N de 
26/11/2007 

6.668,0 
(total)

(a) 

Floresta Nacional de Negreiros US Serrita Público Caatinga 
Dec. Fed. S/N de 
11/10/2007), 3.000,40 

Estação Ecológica de Caetés  PI Paulista  
Público 
Estadual  

Mata Atlântica: floresta 
ombrófila  Lei Estadual 11.622/98  157,00  

Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha PI Fernando de Noronha 
Sem 
informações Marinho – ilhas oceânicas Dec. Fed. 96693/1988 11.270 

Reserva Biológica de Saltinho PI Tamandaré e Rio Formoso Público 
Mata Atlântica: floresta 
ombrófila Dec. Fed. 88444/1983 538,00 

Reserva Biológica de Serra Negra PI Floresta, Inajá e Tacaratu Público Caatinga: mata serrana Dec. Fed.  87591/1982 1.100,00 

Reserva Biológica Pedra Talhada PI 
Lagoa do Ouro (PE) e Quebrangulo 
(AL) 

em 
informações 

Mata Atlântica: floresta 
ombrófila Dec. Fed. 98524/1989 

4.469,0 
(total)

(a)
  

Parque Estadual Dois Irmãos PI Recife Público 
Mata Atlântica: floresta 
ombrófila 

Lei Estadual 11622/98, 
modificada pela Lei 
Estadual 13159/2006 384,42 

Parque Nacional do Catimbau PI Buíque, Ibimirim e Tapanatinga 
Público/parti-
cular Caatinga 

Dec. Fed. S/N de 
13/12/2002 62.300,00 

Refúgio de Vida Silvestre 
Mata de Santa Cruz PI Itamaracá Particular Mata Atlântica Lei Estadual 13.539/08 54,28 

Refúgio de Vida Silvestre 
Mata do Amparo PI Itamaracá Público Mata Atlântica Lei Estadual 13.539/08 172,9 

Refúgio de Vida Silvestre 
Mata do Engenho São João PI Itamaracá Público Mata Atlântica Lei Estadual 13.539/08 34,0 

Refúgio de Vida Silvestre 
Mata do Jaguaribe PI Itamaracá 

Público/Parti-
cular Mata Atlântica Lei Estadual 13.539/08 107,36 

Refúgio de Vida Silvestre 
Mata Engenho Macaxeira PI Itamaracá Público Mata Atlântica Lei Estadual 13.539/08 60,84 
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Refúgio de Vida Silvestre 
Mata Lanço dos Cações PI Itamaracá Particular Mata Atlântica Lei Estadual 13.539/08 50,12 

APA Aldeia Beberibe US 

Camaragibe, Recife, Paulista, 
Abreu e Lima, Igarassu, Araçoiaba, 
São Lourenço da Mata, Paudalho 

Público 
/Particular Mata Atlântica 

Decreto Estadual 
34692/2010 31.697,00 

(a) Sem informações sobre extensão em Pernambuco 

Fontes: Site do Centro Nordestino de Informações sobre Plantas (CNIP). Disponível em http://www.cnip.org.br/uc_arquivos/PE_estados.html 
Site da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) Disponível em: http://www.cprh.pe.gov.br/unidades_conservacao/ESTADUAIS/40035%3B32133%3B2238%3B0%3B0.asp 
Site do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Disponível em:  http://www.icmbio.gov.br/rppn/download.php?id_download=100
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É importante lembrar que, apesar da inclusão das RPPN no grupo das 

unidades de conservação de Uso Sustentável, o manejo permitido nessas 

áreas é correspondente ao de Unidades de Conservação de Proteção 

Integral. Segundo Jorge-Pádua (2007) (...) como houve veto em parte do 

artigo que facultava o uso sustentável, ou seja, foi vetado o item III do § 2 ,(do 

SNUC), na verdade ela é de fato e de direito de proteção integral, com 

objetivos claros de unidades de conservação de uso indireto dos recursos 

naturais e tem como objetivos expressos na Lei somente a pesquisa científica e 

a visitação. 

Existem sete Áreas de Proteção Ambiental em nível federal e estadual 

em Pernambuco, estando três unidades estaduais em processo de 

implantação: APA Aldeia-Beberibe, APA de Santa cruz e APA de Sirinhaém. As 

maiores APA são federais e, excetuando a APA da Chapada do Araripe, as 

Áreas de Proteção Ambiental em Pernambuco encontram-se no domínio da 

Mata Atlântica, das ilhas oceânicas e dos ambientes marinhos.  

Entre as APA estaduais, Guadalupe é a maior e foi a primeira a ser 

criada, a contar com zoneamento e a ter um plano de gestão preliminar. 

Engloba partes dos territórios de quatro municípios e limita-se com a APA de 

Sirinhaém, cuja regulamentação e elaboração de Plano de Manejo não foram 

concluídas até essa data. 

Uma Floresta Nacional e uma Reserva Extrativista, ambas sob a gestão 

do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 

completam o quadro das Unidades de Conservação de Uso Sustentável. 

Sob a administração estadual se encontram sete Unidades de 

Conservação de Proteção Integral, todas no domínio da Mata Atlântica: um 

Parque Estadual e uma Estação Ecológica, ambos com sistema de gestão 

definidos, e seis Refúgios de Vida Silvestre, formalmente criados mas ainda não 

implementados.  

Duas Reservas Biológicas federais se destacam em Pernambuco pela 

importância na conservação de fragmentos florestais significativos: a ReBio de 

Saltinho, considerada Zona de Preservação da Vida Silvestre da APA de 

Guadalupe, com 538ha, com boa cobertura de floresta ombrófila densa, 

plano de manejo aprovado e gestão constituída, e a ReBio de Serra Negra, no 

Sertão do São Francisco, com expressivo remanescente de mata serrana em 

matriz de caatinga. Além dessas, dois Parques Nacionais (sendo que o PARNA 

Catimbau não teve ainda sua área regularizada) integram o conjunto de 

Unidades de Conservação de Proteção Integral federais em Pernambuco. 
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Criação e implantação da APA de 

GUADALUPE  
2.1  Os Programas de Desenvolvimento Turístico no litoral sul de 

Pernambuco e a criação da APA de Guadalupe 

2.2. Regulamentação da Área de Proteção Ambiental - APA de 

Guadalupe  
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2.1 OS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO NO LITORAL SUL DE PERNAMBUCO 

E A CRIAÇÃO DA APA DE GUADALUPE 

 

O Litoral Sul de Pernambuco tem ilustrado um processo intenso de 

urbanização turística em função dos investimentos do Estado em conjunção 

com investidores internacionais e nacionais. 

No ano início da década de 1990, governadores dos Estados 

nordestinos identificaram o setor de turismo como uma das alternativas mais 

promissoras ao desenvolvimento econômico da região. O Nordeste se 

configurava como área de grande potencial turístico, em função do seu 

estereótipo “tropicaliente”, com praias paradisíacas, ainda preservadas, 

manguezais e coqueiros, com insolação perene. Era o cenário ideal para 

receber intervenções públicas que tornassem a região mais atrativa aos 

investimentos estrangeiros, uma vez que se adequaria ao modelo considerado 

“de sucesso” dos balneários tropicais de Cancún (México), Punta Cana 

(República Dominicana), a Polinésia Francesa e o Caribe. 

Nesse período, durante a gestão do Presidente Fernando Collor de 

Melo, articulou-se a elaboração de um plano de ação efetivo para gerar 

empregos e divisas, distribuir a renda nacional, promover a proteção 

ambiental, fornecer subsídios às ações do setor privado no concernente ao 

planejamento e execução de suas atividades e, por fim, diversificar a oferta 

turística, que se concentrava nas regiões Sul e Sudeste.   

Dessa forma, emergiu como um instrumento de desenvolvimento 

regional, o Plano Nacional de Turismo que objetivava, entre outras ações, 

dotar o litoral do Nordeste da infra-estrutura necessária para a implantação de 

pólos integrados de turismo. Dentre as propostas apresentadas pelos estados 

destacaram-se o Projeto Costa Dourada, em Pernambuco e Alagoas, o Projeto 

Linha Verde, na Bahia, o Projeto Costa do Sol, na Paraíba, o Projeto Orla, em 

Sergipe e o Projeto Rota do Sol no Rio Grande do Norte. Todos apresentavam 

características semelhantes, desde a idealização até a implantação do 

empreendimento; à extensão territorial das áreas abrangidas e ao volume de 

capital empregado. Entretanto, a magnitude desta estratégia demandou a 

criação de um programa de financiamento específico para a concepção dos 

pólos, o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur/NE). 

O Prodetur/NE foi delineado como um programa global de 

investimentos múltiplos, cujo objetivo era reforçar a capacidade da Região 

Nordeste em manter e expandir sua crescente indústria turística, contribuindo 

assim para o desenvolvimento sócio-econômico regional (BNB, 2005). Este 

programa é fruto de negociações entre o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), o 

Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Instituto Brasileiro de Turismo 
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(EMBRATUR), a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), a Comissão de Turismo Integrado do Nordeste (CTI/NE) e os 

governos estaduais. 

Na sua operacionalização, foi dividido em duas etapas. Na primeira, o 

Prodetur/NE I, os estados deveriam apresentar projetos para áreas turísticas 

consideradas estratégicas, destinos já consolidados ou factíveis de 

consolidação em curto prazo, por se tratarem de áreas com demanda e 

investimentos comprovados. Nesta etapa, seriam financiadas ações nos 

seguintes componentes: obras múltiplas em infra-estrutura básica e serviços 

públicos, incluindo melhoramento de aeroportos; e desenvolvimento 

institucional, a fim de ampliar a capacidade das entidades beneficiárias de 

executar suas respectivas funções, proporcionando assistência técnica nas 

áreas de reestruturação organizacional, desenvolvimento e implantação de 

sistemas de apoio administrativo, financeiro e instrumentos operacionais. 

As obras múltiplas em infra-estrutura básica e em serviços públicos 

incluíam investimentos em cinco setores: saneamento, administração de 

resíduos sólidos, recuperação e proteção ambiental, transportes e 

recuperação do patrimônio histórico. Estas obras objetivavam a estruturação e 

diversificação dos produtos turísticos e a melhoria das condições ambientais e 

de saneamento. 

Nessa primeira fase, entre os anos de 1996 e 2002, foram aplicados mais 

de U$670 milhões, em cerca de 384 projetos, promovendo significativas 

melhorias na infra-estrutura turística da Região. No exercício de 2003, 

ocorreram desembolsos da ordem de  US$ 8,001 mil e foi prorrogado o prazo 

de execução para até dezembro de 2004 (BNB, 2006). 

Enquanto todos os estados seguiam as indicações dos financiadores do 

Prodetur/NE I e investiam em destinos consolidados, Pernambuco apresentava 

como principal projeto para financiamento no Estado, o Projeto Costa 

Dourada, situado numa região carente de investimentos privados e com 

demanda turística a ser criada. 

O objetivo principal deste projeto era criar uma região de exploração 

intensiva do turismo, por meio da concepção de pólos turísticos dotados da 

infra-estrutura necessária à implantação de megaprojetos hoteleiros e de 

lazer. As diretrizes gerais do Projeto Costa Dourada, adequadas à sua 

concepção inicial, previam dois setores diferenciados de intervenções: o 

corredor turístico, delimitado espacialmente em cerca de 120 km de litoral 

entre as cidades de Recife e de Maceió (precisamente entre o município de 

Cabo de Santo Agostinho ao sul de Pernambuco e o município de Barra de 

Santo Antônio ao norte de Alagoas), e os centros integrados de turismo, 

espaços restritos cuja proposta era fundar áreas planejadas exclusivamente 

para a atividade turística (ilustração 01). 
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A partir da concepção delineada para o projeto, considerada pelos 

diversos municípios localizados na área, com o apoio de organizações locais e 

de técnicos dos órgãos ambientais como uma ameaça aos recursos naturais 

da região foi solicitado, com sucesso, ao governo federal, a inclusão dessa 

faixa costeira à lista de áreas protegidas do País. 

Por meio do decreto federal foi criada, em 23/10/1997, a Área de 

Proteção Ambiental da Costa dos Corais, totalizando 413.563 hectares, 

localizada nos municípios de Maceió, Barra de Santo Antônio, São Luís do 

Quitunde, Passo de Camarajibe, São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras, 

Japaratinga e Maragogi no Estado de Alagoas e, de São José da Coroa 

Grande, Barreiros, Tamandaré e Rio Formoso no Estado de Pernambuco, e nas 

águas jurisdicionais.  

Esta APA estende-se de um ponto na costa, 33 metros acima da marca 

da maré alta e, por 29 quilômetros de área costeira até a borda da 

plataforma continental. Inicia-se na margem direita da foz do rio Formoso no 

oceano Atlântico, na praia dos Carneiros, Tamandaré/PE e segue até a ponta 

do Meirim, defronte da foz do rio Meirim, em Paripueiras/AL. É a maior área de 

conservação marinha do Brasil.  

Antes, porém, foi criada pelo Decreto Estadual No 19.635, de 13 de 

março de 1997, a APA de Guadalupe, que foi fator relevante na criação da 

APA federal e cuja estratégia inicial de gestão, contemplava a 

implementação das seguintes ações: a) grupo de trabalho para 

licenciamento; b) instalação da sede da APA (município de Tamandaré); c) 

convênios/parceria com o CIPOMA – Companhia de Policiamento do Meio 

Ambiente, Prefeituras e universidades; d) definição de parâmetros técnicos 

ambientais para assentamentos rurais; e) fiscalização e monitoramento. 

(SANTOS, 2002) 

Cabe observar que o Centro Turístico de Guadalupe foi idealizado para 

ser o primeiro pólo planejado de maneira integrada do Brasil e foi 

determinante na criação da APA. Em 1996, quando foi assinado o contrato de 

inclusão no PRODETUR/NE, o BID exigiu que fossem realizadas profundas 

modificações no Projeto do CT Guadalupe, acatando proposta do então 

Governo Estadual, às quais deveriam considerar como prioritárias obras de 

saneamento e de abastecimento de água para as cidades de Tamandaré e 

Rio Formoso, além de atender aos critérios impostos pela CPRH, responsável 

pelo processo de aprovação do EIA-RIMA.  
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Figura 1. Extensão do Projeto Costa Dourada. Em Alagoas o local onde seria construído o Centro Turístico de Barra do Camaragibe, e em 

Pernambuco, o Centro Turístico de Guadalupe que se instalaria na região estuarina do Rio Formoso. Estes pólos seriam interligados por um 

eixo de serviços turísticos e de apoio, formado pelas cidades existentes ao longo das rodovias PE-60 e AL-101.  

Fonte: Jornal do Commercio, 1992, apud OLIVEIRA; SILVA & GALVÃO, 2009. 
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Ainda neste ano, o BID também exigiu a apresentação de um plano de 

monitoramento dos ecossistemas do CT Guadalupe, a implantação de uma 

unidade gestora e de uma Unidade de Conservação. 

Neste contexto, com a determinação do BID e a atuação de técnicos 

do órgão ambiental, de organizações não-governamentais e a decisão 

governamental, em 1997 foi criada a Área de Proteção Ambiental de 

Guadalupe (APA de Guadalupe), compreendendo toda a área do CT 

Guadalupe e parcela considerável dos municípios de Sirinhaém, Rio Formoso, 

Tamandaré e Barreiros, totalizando 44.255 hectares.  

Sediada em Tamandaré, a APA foi instituída por meio de incentivos do 

PRODETUR/NE I, insurgindo como um projeto ambiental e encaixando-se no 

componente – obras múltiplas em infra-estrutura básica e em serviços públicos, 

especificamente no setor de proteção e recuperação ambiental. (OLIVEIRA et 

al, 2009). 

Como metas principais, destacam-se: a implantação do ecoturismo 

com a valorização e conservação da natureza e das belezas cênicas e 

culturais da região; informação e sensibilização da população fixa e flutuante 

sobre a conservação da natureza e cultura regional, através da educação 

ambiental; utilização de mecanismos de identificação e proteção dos recursos 

naturais; incentivo às práticas sustentáveis agrossilvícolas, de pesca e 

aquicultura; incentivo ao desenvolvimento de ações de saneamento para a 

melhoria da qualidade de vida. (SANTOS, 2002). 

 

2.1.1 INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA E IMPACTOS GERADOS  

 

Desenvolvido para uma região inexplorada e com grande potencial 

para o desenvolvimento turístico, o projeto urbanístico do CT Guadalupe foi 

preparado de modo a ordenar a ocupação e a utilização dos espaços, a 

partir da delimitação de sete zonas e setores de atividades: Zona Turística de 

Carneiros, Zona Turística Gamela-Guadalupe, Zona Turística Campestre, Zona 

Marítima, Zona de Reserva Biológica, Zona Turística do Rio Formoso e Zona 

Rural. Este zoneamento propunha a preservação de 6.460 ha, que 

compreendia regiões de coqueirais e de vegetação nativa – representada 

pela Mata Atlântica e pelos mangues, totalizando cerca de 73% da área de 

todo o Centro. 

Para garantir as condições de acessibilidade a essas zonas foi proposta 

a construção de um sistema viário, formado por quatro importantes vias: a Via 

Litorânea de Guadalupe, com extensão de 9 km, que vai do entroncamento 

da PE-61 até o píer sobre o Rio Formoso; a Via Litorânea de Carneiros; a Via de 

Contorno de Tamandaré (atualmente em construção); e a Via de Penetração 

Sul, com o objetivo de encurtar o acesso à Praia dos Carneiros, a partir do 

município de Rio Formoso, incluindo uma ponte sobre o Rio Ariquindá.  
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Figura 2.  Infra estrutura viária turística  implantada na região da APA de Guadalupe 

Fonte :    Acervo Geosistemas, 2010. 

 

A realização das obras para implantação da infra-estrutura viária foi 

considerado o principal fator de degradação ambiental, com impactos  

significativos, muitos deles irreversíveis  nos ecossistemas da região. 

Considerado o de maior envergadura e, por conseguinte, de maior impacto,  

o projeto da Via Litorânea de Guadalupe consumiu US$ 4 milhões, cerca de 

um terço de todos os recursos empregados em infra-estrutura rodoviária. 

Entretanto, alguns desses investimentos não atingiram seus objetivos, 

como o caso das obras do Píer do CT Guadalupe e da Via de Penetração Sul, 

que objetivava ligar a PE-60 às Zonas Turísticas dos Carneiros e de Rio Formoso. 

A área do Píer nunca foi devidamente aproveitada (figuras 03 e 04) e a Via de 
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Penetração Sul ainda não concluída, por ter sido embargada em função dos 

diversos impactos ambientais causados quando da sua construção.  

De acordo com a Unidade Executora Estadual (UEE) do PRODETUR/PE II, 

a complementação das obras da Via de Penetração Sul está em processo de 

finalização, em atendimento ao Termo de Ajustamento de Conduta com o 

Ministério Público, para a implantação da Ponte sobre o Rio Ariquindá. 

Um dos poucos financiamentos do PRODETUR/NE I que se efetivaram no 

Litoral Sul foi o que subsidiou a criação do Centro de Visitação da APA de 

Guadalupe para receber turistas, pesquisadores e alunos, além da 

comunidade local, com a assinatura do Decreto nº 21.135, de 16 de dezembro 

 
 

 
Figuras 3 e 4.  Pier de Guadalupe 

Fonte: Acervo Geosistemas, 2010 
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Figura 5. Trecho da Via de Penetração Sul no município de Rio Formoso. 

Fonte: Acervo Geosistemas, 2010 

 

Figura 6. Vista das obras da ponte sobre o rio Ariquindá, em construção. 

Fonte: Acervo Geosistemas, 2010 

de 1998, que aprovou o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) e criou o 

Conselho Gestor da APA de Guadalupe, estabelecendo os mecanismos de 

gestão ambiental.  

 

O Plano de Desenvolvimento Integrado Turismo Sustentável (PDITS) do 

Estado de Pernambuco para o PRODETUR/NE II, objetiva complementar e 

expandir as ações iniciadas pelo PRODETUR I, integrando as iniciativas dos 

setores público e privado, especialmente no que se refere aos investimentos 

geradores de ocupação produtiva e renda. Nesta perspectiva, objetiva 

preparar e expandir os produtos turísticos regionais, contribuindo para o 

desenvolvimento sócio-econômico e espacial. 
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2.2  REGULAMENTAÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA  DE GUADALUPE 
 

A Área de Proteção Ambiental de Guadalupe foi criada pelo Decreto 

Estadual Nº 19.635, de 13 de março de 1997. A APA está situada nos municípios 

de Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré e Barreiros, abarcando uma área de 

44.799 ha (quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e nove hectares). 

Desse total, tem-se um trecho em área continental - 32.135 ha – e um outro 

trecho adentrando em três milhas náuticas do Oceano Atlântico - 12.664 ha. 

A criação da APA teve como objetivo “proteger e conservar os sistemas 

naturais essenciais à biodiversidade, especialmente os recursos hídricos, 

visando a melhoria da qualidade de vida da população local, a proteção dos 

ecossistemas e o desenvolvimento sustentável” (art. 2º do Decreto Estadual Nº 

19.635). 

O art. 3º do Decreto mencionado determinou: 

Art. 3º - Para a implantação e gestão da APA de 

Guadalupe serão adotadas as seguintes providências: 

I - elaboração do zoneamento ecológico-

econômico e plano de gestão, os quais deverão ser 

concluídos dentro do prazo de 360 dias, contados a partir 

da data de publicação deste Decreto; 

II - definição, criação e implantação do sistema de 

gestão da área; 

III - divulgação das medidas previstas neste Decreto, 

objetivando o esclarecimento aos diversos segmentos 
envolvidos com a APA de Guadalupe e sua finalidades. 

 

O art. 4º do Decreto de criação da APA estabeleceu algumas 

orientações que deveriam constar do Plano de Gestão ou Plano de Manejo 

da APA: 

Art. 4º - O zoneamento ecológico-econômico, o 

plano de gestão e a criação do sistema de gestão da APA 

de Guadalupe, ficarão a cargo da Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, 

coordenados pela Companhia Pernambucana de 

Controle da Poluição Ambiental e de Administração dos 

Recursos Hídricos - CPRH. 

§ 1º - O zoneamento ecológico-econômico e o 

plano de gestão indicarão as diretrizes e normas de uso e 

ocupação, as atividades a serem encorajadas, limitadas, 

restringidas ou proibidas em cada zona, de acordo com a 

legislação aplicável. 

§ 2º - O sistema de gestão da APA, sob a 

coordenação da CPRH, deverá incluir a formação de um 

Conselho Consultivo, composto de forma colegiada e 

paritária. 
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§ 3º - Além das proibições, restrições de uso e 

demais limitações previstas na Lei Federal nº6.902, de 27 

de abril de 1981 e na Resolução CONAMA nº 010/88, o 

Decreto que aprovar o zoneamento ecológico-

econômico, para a APA de Guadalupe, deverá 

estabelecer outras medidas que assegurem o manejo 

adequado da área. 

 

Vale registrar que o artigo 6 º inclui,  nos limites da APA de Guadalupe, 

como zona de preservação da vida silvestre, a Reserva Biológica de Saltinho, 

criada pelo Decreto Federal nº88.744, de 21 de setembro de 1983. A Reserva 

Biológica de Saltinho possui 548 ha e está situada nos municípios de 

Tamandaré e Rio Formoso.   

No processo de regulamentação e de implementação da APA de 

Guadalupe, atendendo, dessa forma, as determinações dos artigos 3º e 4º do 

Decreto Estadual Nº 19.635, de 13 de março de 1997, em 16 de dezembro de 

1998 foi editado o Decreto Estadual Nº 21.135.  Esse Decreto aprovou o 

zoneamento ecológico-econômico e criou o Conselho Gestor da Área de 

Proteção Ambiental - APA- de Guadalupe, estabelecendo mecanismos de 

gestão ambiental. 

O Decreto Estadual Nº 21.135 está estruturado em seis seções: 

 Dos objetivos; 

 Da entidade administradora; 

 Dos conceitos; 

 Do Zoneamento Ecológico-Econômico-ZEE; 

 Da Gestão da APA; 

 Das Disposições Gerais 

 

Na parte relativa aos objetivos, o artigo 2º estabelece que “o objetivo da 

APA de Guadalupe se constitui na promoção do desenvolvimento sustentável 

do território pernambucano que envolve parte dos Municípios de Sirinhaém, 

Rio Formoso, Tamandaré e Barreiros, que se baseia na implementação de 

programas de desenvolvimento econômico-social, voltados para as atividades 

que protejam e conservem os ecossistemas naturais essenciais à 

biodiversidade, especialmente os recursos hídricos, visando à melhoria da 

qualidade de vida da população, em sintonia com a proteção dos 

ecossistemas”. 

A entidade responsável pela administração da APA de Guadalupe é a 

Agência Pernambucana do Meio Ambiente - CPRH, órgão vinculado à 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de 

Pernambuco, pois assim determina o artigo 3º do decreto em questão. 

A SEÇÃO V do Decreto 19.635/98 trata do Zoneamento Ecológico-

Econômico-ZEE. Ela é composta dos artigos 5º a 15.  

O artigo 5º lista as zonas integrantes do ZEE da APA: 

 

Art. 5º. O Zoneamento Ecológico-econômico da APA de 

Guadalupe, conforme se apresenta no mapeamento 

integrante deste Decreto, apresenta as seguintes Zonas: 

I - Zona Marítima - ZM 
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II - Zona de Turismo, Veraneio e Lazer - ZTVL 

a)  Área de Usos Urbano, Turismo e Veraneio 

b)  Área Estuarina do Rio Formoso 

c)  Área do Complexo Ambiental Ilhetas/Mamucabas 

III - Zona Rural Diversificada - ZRD 

a)  Área de Policultura 

b)  Núcleo Urbano de Rio Formoso 

 

IV - Zona Agrícola Diversificada - ZAD 

V - Zona de Preservação da Vida Silvestre - ZPVS 

 

Para cada zona há a definição do conceito, de metas, de usos e 

atividades proibidos, de usos e atividades tolerados, bem como de usos e 

atividades a serem incentivados. 

A gestão da APA propriamente dita é tratada nos artigos 16 a 30 do 

Decreto 19.635/98. A coordenação da gestão da APA é de responsabilidade 

da CPRH, auxiliada pelo Conselho Gestor.  

O artigo 17 estabelece as competências da CPRH em relação à APA de 

Guadalupe, quais sejam: 

a. implantar e atualizar o Zoneamento Ecológico-Econômico, aprovado 

por este Decreto, em cumprimento ao disposto no art. 1º e seus incisos I, 

II e IV, do Decreto nº19.635/97; 

b. elaborar o Plano de Manejo; 

c. exercer a supervisão e a fiscalização das atividades implantadas na 

APA de Guadalupe, respeitada a competência municipal e as dos 

órgãos executores identificados no Plano de Gestão; 

d. articular as ações existentes e previstas para efetivar a implantação da 

mencionada APA; 

e. celebrar convênios; 

f. licenciar a instalação, a ampliação e funcionamento de 

empreendimentos ou atividades causadoras de poluição ou 

degradação do meio ambiente. 

g. exercer o papel de polícia administradora e impor as penalidades 

previstas na legislação ambiental vigente, no âmbito de suas 

competências; 

h. exercer outras competências que lhe foram atribuídas pela Lei nº11.516, 

de 30 de dezembro de 1997, e seu Regulamento instituído através do 

Decreto nº20.586, de 28 de maio de 1998. 

 

O Conselho Gestor tem caráter consultivo e paritário, devendo ser 

composto por representações de entidades públicas, a nível federal, estadual 

e municipal, e por representações da sociedade civil. 

 

O artigo 18 do Decreto também estabeleceu as competências do 

Conselho Gestor: 

a. aprovar o plano de gestão da APA de Guadalupe; 

b. analisar e emitir parecer sobre os empreendimentos e atividades, 

públicos ou privados, definidos no art. 24. 
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c. acompanhar a implantação do Zoneamento Ecológico-Econômico 

da APA de Guadalupe; 

d. acompanhar a elaboração do Plano de Manejo; 

e. promover, juntamente com a CPRH, a articulação institucional 

necessária à efetivação das ações estabelecidas no Zoneamento e 

Plano de Gestão e de Manejo; 

f. posicionar-se sobre questões específicas relacionadas ao uso dos 

recursos ambientais da APA de Guadalupe; 

g. propor e apoiar programas e projetos voltados para o 

desenvolvimento sustentável da APA de Guadalupe; 

h. auxiliar na busca de recursos financeiros que possibilitem um 

eficiente gerencialmente da APA de Guadalupe; 

i. elaborar no prazo de 60 dias o Regimento Interno do Conselho 

Gestor. 

 

O Decreto estabeleceu uma composição provisória para o 

mencionado conselho: 

I - entidades do Governo Federal: 

a. INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

b. IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

c. DPU - Delegacia do Patrimônio da União 

II - entidades do Governo Estadual: 

a. CPRH - Companhia Pernambucana do Meio Ambiente 

b. SEPLAN - Secretaria de Planejamento do Estado de Pernambuco 

c. AD/DIPER - Agência de Desenvolvimento Econômico Industrial de 

Pernambuco 

III - governos municipais: 

a. Prefeitura Municipal de Sirinhaém 

b. Prefeitura Municipal de Rio Formoso 

c. Prefeitura Municipal de Tamandaré 

d. Prefeitura Municipal de Barreiros; 

IV - sociedade civil: 

a. Federação dos Pescadores 

b. FETAPE - Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Pernambuco 

c. Representante dos assentados 

d. Representante dos moradores 

e. Representante das associações ambientalistas 

f. Representante das universidades 

g. Representante do comércio ou serviços hoteleiros 

h. Representante das Indústrias sucro-alcooleiras 

i. Representante do setor agrícola (proprietários de terras) 

j. Representante do setor de turismo 

 

Vale registrar que o mencionado conselho não foi de fato instalado. 

Neste sentido, a instalação do Conselho Gestor, no âmbito dos trabalhos de 

revisão do Plano de Manejo, reveste-se de fundamental importância, tendo 

em vista a necessidade da construção coletiva dos resultados e das ações 

inerentes ao plano, com os diversos atores envolvidos no processo. Cabe 

ressaltar que foi indicada pela equipa da CPRH, uma composição temporária 
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para participação nos trabalhos de revisão do plano e que as mesma deverá 

ser legitimada até a conclusão dos trabalhos, durante os eventos 

participativos. 

O artigo 22 listou uma série de atividades, todas elas sob coordenação 

da CPRH, que deveriam ser realizadas visando garantir a efetiva gestão da 

APA, quais sejam: 

a. elaboração de cadastro de atividades de modo a conhecer e 

possibilitar um melhor monitoramento da qualidade ambiental da área 

protegida; 

b. atualização e detalhamento cartográfico; 

c. estabelecimento de trâmites processuais detalhados entre as instituições 

envolvidas na execução do Plano de Gestão da APA de Guadalupe; 

d. programação de atividades para a conscientização da comunidade e 

dos agentes envolvidos na APA de Guadalupe; 

e. elaboração e implantação do Projeto de Sinalização adequada da 

APA de Guadalupe; 

f. elaboração e implantação de Projeto de Treinamento da população 

local, para atendimento dos diversos usos previstos no Zoneamento; 

g. implantação de um Sistema de Informações Geo-referenciadas; 

h. implantação de um programa de recuperação de áreas degradadas; 

i. realização de estudos bióticos visando a identificar espécies da fauna e 

flora   endêmicas e ameaçadas de extinção, bem como a identificação de 

áreas de pouso de aves migratórias; 

j. revisão dos estudos do Zoneamento ecológico-econômico, de quatro 

em quatro anos, podendo, a critério da CPRH ou do Conselho, definir 

periodicidade diversa, a depender da dinâmica sócio-econômica atuante 

na APA de Guadalupe, na sua totalidade ou em trechos específicos; 

 

Já o Artigo 24 do instrumento jurídico em apreço relaciona 

determinados empreendimentos que, antes de sua aprovação, devem ser 

submetidos à apreciação do Conselho Gestor: 

I - loteamentos, condomínios, desmembramento do solo e as alterações 

do solo rural para fins urbanos; 

II - conjuntos habitacionais, a partir de 60 unidades habitacionais, 

empreendimentos do ramo hoteleiro e centros turísticos; 

III - atividade minerária e todos os demais empreendimentos sujeitos ao 

EIA/RIMA, conforme estabelece a legislação ambiental vigente. 

 

O artigo 25 ainda estabelece que a CPRH, antes de emitir a licença 

ambiental, ouvirá os organismos municipais, estaduais e federais, que atuam 

na área de atividade a ser licenciada, bem como levará em consideração o 

Parecer do Conselho Gestor. 

Como o Conselho não foi instalado, empreendimentos dessa natureza 

são analisados e aprovados sem essa chancela.  

Todo projeto de urbanização na APA de Guadalupe deverá considerar: 

I - adequação com o Zoneamento Ecológico-econômico, apresentado 

com este instrumento legal; 

II - solução de sistema de saneamento básico; 
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III - projeto de sistema viário, sempre que possível em curvas de nível e 

rampas suaves com galerias pluviais; 

IV - lotes e/ou frações ideais de tamanho mínimo suficiente para o 

plantio de árvores em, pelo menos, 20% (vinte por cento) da área do terreno; 

V - adequação da solução urbanística em terrenos com declividade 

máxima de 10% (dez por cento); 

VI - garantia do mínimo de 35% (trinta e cinco por cento) de área de 

domínio público (sistema viário, áreas verdes, equipamentos comunitários), 

para loteamentos, condomínios e empreendimentos turísticos. 

Outra determinação importante é que todo e qualquer 

empreendimento que pretenda se implantar na área da APA de Guadalupe 

deverá estar, obrigatoriamente, enquadrado em uma categoria de 

parcelamento do solo (art. 28). 

Os artigos 29 e 30 ainda trazem requisitos a mais a serem observados nos 

projetos de loteamento, conjuntos habitacionais, condomínios e hoteleiros. 

A seção final do decreto trata de disposições gerais. Nela há a 

preocupação explícita em garantir o acesso à praia, pois tal acesso se 

constitui em uma importante garantia a ser considerada na implantação 

efetiva do Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro da APA de 

Guadalupe, não devendo nenhum tipo de empreendimento impedir ou 

dificultar o acesso a esse bem de uso comum. 

As faixas de terreno de marinha também deverão ser resguardadas, 

pois assim determina o artigo 33 ao estabelecer que fica proibida a 

construção fixa ou equipamentos permanentes na faixa de praia, de 33 

metros, medida a partir da linha de preamar máxima atual. 
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APA de GUADALUPE: espaço, paisagem e 

território 
3.1  A Dinâmica da formação do espaço e a incorporação  

da paisagem e do território 

3.2  Caracterização das paisagens naturais 

3.3 As paisagens socioeconômicas 

3.4 Planos Diretores Municipais e a APA de Guadalupe 
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3.1 A DINÂMICA DA FORMAÇÃO DO ESPAÇO E A INCORPORAÇÃO DA PAISAGEM E DO 

TERRITÓRIO 

A APA de Guadalupe compreende um espaço localizado na 

Mesorregião da Mata Pernambucana, na Região de Desenvolvimento Mata 

Sul e no Território 7 do Programa de Desenvolvimento Sustentável da Zona da 

Mata-Promata. Situado na porção meridional do Litoral Sul do Estado de 

Pernambuco e banhado pelo Oceano Atlântico (figura 7), foi constituído 

como uma Unidade de Conservação (UC) estadual de uso sustentável. A 

produção deste espaço resultou diretamente do desenvolvimento do turismo 

na região da Zona da Mata Sul pernambucana, através da ação 

governamental, a partir da concepção do Projeto Costa Dourada e como 

medida de mitigação de impactos ambientais que coadunavam com as 

propostas socioeconômicas e ambientais do Prodetur/NE3.  

Figura 7:  Localização da APA de Guadalupe. 

Fonte: Acervo Geosistemas, 2010. 

 

Enquanto espaço, a APA de Guadalupe é uma realidade objetiva e 

como afirma Santos (1992), “um produto social em permanente processo de 

transformação”; é um produto das relações sociais estabelecidas ao longo do 

tempo. As relações sociais que se estabelecem no espaço ao longo do tempo 

interferem na diversificação das formas de uso da terra, na organização dos 

sistemas agrícolas, nas estruturas urbanas, nas relações de produção, enfim, 

nas relações políticas, econômicas, culturais e sociais no seu conjunto mais 

amplo. É nesse sentido que se percebe a produção do espaço da APA, pois 

as ações que lhe instituíram se formaram a partir das interações das ações 

humanas, resultando em uma estrutura concreta, criada a partir do trabalho 
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humano, no qual elementos histórico-sociais e físico-naturais se inter-

relacionam num processo que é político. Como afirma Lefèbvre (1976) “O 

espaço é político e ideológico. É um produto literalmente repleto de 

ideologias” (p. 31). 

Na sua configuração, o espaço da APA de Guadalupe através dos 

efeitos dos processos tempo e mudança, produziu formas, estruturas, novas 

funções e processos a partir das relações humanas e do uso das paisagens 

naturais e culturais. 

As paisagens existentes no espaço da APA e que antecederam a 

produção deste espaço foram constituídas e modificadas em diferentes 

momentos históricos e, a partir da formação do espaço continuam em 

processos contínuos de mudança sempre recriando novas formas, estruturas e 

funções. Como destaca Santos (1999) “ [...].a paisagem é o conjunto de 

formas que, num determinado momento, exprimem as heranças que 

representam as sucessivas relações localizadas entre o homem e a natureza. O 

espaço são essas formas mais a vida que os anima” (p. 76). Enfim a paisagem 

é tudo o que é possível se visualizar de um determinado ponto, objetos 

materiais e não materiais, pois tem um conteúdo social resultado das relações 

sociais estabelecidas. 

Portanto, as formas espaciais que compõem o espaço da APA de 

Guadalupe são representadas por unidades geomorfológicas (planície 

litorânea, estuários,  colinas), vegetacionais (mata, mangue, vegetação de 

praia), edáficas, produto das interações entre estas e o clima que resulta na 

formação das paisagens. 

No processo de ocupação da Zona da Mata nordestina e do espaço 

que hoje ocupa a APA de Guadalupe, estas formas espaciais assumem 

características diferentes em função da apropriação das paisagens naturais 

pelos produtores do espaço – poder público, agentes imobiliários, empresários, 

agricultores, grupos sociais, criando paisagens sócio-culturais rurais – resultando 

em estruturas representadas pela agroindústria de cana-de-açúcar, pela 

pecuária, pelo cultivo de coco, culturas de subsistência e de camarão, além 

das áreas urbanas com concentração de população e de serviços, de 

equipamentos sociais urbanos, de residências.  

Na concepção da criação da APA de Guadalupe, as paisagens locais 

físico-naturais e histórico-culturais representam uma novidade estética e 

emocional do olhar moderno sobre o mundo que a atividade turística vem 

transformando em produto de consumo e, desse modo, gerando problemas e 

conflitos socioambientais, aspectos que demonstram a necessidade de uma 
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gestão ambiental adequada e integrada considerando ações, programas, 

projetos e as políticas locais, regionais e nacionais. 

Como espaço instituído, a APA de Guadalupe passou a ter, sob a 

vertente jurídico-política, um território de jurisdição com uma área de 44.799 

ha, sendo 32.135 ha de área continental e 12.664 ha de área marítima que, no 

dizer de Raffestin (1993), é visto como um espaço delimitado e controlado 

sobre o qual se exerce um determinado poder, especialmente o de caráter 

estatal”. Afirma o referido autor que o ator que cria o espaço o territorializa e 

define o território como um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia 

e informação, e que, por conseqüência, revela relações marcadas pelo 

poder. [...] o território se apóia no espaço, mas não é o espaço. É uma 

produção a partir do espaço. Ora, a produção, por causa de todas as 

relações que envolve, se inscreve num campo de poder [...] (RAFFESTIN, 1993, 

p.144). 

  O território da APA de Guadalupe é, portanto, um espaço medido e 

marcado pela projeção do trabalho humano com suas linhas, limites e 

fronteiras, com um poder instituído que se intercala/sobrepõe com outros níveis 

de poder jurídico-administrativo instituídos pelos municípios de Rio Formoso, 

Sirinhaém, Tamandaré e Barreiros e, por nível de poder federal de Unidades de 

Conservação existentes dentro do seu território - Reserva Biológica de Saltinho 

ou que tem interseção com sua área marítima- Área de Proteção Ambiental 

Costa dos Corais e, de poder municipal – Parque Natural Municipal Forte de 

Tamandaré. 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DAS PAISAGENS NATURAIS 

 As paisagens naturais existentes na APA de Guadalupe resultam da 

conjugação dos elementos geoecológicos: relevo, clima, rios, mar, 

vegetação, geologia, animais, etc. São paisagens comandadas pelo clima 

tropical úmido, que de acordo com a classificação de Köeppen é do tipo As’ - 

tropical (chuvas de inverno antecipadas no outono). Os meses de maio, junho 

e julho são os mais chuvosos e outubro, novembro e dezembro são os mais 

secos. A precipitação média anual segundo dados do LAMEP/ITEP (2009) é de 

2.200mm e a temperatura média anual é de 25ºC que, associada ao relevo e 

aos solos, possibilitaram o desenvolvimento de uma vegetação potencial de  

floresta  que vem sendo substituída pelo cultivo da cana de açúcar e, que nas 

restingas que bordejam os estuários, aparece contrastando com a vegetação 

de mangue.                                                     

A área da APA de Guadalupe é drenada por rios perenes utilizados 

para abastecimento das cidades e vilas e para a produção agropecuária. O 

corpo hídrico superficial de maior representatividade dentro da APA de 
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Guadalupe é sistema estuarino do rio Formoso formado por ele e pelos rios 

Ariquindá, Lemenho e Passos. O Rio Formoso banha a cidade de mesmo nome 

onde abriga um porto dos pescadores do município. Destacam-se outros rios 

com menor expressão hídrica em termo de abrangência e volume hídrico, 

como o Rio Una que banha a cidade de Barreiros e vilas próximas da foz. Os 

rios Ilhetas e Mamucabas, apesar da pequena extensão, se destacam para a 

captação de água e equilíbrio da paisagem litorânea. 

           A rede hidrográfica está inserida em uma região de elevada 

pluviosidade, fazendo com que o regime fluvial dos cursos d’água sejam 

perenes. Embora perenes, esses cursos apresentam vazões reduzidas com 

taxas de aproximadamente 4l/s (COMPESA, 2006), sendo estas intensificadas 

nos períodos mais chuvosos.  

Todos estes rios desempenham uma dupla função dentro da APA: uma 

função ecológica, servindo de recarga dos estoques hídricos e uma função 

social significativa pelas possibilidades que oferecem para a manutenção de 

inúmeras famílias, com a pesca e a cata de crustáceos, notadamente nos 

seus estuários afogados pelas águas do mar embora sejam alvo de 

lançamento de resíduos comprometendo a qualidade da água. 

Na APA de Guadalupe não há reservas significativas de águas 

subterrâneas. De forma geral os principais aquíferos subterrâneos encontrados 

na APA de Guadalupe são de natureza porosa e rasa, sendo denominados de 

aqüíferos livres. São de fácil exploração e muito susceptíveis à contaminação, 

principalmente pelo carreamento e lançamento nos solos, ou nas drenagens, 

de resíduos de fertilizantes, agrotóxicos, lixo e esgotos domésticos e industriais 

(PRÓ-CITTÀ,2000). 

As unidades de paisagens gemorfológicas presentes na APA de 

Guadalupe e no entorno são: o domínio Cristalino, os tabuleiros costeiros, o 

modelado colinoso, a planície costeira e os recifes.  

O substrato geológico da área é representado por dois grandes 

domínios geológicos: O Embasamento Cristalino (Maciço Pernambuco-

Alagoas) e a Bacia Sedimentar Pernambuco. O primeiro é representado por 

um complexo gnaisse-migmatítico de composição granítica a granodiorítica 

de idade Paleoproterozóica. As formações geológicas pertencentes à Bacia 

Pernambuco que ocorrem na área de estudo são: Formação Estiva (blocos e 

folhelhos associados ao calcário dolomítico de idade cretácea); Formação 

Barreiras (constituída por arenitos de granulométrica grossa, com níveis 

conglomeráticos e outros argilosos, assim como outros ricos em óxido de ferro) 

(LIMA FILHO, 1998); Formação Cabo definida por Alheiros (1987) como sendo 

constituída por conglomerados, arcósios e siltitos; Formação algodoais 
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(composta por conglomerados com seixos de tufos de rochas vulcânicas, 

dispersos na matriz arcoseana grossa, composta por feldspato e quartzo) (LIMA 

FILHO, 1998).   

Observa-se ainda uma expressiva sedimentação quaternária 

representada pelas seguintes unidades geológicas: sedimentos de mangue 

(compreendem, principalmente, argilas ricas em matéria orgânica); Terraços 

Pleistocênicos (arenosos, com altitude entre 3-9m); Terraços Holocênicos (se 

apresentam dispostos paralelamente à linha de costa, em largas faixas 

contínuas, formadas por areias inconsolidadas, com presença de conchas de 

moluscos, alcançando cotas de 3m) (LIMA FILHO, 1998). São também 

encontradas, rochas de praia (beach rocks), alguns capeados por corais, 

dispostos em três linhas paralelas à costa. Essas rochas são originadas a partir 

de areias de praia cimentadas por carbonato de cálcio e são de idade 

holocênica (MANSO et al., 2003).  

No domínio cristalino as feições gemorfológicas predominantes são os 

morros que possuem uma morfologia irregular e encostas convexas ou 

retilíneas, com fortes declividades. Há principalmente nas encostas dos morros 

o afloramento de matacões geralmente devido a perda do solo causada 

pelas práticas inadequadas utilizadas pela agricultura canavieira (PRÓ-CITTÀ, 

2000; CPRH,1998). Os solos nos morros são em geral argilosos. A associação dos 

solos Latossolo Vermelho Amarelo e Podzólico Vermelho Amarelo é a mais 

freqüente. Nesse domínio, observa-se um modelado colinoso com cotas de 10 

a 40m. A sua morfologia é caracterizada por colinas suaves e mais ou menos 

arredondada. 

No domínio sedimentar aparecem as feições de tabuleiros costeiros 

com relevo de topo plano que se desenvolvem em terrenos de sedimentos 

arenosos e argilo-arenosos da Formação Barreiras. As altitudes variam entre 40 

e 100m. Apresentam sulcos oriundos da drenagem e os interflúvios têm os 

topos aplainados. Ainda no domínio sedimentar aparecem as planícies 

costeiras, que são áreas planas e baixas que acompanham, a grosso modo, a 

orla marítima, penetrando, contudo, para o interior. Foram elaboradas durante 

o Quaternário por processos de sedimentação marinha, em alguns trechos, e 

por deposição fluvial em outros. Diz-se, portanto, que a Planície Costeira é 

formada por planícies marinhas, flúvio-marinhas e fluviais. 

Os Recifes que aparecem na área marítima paralelos à linha da costa, 

são constituídos principalmente por arenitos e apresentam de 3 a 4 metros de 

espessura. Eles funcionam como um anteparo natural às investidas das ondas, 

protegendo as praias de processos erosivos marinhos, desempenhando, 

importante papel, na morfologia atual da costa (PRÓ-CITTÀ, 2000).   
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Sobre as feições geomorfológicas se desenvolveram uma variedade de 

solos os quais se constituem em diferentes classes (CPRH, 1998; EMBRAPA, 1996 

e 2006): argissolos, gleissolos, latossolos, neossolos e solos de Mangue.  

1. Os argissolos abrangem 14,76% da área, onde há argissolos amarelos e 

vermeho-amarelos. No geral são profundos, a textura é predominantemente 

média (leve) a argilosa, e de baixa fertilidade natural. 

2. Os gleissolos ocupam 10,13% da área da APA de Guadalupe ocorrendo 

nos vales dos rios. Apresentam textura média/argilosa.  

3. Os latossolos predominam na área com um total de 32,51% do total.  São 

solos bem desenvolvidos e possuem uma boa capacidade de retenção 

hídrica. 

4. Os neossolos que compreendem um percentual de 6,80% da área total da 

APA de Guadalupe são compostos basicamente por areias de granulação 

uniforme, coloração cinza a esbranquiçada, reduzida fertilidade e saturação 

em bases. 

5. Os solos de mangue ocupam 5,53% da área da APA. São solos pouco 

desenvolvidos que apresentam teores de sais e sedimentos finos elevados 

além da matéria orgânica, esta resultante da decomposição da vegetação 

do entorno.  

São esses solos que servem de suporte para o desenvolvimento das 

atividades agrícolas praticadas na região, como a cultura da cana de 

açúcar, fruteiras, seringueira, agricultura de subsistência e pecuária.  

3.3 AS PAISAGENS SOCIOECONÔMICAS  

A ocupação da área que hoje corresponde a APA de Guadalupe 

remonta à segunda metade do século XVI, pelos colonizadores portugueses, 

que após derrotarem e escravizarem os indígenas passaram a cultivar a cana-

de-açúcar e a erguer engenhos, em grande parte movidos à água, que era 

abundante na região. 

Extremamente favorável ao empreendimento açucareiro, a região logo 

se viu ocupada de muitos engenhos. Além das terras bastante férteis, os 

índices pluviométricos eram adequados à cultura da cana, associado a uma 

vegetação exuberante e abundante na região que servia para abastecer as 

fornalhas dos engenhos. Por outro lado, a disponibilidade de um sistema fluvial 

fornecia a força motriz para os engenhos e que facilitava o transporte das 

cargas de açúcar. Por sua importância, o transporte fluvial estimulou não 

apenas a ocupação do território, como possibilitou a diversificação de 
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atividades na região quer seja nos tabuleiros costeiros, no modelado colinoso 

e na planície costeira. 

O cultivo da cana-de-açúcar que produziu o espaço da Zona da Mata 

configurou uma estrutura agrária de grandes propriedades, comum aos 

municípios; inicialmente com os engenhos e, posteriormente com as usinas, 

absorvendo uma mão de obra agrícola que representa atualmente uma 

significativa percentagem da população economicamente ativa da área da 

APA de Guadalupe e dos municípios que a compõe. 

Com os processos espaciais, através da implantação de programas e 

projetos ocorridos no país nos últimos 40 anos que favoreceram a ampliação 

da área da agroindústria açucareira e, mais recentemente, uma retração, 

houve de um lado uma liberação de mão-de-obra da agroindústria e por 

outro lado uma alteração na estrutura fundiária, surgindo um número 

significativo de assentamentos de reforma agrária. 

De acordo com as informações do INCRA, 2009 foram contabilizados 19 

projetos de assentamentamentos rurais, distribuídos nos quatro municípios 

integrantes da APA de Guadalupe, totalizando  10.838,97 hectares, Tabela 02. 

O município de Tamandaré detém o maior número de projetos, 11, que 

representam cerca de 54% do total da área ocupada.  

Tabela 02 – Pprojetos de Assentamentos rurais na região da APA 

Município Projetos de Assentamentos Área(há) Total 

abs % 

Tamandaré D-Brejo 1184,0 

5.908,47 54,51% 

E- Cocal Grande 363,36 

F- Cocalzinho 201,74 

G- Coqueiros 299,38 

H – Engenho Cipó 360,70 

J- Jundiaí de Cima 468,02 

K-Laranjeiras 439,30 

L- Mascatinho 790,42 

P-Saué Grande 625,97 

Q- Sauezinho 899,90 

R-São João 275,68 

Rio Formoso A-Amaraji 1023,04 

3.195,83 29,48% 

I - Engenho Mato Grosso 

de Baixo 

910,97 

M- Minguito 844,04 

S- Serra D’água 417,78 

Barreiros B-Baeté 370,40 

1.734,67 16,0% 
C-Bom jardim 797,32 

N-Oiteiro Alto 122,16 

O-Pau Amarelo 444,79 
Fonte: INCRA,2009 
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O arranjo espacial dos recursos naturais e agrossocioeconômicos na 

APA de Guadalupe representados pelos solos, pela disponibilidade hídrica, 

pelo período de concentração de chuvas de três meses, pela cobertura 

vegetal de mata e de mangue, associados às relações políticas, econômicas 

e sociais de trabalho, retidas no espaço ao longo do tempo, serviram de 

suporte para o desenvolvimento dos sistemas produtivos da cana de açúcar, 

das fruteiras, da agricultura de subsistência, da pesca e da cata de 

crustáceos, mas também dos assentamentos urbanos. 

Considerando as principais feições geomorfológicas que definem as 

paisagens existentes no território da APA e dos territórios municipais, verifica-se 

que a população se concentra na Planície Costeira, nos municípios de 

Tamandaré e Sirinhaém, com as densidades populacionais mais elevadas na 

cidade de Tamandaré e na Vila de Barra de Sirinhaém. São também nestas 

áreas onde se concentram os equipamentos urbanos e serviços e, problemas 

relacionados ao abastecimento de água e o tratamento de resíduos sólidos. 

No modelado colinoso, apenas na cidade de Rio Formoso há concentração 

de população e problemas semelhantes aos encontrados em Tamandaré e 

Sirinhaém. Nos tabuleiros costeiros, ocupados notadamente pela cultura da 

cana-de-açúcar, a população apresenta-se difusa nas propriedades, sítios e 

assentamentos rurais de Reforma Agrária desenvolvendo atividades agrícolas. 

De acordo com o IBGE (2000) a população dos municípios da APA de 

Guadalupe é de 110.230, conforme pode ser visualizado na Tabela 01. 

Aspectos contrastantes são observados com relação à densidade 

populacional. O município mais populoso é Barreiros mas, em função da baixa 

representatividade na área da APA de Guadalupe e, desta representação ter 

uma população dispersa,  pois a área é ocupada por cana de açúcar e 

algumas casas de veraneio na Praia do Porto, apresentando baixa densidade 

demográfica. Por outro lado, o município de Tamandaré, que é o menos 

populoso, apresenta uma maior densidade na área da APA de Guadalupe 

por ter toda a área representada ocupada por população, a qual triplica no 

período de dezembro a fevereiro, devido Tamandaré ser área de veraneio e 

concentrar o maior número de equipamentos turísticos, de casas e 

condomínios de veraneio, assim como dos meios de hospedagem. 

TABELA 03 - POPULAÇÃO RESIDENTE, SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO - 2000 

MUNICÍCIPIO Hab 

Barreiros 39.139 

Rio Formoso 20.764 

Sirinhaém 33.046 

Tamandaré 17.281 

Total 110.230 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 
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Em todos os municípios que compõem a APA de Guadalupe, a 

população urbana é superior a rural. Rio Formoso e Tamandaré respondem 

pela maior concentração de população urbana no território da APA e são 

essas áreas urbanas as que também concentram problemas sociais e 

econômicos referentes ao desemprego, ao tratamento adequado de resíduos 

sólidos, embora Rio Formoso disponha de um sistema de tratamento de 

resíduos que atua de forma incipiente. 

Os quatro municípios apresentam baixos indicadores sócio-econômicos 

- PIB Per Capita e Taxa de Pobreza (Tabela 04) assemelhando-se aos demais 

municípios da Zona da Mata. Apesar da existência de programas do Governo 

do Estado, em parceria com os municípios, voltados para atenção básica de 

saúde e proteção social básica envolvendo ações de prevenção de saúde e 

atendimento social e individual de pessoas que se encontram em situação de 

risco ou vulnerabilidade social, estes não dão conta do número de pessoas 

que se encontram em situação de pobreza e que necessitam da atenção 

básica. Atualmente, as condições de pobreza aparentam apresentar um 

decréscimo, em função do programa Bolsa família que vem permitindo que a 

população pobre passe a consumir alimentos e produtos que antes do 

programa não consumia. 

TABELA 04 - SÍNTESE DE INDICADORES SÓCIO-ECONÔMICOS DOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA APA DE 

GUADALUPE. 

MUNICÍCIPIO PIB Per Capita (R$) 

2007 

TAXA DE POBREZA (%) 

2003 

Barreiros 3.260 61,09 

Rio Formoso 6.107 50,72 

Sirinhaém 4.561 45,9 

Tamandaré 4.381 69,02 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF 2002/2003. 

IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. 2007 

 

Com relação à educação formal nos municípios de Barreiros, Rio 

Formoso, Sirinhaém e Tamandaré há o oferecimento da educação infantil 

(creche e pré-escola), o ensino fundamental pelo Município e o ensino médio 

pelo Estado além de escolas particulares. Apenas Barreiros, na sua sede, 

apresenta ensino técnico e superior oferecido pelo Instituto Federal 

Tecnológico – IFET, antes Escola Técnica de Barreiros, que vem 

desempenhando um papel fundamental na formação da população da Zona 

da Mata Sul de Pernambuco. 

No que concerne à saúde, na Tabela 05 é apresentado o quantitativo 

de estabelecimentos desse setor nos municípios inseridos na APA.  A maior 

parte desses estabelecimentos é municipal. A ação de saúde nos municípios é 
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implementada por uma série de programas federais, estaduais e municipais 

que atuam para diversos tipos e faixas de usuários como, por exemplo, o 

Programa de Saúde da Família – PSF e o Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde – PACS, mas os estabelecimentos não são suficientes para o 

atendimento necessário, havendo um deslocamento freqüente de pessoas 

para o Recife, capital do estado, para os serviços médicos mais 

especializados. 

TABELA 05 - ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DA REDE FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL E PRIVADA NOS 

MUNICÍPIOS INSERIDOS NA APA DE GUADALUPE. 

MUNICÍPIO ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 

 FEDERAL ESTADUAL MUNICPAL PRIVADO 

Barreiros 0 1 11 8 

Rio Formoso 0 0 8 1 

Sirinhaém 0 0 11 1 

Tamandaré 0 0 7 0 

Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2005; Malha municipal digital do Brasil: situação em 

2005.  

 

Quanto ao o sistema de esgotos nos municípios, o uso de fossas 

predomina em Tamandaré com 52%, sendo elas mais utilizadas na área 

urbana - 59%, contra 35% na área rural; seguindo-se vem Sirinhaém onde 41% 

dos moradores utilizam-se de fossas negras para o encaminhamento de seus 

efluentes e 33% lançam os esgotos a céu aberto. Em Rio Formoso 18,2% dos 

domicílios estão ligados à rede de esgoto pública, elevando-se esse 

percentual para 24,0% dos domicílios urbanos, enquanto no meio rural apenas 

2,2% das residências encontram-se ligadas à rede de esgoto. Assim fossa negra 

é o destino mais comum do esgoto residencial, chegando a 51,1% das 

residências rurais.    

No que se refere aos indicadores de desenvolvimento humano 

municipal, os dados da Tabela 06, representando os municípios de Rio 

Formoso, Sirinhaém, Tamandaré e Barreiros, apontam para um quadro 

socioeconômico crítico comum a todos. Barreiros apresenta um discreto 

destaque quanto ao Índice de educação - IDHM-E e Renda per capita, pela 

sua posição de centro regional dispersor de serviços, que dinamizam a sua 

economia, e pela oferta de serviço educacional técnico e superior, formando 

pessoas com uma qualificação diferenciada dos demais municípios. 

TABELA 06 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL – 2000 – TAMANDARÉ, SIRINHAÉM RIO 

FORMOSO E BARREIROS 

INDICADORES TAMANDARÉ SIRINHAÉM RIO FORMOSO BARREIROS 

Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal - IDH-M 
0,633 0,596 0,621 0,635 
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Índice de esperança de vida - 

IDHM-L  
0,707 0,627 0,660 0,650 

Índice de educação - IDHM-E 0,674 0,649 0,695 0,724 

Índice de PIB - IDHM-R 0,517 0,513 0,508 0,530 

Esperança de vida ao nascer 67,431 62,604 64,623 63,999 

Taxa de alfabetização de 

adultos 
0,666 0,631 0,662 0,692 

Taxa Bruta de frequência 

escolar 
0,691 0,684 0,760 0,786 

Renda per capita 86,480 84,146 81,969 93,215 

Fonte:PNUD/IPEA/Fundação João Pinheiro, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2000. 

 

De acordo com o Plano de Ação Ambiental Integrada (PAAI), do 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata 

(Promata), foi identificado nos municípios integrantes do Território de 

Desenvolvimento 7 (TD7), formado por Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré, 

Barreiros e São José da Coroa Grande, ações antrópicas responsáveis pela 

formação de áreas críticas do ponto de vista ambiental, com a  disposição 

inadequada de resíduos sólidos, lançamento de efluentes industriais e 

residencias em cursos d’água, desmatamento, avanço do plantio da cana-

de-açúcar em direção à mata e ao mangue, supressão de mata ciliar,  uso 

indiscriminado de agrotóxicos e realização de queimadas (PROMATA, 2005a). 

Apesar dos problemas decorrentes da atividade mineradora não terem sido 

apontados nesse território, as análises por município identificaram-nos, em 

diferentes escalas e locais, com destaque para a retirada de areia no leito dos 

rios.  

Ao estimar o “grau de criticidade ambiental”, Barreiros atingiu a 

situação mais crítica (7,11), seguido de Sirinhaém (4,80), Tamandaré (4,27) e 

Rio Formoso (3,22).” Os dados apontam para a necessidade de uma gestão 

ambiental mais efetiva para diminuir as ações degradadoras dos recursos 

ambientais existentes; uma gestão que seja integrada e compartilhada entre 

poder público e sociedade civil. 

É notável que, apesar de ser a Área de Proteção Ambiental mais 

tradicional e conhecida de Pernambuco, estar regulamentada ao menos no 

que diz respeito ao zoneamento, e situar-se em local de grande visibilidade e 

enorme potencial turístico, se constituindo, conceitualmente, em oportunidade 

para o desenvolvimento de práticas produtivas sustentáveis, a APA de 

Guadalupe não foi considerada pelo Promata como “território piloto” nem 
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mereceu planos de investimentos diferenciados, que pudessem fortalecer suas 

vocações.  

Apesar da economia do território da APA de Guadalupe ter como base 

a agricultura, aspecto a ser observado em todos os municípios, as áreas 

urbanas vêm ampliando as funções para além das administrativas com a 

abertura de lojas comerciais e de serviços, assim como em toda faixa litorânea 

com a ampliação da função turística, possibilitando deste modo a oferta de 

emprego e a ampliação da renda local com a instalação e oferta de serviços 

turísticos. 

3.4 Planos Diretores Municipais e a APA de Guadalupe 

 

A elaboração de Planos Diretores como instrumento de planejamento 

de uso e ocupação do solo urbano tomou uma nova importância com a 

promulgação da Constituição de 1988. A sua abrangência foi ampliada e seu 

conteúdo vinculado ao conceito da função social da cidade e da 

propriedade, previstas no artigo 182 da Carta Magna. 

O Plano Diretor, enquanto lei municipal aprovada na Câmara de 

Vereadores corresponde ao conjunto de regras básicas de uso e ocupação 

do solo, que orientam e regulam a ação dos agentes sociais e econômicos, 

públicos ou privados, sobre o território do município como um todo. Assim, o 

Plano Diretor deverá planejar e regular todo o território do município, 

englobando as áreas urbanas, de expansão urbana e a áreas rurais e contar 

com a ampla participação e controle popular. 

O território da APA de Guadalupe distribui-se em quatro municípios,  

Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré e Barreiros. Todos possuem planos 

diretores, elaborados entre os anos de 2001 e 2006, já sob a vigência do 

Estatuto das Cidades – Lei Federal 10.257/2001 que veio regulamentar os 

artigos 182 e 183 da Constituição Federal – Capítulo da Política Urbana.  
 

Os Planos Diretores de Sirinhaém, Rio Formoso e Tamandaré foram 

elaborados pela empresa Pró-Cittá e apresentam textos e propostas de 

zoneamento semelhantes. As similaridades referem-se a definição e 

conceituação  das zonas de uso, enquanto que a única diferença recai,  em 

Sirinhaém, com a indicação de mais uma zona, a Zona de Indústria e 

Comércio – ZIC. 

A exceção refere-se ao município de Barreiros, cujo Plano Diretor 

Participativo foi elaborado por um convênio entre a Prefeitura municipal e o 

Governo do Estado de Pernambuco/Secretaria de Planejamento/PROMATA- 

Programa de apoio ao desenvolvimento sustentável da Zona da Mata de 

Pernambuco, Tabela 07.  

Dos municípios inseridos na APA, Barreiros se destaca com um Plano Diretor 

melhor desenvolvido, com conteúdo mínimo estabelecido pelo Estatuto das 
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Cidades e um Zoneamento proposto que incorporou o estabelecido nos 

Decretos Estaduais Nº 21.972 e Nº 21.135, com o seguinte conteúdo: 

- Decreto Estadual Nº 21.135, de 16 de dezembro de 1998, que aprova o 

Zoneamento Ecológico Econômico da APA de Guadalupe e cria o 

Conselho Gestor da APA de Guadalupe, estabelecendo os mecanismos 

de gestão ambiental e dá outras providências; 

- Decreto Nº 21.972, de 29 de dezembro de 1999, que aprova o 

Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro do Litoral Sul de 

Pernambuco e dá outras providências. 

  
Tabela  07 – Zonas de Uso por municípios integrantes da APA de Guadalupe 

Planos Diretores/municípios Zonas de uso 

PD’s  Sirinhaém, Rio Formoso e Tamandaré 

 

Zonas de Uso Misto – ZUM; 

Zonas de Desenvolvimento Urbano – ZDU; 

Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS; 

Zonas de Expansão Urbana – ZEU; 

Zonas de Proteção Ambiental – ZPA; 

Áreas Especiais de Interesse de Preservação do 

Patrimônio Cultural – AEIPC; 

Demais  Zonas e Áreas Especiais; 

Zonas de Restrição – ZR; 

Zonas Hoteleiras – ZH; 

Setores Especiais de Esportes, Lazer e Turismo – SELET; 

PD’s  Sirinhaém e Rio Formoso Zonas de Indústria e Comércio – ZIC 

PD Rio Formoso 

 

Zona Histórica e Turística – ZHT 

Zonas de Reabilitação Urbana – ZRU 

PD Barreiros Zona Especial de Preservação Ambiental (ZÊPA) 

- Zona Especial de Centro (ZEC) 

Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) 

Zona de Urbanização Preferencial(ZUP 1, 2 e 3) 

Zona de Interesse Histórico Cultural(ZIHC) 

Zona de Expansão Urbana (ZEU) 

Zona de Urbanização Restrita (ZUR) 

Zona de interesse Estratégico (ZIE 1 , 2): 

de Comércio e Serviço (ECS) 

Faixa de Domínio de Rodovias (FDR) 

Faixa de Domínio da Ferrovia 

Fonte: Planos Diretores Municipais 

 
No caso dos Planos Diretores de  Sirinhaém, Rio Formoso e Tamandaré as 

zonas de uso foram propostas, contudo os parâmetros urbanísticos foram 

remetidos para outra legislação – Lei de Uso e Ocupação do Solo. Os Planos 

ficaram restritos a listagem e conceito de zonas, não evidenciando avanços 

em relação às condições de uso e ocupação do solo. Os três planos 

mencionados determinaram caber “à Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação 

do Solo” o zoneamento e a aplicação das diretrizes de Política Urbana, 

especialmente no que diz respeito à definição de parâmetros urbanísticos 

para as diversas áreas urbanas e urbanizáveis do Município”. 

 
Uma questão importante a destacar, no conteúdo dos Planos Diretores 

de Sirinhaém e Tamandaré é a referência ao Centro Turístico de Guadalupe – 

CT Guadalupe, e ausência de referências à APA de Guadalupe. Apenas Rio 
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Formoso refere-se à APA, na sua Lei de Uso do Solo em seu artigo 46, conforme 

transcrito abaixo: 

 

Artigo 46.º - O Programa de Drenagem dos Cursos D’água Urbanos 

compreende as ações relativas à macro e micro drenagem e à 

recuperação dos cursos d’água e tem por objetivo a solução dos 

problemas relacionados ao escoamento de águas superficiais no 

Município, à redução das áreas atingidas por enchentes, à 

reabilitação de áreas urbanas atualmente excluídas de 

investimentos de infra-estrutura urbana e à recuperação ambiental 

e das condições de navegabilidade do rio Formoso. 

 

§ 1.º - Todos os projetos de obras de macrodrenagem e de 

dragagem de cursos d’água, inclusive aqueles a serem executados 

em áreas rurais por órgão estaduais ou federais competentes ou 

ainda por iniciativa privada, deverão submeter, à Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente, o respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental – RIMA, além das demais exigências da legislação 

ambiental vigente a serem observadas, inclusive o devido 

licenciamento da CPRH, através da Unidade Gestora da Área de 

Proteção Ambiental – APA, de Guadalupe. 

 

A Etapa de diagnósticos, previsto na revisão do Plano de Manejo da 

APA de Guadalupe, deverá promover os estudos para verificar as 

compatibilidades do disposto nos diversos instrumentos legais disponíveis para 

os quatro municípios envolvidos no atual zoneamento da APA. Serão 

sobrepostos mAPA de referência dos vários instrumentos normativos das 

instâncias estadual e municipal, envolvendo os quatro municípios estudados, a 

fim de verificar conflitos e convergências, orientar as possíveis revisões dos 

planos diretores em questão, muitos deles em fase de contratação e, 

sobretudo, promover o embasamento para a construção da Proposta de 

Zoneamento e Gestão da APA de Guadalupe. 
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APA de Guadalupe: Ecossistemas e 

biodiversidade 
4.1 Ecossistemas terrestres 

4.2. Ecossistemas estuarinos 

4.3. Ecossitemas marinhos: ambientes recifais 

4.4. A APA de Guadalupe como área prioritária para a conservação da 

biodiversidade em Pernambuco 

4.5. Aspectos legais aplicados à proteção da vegetação nativa da Zona 

da Mata Pernambucana 

4.6. Espécies ameaçadas da flora pernambucana 
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4.1. ECOSSISTEMAS TERRESTRES 

  A divisão do Estado de Pernambuco em três grandes zonas fisiográficas, 

denominadas Litoral-Mata, Agreste e Sertão, foi, segundo Andrade-Lima 

(1970), estabelecida no Esquema Rodoviário e Divisão Administrativa do 

Estado de Pernambuco, em 1964, de autoria de Luiz Gonzaga Oliveira. Apesar 

de reconhecer que as zonas englobam, sob o mesmo título, áreas com 

características físicas e biológicas diversas, essa divisão foi aceita por Andrade-

Lima (1970) e vem sido amplamente empregada para fins didáticos e de 

planejamento. 

Andrade-Lima (1970) observou que a Zona do Litoral-Mata de 

Pernambuco tem a cobertura vegetal original do tipo floresta como caráter 

dominante, com mangues, vegetação da orla marítima, praias altas e 

restingas na subárea do litoral.  

A paisagem da região fisiográfica do Litoral-Mata foi fortemente 

moldada pela cultura da cana-de-açúcar que tomou o lugar dos 

ecossistemas terrestres originais ao longo dos cinco séculos de 

desmatamentos. Os remanescentes de vegetação natural apresentam-se hoje 

nas suas formas sucessor 

as, com diferentes graus de antropismo. Nessa paisagem, ainda são 

possíveis de serem encontrados remanescentes das formações naturais 

originais, integrantes do bioma Mata Atlântica: manguezais, restingas e 

florestas ombrófila e estacionais. 

 Sobre o processo de ocupação das terras pela cana, diz Melo (1975)  

“Dificilmente se encontrarão formas de 

utilização dos recursos dos solos que se possam 

rivalizar com a agroindústria canavieira quanto 

à capacidade de condicionar um tipo de 

sociedade e de economia, de modelar um tipo 

de paisagem e de estruturar um tipo de arranjo 

econômico do espaço”. 

 Desde o início do povoamento da Zona da Mata pernambucana, a 

monocultura da cana-de-açúcar se desenvolveu às custas de grandes 

desmatamentos. Na evolução do processo de produção do açúcar, a 

passagem dos engenhos bangüês às usinas, no final do século XIX e início do 

XX, correspondeu a um avanço ainda mais intenso sobre as formações 

florestais nativas, já que a maior capacidade de produção exigia maior 

fornecimento de cana. Deste período data também o desenvolvimento do 

transporte ferroviário que não só promoveu novos desmatamentos para dar 
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lugar às ferrovias como exigiu o fornecimento de madeira para dormentes e 

para a geração de energia. 

 No Nordeste, Ranta et al. (1988) referiram-se à existência de apenas 2% 

da extensão original da Floresta Atlântica e Uchoa Neto & Tabarelli (2002) 

relataram que a área de vegetação remanescente do Centro Pernambuco 

representa 3,76% da vegetação original.  

Em 2007, foi publicado o relatório final do levantamento da cobertura 

vegetal nativa do bioma Mata Atlântica (IESB, 2007) realizado a partir do 

mapeamento em meso-escala (1:250.000), com adoção de cenas do satélite 

Landsat 7, sensor ETM+ (resolução espacial de 30m). O ano base selecionado 

para o mapeamento foi 2002, com uma flexibilização de mais ou menos um 

ano. Para o Nordeste, devido à constante concentração de nuvens, foram 

utilizadas ainda uma cena SPOT 4 de 2004 e 5 cenas CCD/CBERS de 2005, 

todas com resolução espacial de 20m. Esse trabalho conclui que Pernambuco 

conta com 1.245,93 Km2 de remanescentes florestais, representando 8,57% do 

domínio original da Mata Atlântica (estimado em 17.104,48km2) e 198,18Km2 

de formações pioneiras (formações com influência marinha ou fluviomarinha, 

ou seja, manguezais e restingas), correspondentes a 1,36% da extensão do 

domínio dos ecossistemas atlânticos no estado (IESB, 2007). 

No entanto, essa estimativa parece otimista em excesso, considerando 

que muitas áreas com cobertura arbórea no domínio da Mata Atlântica 

pernambucana são sabidamente constituídas por fruteiras exóticas, cultivadas 

ou subespontâneas, cuja diferenciação em relação à vegetação original seria 

extremamente difícil, considerando os recursos empregados.  

Os tipos de vegetação florestal integrantes da Mata Atlântica na Zona 

Litoral-Mata de Pernambuco apresentam-se como fragmentos pequenos e 

isolados, encontrando-se remanescentes correspondentes às seguintes regiões 

fitoecológicas, sensu IBGE (1992): Floresta Ombrófila das Terras Baixas e 

Submontana e Floresta Estacional Semidecidual das Terras Baixas e 

Submontana. Diferenciam-se as subclasses de formação Ombrófila e 

Estacional em função do clima (relação pluviometria x temperatura) e da 

conseqüente adaptação das plantas ao déficit hídrico dos solos. Já quanto à 

formação propriamente dita é determinada pelo tipo de ambiente (forma de 

relevo) (IBGE, 1992).  Restingas e manguezais são classificados por IBGE (1992) 

como Formações Pioneiras com influência marinha (restinga) e fluviomarinha 

(manguezais). 

A Floresta Atlântica ao norte do São Francisco, nomeada como Centro 

Pernambuco (Prance,1982 e Brown,1982, citados por Uchoa Neto & Tabarelli, 

2002), é considerado o trecho mais desmatado, mais desconhecido e menos 

protegido, segundo os autores citados, que relatam aí a ocorrência de 

espécies arbóreas endêmicas como Manilkara dardanoi (Sapotaceae), 
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Couepia impressa e C. pernambucensis (Chrysolbalanaceae) e a bromélia 

Cryptanthus zonatus.  

Na Microrregião da Mata Meridional, onde se localizam os municípios 

de Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré e Barreiros, dominavam as florestas 

ombrófilas, reduzidas a fragmentos em áreas de acesso mais difícil, onde a 

topografia impediu o avanço da cana, além das formações pioneiras 

litorâneas.  

Andrade-Lima (1970) observou que das florestas litorâneas 

pernambucanas restavam apenas algumas relíquias, devastadas que foram 

para a abertura de áreas de moradia ou plantios de coqueirais, nos solos 

arenosos. Esse autor reporta como espécies nativas desse ambiente Manilkara 

salzmanni (maçaranduba), Tabeubia roseo-alba (pau d’arco ou peroba), 

Andira nitida (Angelim), Ocotea gardneri (louro), Licania tomentosa (oiti da 

praia), Couepia impressa (goiti), Schinus terebinthifolius (aroeira da praia), 

Talisia esculenta (pitombeira), Eschweilera ovata (embiriba), Birsonima sp 

(murici),  algumas delas possíveis de serem observadas nos raros fragmentos 

remanescentes, além do importante elemento formador dessas matas, o 

Anacardium occidentale (cajueiro), hoje muito encontrado como espécie 

cultivada ou  como resultado da regeneração natural em área antropizadas.  

O estudo da vegetação e flora da APA de Guadalupe indicou a 

presença de remanescentes de vegetação natural com elevada riqueza 

biológica, encontrando 252 espécies vegetais de 95 famílias em fragmentos 

de floresta ombrófila, restinga, praia e mangue (CPRH, n.d). 

Nos levantamentos em fragmentos florestais, CPRH (n.d) as espécies 

arbóreas comuns a maioria dos remanescentes foram Tapirira guianensis; 

Thyrsodium schomburgkianum; Byrsonima sericea; Vismia guianensis; 

Eschweilera ovata; Himatanthus phagedaenicus e Pera glabrata. Destacou-se 

a ocorrência de Tabebuia cf. avellanedae (pau d’arco roxo); Manilkara 

salzmanni (maçaranduba); Sloanea obtusifolia (mamajuda); Lecythis pisonis 

(sapucaia) e Bowdichia virgilliodes (sucupira) como espécies de alto valor 

madeireiro encontradas nesses fragmentos, com diferentes densidades. 

Outro aspecto relevante abordado no estudo supra-citado foi a 

composição da vegetação que acompanha os cursos d’água, formando 

pequenas matas ciliares, constituída principalmente de Symphonia 

globulifera (bulandi-de leite), Richeria grandis (bulandi-de-jaca), Inga sp 

(ingás), Henrietia succosa e Simarouba amara (praíba), além de diversas 

espécies de Araceae e Bromeliaceae, sendo essa fitofisonomia restrita a 

pequenos trechos.  

Na reserva Biológica de Saltinho, entre Rio Formoso e Tamandaré, 

destacam-se as presenças de Tapirira guianensis (cupiúba ou pau-pombo), 

Buchenavia capitata (embiridiba ou mirindiba), Protium hepthaphyllum 
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(amescla), Himathantus sp (banana-de papagaio), Thyrsodium 

schomburgkianum (caboatã-de-leite), Cupania racemosa (caboatã-de-rego), 

Eschweilera ovata (embiriba), Vismia guianensis (lacre), Casearia sp 

(cafezinho), Pogonophora schomburgkiana (cocão), Pouteria sp (leiteiro), 

Manilkara dardanoi (maçaranduba), Saccoglotis mattogrossensis (oiti-de-

morcego), Byrsonima sericea (murici), Pera glabrata (sete cascos) e Parkia 

pendula (visgueiro) entre muitas outras, quase sempre comuns em 

levantamentos de formações secundárias da floresta atlântica da Mata Sul 

pernambucana (MEUNIER, 1984, 1995).  

Os fragmentos de floresta ombrófila que integram o território da APA de 

Guadalupe se destacam pela riqueza de aves, encontrando-se várias 

espécies consideradas ameaçadas, mesmo que algumas não tenham esse 

status definido para Pernambuco, muito mais por falta de estudos do que por 

se encontrarem livres de ameaças. Um caso exemplar é o da espécie descrita 

em Saltinho, o Glaucidium mooreorum, que não integra as listas oficiais mas é 

considerada, por pesquisadores, à beira da extinção. Rodrigues et al. (2007) 

ressaltam a riqueza de avifauna  nos fragmentos florestais da APA de 

Guadalupe e destacam a  necessidade de se buscar maior conectividade 

entre esses fragmentos, haja vista esse conjunto de matas integrar  as Áreas  

Importantes  para Conservação de Aves no Brasil (IBAs - Important Bird Area), 

de  acordo  com  os  critérios  da   BirdLife  International (Benke & Maurício, 

2002, citados por RODRIGUES et al. 2007) 

  Segundo CPRH (n.d.), a restinga mais bem preservada na área da APA 

de Guadalupe é encontrada nas proximidades do Rio Ariquindá, 

apresentando fisionomia arbustiva adensada e algumas árvores espaçadas, 

em especial, Anacardium occidentale (cajueiro) e Andira nitida (angelim da 

praia), ressaltando-se também a freqüência de  Curatella americana (lixeira), 

Tetracera breyniana,(cipó-de-fogo) e Byrsonima gardneriana (murici).   

Silva et al. (2008), estudando a restinga do Ariquindá, encontraram três 

formações fisionômicas abertas e não inundáveis: campo não inundável, 

fruticeto e floresta, com a predominância da fisionomia frutíceto. Foram 

levantadas 104 espécies distribuídas em 88 gêneros e 54 famílias. Os autores 

encontraram semelhanças florísticas entre as restingas de Tamandaré, 

Sirinhaém e Paiva (Cabo de Santo Agostinho). 

 

4.2. ECOSSISTEMAS ESTUARINOS  

 

 Os manguezais ocupam, na APA de Guadalupe, extensas áreas que 

margeiam as áreas estuarinas dos rios Sirinhaém, Ilhetas, Ariquindá, Formoso e 

dos Passos. Os manguezais são ecossistemas costeiros tropicais, cuja cobertura 
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vegetal altamente especializada, com alta biomassa e baixa diversidade. 

Colonizam depósitos sedimentares com elevada salinidade e altos teores de 

matéria orgânica.  De acordo Schaefer-Novelli et al.(1990) apud Nascimento 

Filho (2007), o litoral brasileiro apresenta unidades fisiográficas com 

características peculiares, o que fez os autores dividi-lo em sete unidade. Os 

manguezais pernambucanos pertencem a Unidade Topográfica V (5°08’S a 

13°S), associados a estuários, com gêneros Rhizophora e Laguncularia como 

pioneiros e, nas partes mais internas, Avicennia e Laguncularia formando 

mistos com mais de 10m de altura. Nos mangues dos estuários dos rios Além de 

apresentar Rhizophora mangle (mangue-gaiteiro ou mangue-vermelho) como 

espécie dominante nas franjas, com áreas de maior abundância de 

Laguncularia racemosa (mangue-branco) e poucos exemplares de Avicennia 

schaueriana (mangue-preto), registra-se a ocorrência de Conocarpus erecta 

(mangue-de-botão) e A. nitida. 

 As zonas estuarinas da APA apresentam uma fauna típica de 

ecossistemas manguezais do Brasil, e não há registros científicos suficientes 

para determinar qual delas é mais importante em termos de biodiversidade e 

produtividade secundária. Entretanto, destacam-se os estuários dos rios 

Sirinhaém e Formoso devido à maior quantidade de estudos realizados. Os 

grupos mais estudados são os mais utilizados sócio-economicamente, tais 

como os moluscos, crustáceos e os peixes. 

Existem muitas espécies de moluscos típicas de sedimento lamoso, 

principalmente os Bivalvia, e também de hábito arborícola, as quais vivem 

sobre troncos e galhos, sobretudo os Gastropoda. Dentre essas espécies, 

destacam-se os Bivalvia Tagelus plebeius (unha-de-velho), Mytella falcata 

(sururu), Lucina pectinata (marisco-redondo), Iphigenia brasiliensis (taioba), 

Crassostrea rhizophorae (ostra-de-mangue) e Anomalocardia brasiliana 

(marisco-pedra) e os Gastropoda da família Littorinidae (Littorina angulifera e 

L. austrtalis, conhecidos como caracol-de-folha ou lambe-pau), além de várias 

outras espécies (ver Lista de Espécies). São apontadas elevadas 

concentrações de ostras-de-mangue nas margens do rio Arrumador e no sul 

da ilha Grande. Os mariscos-redondo habitam bancos areno-lamosos do rio 

Aquirindá e trecho inferior do rio Sirinhaém, situando-se em sedimentos com 

profundidades médias entre 20 e 30 cm. O manguezal do rio Formoso 

apresenta maior concentração do marisco-pedra e do sururu. Bancos de 

ostras são escassos e, quando presentes, apresentam espécimes de tamanho 

reduzido. 

Os Crustáceos estão presentes em todos os tipos de ambientes 

encontrados em Pernambuco, sejam aquáticos ou terrestres (Coelho 2002). Os 

crustáceos constituem a classe faunística que melhor caracteriza o ambiente 

estuarino. Neste trabalho estão citados apenas os principais crustáceos de 

importância socioeconômica que compõem todos os estuários da APA de 

Guadalupe, porém também foram estudados os crustáceos que compõem a 

fauna planctônica tendo sido registrado para estes estuários um total de 109 

taxa, incluindo muitas larvas meroplanctônicas (Porto Neto, 2003). No tocante 

aos crustáceos de importância socioeconômica foi possível registrar a 

ocorrência de:: Litopeneus schmitti  (Camarão), Litopenaeus vannamei 
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(Camarão), Xiphopenaeus kroyeri (Camarão), Farfantepenaeus subtilis 

(Camarão), Goniopsis cruentata (Aratu), Ucides cordatus (Caranguejo-uçá), 

Cardisoma guanhumi (Guaiamum), Callinectes sp (Siri), Macrobrachium 

acanthurus (Pitu), Uca maracoani (Chama-maré).  

Os peixes constituem cerca de 99% das espécies nectônicas nos 

ambientes estuarinos, onde transformam o potencial energético dos detritos, 

conduzindo a energia dos níveis tróficos inferiores para os superiores, 

possibilitando trocas entre ecossistemas vizinhos e armazenando energia ao 

penetrar nos estuários, onde passam grande parte de suas vidas (Araújo et al. 

2004) 

Muitos peixes encontrados nos estuários vivem parte da sua vida no 

mar, migrando para o estuário em determinada época do ano, ou, 

movimentando-se de um ambiente para outro de acordo com os fluxos das 

marés. Algumas espécies vêm em busca de alimentos e outras para 

reprodução. Existem algumas que são exclusivamente estuarinas e algumas 

raras, de água doce, que resistem a baixas salinidades nos trechos superiores 

do estuário (Albaret & Diouf, 1994; Blaser, 2000. Quando localizados próximos a 

recifes, os sistemas estuarinos apresentam elevada abundância de peixes 

jovens de origem recifal que utilizam os habitats pouco profundos dos 

estuários, como prados de fanerógamas marinhas e manguezais, como área 

de berçário (Mumby et al. 2004; Dorenbosch et al, 2004). 

As principais espécies de peixes que sofrem esforços de pesca nos 

estuários da APA de Guadalupe são: Tainha (Mugil curema), Curimã (Mugil 

brasiliensis), Camorim (Centropomus spp.), Mero (Serranidae), Carapeba 

(Diapterus rhombeus), Pescada (Bardiella ronchus), Sardinha (Anchova parva), 

Bagre (Ariidae), Xira, Baiacu (Tetradontidae), Solha (Soleidae), Cioba 

(Lutjanidae),  Amorê (Gobianellus oceanicus). 

Além destas, foram  encontradas no estuário, espécies de peixes típicas 

de recife de coral, como os das famílias Pomacanthidae, Serranidae, 

Grammidae, Tetradontidae, Syngnathidae, Sciaenidae, Plotosidae, 

Muraenidae, Lutjanidae e Labridae, que possuem elevado valor comercial na 

aquariofilia marinha. 

 

4.3.  ECOSSISTEMAS MARINHOS: AMBIENTES RECIFAIS 

 

Os recifes constituem a base de uma comunidade marinha costeira 

imensamente complexa e de grande valor ecológico, sendo um dos 

ecossistemas marinhos mais produtivos do mundo (NEW, 1995). Embora restrito 

geograficamente aos mares tropicais e ocupando apenas 0,1% da superfície 

terrestre, os recifes de corais têm implicações globais para a biodiversidade 

marinha, pois sustentam uma variedade incomum de animais com estruturas 

taxonômicas distintas e com vários padrões geográficos de distribuição (KOHN, 

1997). 

 Esta grande diversidade é decorrente do clima estável, o qual permite a 

evolução de uma especialização dentro de limites mais estreitos, enquanto 

que em climas instáveis há uma demanda por faixas de tolerância mais 

amplas, que favorece organismos com nichos maiores (GILLER, 1984). 
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Considera-se que grandes flutuações nos parâmetros ambientais aumentam a 

probabilidade das espécies se tornarem extintas. Este fato sugere que a causa, 

por trás da alta diversidade, é a existência de condições ambientais estáveis 

por um longo período de tempo, permitindo que as comunidades se 

acomodem biologicamente com menor sobreposição de nichos (MCARTHUR, 

1972; PLANKA, 1978). 

 Os recifes de arenito sobre os quais se desenvolvem corais são estruturas 

complexas, em áreas tropicais e de águas rasas que sustentam uma 

associação diversa de plantas e animais marinhos. Esses recifes desempenham 

um papel de fundação, sobre os quais podem se desenvolver o recife coralino 

no caso de elevação do nível do mar. No Brasil, aparecem principalmente na 

região entre o cabo de São Roque (RN) e a proximidade da desembocadura 

do rio São Francisco (AL-SE), tendo correspondência com o grupo Barreiras. 

Algumas formações podem, ainda, ser vistas nos litorais da Bahia e do Espírito 

Santo (arenito ferruginoso). Há uma diminuição progressiva dos recifes arenito-

coralíneos do sul para o norte, os corais desaparecendo mais rapidamente. O 

máximo coralíneo ocorre entre Maceió e Recife, sendo o último recife deste 

tipo (em direção ao norte), o de Cabedelo, na Paraíba (VILLAÇA, 2002). 

 Os recifes presentes no Nordeste do Brasil são também conhecidos 

como “beach rocks” (MABESOONE e COUTINHO, 1970). A formação desses 

recifes resulta, originariamente, de um processo de calcificação de 

sedimentos “in situ”, na parte inferior das praias, podendo no caso do Brasil, ser 

o sedimento calcário ou silicoso (VILLAÇA, 2002). Esses recifes ocorrem em 

águas rasas, estendendo-se até profundidades que vão entre 30 e 60 m, sendo 

que os corais a eles associados contêm algas simbióticas gastrodérmicas 

(zooxantelas), que exigem luz para fotossíntese (KEMPF, 1970).  

 Esses organismos fotossintéticos são a base da cadeia alimentar recifal e 

constituem uma fonte de energia de tão grande importância que, 

geralmente, se considera os recifes como “autotróficos”, o que significa que a 

produção primária residente, proveniente das zooxantelas, é a fonte primária 

de energia das teias alimentares recifais (SOROKIN, 1990). 

 Dentre os recifes do Nordeste do Brasil, destaca-se a área 

compreendida entre Tamandaré - PE e Paripueira – AL, uma das poucas áreas 

onde se desenvolvem inúmeras espécies de corais, além de apresentar uma 

fauna e flora bastante diversa. Esses recifes são coralíneos, sendo sua 

superfície recoberta pelo zoantídeo Palythoa sp., alternando com espessas 

crostas de algas calcárias. As bordas externas do recife, na região da linha 

d’água são formadas por uma robusta crista recifal de gastrópodes 

vermetídeos e algas calcárias. Os principais construtores são Mussismilia hartii 

(Verril, 1868) e Montastrea cavernosa (Linnaeus, 1767). Dentre as dezoito 

espécies de corais pétreos conhecidos no Brasil, 9 (nove) ocorrem nesses 

recifes (KEMPF, 1970; FERREIRA  et al., 1995), permitindo a construção de um 

ecossistema coralíneo bastante complexo. Isto resulta em um ambiente 
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extremamente frágil, sendo seu equilíbrio delicado, isto é, apresenta baixa 

resiliência (LONGHURST e PAULY 1987)., 

 Os ambientes coralinos, quando em equilíbrio, são produtivos e auto-

suficientes (SOROKIN, 1995). Essa alta produtividade beneficia não apenas seus 

habitantes permanentes, mas também outras espécies, que vêm se reproduzir 

e alimentar, uma vez que as águas tropicais circundantes são tipicamente 

oligotróficas (SOROKIN, 1990), e o plâncton, embora escasso quando 

comparado com a maioria dos mares temperados, ainda é importante fonte 

alimentar para muitos animais suspensívoros, incluindo os corais. Em graus 

variáveis, a área recifal se constitui em um armazenador de energia e de 

nutrientes, onde esses últimos são reciclados e consumidos rapidamente 

(KRAMER, 1970; LONGHURST e PAULY, 1987). 

 Os recifes são muito importantes para a região costeira, pelo alto 

significado ecológico e porque agrupam grande variedade de espécies. Os 

organismos que ali habitam fazem parte da cadeia alimentar marinha e 

proporcionam consideráveis produções de alimentos, para o homem e outros 

animais. Os recifes também protegem o litoral da erosão, contribuindo para a 

estabilidade da linha costeira. Por promover tantos bens e serviços, associado 

a uma grande beleza paisagística, esses ecossistemas vêm sendo explorados 

desordenadamente e destruídos. Por esta razão, o sistema recifal de 

Tamandaré foi transformado em uma Área de Proteção Ambiental (APA), por 

Decreto Federal de 27 de outubro de 1997, estando inserida na Área de 

Proteção Ambiental dos Corais, a primeira criada para recifes costeiros no 

Brasil (Silva, 2003).  

 Segundo Duarte (1993) e Maida e Ferreira (1997), na região de 

Tamandaré são identificados três grupos de formações recifais, dispostas em 

linhas quase paralelas à costa (Figura 1). A primeira linha recifal, próxima à 

praia, é formada de estruturas arenosas e expostas durante a baixa-mar as 

quais são cobertas pelas macroalgas dos gêneros Sargassum, Caulerpa, 

Gracilaria, Padina, Udotea, Dictyota, Penicillus, Dyctyosphaeria, além de algas 

coralíneas. Algumas colônias de Siderastrea stellata Verril, 1868 ocorrem nas 

margens e concavidades e peixes jovens ocorrem em abundância na área, 

principalmente os das famílias Scaridae, Labridae, Acanthuridae, 

Chaetodontidae e Mullidae.  

 A segunda linha recifal localiza-se na lagoa formada entre a linha de 

praia e a linha de recifes que está voltada para o mar aberto, a terceira linha. 

Segundo Laborel (1967), estes recifes, chamados de corais superficiais, são 

provavelmente estruturas calcárias que crescem no topo dos recifes de 

arenito. Estes têm forma de coluna, emergindo de profundidades entre 1 e 8 m 

dependendo da profundidade da lagoa e distância da praia. O topo desta 

linha é compactado e horizontal ou irregular, formado por rochas com 

pequenos canais e poças arenosas entre eles. Os recifes compactados e 

planos apresentam grande quantidade de ouriços Echinometra lucunter 
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(Linnaeus, 1758), responsável por alta taxa de bioerosão, e ictiofauna menos 

diversa. Em contraste, os recifes irregulares apresentam uma ictiofauna mais 

diversa. A segunda linha de recifes tem uma crista formada por algas 

Melobesiae e Gastropoda vermetideos, além de Palythoa sp. e grandes 

colônias de Millepora alcicornis Linné, 1758. Abaixo desta crista encontram-se 

diversos corais e cerca de 99 espécies de peixes (FERREIRA  et al., 1995). Dentre 

os corais, quatro espécies são endêmicas do Brasil: Mussimilia hispida (Verril) 

1868, Mussimilia hartii (Verril, 1868), Favia gravida Verril, 1868 e Siderastrea 

stellata Verril, 1868, além do hidrocoral Millepora braziliensis (Verril, 1868) 

(FERREIRA  et al.,1995). 

 A terceira linha de recifes forma uma barreira típica do complexo 

Tamandaré; é constituída pelo crescimento de colunas isoladas, expandidas 

lateralmente e coalescentes no topo, criando uma estrutura com uma rede 

complexa de cavernas interconectadas abaixo. O topo do recife é plano, 

erodido e normalmente descoberto durante as baixa-mares. Grandes áreas 

das bordas e cavernas são cobertas, nas partes mais expostas, por Palythoa 

spp. e por Zoanthus spp. Poucas colônias de corais são observadas. Estes 

recifes são relativamente estreitos e a parte posterior apresenta um declive 

negativo com inúmeras cavernas, onde ocorrem grandes colônias de corais; 

este sistema serve de refúgio para uma fauna abundante. Na fronte recifal 

exposta aparecem inúmeras algas Caulerpaceae. Alguns pequenos pináculos 

ocorrem na fronte da terceira linha de recifes; estes chamados “Tacis”, 

agregam peixes de maior tamanho, como Carangidae, Lutjanidae, 

Serranidae, etc. (FERREIRA  et al., 1995).  As três linhas recifais estão incluídas na 

Área de Proteção Ambiental (APA) “Costa dos Corais”,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Esquema representando os três tipos básicos de linhas recifais encontrados na 

região de Tamandaré. 

Fonte: modificado de MAIDA e FERREIRA, 1997. 
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 A APA Costa dos Corais abrange desde a linha dos 33 metros de 

preamar até 18 milhas da costa, o que inclui toda a plataforma até a borda 

do talude continental que, na região, se estende do manguezal, passando por 

pradarias de fanerógamas, fundos de lama, areia, coral e fundos de algas 

calcárias, até o limite mais profundo, onde ocorre fundo consolidado de 

origem orgânica. Esta fronteira se situa na quebra do talude continental, onde 

se localizam os recifes submersos que se desenvolvem por processos ligados a 

variações no nível do mar (FERREIRA  et al., 1998). Associados aos mangues, os 

recifes representam o suporte para a manutenção da intensa atividade 

pesqueira artesanal (FERREIRA e CAVA, 2001). A APA conta com duas áreas de 

exclusão de pesca e turismo, onde atividades de pesquisas e monitoramento 

têm sido desenvolvidas. Alguns resultados desses estudos, feitos com peixes, 

através de senso visual na área fechada de Tamandaré, mostraram um 

aumento após um ano, de quatro vezes no número de peixes com relação à 

área aberta (FERREIRA  et al., 2001). O plano final de manejo, idealizado para 

a APA dos Corais, consiste num esquema amplo de zoneamento e proposição 

de usos específicos para as zonas estabelecidas.  

 No decorrer da última década, vários projetos de pesquisa vêm sendo 

elaborados, para a área recifal de Tamandaré. As referências anteriores são 

escassas, a maioria ligada a estudos efetuados na baía de Tamandaré, 

podendo-se citar entre outros, os trabalhos de Rebouças (1962, 1966), Santos 

Filho (1969), Mabesone e Coutinho (1970), Amaral (1986), Moura (1991), Duarte 

(1993), Moura e Passavante (1994/1995), Maida e Ferreira (1995), Coelho e 

Ramos-Porto (1995), Coelho - Santos e Coelho (1995) e Ferreira et al. (1995); e 

especificamente sobre o microzooplâncton (SANTANA-BARRETO et al. 1981; 

SANTANA-BARRETO, 1986; SANTANA-BARRETO e MOURA, 1986; PORTO NETO  et 

al., 2000) e do macrozooplâncton (NASCIMENTO-VIEIRA, 2000) coletados com 

redes de plâncton. Além destes, Teixeira (2002) realizou coletas em Tamandaré 

com um novo modelo de armadilha de luz desenvolvido para obtenção de 

larvas de peixes e invertebrados. 

 A maioria das espécies associadas aos recifes, inclusive as do 

zooplâncton, vêm sendo eliminada progressivamente, devido aos impactos 

decorrentes das atividades humanas. Cada espécie, cada comunidade e 

cada ecossistema são únicos e sua extinção causa diminuição na 

biodiversidade (GROSS e GROSS, 1996). Uma das mais fortes razões para se 

manter a biodiversidade é que a perda de espécies pode levar um 

ecossistema a não desempenhar mais o seu papel (NEW, 1995). 

 Nos recifes do Nordeste, um dos maiores problemas relacionados à 

biodiversidade é que não se conhece a composição específica de muitas 

áreas, tornando difícil avaliar se a diversidade está diminuindo. Além disso, em 

cada ecossistema existem espécies “chave” (cuja perda pode causar 

perturbações ou mudanças acentuadas na comunidade) e as “indicadoras” 
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(cuja ausência afeta em menor escala o papel do ecossistema). Assim, 

recomenda-se concentrar a atenção nas espécies que são chaves para 

manter a resiliência do ecossistema (WALKER, 1992). 

 

4.4. A APA DE GUADALUPE COMO ÁREA PRIORITÁRIA PARA A CONSERVAÇÃO DA 

BIODIVERSIDADE EM PERNAMBUCO 

 

 A APA de Guadalupe abriga áreas prioritárias para conservação da 

biodiversidade, segundo PERNAMBUCO (2002), considerando os diferentes 

grupos de seres vivos.  O Quadro 5 foi organizada sintetizando informações do 

Atlas da Biodiversidade de Pernambuco (PERNAMBUCO, 2002), destacando as 

áreas total ou parcialmente incluídas na APA de Guadalupe, classificadas 

quanto à importância biológica. 

Quadro 5 - Importância biológica da APA de Guadalupe para a conservação de 

grupos de seres vivos, segundo o Atlas da Biodiversidade de Pernambuco 

(PERNAMBUCO, 2002) 

GRUPO IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA 

Vertebrados Extrema 

Inverterbrados Extrema 

Plantas Extrema (ReBio Saltinho e litoral de Tamandaré 

Insuficientemente conhecida (mata de Tamandaré) 

Algas Insuficientemente conhecida 

Fungos e líquens Extrema (todo Litoral Sul) 

  

 Esse mesmo Atlas da Biodiversidade de Pernambuco aponta a 

ampliação das Unidades de Conservação e conexão de remanescentes 

como medidas necessárias a toda área da Mata Meridional. Como resultado 

nas análises, define, dentro dos limites da APA de Guadalupe, três áreas 

prioritárias para conservação: Saltinho e a baía de Tamandaré, como de 

extrema importância, e o restante da APA como de importância muito alta.  

 

4.5 ASPECTOS LEGAIS APLICADOS A PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO DA ZONA DA MATA 

PERNAMBUCANA 

Domínio original da Mata Atlântica, as formações florestais encontradas 

na Zona da Mata classificam-se como florestas ombrófilas e estacionais, hoje 

presentes em seus estágios sucessionais secundários, reduzida a fragmentos de 

pequenas dimensões, com alto grau de isolamento. Na porção mais a leste, 

na Zona do Litoral, há ocorrência das formações flúvio-marinhas que integram 

também os denominados “Ecossistemas associados à Mata Atlântica” ou 

Ecossistemas Atlânticos. Como tais, esses ecossistemas são considerados 

Patrimônio Nacional pela Constituição Federal e, conforme disposto no Artigo 
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225 do CF, no seu inciso VII, parágrafo 4º, a utilização da Mata Atlântica deve 

se dar, “na forma da lei, dentro das condições que assegurem a preservação 

do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais”.   

Diante da necessidade de proteger e regulamentar a utilização dos 

ecossistemas atlânticos,foi aprovada, em 2006, a Lei Nº 11.428, conhecida 

como Lei da Mata Atlântica.  

Segundo a Lei da Mata Atlântica: 

Art. 2o  Para os efeitos desta Lei, consideram-se integrantes 

do Bioma Mata Atlântica as seguintes formações florestais 

nativas e ecossistemas associados, com as respectivas 

delimitações estabelecidas em mapa do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE, conforme regulamento:  

Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, também 

denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila 

Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta 

Estacional Decidual, bem como os manguezais, as 

vegetações de restingas, campos de altitude, brejos 

interioranos e encraves florestais do Nordeste.  

Parágrafo único.  Somente os remanescentes de vegetação 

nativa no estágio primário e nos estágios secundário inicial, 

médio e avançado de regeneração na área de 

abrangência definida no caput deste artigo terão seu uso e 

conservação regulados por esta Lei.  

As regulamentações necessárias à aplicação da Lei 11.428/2006 

encontram-se dispostas no Decreto Nº 6660/2008. Já em relação aos estágios 

sucessionais da vegetação secundária, segundo os quais são estabelecidas 

exigências e restrições em caso de corte e supressão, a resolução CONAMA Nº 

388, de 23 de fevereiro de 2007 convalidou a Resolução CONAMA No 31 de 

1994, na qual se definem os estágios sucessionais de Mata Atlântica de 

Pernambuco, estabelecendo os referenciais para os indicadores definidos 

pela Resolução CONAMA No 10 de 1993, segundo a qual os estágios 

sucessionais de Mata Atlântica deverão ser analisados em função dos 

seguintes parâmetros básicos, quando se tratam de formações florestais 

ombrófilas ou semideciduais: 

I - fisionomia;  

II - estratos predominantes;  

III - distribuição diamétrica e altura;  

IV - existência, diversidade e quantidade de epífitas;  

V - existência, diversidade e quantidade de trepadeiras;  
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VI - presença, ausência e características da serapilheira;  

VII - subosque;  

VIII - diversidade e dominância de espécies;  

IX - espécies vegetais indicadoras.  

Para as áreas de restinga, o CONAMA buscou, por meio da resolução 

Nº417/2009, apresentar definições quanto aos tipos encontrados e estágios 

sucessionais respectivos. As principais definições e conceitos necessários à 

aplicação das normas se encontram, por sua vez, na Resolução CONAMA No 

12 de 1994, que aprovou o Glossário de Termos Técnicos elaborado pela 

Câmara Técnica Temporária para Assuntos da Mata Atlântica.  

Outro instituto legal fundamental para análise das intervenções de 

qualquer natureza na área objeto desse estudo é a Lei 4.771 de 1965, 

principalmente pelo que estabelece em relação às áreas de preservação 

permanente, definidas posteriormente na Resolução CONAMA No 303 de 

março de 2002. Considera-se área de preservação permanente a área 

protegida nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei 4.771, “coberta ou não por 

vegetação nativa, com função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações 

humanas.” Estão nessas condições as faixas marginais ao longo dos rios, lagos 

e reservatórios, as nascentes, os topos de morros, montes e montanhas, as 

encostas com declividade superior a 100%, as restingas fixadoras de dunas ou 

estabilizadoras de mangues, entre outros biótopos, cujas definições se 

encontram na citada Resolução No 303/2002.  

Alterações em áreas de preservação permanente deverão atender ao 

disciplinado pela Resolução CONAMA Nº 369 de 28 de março de 2006, que 

dispões sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou 

baixo impacto ambiental que possibilitam a intervenção ou supressão de 

vegetação em Área de Preservação Permanente, considerando de utilidade 

pública as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos 

de transporte, saneamento e energia. Essa mesma Resolução determina que 

autorização do órgão ambiental competente para supressão deverá ser  

obtida por meio de processo administrativo próprio e que as medidas 

ecológicas, de caráter mitigador e compensatório, deverão ser definidas  no 

processo de licenciamento, consistindo na efetiva recuperação ou 

recomposição de Área de Preservação Permanente na mesma sub-bacia 

hidrográfica, na área de influência do empreendimento ou nas cabeceiras 

dos rios. 

Na esfera estadual, a Lei 11.206 de 11 de março de 1995, embora não 

regulamentada, estabelece como áreas de preservação permanente aquelas 
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situadas ao longo dos rios e demais cursos d’água; ao redor das lagoas, lagos 

ou reservatórios d’água naturais ou artificiais; nas nascentes permanentes ou 

temporárias, incluindo os olhos d’água, seja qual for sua situação topográfica; 

no topo de morros, montes e montanhas; nas encostas ou partes destas;em 

altitudes superiores a 750 (setecentos e cinqüenta) metros; nos manguezais, 

em toda a sua extensão; nas restingas, em faixa mínima de 300 (trezentos) 

metros da linha de preamar máxima; nas águas estuarinas que ficam sob 

regime de maré; e nas bordas de tabuleiros ou chapadas. 

Além desses institutos legais, ressalte-se a importância do SNUC (Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação), estabelecido pela Lei Federal Nº 

9985/2000 e o SEUC (Sistema Estadual de Unidades de Conservação), criado 

pela Lei Estadual Nº 13.787/2009, instrumentos que regulamentam e disciplinam 

as iniciativas para conservação de remanescentes dos ecossistemas atlânticos 

e de outros biomas. 

 

4.6 ESPÉCIES AMEAÇADAS DA FLORA PERNAMBUCANA 
 

Pernambuco não conta com lista própria de espécies da flora e fauna 

ameaçadas, raras e especialmente protegidas, por isso as considerações a 

respeito de estratégias de conservação devem ser feitas baseando-se nas 

Instruções Normativas do Ministério do Meio Ambiente (MMA). As espécies da 

flora apontadas como ameaçadas em Pernambuco encontram-se no Quadro 

6. 

Observa-se que a relação de espécies para Pernambuco é muito 

restrita e destaca espécies das famílias Bromeliaceae e Orchidaceae em 

detrimento de muitas outras famílias, possivelmente não avaliadas. Assim, é 

interessante se considerar a lista da UICN (União Internacional para 

Conservação da Natureza) que, embora necessite atualização de vários 

grupos, aparenta se basear em uma base de estudos mais ampla (Quadro 7).  

Essas listas são especialmente importantes no planejamento de 

unidades de conservação na Mata Atlântica pernambucana por ser nesse 

bioma onde se encontra a maior parte das espécies com algum grau de 

ameaça, devido à redução ou extinção de habitats. 
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Quadro 6.  Espécies da flora ameaçadas de extinção em Pernambuco, conforme 

Instrução Normativa MMA no 06, de 23 de setembro de 2008 

Família Espécie – Nome vulgar Bioma 

Arecaceae Euterpe edulis Mart. (Jussara, palmito) Mata Atlântica 
Bignoniaceae Jacaranda rugosa A.H.Gentry Caatinga 
Bromeliaceae Aechmea eurycorymbus Harms Caatinga /Mata Atlântica 
Bromeliaceae Aechmea muricata (Arruda) L.B.Sm. Mata Atlântica 
Bromeliaceae Aechmea werdermannii Harms Mata Atlântica 
Bromeliaceae Cryptanthus burle-marxii Leme Mata Atlântica 
Bromeliaceae Cryptanthus fosterianus L.B.Sm. Mata Atlântica 
Fabaceae Caesalpinia echinata Lam. (Pau-brasil, pau-

pernambuco, ibirapitanga) 
Mata Atlântica 

Fabaceae Melanoxylon brauna Schott (Braúna, baraúna, 
graúna, braúna-preta, ibitaúva, mariapreta, muiraúna, 
rabo-de-macaco) 

Mata Atlântica 

Fabaceae Swartzia pickelii Killip ex Ducke (Jacarandá-branco) Mata Atlântica 
Lamiaceae Hyptis simulans Epling Caatinga 
Orchidaceae Campylocentrum pernambucense Hoehne Mata Atlântica 
Orchidaceae Catasetum uncatum Rolfe (Rabo-de-tatu) Mata Atlântica 
Orchidaceae Cattleya granulosa Lindl. Atlântica 
Orchidaceae Cattleya labiata Lindl (Catléia, parasita-roxa) Caatinga / Mata Atlântica 
Orchidaceae Masdevallia gomesii-ferreirae Pabst Mata Atlântica 
Orchidaceae Phragmipedium lindleyanum(R.H.Schomb. ex Lindl.) 

Rolfe (Sapatinho) 
Caatinga /Mata Atlântica 

Orchidaceae Pleurothallis gomesiiferreirae Pabst Mata Atlântica 
Podostemaceae Mourera fluviatilis Aubl. Amazônia /Mata Atlântica 
Ricciaceae Riccia ridleyi A.Gepp Caatinga 
Rubiaceae Erithalis insularis (Ridl.) Zappi &T.S.Nunes Mata Atlântica 
Rubiaceae Guettarda leae Ridl. Mata Atlântica 
Rutaceae  Pilocarpus jaborandi Holmes (Jaborandi, jaborandi-

de-Pernambuco, arruda-do-mato, jaborandi-branco) 
Mata Atlântica 

Theophrastaceae Jacquinia brasiliensis Mez (Barbasco, pimenteira, 
tingui) 

 Mata Atlântica 
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Quadro 7. Espécies da flora pernambucana integrantes da red list de espécies 

ameaçadas de extinção de acordo com IUCN (2009)  
Família Espécie Ano de Avaliação - Categoria Ocorrência em PE 

Arecaceae 
Attalea oleifera  
 

1998 - Menor preocupação – baixo 
risco (precisa ser atualizado) 

Mata Atlântica 

Arecaceae Bactris pickelii  
1998 – Vulnerável (precisa ser 
atualizado) 

Mata Atlântica 

Fabaceae Caesalpinia echinata  
1998 -Em Perigo  
(precisa ser atualizado) 

Mata Atlântica 

Lecythidadeae Cariniana legalis  
1998 – Vulnerável (precisa ser 
atualizado) 

Mata Atlântica 

Sapotaceae Chrysophyllum arenarium  
1998 - Quase ameaçada (precisa 
ser atualizado) 

Mata Atlântica – 
floresta seca 

Sapotaceae Chrysophyllum splendens  
1998 – Vulnerável (precisa ser 
atualizado) 

Mata Atlântica- 
restinga e florestas 
costeiras 

Cactaceae Discocactus bahiensis  
2002 – Em perigo (população em 
declínio) 

Caatinga, bacia do 
S. Francisco 

Lecythidadeae Eschweilera alvimii  
1998 – Vulnerável (precisa ser 
atualizado) 

Mata Atlântica – 
terras baixas 

Moraceae 
Ficus cyclophylla 

(Gameleira-grande)  
1998 – Em perigo (precisa ser 
atualizado) 

Mata Atlântica 

Lacistemataceae Lacistema robustum 
1998 - Menor preocupação (precisa 
ser atualizado) 

Mata Atlântica 
(coletada na Mata 
do Zumbi) 

Lecythidadeae Lecythis lanceolata  
1998 - Risco mais baixo - 
dependente de projeto de 
conservação; precisa ser atualizado) 

Mata Atlântica 

Lecythidadeae Lecythis lurida  
1998 - Risco mais baixo - 
dependente de projeto de 
conservação; precisa ser atualizado) 

Mata Atlântica 

Sapotaceae Manilkara dardanoi  
1998 – Em perigo (precisa ser 
atualizado) 

Mata Atlântica – 
área restrita em PE 

Sapotaceae Manilkara rufula  
1998 – Quase ameaçada (precisa 
ser atualizado) 

Brejos interioranos 

Cactaceae Melocactus lanssensianus  2002 - Dados insuficientes Serras da caatinga 

Cactaceae Melocactus violaceus  
2002 – Vulnerável (população em 
declínio) 

Restinga e campos 
rupestres 

Cactaceae 
Micropholis 
gnaphaloclados  

1998 - Quase ameaçada (precisa 
ser atualizado) 

Caatinga e 
Cerrados (serras) 

Fabaceae 
Mimosa verrucosa 
(Jurema de Oeiras)  

1998 - Quase ameaçada (precisa 
ser atualizado) 

Caatinga 

Fabaceae Plathymenia foliolosa  
1998 - Vulnerável (precisa ser 
atualizado) 

Mata Atlântica e 
Cerrado 

Sapotaceae Pouteria grandiflora  
1998 - Quase ameaçada (precisa 
ser atualizado) 

Mata Atlântica - 
restinga 

Sapotaceae Pradosia verrucosa  
1998 – Criticamente em perigo 
(precisa ser atualizado) 

Brejos (floresta 
estacional de 
altitude) 

Cactaceae Rhipsalis crispata  
2002 – Vulnerável (população em 
declínio) 

Brejo (coletada em  
Caruaru) 

Annonaceae Rollinia pickelii  
1998 - Vulnerável (precisa ser 
atualizado) 

Mata Atlântica - 
restinga 

Fabaceae Sclerolobium densiflorum  
1998 - Quase ameaçada (precisa 
ser atualizado) 

Mata Atlântica 

Solanaceae Solanum ovum-fringillae  
1998 – Criticamente em perigo 
(precisa ser atualizado) 

Mata Atlântica e 
Caatinga. 

Myristicaceae Virola surinamensis  
1998 – Em perigo 
(precisa ser atualizado) 

Mata Atlântica 

 
Fonte: Organizada a partir de pesquisa a red list DA UNIÃO Internacional para Conservação da Natureza.  
IUCN Red list of threatened species Version 2009.2. Disponível em www.iucnredlist.org. Download em 
16/11/2009 

http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/38757/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/38431/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/33974/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/34747/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/35372/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/35393/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/40943/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/33295/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/34471/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/35581/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/35586/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/34420/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/35607/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/35619/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/40922/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/40925/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/35636/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/35636/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/32979/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/33970/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/35849/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/35928/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/40864/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/33364/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/37977/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/35474/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/33959/0
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A Importância Turística da APA de 

Guadalupe  
5.1 Contextualizando o Turismo em Áreas litorâneas 

5.2  A dinâmica espacial do turismo na APA de Guadalupe 

5.3   A emergência de um turismo integrado 
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5.1 CONTEXTUALIZANDO O TURISMO EM ÁREAS LITORÂNEAS 

O turismo na atualidade vem se destacando como uma atividade 

econômica estrategicamente importante que aponta na direção de vetores 

como geração e distribuição de renda, geração de emprego, mecanismos 

para a participação comunitária e para a conservação ambiental. No 

contexto econômico mundial e nacional tem contribuído para despertar o 

interesse de empresários e da população em geral, pois tem apresentado 

elevados índices de crescimento. No Brasil já se observa o destaque do Turismo 

na participação dos setores produtivos com a geração de renda e divisas 

ganhando mais força e importância no crescimento econômico e, algumas 

comunidades tem encontrado no turismo a base para o seu desenvolvimento. 

Esse mesmo destaque não é evidenciado no que se refere ao 

planejamento e à gestão da atividade de modo que na sua dinâmica sócio-

espacial tem contribuído para a alteração dos mais diferentes espaços onde 

acontece, resultando em conflitos e impactos socioambientais.   

A dinâmica da atividade turística se espacializa via consumo das 

paisagens naturais e culturais caracterizando-se “pelo uso efêmero do território 

num processo contínuo de desterritorialização e reterritorialização” 

(RODRIGUES, 1999, p. 56), onde novas formas, estruturas e funções vão 

subverter a ordem econômica e social  instalada.  

A atividade surge, nesse contexto, como um fenômeno social agente e 

sujeito de acelerados processos de transformação territorial; territórios 

transformam-se em verdadeiros comodities para que se tornem “consumíveis”. 

(FIRMINO ET AL, 2004). Os negócios turísticos recriam as paisagens, recortando-

as e produzindo uma realidade com aspectos voltados ao marketing e às 

vendas (CROCIA, 2000) e este tem sido o padrão da expansão da função 

turística nas áreas costeiras no Nordeste do Brasil. 

  Destacam Firmino; Lima; Selva; Sobral (2004),  que o “consumo dos 

espaços pelo turismo abrange  assentamentos de toda a infra-estrutura física 

de apoio e de suporte (hotéis, vias, residências, campings, bares e 

restaurantes, comércio, esgotamento sanitário) bem como o conjunto das 

relações e inter-relações entre elementos naturais e culturais. Esse 

“metabolismo dos assentamentos turísticos” se traduz por uma série de 

relações ecológicas entre os assentamentos turísticos e os elementos biofísicos 

e culturais (CROCIA, 2000, p. 34)” e, consequentemente,  vão  afetar de forma 

negativa os ecossistemas naturais das destinações turísticas. 

Nas áreas costeiras, os padrões de urbanização turística tem se 

configurado como fator de alteração dos recursos ambientais e paisagísticos 

com efeitos como poluição das águas, perturbação de ambientes aquáticos, 

destruição de mangues, matas, dunas, assoreamento de rios e estuários, 
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destruição de recifes de coral, transformação de práticas sociais de 

comunidades tradicionais e litorâneas. 

  Diante das questões apontadas, ressalta-se que os resultados dessas 

alterações e os custos de manutenção da qualidade dos ambientes existentes 

são expressivos e tendem a aumentar nos próximos anos com a reprodução 

do modelo de expansão e de ocupação de novas áreas costeiras conforme 

apontam Macedo & Pellegrino (1999), aspectos que exigem uma revisão dos 

padrões de urbanização turística assim como medidas de monitoramento e a 

agilização de uma política integrada real de conservação dos recursos 

ambientais. 

 

5.2 A DINÂMICA ESPACIAL DO TURISMO NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL-APA DE 

GUADALUPE 

O turismo na APA de Guadalupe resulta da expansão da função 

turística nas áreas litorâneas, produto da busca pelo lazer por parte da 

população  e da canalização de investimentos públicos para a expansão da 

função turística em áreas litorâneas. 

No conjunto dos quatro municípios contidos na APA, a área abriga 

paisagens naturais representadas por praias de relevante beleza cênica – 

praia dos Carneiros, Mamucabinha, Porto, Tamandaré, Campas, Guadalupe, 

Gamela (Figuras 9 e 10) –, extensas barreiras de recifes, grandes áreas de 

manguezais nas áreas estuarinas dos rios Ariquindá, Ilhetas/Mamucabas, Rio 

Formoso, Passos, Lemenho, Sirinhaém, remanescentes de Mata Atlântica, que 

representam um vasto potencial para a atividade turística assim como 

atrativos (Quadro 8).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9. Praia dos Carneiros (Tamandaré) no trecho em frente ao Bar Bora-Bora 

Fonte: Acervo da Geosistemas, 2010 
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Figura 10.  Praia de Guadalupe - Sirinhaém 

Fonte: Acervo da Geosistemas, 2010 

 

 

Do ponto de vista histórico-cultural a APA oferece atrativos 

representados por construções com arquitetura dos séculos XVII e XVIII, como 

igrejas e comunidades tradicionais de pescadores e quilombolas além 

construções que remontam a importante momento histórico da colonização 

brasileira representado pelo Forte Santo Inácio de Loyola (Figuras 11 a 14). 

 

QUADRO 08: OFERTA  TURÍSTICA DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL- APA DE GUADALUPE  

OFERTA TURÍSTICA  

Natural  

Praias 

 

Porto, Mamucabas ,Boca da Barra, 

Campas, Tamandaré, Buraco, Pontal do 

Lira, Dos Carneiros, Pedra, Guadalupe, 

Gamela e Barra de Sirinhaém 

Manguezais 

Áreas estuarinas dos rios Ariquindá, 

Ilhetas/Mamucabas, Rio Formoso, 

Passos, Lemenho, Sirinhaém 

Recifes 
Extenso cordão em toda a faixa de 

praia com piscinas naturais 

Cachoeiras  Bulha D’Água 

Rios, Riachos, Canais, Lagos, Lagoas, 

Caldeirões e Banhos 

Rios Ilhetas, Mamucabas,  Ariquindá,  

Formoso, Passos, Lemenho, Sirinhaém 

Unidades de Conservação 

APA Costa dos Corais 

APA de Guadalupe 

Reserva Biológica de Saltinho 

Mirantes Outeiro 

Histórico-cultural  
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Igrejas seculares 

Igreja de São Pedro (Tamandaré), 

Capela de São Benedito (Tamandaré), 

Matriz de São José e Nossa Senhora do 

Rosário dos Pretos (Rio Formoso) 

Fortes e Fortalezas  Santo Inácio de Loyola (Tamandaré) 

Ruínas 
Igreja de São José (Tamandaré), Forte 

do Rio Formoso 

Sítios Históricos / Científicos Reduto (Rio Formoso) 

Comunidades tradicionais Pescadores; Quilombola 
Fonte: Adaptado do Inventário Turístico do Estado de Pernambuco. Empetur, 2008. 

Pesquisa direta, março, 2010. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

azulejos (Sirinharém – Praia de Barra do Sirinhaém) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
Figuras 11 e 12. Atrativos histórico-culturais da APA de Guadalupe – Capela de São 

Benedito na Praia dos Carneiros e antigo casario com fachada em azulejo em 

Sirinhaém. 

Fonte: Acervo da Geosistemas, 2010. 
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Figuras 13 e 14. Atrativos histórico-culturais da APA de Guadalupe – Forte Santo Inácio 

de Loyola (Tamandaré) 

Fonte: Acervo da Geosistemas, 2010. 

 

Este vasto potencial e atrativos turísticos possibilitou o desenvolvimento 

de práticas turísticas voltadas para formas de turismo como de sol e mar, 

náutico e ecológico, mas, sem a devida atenção ao ordenamento da 

atividade e atenção à conservação dos recursos ambientais (Figura 15). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Aglomeração de lanchas no trecho da praia em frente a Marina das 

Campas (Tamandaré) 

Fonte: Acervo Geosistemas, 2009 
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A área da APA foi palco de investimentos do Prodetur/NE que objetivou 

promover, em diferentes fases, o desenvolvimento do turismo na região 

Nordeste, a partir da disponibilização de infra-estrutura de apoio ao turismo, 

priorizando ações que mantivessem e expandissem a referida atividade, 

estimulando a participação da iniciativa privada, com a conseqüente 

geração de ocupação produtiva e de renda.  

Apesar das iniciativas do poder público no direcionamento da 

expansão da atividade turística, o turismo em Pernambuco tem sido 

responsável pelo consumo, produção e transformação das paisagens e dos 

espaços e, de suas condições socioeconômicas, com destaque para as áreas 

naturais principalmente de praias. 

Por outro lado, mesmo com os investimentos do Prodetur, constata-se a 

ausência de um planejamento integrado e ingerência das municipalidades na 

articulação de suas políticas locais com o turismo, com a participação da 

população local e com as políticas regionais e nacionais configurando 

conflitos socioambientais de diferentes ordens e dimensões, os quais são 

citados de forma recorrente nas atas dos COMDEMAs de Tamandaré e de Rio 

Formoso, o que é confirmado por Selva e Coutinho (2009) ao analisarem os 

usos turísticos das paisagens de ambientes costeiros, considerando os desafios 

para a gestão ambiental municipal. 

Da mesma forma, apesar da existência de vários instrumentos de 

normatização e regulamentação urbana e ambiental existentes na APA e 

específicos de cada município, o turismo não atende os pré-requisitos 

necessários para a prática adequada em Unidade de Conservação: 

ordenamento, capacidade de carga, conservação ambiental, interpretação 

ambiental. 

A especulação imobiliária, notadamente em Tamandaré, 

principalmente na faixa litorânea, alcançou níveis preocupantes de usos das 

praias com construções irregulares de casas de veraneio e de falta de infra-

estrutura básica de abastecimento de água e esgotamento doméstico 

acrescendo-se a inadequação da deposição final e tratamento dos resíduos 

sólidos (Figuras 16 e 17). 

A expansão do turismo de veraneio e a instalação de equipamentos 

turísticos, promoveu em Tamandaré uma turistificação do território onde turista 

e visitantes encontram lazer (LIMA; SELVA,  2005) e moradores locais enfrentam 

problemas e situações conflitantes de uso do solo, de acessos, de 

superpopulação no período da alta estação, inadequação de 

comportamento da população flutuante. Também se observa uma expansão 

da construção de empreendimentos turísticos de grande porte e loteamentos 

nas áreas de praia principalmente em Carneiros, com desmembramentos 

contínuos das propriedades que necessitam estar de acordo com o Plano 
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Diretor Municipal, sob pena de comprometer áreas de restinga com a retirada 

de vegetação e a conseqüente alteração do fluxo da água no ambiente. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuras 16 e 17.  Resíduos sólidos dispostos inadequadamente no entorno de casas de 

veraneio em Tamandaré 

 Fonte: Acervo da Geosistemas, 2010. 

 

 

Quanto ao turismo de sol e mar, com a utilização das faixas de praia, 

observa-se que esta se dá de forma inadequada com trechos onde a 

população residente ou veranista de Tamandaré e Sirinhaém não tem acesso 

a praia como é o caso da praia dos Carneiros e de Mamucabinhas ou, 

quando a maré está alta, a população é impedida de circular pela faixa de 

praia em decorrência das construções irregulares que avançam na direção 

do mar para ampliar o espaço de propriedade ou para se proteger da erosão 

marinha, como acontece em Gamela e Tamandaré (Figura 18). Outro 

aspecto relevante é o tráfego indevido de veículos e animais na faixa de praia 

principalmente em Mamucabinhas e Praia do Porto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidade Executora
Estadual do
PRODETUR DE
PERNAMBUCO  

Rua Hermógenes de Morais, 120 Madalena – Recife – PE   Fone/FAX: (81) 3878 5555 
CNPJ. 70.073.275/0001-30 – Insc. Municipal: 245.052-6 - E-mail: geosistemas@geosistemas.com.br  Site: www.geosistemas.com 

p. 87 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18.  Casas de Veraneio na Praia das Campas – ocupação irregular da faixa de 

praia para construção de jardins e áreas de lazer (Tamandaré) 

Fonte: Acervo da Geosistemas, 2010. 

 

Os trechos de praias de Tamandaré, Carneiros , Gamela e Barra de 

Sirinhaém  sofrem os efeitos da sazonalidade causada pela atividade turística, 

pois em períodos de alta estação a capacidade de suas praias é excedida 

com a entrada desenfreada de visitantes e veranistas, os quais deixam  

resíduos sólidos no trecho, sendo freqüente a presença de lixo espalhado na 

areia da praia e até no mar, assim como a presença de vendedores 

ambulantes (Figuras 19 e 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 19 e 20. Ambulantes na Praia dos Carneiros – Tamandaré 

Fonte: Acervo da Geosistemas, 2008. 
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Na praia de Campas se observa uma significativa ocupação com  

quiosques sem condições de higiene adequadas e acomodação de resíduos 

gerados comprometendo o solo com a infiltração de água com resíduos sem 

o conhecimento da dimensão de algum tipo de risco. A praia de Campas, 

que é marcada pela presença de corredores coralígenos, apresenta um 

descontrole de visitação e mergulho nas piscinas naturais, bem como o 

trânsito livre de embarcações de lazer náutico sobre os mesmos degradando-

os concomitantemente. 

No trecho central da praia de Tamandaré, é visível o desconhecimento 

da importância do patrimônio histórico representado pelo Forte Santo Inácio 

de Loyola com o uso da área que margeia o forte com vendedores 

ambulantes e barracas de comerciantes sem ordenamento e condições 

adequadas de higiene, estacionamento de veículos, instalação de palco para 

festividades e que é uma área protegida por lei municipal a qual deveria ter 

um uso ordenado (Figuras 21 e 22). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Barracas e ambulantes no trecho de praia no entorno do Forte de 

Tamandaré.  

Fonte: Acervo da Geosistemas, 2010. 
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Figura 22. Barracas e ambulantes no trecho de praia no entorno do Forte de 

Tamandaré 

Fonte: Acervo da Geosistemas, 2010. 

 

 

Na área estuarina do Rio Formoso é intenso o turismo náutico sem 

ordenamento e que merece uma atenção especial pela importância que a 

área representa do ponto de vista ecológico. Na área do mar e no Rio 

Formoso freqüentada pelos banhistas é comum o tráfego de embarcações 

em alta velocidade pondo em risco vidas humanas e comprometendo a 

estabilidade dos animais aquáticos  como também a ancoragem sem 

qualquer preocupação com orientações para a conservação dos corais. 

Chega a ser caótico o uso turístico desta área pelo número indiscriminado de 

embarcações e descontrole total de visitantes dia. Verifica-se de um lado 

condutas irregulares de navegação, onde Jet ski e embarcações motorizadas 

navegam acima do limite de velocidade permitido e não mantêm a distância 

apropriada dos banhistas e, de outro, um fluxo desordenado de pessoas nos 

mais diversos tipos de embarcações como catamarã, lancha e barco que 

chegam a cada  hora lotados de turistas de todos os cantos de praias do 

litoral Sul como São José da Coroa Grande, Tamandaré, Rio Formoso, 

Sirinhaém (no verão)  e com mais intensidade, durante todos os meses do ano, 

de Recife e de Porto de Galinhas--Ipojuca que aparece como o maior emissor 

de visitantes da praia dos Carneiros. 

Não é constatada uma fiscalização permanente para que seja 

verificada o respeito às exigências da Capitania dos Portos no que se refere às 

normas de usos das embarcações quanto às questões de segurança dos 

visitantes, do número de pessoas por embarcação, de velocidade causando 
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ondas formadas pelo tráfego intenso de embarcações perturbando o 

ambiente aquático e gerando conflitos entre pesca e fluxo de embarcações. 

Apesar de haver uma tendência à organização dos barqueiros para se 

manterem no local é nítida a falta de controle dos usos das embarcações na 

área o que gera conflitos entre barqueiros e donos de pousadas e de 

restaurantes da praia dos Carneiros e barqueiros e operadoras de turismo. 

Quanto à estrutura de equipamentos turísticos existente observa-se uma 

maior densidade  da hotelaria e de outros serviços que trabalham juntos com 

o turismo restaurantes, lanchonetes e marinas que se adensam no município 

de Tamandaré, seguido de Sirinhaém e Rio Formoso e um número inexpressivo 

em Barreiros. 

A maioria dos meios de hospedagem caracteriza-se por ser de 

pequeno porte, inclusive de pousadas domiciliares; no entanto é possível 

deparar-se com empreendimentos com mais apartamentos ou maiores áreas 

verdes. Tamandaré se destaca com os maiores empreendimentos seguindo-se  

Rio Formoso. No entanto, os meios de hospedagem de Rio Formoso e a maior 

parte de Sirinhaém não vêm desempenhando sua função turística, pois se 

encontram alugados por tempo inderteminado para a Construtora OAS, que 

está empreendendo as obras do Gasoduto Sudeste-Nordeste (Gasene) no 

litoral Sul de Pernambuco. 

Basicamente, dentre os gestores dos meios de hospedagem da APA 

não se observa pessoal qualificado com curso de hotelaria. Nos meios de 

hospedagem não é comum a prática de gestão ambiental quanto ao 

consumo de água, trato dos resíduos sólidos e os funcionários não passam por 

processos de capacitação. 

 
 

5.3 A EMERGÊNCIA DE UM TURIMO INTEGRADO 

     Com os recursos do Prodetur, houve investimentos para o turismo com  

concentração em infra-estrutura de estrada, calçamento de ruas e mais 

recentemente implantação da rede de esgotos, mas não se observou um 

trabalho de base direcionado principalmente às municipalidades que 

contribuísse para a instrumentalização para a gestão municipal do turismo e 

do meio ambiente e, portanto,  para o ordenamento do turismo que nos 

municípios de Tamandaré, Rio Formoso, Sirinhaem e Barreiros acontece em 

áreas de proteção ambiental – APA Costa dos Corais (federal) e de 

Guadalupe (estadual) e do Parque Natural Municipal do Forte de Tamandaré 

– PNMFT. 
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 Se a falta de ordenamento é observada nas áreas urbanas dos 

municípios, a situação se torna mais difícil nos trechos dos rios que são áreas 

de contato dos municípios sem jurisdição definida. 

 Embora seja objetivo do Prodetur II no Pólo Costa dos Arrecifes 

(Prodetur/PDITS, 2004), apoiar os municípios no fortalecimento da gestão do 

turismo  quanto à gestão fiscal – adequação da administração municipal para 

o desempenho das atividades de arrecadação e fiscalização –, e quanto à 

gestão turística – implantação de mecanismos para a gestão integrada e 

fortalecimento da gestão do turismo nos municípios do pólo, elaboração e 

implementação dos planos setoriais de turismo e de meio ambiente não se 

observa nos municípios uma estrutura municipal que dê conta da gestão do 

turismo.  

Portanto, acredita-se ser necessário que os municípios e a gestão da 

APA desenvolvam um trabalho articulado e integrado de gestão que seja 

capaz de por em prática um turismo orientado pelo que sugerem o Plano de 

Gerenciamento Costeiro, o Plano de Manejo da APA Guadalupe, os Planos 

Diretores, o Plano de Investimento Municipal (PIM) e o Projeto Orla dos 

municípios, estabelecendo parcerias com o trade turístico e as organizações 

sociais locais. 

Essa gestão integrada se faz necessária considerando as diferenças de 

densidades de ocupação das faixas litorâneas dos municípios que compõem 

a APA e pelo processo de expansão da função turística com tendência 

direcionada para Praia de Carneiros, em primeiro plano, considerando a 

instalação da via de contorno que valorizará os terrenos às suas margens, e 

para a Praia do Porto com a implantação do Complexo Turístico Imobiliário do 

Grupo Qualta. Estes dois fatos destacados apontam para uma urbanização 

turística, uma vez que se instalarão  acompanhados de infra-estrutura urbana 

preenchendo os espaços vazios com serviços e conseqüente valorização de 

terrenos, o que indica o surgimento de um novo boom imobiliário na região. 
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1.1 A ÁREA DE INFLUÊNCIA DA APA DE GUADALUPE. 

 

A Área de Proteção Ambiental (APA) de Guadalupe se situa na região de Desenvolvimento da Mata Sul 

(RD 10), integrada por 24 municípios (Água Preta, Amaraji, Barreiros, Belém de Maria, Catende, Chã 

Grande, Cortês, Escada, Gameleira, Jaqueira, Joaquim Nabuco, Maraial, Palmares, Pombos, Primavera, 

Quipapá, Ribeirão, Rio Formoso, São Benedito do Sul, São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Tamandaré, 

Vitória de Santo Antão e Xexéu). A Mata Sul ocupa uma extensão de 5.208,6 Km2, com mais de 693 mil 

habitantes (8,2% da população de Pernambuco), Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,626. 

Destacam-se como atividades econômicas a indústria sucroalcooleira, o turismo e a hortifruticultura 

(AD-DIPER, 2009)1.  

A divisão estadual em Regiões de Desenvolvimento (RD) foi estabelecida pela Lei Estadual 12.427 de 25 

de setembro de 2003, como estratégia de regionalização para estabelecimento de diretrizes, programas, 

ações e objetivos da Administração Pública Estadual. Esse recorte regional difere apenas da 

microrregião administrativa Mata Meridional por incluir os municípios de Chã Grande, Pombos e Vitória 

de Santo Antão, integrantes da Microrregão de Vitória de Santo Antão. 

 A APA de Guadalupe sofre e recebe influência direta da Região Metropolitana, notadamente da 

Microrregião de Suape (Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca), não só devido à proximidade física, mas à 

abrangência dos programas e ações do Complexo Industrial Portuário de Suape. 

Assim, como limite para as análise regionais adotou-se, nesse trabalho, a Região de Desenvolvimento 

Mata Sul e a microrregião de Suape da Região Metropolitana. Para análise mais detalhada e diferentes 

enfoques adotou-se, por vez, o recorte fornecido pela divisão microrregional (Mata Meridional de 

Pernambuco e Suape) e a unidade de regionalização do PROMATA, segundo a qual a APA de Guadalupe 

insere-se no Território de Desenvolvimento 7, onde situam-se os municípios de Sirinhaém, Rio Formoso, 

Tamandaré e Barreiros. (Figura 01) 

 

                                                           
1 http://www.addiper.pe.gov.br/site/page.php?page_id=29 
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Figura 01 – Área de Influência e Situação da APA de Guadalupe 

Fonte: Adaptado a partir de PROMATA, 2010. 
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2.1  O QUADRO GERAL ANTECEDENTE 

A tradicional produção de cana-de-açúcar, desde o início do processo de ocupação do espaço regional 

da Zona da Mata pernambucana deixou suas marcas na degradação do ambiente, especialmente a 

partir da devastação da Mata Atlântica. Os solos, considerados como inesgotáveis, foram utilizados sem 

nenhuma técnica de manejo e o cultivo de uma espécie única contribuiu para a diminuição da 

biodiversidade regional, completando o quadro de desequilíbrio (SELVA; COUTINHO; FERREIRA, 2001). 

Como escreveu Gilberto Freyre:  

“O empobrecimento do solo, em tantos trechos do Nordeste, por efeito de erosão, não 

se pode atribuir aos rios, à sua ânsia de correr para o mar levando a gordura da terra, 

mas principalmente à monocultura. Devastando as matas e utilizando-se do terreno 

para uma cultura única, a monocultura deixava que as outras riquezas se dissolvessem 

na água, se perdessem nos rios.” (FREYRE, 1993 p.207). 

 

Foi nesse contexto que a Zona da Mata de Pernambuco se firmou como região produtora de cana-de-

açúcar, mas também como região que, no dizer de Freyre (1993), perdeu parte das suas riquezas e, 

portanto, necessita diversificar a sua produção agrícola, industrial e de serviços, ao mesmo tempo em 

que é reconhecida a necessidade de conservação dos recursos ambientais, a qual se materializa com a 

criação de unidades de conservação, concentradas principalmente nos municípios da Mata Sul.  

Entre os séculos XVI e XVII, a Zona da Mata Pernambucana comandou a economia do país com a 

produção da cana-de-açúcar na área litorânea, voltada para a exportação, favorecida pelas condições 

ambientais de solo e clima, configurando um espaço econômico importante. A partir do século XVIII, a 

produção da cana-de-açúcar entrou em processo de retração em função da concorrência do açúcar 

produzido nas Antilhas e da descoberta do ouro em Minas Gerais, promovendo o desvio de capitais e de 

mão-de-obra dos engenhos para a atividade mineradora, que, contudo, se manteve na região.  

Nas décadas de 1960 a 1970, delineou-se um quadro de desequilíbrio econômico entre as regiões 

brasileiras e entre as metrópoles, médias e pequenas cidades, fato que levou a administração pública a 

reconhecer a tendência à concentração espacial do investimento produtivo e dos efeitos que esta causa 

na conformação do mercado nacional. Nesse período observou-se investimento na produção da cana-

de-açúcar através do Programa Proalcool, ampliando e diversificando a agroindústria açucareira com 

instalação de usinas para a produção de álcool, e dando-se a expansão da agroindústria na Região 

Nordeste e na direção do Sudeste e Centro Oeste do Brasil, de modo que a Zona da Mata 

Pernambucana passou a perder espaço para a produção de São Paulo e de Alagoas. 

No contexto dos desequilíbrios regionais, foi elaborada uma proposta de ação político-econômica 

nacional seguida pelos estados brasileiros com o objetivo de reorganizar por todo o espaço brasileiro, os 

fluxos de investimentos, criando regiões de atração e de expulsão dos mesmos. Desconcentrar as áreas 

metropolitanas e regiões circunvizinhas, ampliar as áreas industriais e de serviços em outras regiões fora 

do eixo Rio de Janeiro - São Paulo - Minas Gerais, maximizar o uso das comunicações (principalmente 

rodovias) e das infra-estruturas produtivas regionais, foram as preocupações de políticas defendidas no 

II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento - 1975/79). Essas políticas vieram dar suporte necessário ao 

desenvolvimento de programas e políticas regionais e locais e, em especial a política industrial-portuária 
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com a criação do Complexo Industrial Portuário de Suape e a Política Nacional de Turismo, elaborada 

pela EMBRATUR iniciada em 1966 e fortalecida na década de 1980 com o Programa de Desenvolvimento 

do Turismo – PRODETUR. 

No ano de 1978, foi criada a empresa Suape-Complexo Industrial Portuário, através da Lei Estadual nº. 

7.763, começando a operar efetivamente em 1983, com a operação da PETROBRAS. Na década de 90, 

SUAPE foi incluído entre os 11 portos prioritários do Brasil, passando a receber investimentos em 

infraestutura portuária e rodoviária.  

A partir do ano 2001, com os crescentes investimentos em infraestrutura, o porto de Suape seguiu 

ampliando a movimentação de cargas, alavancada pelo arrendamento de cais pela empresa Tecon 

Suape. Em 2005 foi lançada a Refenaria Abreu e Lima, seguida da instalação de novos 

empreendimentos, a exemplo, do Estaleiro Atlântico Sul e Petroquimica Suape. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Figuras 02 e 03 – Estaleiro do Atlântico Sul. 

Fonte: Acervo Geosistemas, 2010. 
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2.2 A APA DE GUADALUPE NO ESPAÇO REGIONAL  

 
2.2.1 A APA de Guadalupe: da cana de açúcar ao turismo 

 

No contexto regional, a APA de Guadalupe abrange diferentes espaços, áreas e municípios, dependendo 

do foco e objetivos das analises. 

Na região da Zona da Mata Sul o espaço se configurou, sobretudo pela produção da cana de açúcar, 

aspecto visível na paisagem; pelos fluxos de populações entre cidades e entre áreas rurais e urbanas e 

pelos fluxos de produtos e serviços existentes nos municípios, que tem servido de aporte para o 

desenvolvimento de atividades turísticas. 

Do ponto de vista do turismo, esse espaço regional se amplia considerando os fluxos turísticos do 

município de Ipojuca (Praias de Muro Alto e Porto de Galinhas) para a área estuarina do rio Formoso e 

Praia de Carneiros, em Tamandaré, e de Maragogi (Alagoas), também para a mesma área estuarina e a 

mesma praia.  

Assim a APA de Guadalupe é um lugar estratégico para a expansão da função turística por estar situada 

entre dois “centros regionais turísticos” consolidados, Maragogi-Alagoas, ao Sul, e Porto de Galinhas-

Pernambuco, ao Norte, tendo recebido, nos últimos anos, investimentos direcionados para 

infraestrutura local e turística e aumentado o fluxo turístico, notadamente em Carneiros e estuário do 

Rio Formoso.  
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Figura 04 – A APA de Guadalupe e os centros regionais turísticos mapa do litoral 

nas extremidades: Porto de Galinhas e Maragogi. 

Fonte: Acervo Geosistemas, 2010. 
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Considerando os efeitos que essa expansão pode promover na área, a APA pode servir de base, apoio e 

laboratório para a irradiação de ações e estabelecimento de um turismo integrado e ordenado, 

fundamentado nos princípios da sustentabilidade. O planejamento desse turismo deve envolver as 

secretarias de turismo dos municípios da região com o estabelecimento de consórcio dos entre 

prefeitos, de organizações não governamentais e empresas locais, para criação de uma Agenda para o 

Turismo na APA de Guadalupe, com reuniões periódicas, objetivando a integração da atividade turística 

da região. É importante atentar para o enfoque regional que deve ser dado ao turismo para assim se 

conseguir o direcionamento das complementaridades municipais e se ter um aproveitamento do 

potencial de cada um dos municípios quanto aos atrativos e infraestrutura necessária para contribuir na 

dinâmica econômica de um turismo regional. 

A APA de Guadalupe no espaço regional da Zona da Mata Sul insere-se em duas importantes bacias: a 

do Rio Una e a do Rio Sirinhaém e de pequenas bacias como o Ariquindá, Passos, Lemenho, Formoso, 

Mamucabas e Ilhetas que desempenham função importante fornecendo mananciais hídricos para a 

população local e suas práticas agrícolas como também importante função social, possibilitando, nos 

seus baixos cursos, a pesca tradicional e cata de crustáceos para um número significativo de famílias. 
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Figura 05 – A APA de Guadalupe e as bacias hidrográficas 

Fonte: Acervo Geosistemas, 2010. 
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Quanto às atividades econômicas atuais, observa-se uma dinâmica regional nos diferentes setores da 

economia. O setor primário responde através das atividades agropecuárias, representadas pela 

produção de cana-de-açúcar integrada à indústria e, em menor escala, pela produção de mandioca, 

feijão, frutas e hortaliças e pela pesca. O setor secundário na região destaca-se com a indústria do 

açúcar e do álcool produzidos nas usinas e pequenas indústrias de alimentos de abastecimento local nas 

áreas urbanas, as quais oferecem vagas de emprego para a população dos municípios abrangidos pela 

APA e da Mata Meridional. O setor dos serviços e comércio nas áreas urbanas é voltado ao atendimento 

local, com exceção do centro urbano de Barreiros que atente a região, embora tenha sofrido um 

decréscimo significativo com a recente cheia do Rio Una.  

Os serviços regionais de banco e de pronto atendimento como transportes, hospitais, clínicas especiais 

são pontuais nos centros urbanos e Barreiros é também o município que se destaca na oferta destes 

itens embora não seja suficiente para a demanda local e da região. Já os serviços turísticos de 

hospedagem, bebidas, alimentação e de lazer se concentram nas áreas litorâneas e, mais 

especificamente, no município de Tamandaré e, em menor escala, no litoral Sul de Sirinhaém e com 

baixa representação em Rio Formoso.  

Do ponto de vista da oferta de emprego regional, registra-se o aspecto da sazonalidade quer seja no 

setor primário, que assenta as bases da economia regional na agroindústria da cana-de-açúcar, que no 

período de entressafra (março/abril a agosto/setembro) libera mão de obra com a paralisação das 

atividades produtivas das usinas, quer seja no setor terciário, com redução do volume de vendas do 

comércio, reflexo da paralisação das usinas e, no turismo, os períodos da baixa estação, refletindo-se no 

fechamento de pousadas, hotéis, restaurantes e pequenos comercios.  

Considerando os programas e projetos direcionados para a região e as oportunidades que se delineiam 

para a área litorânea, destacam-se o direcionamento para o ordenamento do turismo e o incentivo ao 

dinamismo econômico regional associado ao discurso da sustentabilidade ambiental, através do Projeto 

Orla, do Programa de Desenvolvimento do Turismo - Prodetur e o Programa de Desenvolvimento 

Sustentável da Zona da Mata - Promata. 

 

2.2.2 Os Planos e Programas Regionais 

 

Na APA de Guadalupe foram elaborados e implementados planos e programas de caráter regional que 

produziram intervenções no território, na intenção da preservação da faixa litorânea (Projeto Orla) e, no 

aporte de infra-estrutura física viária, de transporte e de saneamento ambiental (PROMATA e 

PRODETUR).  

Estas intervenções por um lado aportam melhorias significativas na acessibilidade, na qualidade 

ambiental no incentivo ao turismo, mas por outro lado vêm atraindo a ocupação do espaço, sobretudo 

lindeiro dos corredores viários e, certamente, indicam preocupações futuras com a necessidade de um 

melhor ordenamento territorial. 
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PROJETO ORLA 

O Projeto Orla, do Ministério do Meio Ambiente, foi concebido com o objetivo de contribuir para a 

promoção do desenvolvimento sustentável, através da identificação e discussão dos conflitos existentes 

nos usos da zona costeira, definida no Brasil pela Lei No 7.661 (BRASIL, 1988), como “o espaço 

geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, abrangendo 

uma faixa marítima e outra terrestre”.  

Este projeto também buscou a elaboração e implementação de propostas e ações coordenadas, com 

base na situação atual, que compatibilizem as políticas ambientais e patrimoniais, no nível federal, 

estadual e municipal. Embora não esteja ainda estruturado e em funcionamento, a implantação do 

Projeto Orla trará um impacto positivo na região uma vez que, em cada município, deve ser criado um 

Comitê Gestor da Orla Local, que foque o espaço e as ações definidas pelos planos de cada município.  

O projeto sugere que esse Comitê seja composto por integrantes do grupo de gestores locais e de 

outras instituições integrantes dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente, que discutem e buscam 

soluções para os problemas e conflitos nos territórios municipais. Contempla também um Conselho 

Gestor Regional para ampliar as discussões no nível de abrangência da região de atuação.  

 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ZONA DA MATA – PROMATA 

O PROMATA vem sendo implantado na região da Mata desde 2004 e tem como objetivo principal apoiar 

o desenvolvimento sustentável da Zona da Mata Pernambucana através de três subprogramas básicos: 

melhoramento de serviços básicos, gestão e proteção ambientais e apoio à diversificação econômica.  

No contexto do turismo, o objetivo do Promata é estimular o “desenvolvimento do turismo integrado às 

atividades produtivas locais, à conservação ambiental e à valorização do patrimônio cultural, de modo a 

promover a dinamização econômica do território e agregar valor à sociedade local” no tocante aos 

aspectos sociais, culturais e ambientais da região.  

Este programa abrange toda a área da APA de Guadalupe, com propostas de projetos capazes de 

contribuir para a gestão de problemas e conflitos referentes à conservação dos recursos ambientais, por 

meio dos Planos de Investimento Municipal – PIM, definidos para cada município.   

A estratégia do Promata de atuar em diferentes frentes encontra dificuldades, ora na estrutura 

organizacional dos municípios, ora nas dificuldades inerentes à mobilização dos atores sociais 

participantes do programa, ou seja, população, administração municipal, empresários locais e governo 

estadual, enquanto fomentador do programa, assim como com relação à administração dos prazos de 

execução e financiamento das atividades. 

Cabe ressaltar que algumas intervenções não lograram êxito, a exemplo do sistema de tratamento e 

destinação final de resíduos sólidos cujo modelo, implantado de forma adequada quanto à infra-

estrutura, não teve uma gestão efetivada no que se refere ao consórcio público entre os municípios de 

Sirinhaém, Tamandaré e Rio Formoso. Neste particular, o Governo do Estado por meio do ITEP está 

desenvolvendo estudos e projetos para recuperar as instalações e elaborar um novo modelo de gestão. 



 

Unidade Executora
Estadual do
PRODETUR DE
PERNAMBUCO   

 

16 
Rua Hermógenes de Morais, 120 - Madalena – CEP 50.610-160 – Recife-PE 

Fone/Fax: (81) 3445-7033 – CNPJ: 70.073.275/0001-30 – E-mail: geosistemas@ geosistemas.com.br 

 

 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO – PRODETUR 

O Prodetur ocorreu em duas fases nos municípios de Sirinhaém, Rio Formoso e Tamandaré: inicialmente 

com o Prodetur I, financiando projetos de infraestrutura com implantação e pavimentação de vias, 

saneamento básico, e em seguida com o Prodetur II financiando projetos de apoio a instrumentos 

normativos necessários ao desenvolvimento municipal a exemplo dos Planos Diretores.  

As ações do Prodetur, no conjunto das intervenções implantadas na região, devem trazer contribuições 

mais significativas, além da simples elevação do número de turistas e aumento do número de hotéis. As 

obras de infraestrutura contribuem para a geração de emprego e renda assim como representam um 

impacto positivo para a APA de Guadalupe, melhorando as condições de saneamento ambiental, 

drenagem e ordenamento da orla.  

Esse impacto positivo sobre a área da APA de Guadalupe também se verifica com a elaboração dos 

planos diretores municipais e com a revisão do Plano de Manejo da APA, ampliando as possibilidades de 

conservação da área com a diversidade de instrumentos de gestão, embora outros instrumentos, como 

o licenciamento ambiental, se façam necessários tendo em vista a expansão de hotéis e venda de áreas 

nas faixas de praia.  

Por outro lado, vislumbra-se a iminência de ocorrer um novo boom imobiliário, a exemplo do que 

ocorreu na década de 1980, com de implantação de inúmeros empreendimentos hoteleiros voltados 

para o segmento de lazer de “sol e praia”, os denominados resorts, a maioria incentivados pelo 

financiamento público, atraídos pelas isenções fiscais, os baixos custos dos terrenos e da mão-de-obra, 

como ocorreu em Maragogi/AL e Porto de Galinhas/PE (SOUSA & SELVA, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06 – Via de Penetração Sul 

Fonte: Acervo Geosistemas, 2010. 
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2.2.3 Unidades de Conservação na Área de Influência da APA de Guadalupe 

 

I. Contexto de Pernambuco 

 

Em Pernambuco existem oito Áreas de Proteção Ambiental, estando as maiores sob administração 

federal. Excetuando-se a APA da Chapada do Araripe, as Áreas de Proteção Ambiental em Pernambuco 

encontram-se no domínio da Mata Atlântica, das ilhas oceânicas e dos ambientes marinhos.  

Entre as APA estaduais, Guadalupe é a maior e foi a primeira a ser criada, a contar com zoneamento e a 

ter um plano de gestão preliminar. Engloba partes dos territórios de quatro municípios e limita-se com a 

APA de Sirinhaém, cuja regulamentação e elaboração de Plano de Manejo não foram concluídas até essa 

data. 

Uma Floresta Nacional e uma Reserva Extrativista, ambas sob a gestão do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) completam o quadro das Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável. 

Sob a administração estadual se encontram oito Unidades de Conservação de Proteção Integral, todas 

no domínio da Mata Atlântica: um Parque Estadual e uma Estação Ecológica, ambos com sistema de 

gestão definidos, e seis Refúgios de Vida Silvestre formalmente criados, mas ainda não implementados.  

Duas Reservas Biológicas federais se destacam em Pernambuco pela importância na conservação de 

fragmentos florestais significativos: a ReBio de Saltinho, considerada Zona de Preservação da Vida 

Silvestre da APA de Guadalupe e a ReBio de Serra Negra, no Sertão do São Francisco, com expressivo 

remanescente de mata serrana em matriz de caatinga. Além dessas, dois Parques Nacionais (sendo que 

o PARNA Catimbau não teve ainda sua área regularizada) integram o conjunto de Unidades de 

Conservação de Proteção Integral federais em Pernambuco. 
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Figura 07 – Mapa com as unidades de conservação do entorno. 
Fonte: CPRH, 2009. 
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i. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DOS CORAIS 

 

A APA Costa dos Corais foi criada pelo Decreto Federal em outubro de 1997.  Ela abrange os Estados de 

Alagoas e Pernambuco, numa extensão de aproximadamente 150 Km, que vai de Maceió, em Alagoas, 

ao município de Rio Formoso, em Pernambuco.  

A APA abrange um total de 413.563 hectares, distribuídos em 135 Km de costa de 13 municípios, 

adentrando 18 milhas náuticas do oceano Atlântico. É a maior unidade de conservação marinha do 

Brasil. No Estado de Alagoas ela abrange os municípios de Maceió, Barra de Santo Antônio, São Luís do 

Quitunde, Passo de Camaragibe, São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras, Japaratinga e Maragogi. Já 

em Pernambuco os municípios abrangidos são: São José da Coroa Grande, Barreiros, Tamandaré e Rio 

Formoso.  

Segundo o artigo 1º do Decreto de crição da APA os seus objetivos são: 

I - garantir a conservação dos recifes coralígenos e de arenito, com sua fauna e flora; 

II - manter a integridade do habitat e preservar a população do Peixe-boi marinho (Trichechus manatus); 

III - proteger os manguezais em toda a sua extensão, situados ao longo das desembocaduras dos rios, 

com sua fauna e flora; 

IV - ordenar o turismo ecológico, científico e cultural, e demais atividades econômicas compatíveis com 

a conservação ambiental; 

V - incentivar as manifestações culturais e contribuir para o resgate da diversidade cultural regional. 

Um destaque especial deve ser dado ao art 3º do mesmo decreto de criação que estabelece: 

Art . 3º Fica considerada como Zona de Uso Especial, nos termos da Resolução CONAMA nº 10, de 

14 de dezembro de 1988 (publicada no Diário Oficial da União de 11 de agosto de 1989), a Área de 

Proteção Ambiental de Guadalupe no Estado de Pernambuco, criada pelo Decreto Estadual nº 

19.635, de 13 de março de 1997. 

 

O destaque é feito em função do Decreto de criação da APA Costa dos Corais reconhecer e referir-se a 

APA de Guadalupe criada meses antes. 

O artigo 4º do decreto determina que na implantação e gestão da APA Costa dos Corais serão adotadas 

as seguintes medidas: 

I - elaboração do zoneamento ambiental a ser regulamentado por instrução normativa do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, definindo as atividades a 

serem permitidas ou incentivadas em cada zona e as que deverão ser restringidas e proibidas; 
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II - utilização dos instrumentos legais e dos incentivos financeiros governamentais, para assegurar a 

proteção da biota, o uso racional do solo e outras medidas referentes à salvaguarda dos recursos 

ambientais; 

III - aplicação de medidas legais destinadas a impedir ou evitar o exercício de atividades causadoras de 

degradação ambiental; 

IV - divulgação das medidas previstas neste Decreto, objetivando o esclarecimento da comunidade local 

sobre a APA e suas finalidades; 

V - promoção de programas de educação ambiental, turismo ecológico, extensão rural e saneamento 

básico; 

VI - incentivo ao reconhecimento de Reservas Particulares do Patrimônio Natural-RPPN, instituídas pelo 

Decreto nº 1.922, de 5 de junho de 1996, junto aos proprietários, cujas propriedades encontram-se 

inseridas, no todo ou em parte, nos limites da APA. 

A APA Costa dos Corais está, também, em fase de elaboração do seu plano de manejo. 

 

ii. RESERVA ECOLÓGICA DE SALTINHO 

 

A Reserva Biológica de Saltinho foi estabelecida como tal em 1983, pelo Decreto Nº 88744. Antes disso, 

desde que o Engenho Saltinho passou à propriedade da União, Saltinho foi um Horto Florestal e tornou-

se uma Estação Florestal Experimental (EFLEX) em 1967.  

Vários experimentos com espécies arbóreas nativas e exóticas foram ali implantados, em consonância 

com as metas nacionais vigentes na década de 60 do século XX, de incentivo ao desenvolvimento 

florestal do país por meio do fortalecimento da silvicultura, notadamente com espécies de rápido 

crescimento (dos gêneros Eucalyptus e Pinus). Assim, a maior extensão da área experimental foi 

ocupada com ensaios de competição de espécies de Eucalyptus e avaliação de crescimento de pinheiros 

tropicais, embora também se encontrem experimentos com espécies nativas brasileiras, originárias de 

diferentes domínios florísticos.  

No entanto, a maior valor de Saltinho sempre residiu no expressivo remanescente de floresta ombrófila 

ali existente, que justificou sua instituição como unidade de conservação de proteção integral, a maior e 

mais importante da Mata Atlântica pernambucana. Conta com 475 ha situados nos municípios de 

Tamandaré (cerca de 94% de sua extensão total) e Rio Formoso, com acesso pela PE-60, limitando-se 

com engenhos e tendo canaviais circundando seu perímetro.  

A vegetação existente é classificada como formações florestais secundárias do domínio da Floresta 

Ombrófila Densa de Terras Baixas e por áreas abrangendo sistemas vegetacionais secundários. Nos 

trechos mais conservados da floresta ombrófila observa-se estrutura florestal bem desenvolvida, dossel 

com altura entre 20 e 25 metros e indivíduos emergentes com mais de 40 metros de altura.  

O Plano de Manejo da Rebio de Saltinho foi elaborado em 2003 e a unidade de conservação conta com 

Conselho Gestor instalado. A elaboração do Plano de Manejo da Unidade permitiu estabelecer os seus 

objetivos específicos de manejo, transcritos a seguir: 
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- Contribuir para a conservação da diversidade biológica dos Recifes Costeiros da foz do rio 

Mamocabas; 

- Proteger as espécies raras, endêmicas e ameaçadas da flora nativa, em especial, Lacistema 

robusta; 

- Proteger as espécies raras, endêmicas e ameaçadas da mastofauna nativa, em especial, Lontra 

longicaudis (lontra), Cyclopes didactylus (tamanduá-i), Leopardus pardalis (jaguatirica), 

Leopardus tigrinus (gato-do-mato-pequeno), Leopadus wiedii (gato-maracajá), Monodelphis 

americana (cuíca-de-três-listras); 

- Proteger as espécies raras, endêmicas e ameaçadas da avifauna nativa, em especial, o Tangara 

fastuosa (pintor verdadeiro), Thalurania watertonii (beija flor da costa violeta), Ramphocelus 

bresilius (tiê-sangue), Euphonia pectorralis (ferro-velho) e Tangara cyanocephala (saíra); 

- Proteger as espécies raras, endêmicas e ameaçadas da herpetofauna nativa, em especial 

Enyalius catenatus (lagarto), Dendrophidium dendrophis (cobra) e Hyla atlantica (perereca); 

- Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade da Mata Atlântica nordestina 

ocorrente no Litoral Sul do estado de Pernambuco; 

- Propiciar o desenvolvimento de pesquisas científicas, estudos e monitoramento ambiental dos 

recursos naturais na Unidade de Conservação e educação ambiental; 

- Propiciar a conectividade entre a REBIO e fragmentos florestais; 

- Contribuir, na condição de área-núcleo, com os objetivos da Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica.(IBAMA, 2003) 

Como Declaração de Relevância da Unidade, estabelecida a partir dos objetivos específicos, o 

Plano de Manejo da Reserva Biológica de Saltinho enuncia: 

 Ser uma importante amostra da Mata Atlântica nordestina, em especial da Zona da 
Mata Sul de Pernambuco; 

 Contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos da Mata 
Atlântica nordestina; 

 Contribuir para a conservação da diversidade biológica dos recifes costeiros da foz do rio 
Mamocabas; 

 Proteger espécies raras, endêmicas e ameaçadas da fauna e da flora nativa; 

 Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade da Mata Atlântica 
nordestina ocorrente no Litoral Sul do estado de Pernambuco; 

 Propiciar o desenvolvimento de pesquisas científicas, estudos e monitoramento 
ambiental dos recursos naturais na Unidade de Conservação, além de atividades de 
educação ambiental; 

 Propiciar a conectividade entre a REBIO e outros fragmentos florestais; 

 Contribuir como área-núcleo para os objetivos da constituição e manutenção da Reserva 
da Biosfera da Mata Atlântica. IBAMA, 2003 
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iii. A APA DE SIRINHAÉM  

 

A Área de Proteção Ambiental, APA de Sirinhaém foi criada pelo Decreto N.º 21 229, de 28 de dezembro 

de 1998. A região está situada nos municípios de Sirinhaém e Rio Formoso e abrange uma área de 6.589 

ha (Seis mil quinhentos e oitenta e nove hectares). 

Constitui-se o objetivo geral da APA de Sirinhaém, definido em Decreto, a “promoção do 

desenvolvimento sustentável, baseado na implementação de programas de desenvolvimento 

econômico-social, voltados às atividades que protejam e conservem os ecossistemas naturais essenciais 

à biodiversidade, visando à melhoria da qualidade de vida da população”. Os objetivos específicos 

definidos estão baseados no compromisso de garantir: 

I. o ecossistema estuarino bem conservado e monitorado; 

II. a atividade pesqueira desenvolvida de forma sustentável; 

III. a comunidade ambientalmente conscientizada; 

IV. a proteção e recuperação da Mata Atlântica; 

V. a disponibilidade dos recursos hídricos subterrâneos e superficiais sem contaminação; 

VI. a diversificação das atividades econômicas, voltadas para o turismo, a produção e o 

desenvolvimento sustentável. 

 

A APA de Sirinhaém tem sua gestão a cargo da Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH. À época de 

sua criação, foi definido enquanto providência para implantação da APA de Sirinhaém, a elaboração de 

seu Plano de Manejo e do sistema de gestão da área.  

Atualmente, em fase de elaboração, o Plano de Manejo deverá definir o Zoneamento e Plano de Gestão, 

com a indicação das diretrizes e normas de uso e ocupação, as atividades a serem encorajadas, 

limitadas, restringidas ou proibidas em cada zona, considerando a legislação aplicável e o que 

estabelece o Decreto nº 21.972, Zoneamento Ecológico Ecológico Econômico-ZEEC.  

Também está prevista a formação de seu Conselho Gestor, composto de forma colegiada e paritária.  

A APA de Sirinhaém possui, em seus limites, como Zona de Conservação da Vida Silvestre, a área 

estuarina do Rio Sirinhaém, protegida pela Lei Estadual n.º 9.931 de 11 de dezembro de 1986. 
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CAPÍTULO 3 
A ESTRUTURA FUNDIÁRIA 
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3.1  A ESTRUTURA FUNDIÁRIA 

 

As características socioambientais e a história de uso de terras da Mata Meridional definiram o perfil 

fundiário e ocupação do solo no território da APA de Guadalupe. O conflito gerado pela forma de 

apropriação das terras é latente na região apesar de projetos e programas de assentamento 

coordenados pela FETAPE. Na Tabela 1 se apresentam dados do IBGE de 2006, caracterizando a 

distribuição de estabelecimentos agropecuários na microrregão, por classe de tamanho. 

Observa-se a grande concentração de terras, na Mata Meridional com menos de 10% de 

estabelecimentos com área variando entre 20 e 2500 ha ocupando 87,215 da área e um grande número 

de pequenas propriedades, 78,33%, com menos de 20ha ocupando apenas 14,32% da área de 

estabelecimentos.  

A Figura 08 foi elaborada com vista a reunir e melhor analisar os dados da Tabela 1, apresentando as 

porcentagens de número e área dos estabelecimentos na Mata Meridional de Pernambuco, por classes 

de tamanho. Observa-se que 76,4% dos estabelecimentos agropecuários têm menos de 10 ha, 

ocupando 8% da área total da microrregião. Por outro lado, propriedades com mais de 1000 ha 

correspondem a 0,3% dos estabelecimentos e representam mais de 40% da área. Esses dados revelam o 

problema de acesso à terra existente na região que de um lado aponta para a existência de produtores 

sem área para produzir e por outro a premente necessidade de uma política agrária. 

 

Figura 08 – Porcentagem de área e número de estabelecimentos agropecuários na microrregião Mata Meridional de 

Pernambuco. 

Fonte: Organizado a partir dos dados do Censo Agropecuário, IBGE, 2006. 
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Essa estrutura fundiária, ditada pela monocultura extensiva voltada para a exportação, é de difícil 

modificação e certamente marcou as relações socioeconômicas e as formas de apropriação e uso dos 

recursos naturais na zona açucareira, mas os projetos de assentamentos da reforma agrária passaram a 

representar uma nova realidade em Pernambuco, notadamente na Zona da Mata. Nas Tabelas 2, 3 e 4 

se apresentam a relação de assentamentos nos municípios das microrregiões da Mata Meridional e de 

Suape.  

Tabela 01 - Número e área dos estabelecimentos agropecuários na microrregião Mata Meridional de Pernambuco, em 2006
a 

Categoria de tamanho 

Mata Meridional 

Número de 
estabelecimentos 

(unidades) 

Número de 
estabelecimentos 

(%) 

Área de 
estabelecimentos 

(ha) 

Área de 
estabelecimentos 

(%) 

Total
1
 15.459 100,00 443.666 100,00 

Mais de 0 a menos de 0,1 ha 489 3,16 17 0,00 

De 0,1 a menos de 0,2 ha 552 3,57 76 0,02 

De 0,2 a menos de 0,5 ha 800 5,17 248 0,06 

De 0,5 a menos de 1 ha 653 4,22 395 0,09 

De 1 a menos de 2 ha 1.588 10,27 1.789 0,40 

De 2 a menos de 3 ha 1.144 7,40 2.396 0,54 

De 3 a menos de 4 ha 811 5,25 2.486 0,56 

De 4 a menos de 5 ha 724 4,68 2.944 0,66 

De 5 a menos de 10 ha 3.608 23,34 24.638 5,55 

De 10 a menos de 20 ha 1.742 11,27 21.767 4,91 

De 20 a menos de 50 ha 787 5,09 22.777 5,13 

De 50 a menos de 100 ha 163 1,05 10.805 2,44 

De 100 a menos de 200 ha 177 1,14 23.651 5,33 

De 200 a menos de 500 ha 191 1,24 63.044 14,21 

De 500 a menos de 1000 ha 114 0,74 76.043 17,14 

De 1000 a menos de 2500 ha 27 0,17 36.413 8,21 

De 2500 ha e mais 10 0,06 154.179 34,75 

Produtor sem área 1.879 12,15 - - 

(a)Tabela organizada por meio do Sistema IBGE de Recuperação Automática  - SIDRA. Disponível em: 

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/default.asp?z=t&o=1&i=P 

Nota:  
1 - A categoria Total inclui os estabelecimentos que declararam ter mais de uma condição legal das terras.  
Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 2006 

 
 
Tabela 2. Projetos de assentamentos sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 
nas Microrregiões Mata Meridional e Suape, em Pernambuco, 2010 

 

Município Nome  Área (ha) 
Nº de 

famílias 
(original) 

Nº de famílias 
(retificado) 

Água Preta PA Camurim Grande 1.768,80 131 158 

Água Preta PA Canoa Rachada 1.496,19 110 123 

Água Preta PA  Dois Braços 227,40 22 27 
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Água Preta PA  Milharal 122,04 12 13 

Água Preta PA Ourives/Palmeira 461,70 50  

Água Preta PA Pedra Imã 625,07 46 49 

Água Preta PA Privilégio 546,00 52 56 

Água Preta PA Santa Tereza 852,19 100  

Água Preta PA São Joaquim 226,67 20  

Água Preta PA São José do Espalhado I 432,16 32 38 

Água Preta PA Souza, Mangueira e Parna 2.399,69 230 292 

Água Preta PA Engenho Flor de Maria 558,78 144 143 

Água Preta PA Engenho Florescente 431,83 88 88 

Amaraji PA Bom Jesus 234,76 25  

Amaraji PA Cícero Gomes 351,25 38  

Amaraji PA Eng. Riachão do Norte 487,00 52  

Amaraji PA Engenho Tapuia 239,43 23 23 

Amaraji PA Estivas 1.153,80 117  

Amaraji PA Manhoso 172,42 20  

Amaraji PA Não Pensei 287,37 16  

Amaraji PA Raiz de Dentro 439,87 27 36 

Amaraji PA Rinoceronte 847,80 77  

Barreiros PA Baeté 557,60 55  

Barreiros PA Bom Jardim 787,45 47 80 

Barreiros PA Cachoeira Alta 396,66 120  

Barreiros PA Duas Barras 241,25 26  

Barreiros PA Linda Flor 445,70 43  

Barreiros PA Mascate 756,60 74  

Barreiros PA Oiteiro Alto 122,09 11 11 

Barreiros PA Pau Ferro 536,80 52  

Barreiros PA Piaba de Baixo 581,50 53  

Barreiros PA Serra d’água do Una 532,00 52  

Barreiros PA Tibiri 959,00 92 84 

Barreiros PA Una 666,13 88 60 

Belém de Maria PA Barro Branco 389,46 25 36 

Belém de Maria PA Passagem de Areia 222,82 21  

Belém de Maria PA Sítio do Meio 556,08 60  

Cabo PA Arariba de Padra 512,50 62  

Cabo PA Eng. Arariba de Baixo 881,25 170  

Cabo PA Olinda 145,72 10 17 

Cabo PA Engenho Potozi 167,86 55 55 

Catende PA Gov. Miguel Arraes 23.409,23 4300  

Catende PA Padre Cícero 214,60 20  

Condado PA Patrimônio 262,94 16 89 

Cortês PA Gurjaú 478,99 37 38 

Escada PA Bela Vista 235,46 23 33 

Escada PA Cachoeira 220,88 15  

Escada PA Criméia 338,00 42 43 

Escada PA Engenho Pirauria 838,40 77  

Escada PA Giqui/Arimunã 1.121,80 110  

Continuação Tabela 2 
Município 

Nome Área (ha) 
Nº famílias 
(original) 

Nº  famílias 
(retificado) 

Escada PA Santa Maria 333,60 27 35 

Gameleira PA Dona 668,53 69 52 

Gameleira PA Engenho Pareirinha 767,51 98 99 

Gameleira PA Primoroso 1.379,94 81 96 
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FONTE: INCRA, 2010 

 

 

Gameleira PA Engenho Frescundim 1.048,03 195 268 

Ipojuca PA Bonfim 202,67 17  

Ipojuca PA Crauassu e Amazonas 1.136,06 98 130 

Ipojuca PA Gaipió 1.147,00 90 106 

Ipojuca PA Pirajá 387,51 33 38 

Ipojuca PA Queluz 280,42 25 29 

Ipojuca PA Soledade 871,88 70 90 

Ipojuca PA Engenho Fortaleza 509,00 59 59 

Joaquim Nabuco PA Estrela do Norte 847,46 84  

Joaquim Nabuco PA Cachoeira Furada 133,40 27 27 

Palmares PA Riqueza 261,76 21  

Palmares PA São João da Prata 1.007,74 71 106 

Palmares PA Serra Azul 515,80 39  

Ribeirão PA Engenho Cajuí 192,18 12 12 

Ribeirão PA Águas Claras 150,09 30 30 

Ribeirão PA Serrinha 865,19 135 157 

Rio Formoso PA Amaraji 1.082,97 96  

Rio Formoso PA Engenho Cipó 444,00 45  

Rio Formoso PA Minguito 864,90 68  

Rio Formoso PA São João 328,70 31  

Rio Formoso PA Serra D’água 417,80 35 37 

S. Benedito do Sul PA Eng. Fortaleza/Progresso 508,94 33 35 

S. Benedito do Sul PA São José 229,00 26 19 

S.J.da Coroa Grande PA Arassu 186,00 16  

S.J.da Coroa Grande PA Boca da Mata 129,00 13  

S.J.da Coroa Grande PA Campinas 345,00 33 38 

S.J.da Coroa Grande PA Gindaí 497,00 47  

S.J.da Coroa Grande PA Mundo Novo 243,98 16  

S.J.da Coroa Grande PA Passagem Velha 580,00 51 60 

S.J.da Coroa Grande PA Pau Amarelo 428,00 42  

S.J.da Coroa Grande PA Serra D’água 419,50 42  

S.J.da Coroa Grande PA Tentugal 1.043,50 100  

Tamandaré PA Brejo 1.149,50 100 110 

Tamandaré PA Cocal Grande 360,56 50  

Tamandaré PA Cocalzinho 223,21 28  

Tamandaré PA Coqueiros 289,50 44  

Tamandaré PA Engenho Mato Grosso 957,08 70 90 

Tamandaré PA Ilhetas 1.509,00 145  

Tamandaré PA Jundiá de Cima 468,02 38 40 

Tamandaré PA Laranjeiras 412,80 37 38 

Tamandaré PA Mascatinho 777,82 62  

Tamandaré PA Saué Grande 635,90 58  

Tamandaré PA Sauezinho 899,89 68 66 
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Tabela 3 Assentamentos do Programa Cédula da Terra, sob a coordenação da FETAPE, em municípios das microrregiões Mata 
Meridional de  Pernambuco 

 

FONTE: FEPAPE, 2010 

 
Tabela 4. Assentamentos do Programa de Crédito Fundiário, coordenados pela FETAPE, em municípios das microrregiões Mata 
Meridional de Pernambuco. 

 

A partir de dados coligidos neste trabalho, tomando-se apenas as informações dos projetos do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária, estimaram-se as áreas dos assentamentos rurais do INCRA 

na Zona da Mata pernambucana e Região Metropolitana, que perfazem 122.765,1825ha, com 57% na 

Mata Meridional (70.058 ha) e apenas 7,6% na microrregião de Suape.  

Município Associação Localidade 
Nº de 

famílias 

Cortês  Assoc. Prod. Empreendedores Rurais-Progresso  Engenho Capivara I-B 22 

Cortês 
 Assoc. Prod. Empreendedores Rurais-
Promissão  Engenho Capivara I-A 19 

Gameleira  Terra Nova - Assoc. Prod. Empreendores Rurais  Sítio Santa Rita 21 

São Benedito. do 
Sul 

 Assoc. Prod. e Produtoras de São Benedito do 

Sul  Engenho Roncador 30 

São Benedito do 
Sul  Assoc. Prod. Rurais e Amigos da Natureza  

Engenho Serra Grande/Boa 
Fé 13 

Tamandaré 
 Mont'Santo - Assoc. Prod. Rurais Amigos da 
Natureza  Fazenda. Deserto A e B 12 

Xexéu  Assoc. Comunitária do Eng. Limão  Engenho Liberdade 25 

Município Associação Localidade Área (ha) 
Número 

de famílias 

Água Preta Associação Comunitária dos Trabalhadores do 
Engenho Cumbe de Cima 

Fazenda Santa 
Clara 

180,66 14 

Tamandaré Associação dos Pequenos Produtores da Fazenda 
do Porto 

Fazenda Porto 150,55 17 

Amaraji Associação dos Trabalhadores Rurais dos 
Assentados no Assentamento Santa Helena 

Engenho 
Caboclo 

113,89 12 

Amaraji 
Associação dos Seringueiros de Riachão do Sul 

Lessa de 
Andrade 

34,63 5 
 

FONTE: FETAPE, 2010 
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As frações de terras dos cinco municípios integrantes do Território de Desenvolvimento 7, conforme a 

regionalização adotada pelo Promata, destinadas a assentamentos rurais, em 2010, encontram-se na 

Tabela 5, percebendo-se que Tamandaré e São José da Coroa Grande apresentam grande parte de seus 

territórios com esse tipo de ocupação. Pode-se estimar que cerca de 80% do território de Tamandaré é 

ocupado por assentamentos da reforma agrária, se considerarmos os assentamentos dos Programas 

Cédula da Terra e Crédito Fundiário. 

Pereira e Sousa (2008) destacam que os assentamentos rurais representam uma situação recente na 

questão agrária brasileira. A partir de 1980 esse processo foi intensificado devido às fortes pressões 

sociais, mas os mesmos autores comentam que os resultados foram tímidos e incapazes de modificar a 

estrutura fundiária do Brasil. Analisando projetos de assentamento na Zona da Mata Pernambucana, os 

pesquisadores identificaram a maioria das famílias sobrevivendo com renda monetária inferior a um 

salário mínimo mensal, ofertando produtos sem competitividade no mercado. 

 

Tabela 5. Extensão do território e das áreas de assentamentos do INCRA nos municípios de Barreiros, Rio Formoso, Sirinhaém, 
São José da Coroa Grande e Tamandaré, integrantes do Território de Desenvolvimento 7. 

Municípios 
Extensão do território 

(há) 
Área de assentamentos do INCRA 

(Km2) % 

Barreiros 
22.900 6.582,784 28,75 

Rio Formoso 33.960 3.138,368 9,24 

Sirinhaém 35.520 - 0,00 

São José da Coroa Grande 7.470 3.871,979 51,83 

Tamandaré 9.850 7.683,284 78,00 

Fonte: Organizado a partir de dados de AD-DIPER (2010); INCRA (2010). 

 

Essa situação de pobreza rural, extremamente dependente de programas oficiais de apoio e crédito, 

com pouco retorno de termos de produção e renda, faz a Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2010) 

considerar grande parte dos agricultores familiares como “residentes rurais” e não como produtores: 

Mais de dois terços dos enquadráveis (no PRONAF) geram um Valor Bruto da Produção 

tão baixo que se questiona a possibilidade de algum instrumento voltado à produção 

vir a alterar significativamente o nível de renda deste segmento. O fato é que 

produzem praticamente para o autoconsumo e não geram receita nos 

estabelecimentos. Se sua sobrevivência vêm da receita de outras fontes, seria 

justificável inclusive caracterizá-los como residentes rurais e assisti-los com políticas 

sociais e de combate à pobreza, em geral mais baratas e eficazes.(FGV, 2010) 

 

A pesquisa de Silva et al. (2009), desenvolvida em Tamandaré, confirma essas colocações: a agricultura 

não se constituiu na principal fonte de renda da maioria dos assentados entrevistados, que sobrevivem 

majoritariamente da renda proporcionada pelo trabalho em usinas da região ou na cidade, e de 

programas sociais, constituindo-se, efetivamente, em “residentes rurais”.  

Outra questão fundamental relacionada aos assentamentos rurais da Mata Pernambucana foi 

observada por Silva Jr. e Machado (2009): segundo avaliação dos autores, as terras desapropriadas e 

parceladas continuam subordinadas à lógica das usinas de açúcar e álcool, tendo havido apenas uma 
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recomposição dos arranjos territoriais e reestruturação na forma de exploração do trabalhador rural. 

Sendo assim, a política de reforma agrária pouco tem contribuído para a diversificação de culturas, 

sendo a cana-de-açúcar a cultura dominante nos assentamentos que, bem ou mal, encontram mercado 

para esse produto junto às usinas locais. Melo e Vital (2005) identificaram a importância do cultivo da 

cana-de-açúcar em assentamentos de Rio Formoso, destacando como vantagens dessa cultura o 

domínio das técnicas de cultivo, por parte dos assentados, em sua maioria antigos trabalhadores de 

usinas, além dos tratos culturais optativos, reduzindo os custos de produção, e a venda da produção 

assegurada. 

Por outro lado, a diversidade de culturas encontrada por Silva et al. (2009) em assentamentos de 

Tamandaré concorda com o que Figueiredo e Lima (2009) concluíram sobre os “sítios campesinos” 

analisados em Sirinhaém e Ribeirão: as parcelas dos assentados parece replicar o papel dos “sítios de 

moradores”, fornecendo a estabilidade produtiva necessária ao auto-sustento. Essa constatação pode 

ser em parte, contestada pelas conclusões obtidas anteriormente por Melo e Vital (2005), em Rio 

Formoso, que enfatizaram a importância da comercialização dos produtos por parte de assentados. Na 

verdade, ambas as colocações podem ser aceitas, já que resultaram de duas áreas de pesquisa distintas, 

podendo-se concluir que a comercialização dos produtos agropecuários de parcelas de assentamento 

tem mais importância em Rio Formoso do que nos assentamentos de Tamandaré. 

Por outro lado, Menezes (2000) analisa as questões relativas aos assentamentos rurais na APA de 

Guadalupe e associa-os à percepção reinante de “vetores de problemas ambientais”. A autora critica a 

postura adotada por planejadores que, condenando o modelo tradicional de agricultura familiar (sítio), 

propõem um modelo próximo aos de pequenos produtores do Sul do país, e considera que a concepção 

do Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro do Litoral Sul e da própria APA de Guadalupe busca-se 

“fazer cumprir a vocação ambiental sem levar em conta a configuração sociohistórica na qual está 

situado esse espaço”. 
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CAPÍTULO 4 

INDICADORES SÓCIO-AMBIENTAIS MUNICIPAIS NA 

ÁREA DE INFLUÊNCIA DA APA DE GUADALUPE 
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4.1. INDICADORES SÓCIO-AMBIENTAIS MUNICIPAIS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA 

APA DE GUADALUPE 

 

O uso de indicadores sócio-ambientais ou indicadores de sustentabilidade é de reconhecida importância 

no planejamento e monitoramento ambiental. No entanto, as iniciativas para desenvolvimento e 

adoção desses indicadores ainda são, no Brasil, pouco sistematizadas e desuniformes quanto à 

abordagem e à escala. Freitas e Giatti (2009) relatam esforços recentes para se conseguir indicadores de 

sustentabilidade ambiental, de saúde pública e bem-estar em escala municipal, citando aqueles 

desenvolvidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para a elaboração do estudo 

Perfil dos Municípios Brasileiro – Meio Ambiente. Para a definição do perfil ambiental dos municípios 

realizado pelo IBGE foram considerados 66 indicadores, todos eles baseados na percepção dos gestores 

e envolvendo aspectos sociais, ambientais, econômicos e institucionais. Esse conjunto de indicadores, 

no entanto, têm aplicação restrita, estando eles muitas vezes associados a simples “presença” ou 

“ausência” de equipamento, conselho ou órgão gestor, o que impossibilita inferir sobre mudanças na 

qualidade ambiental e sobre a própria validade do indicador (capacidade de avaliar o construto). 

No presente estudo, para melhor analisar os aspectos socioambientais da área de influência da APA de 

Guadalupe, buscou-se obter um conjunto de indicadores capaz de discriminar as pressões e os impactos 

nos municípios da Região de Desenvolvimento Mata Sul pernambucana (englobando 24 municípios), 

incluindo-se ainda, pela proximidade e influência exercida na APA, os municípios de Ipojuca e Cabo de 

Santo Agostinho, integrantes da microrregião de Suape. As análises iniciaram-se a partir da proposição 

de 19 indicadores primários, representados por variáveis relativas a sócio-economia, demografia, uso de 

terras, assistência social e outros aspectos, cujos dados, ao nível municipal, se encontram disponíveis 

em diferentes bancos de dados (Tabela 6). 

Procurou-se encontrar variáveis que refletissem a intensidade das forças motrizes modificadoras do 

ambiente (indicadores de pressão) e que pudessem caracterizar o estado geral da conservação do meio 

natural (indicadores de estado ou de impacto). Os indicadores de respostas são quase sempre 

resultantes de ações do poder público ou da sociedade, buscando o equacionamento de problemas e a 

melhoria das condições socioambientais das populações. 

A elaboração e/ou revisão de Planos Diretores municipais seria um possível indicador de resposta, assim 

como a participação do município em consórcios para tratamento de resíduos sólidos ou a adoção de 

coleta seletiva.  

No entanto, apesar da relevância da informação, os dados disponíveis para análise permitem avaliações 

restritas e apresentam validade duvidosa, pois não traduzem, necessariamente, a eficácia da ação. 
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Tabela 6. Variáveis analisadas para construção de indicadores sócio-ambientais para municípios da área de influência da APA de Guadalupe. 

Nº Controle Título da variável/Indicador Rótulo da variável nas Tabelas 2 
e 3 

Fonte e ano 

1 Produto interno bruto per capita PIB per capita R$ IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas 

Nacionais. 
(a) 

2 População censitária em 2000 População 2000 IBGE, Censo 2000 
(a)

  

3 População estimada em 2009 População 2009 IBGE Cidades@ 
(a)

 

4 Crescimento populacional estimado de 2000 a 2009 

(em número de habitantes) 

Crescimento populacional (2000 - 

2009) 

Calculado a partir das variáveis 2 e 3. 

5 Incidência de pobreza, 2003 % pobres 2003 Mapa da pobreza e desigualdades – Municípios brasileiros, 

2003 
(a)

 

6 Número de pessoas beneficiárias do Programa Bolsa 

Família 

Bolsa família 2008 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS) 
(b)

 

7 Área do município km² Área km² IBGE Cidades@ 
(a)

 

8 Densidade demográfica (número de habitantes/ 

km² 

Densidade demográfica 2009 Calculada a partir dos dados de população estimada 

(variável 3) e área municipal (variável 8). 

9 Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal em 

2007 

IFDM 2007 Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, 

Assessoria de Pesquisas Econômicas (Firjan)
 (b)

 

10 Mudança no Índice Firjan de Desenvolvimento 

Municipal de 2000 a 2007 

IFDM (2000 – 2007) Cálculo realizado a partir de dados obtidos no site do IPEA 
(b)

 

11 Extensão de terras degradadas (erodidas, 

desertificadas, salinizadas, etc, em ha 

Terras degradadas, ha  

 

 

IBGE, Censo agropecuário Brasileiro, 2006 
(a)

 

IBGE, Censo agropecuário Brasileiro, 2006 
(a)

 

 

12 Extensão de pastagens plantadas degradadas nos 

estabelecimentos agropecuários, em ha 

Pastagens degradadas, ha 

13 Florestas plantadas, ha Florestas plantadas, ha 

14 Matas e/ou florestas em estabelecimentos 

agropecuários, exclusive áreas de preservação 

permanente e reserva legal 

Matas, ha 
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15 Matas e/ou florestas em estabelecimentos 

agropecuários, em áreas de preservação 

permanente e reserva legal 

APP e reserva legal, ha 

16 Porcentagem de matas e/ou florestas em APP e RL % APP e reserva legal Calculada em função da variável 5, em relação a área total 

de estabelecimentos agropecuários, de acordo com o 

Censo Agropecuário (2006) 

17 Existência de algum tipo de esgotamento sanitário Esgotamento sanitário IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e 

Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico, 2008.
(a)

  

18 Presença de áreas de risco no perímetro urbano que 

demandam drenagem especial  

Riscos/drenagem 

19 Coleta ou recepção de resíduos sólidos de saúde 

sépticos 

Coleta resíduos sépticos 

(a) Consultado em: IBGE Cidades@, 2010. Disponível em http://www.ibge.gov.br/cidadesat/ 
(b) Consultado em: IPEA, 2010. Disponível em  http://www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ 
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Os dados obtidos para cada uma das variáveis nos 26 municípios se encontram nas Tabelas 7 e 8. 

Observa-se os baixos valores de PIB per capita em toda a Mata Sul, diferenciando-se dos encontrados no 

Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, onde a dinâmica econômica de serviços, comércio e indústrias, 

fortemente incrementada pelo Complexo Industrial Portuário de Suape, gera valores de produção muito 

mais elevados. 

O decréscimo no número de habitantes em alguns municípios da Mata Sul parece ser resultado da 

estagnação econômica e das menores oportunidades de emprego e renda: encontrou-se correlação 

significativa entre o PIB per capita em 2007 e o crescimento populacional (coeficiente de correlação 

linear de Pearson r de 0,64). Por outro lado, não houve correlação entre o PIB e a incidência de pobreza2 

(r=-0,06), demonstrando que o crescimento econômico, nessa região, não foi acompanhado por 

distribuição de renda e redução de desigualdades sociais. A incidência de pobreza era, conforme dados 

do IBGE de 2003, superior a 50% em quase a totalidade dos municípios da Mata Sul e microrregião de 

Suape. 

Dois municípios que integram a APA de Guadalupe estavam nos limites da amplitude da incidência de 

pobreza: Sirinhaém, com o índice mais baixo (45,9%), e Tamandaré, com a maior porcentagem de 

pessoas pobres da região (69,02%). Os valores de PIB per capita nos dois municípios, por sua vez, não 

diferiram de forma expressiva, encontrando-se pouco acima da média na Mata Sul (R$ 4.024,38).  

Em todos os municípios houve aumento no Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal entre 2000 e 

2007. Esse índice, calculado em função de um conjunto de variáveis relativas a emprego e renda, saúde 

e educação, que varia de 0 a 1, tendo, na área de influência da APA de Guadalupe, alcançado o valor 

médio de 0,5740, com pequena amplitude de variação (coeficiente de variação de 10,9%). 

 

                                                           
2
 Para os cálculos foram usados os valores do ano de PIB total e incidência de pobreza no ano de 2003, sendo o 

primeiro não integrante dos indicadores primários testados nesse estudo. 
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Tabela 7. Indicadores sócio-ambientais primários da dimensão sócio-econômica para 26 municípios da Mata Sul e microrregião de Suape, na zona de influência da APA de Guadalupe, PE 
(municípios integrantes da APA em destaque; detalhes de variáveis e fontes de dados na Tabela 6) 

 
Município PIB per 

capita 
2007 R$

 

População 
2000 

População 
2009 

Crescimento 
populacional 
(2000-2009) 

Incidência 
pobreza 2003 % 

Bolsa familia 
2008 

Área km² Densidade. 
demográfica 

2009 

IFDM 
2007 

IFDM 
2000-
2007 

Água Preta 3196 28814 30792 1978 67,18 4343 543 56,7 0,5305 0,1373 

Amaraji 3549 21309 20509 -800 61,09 2886 235 87,3 0,5579 0,0729 

Barreiros 3260 39139 43911 4772 61,09 4796 233 188,5 0,5407 0,1371 

Belém de Maria 3145 10626 9703 -923 67,73 1588 69 140,6 0,5451 0,1468 

Cabo de Santo 
Agostinho 17244 152977 171583 18606 57,01 16598 448 383,0 0,6824 0,0115 

Catende 3490 31257 35251 3994 55,72 4305 207 170,3 0,5434 0,1234 

Chã Grande 4130 18729 17924 -805 57,94 2556 70 256,1 0,5635 0,1471 

Cortês 5485 12681 11712 -969 54,88 1372 101 116,0 0,6189 0,2227 

Escada 3902 57341 62604 5263 58,44 7267 347 180,4 0,4938 0,0891 

Gameleira 2942 24003 27823 3820 64,26 3485 258 107,8 0,5200 0,1381 

Ipojuca 76418 59281 75512 16231 62,83 6584 527 143,3 0,6950 0,0300 

Jaqueira 3135 11653 12642 989 63,73 1662 89 142,0 0,5838 0,0589 

Joaquim Nabuco 4078 15925 16498 573 57,24 2361 122 135,2 0,5138 0,0674 

Maraial 4592 14706 12303 -2403 63,17 1800 196 62,8 0,5656 0,1904 

Palmares 5391 55790 58819 3029 54,20 6570 337 174,5 0,6771 0,2293 

Pombos 3800 23730 22120 -1610 56,25 3819 208 106,3 0,5583 0,0787 

Primavera 5180 11477 12364 887 58,67 1611 110 112,4 0,6083 0,1808 

Quipapá 3030 23519 25603 2084 66,50 3037 231 110,8 0,4941 0,1076 

Ribeirão 3743 41853 39317 -2536 54,85 5928 288 136,5 0,6186 0,1726 

Rio Formoso 6107 20764 21815 1051 50,72 2033 240 90,9 0,6120 0,1698 

Município PIB per População População Crescimento Incidência Bolsa familia Área km² Densidade. IFDM IFDM 
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capita 
2007 R$

 
2000 2009 populacional 

(2000-2009) 
pobreza 2003 % 2008 demográfica 

2009 
2007 2000-

2007 

S. Benedito do Sul 3211 10477 10838 361 63,99 1761 157 69,0 0,5072 0,1476 

S. José da Coroa 
Grande 3182 13971 18555 4584 66,31 2126 69 268,9 0,5259 0,1113 

Sirinhaém 4561 33046 38610 5564 45,90 3966 379 101,9 0,5785 0,1086 

Tamandaré 4381 17281 18999 1718 69,02 2465 190 100,0 0,5695 0,0747 

Vitória de Santo 
Antão  6149 117609 126399 8790 49,88 15071 372 339,8 0,7122 0,1507 

Xexéu 2946 13597 14887 1290 64,53 2112 111 134,1 0,5090 0,1819 

 

Fonte: IBGE Cidades. 
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Tabela 8. Indicadores sócio-ambientais primários da dimensão ambiental para 26 municípios da Mata Sul e microrregião de Suape, na zona de influência da APA de Guadalupe, PE (municípios 

integrantes da APA em destaque; detalhes de variáveis e fontes de dados na Tabela 6) 

Municípios 
Terras 

degradadas  
(ha) 

Pastagens 
degradadas 

(ha) 

Florestas 
plantadas 

(ha) 

Matas 
(ha) 

APP e 
reserva 

legal( ha) 

% de APP e 
reserva legal 

Esgotamento 
sanitário 

(1=Sim; 0=Não) 

Risco/drenagem 
(1=Sim; 0=Não) 

Coleta de resíduos 
sépticos (1=Sim; 

0=Não) 

Água Preta 478 210 10 1446 1770 3,81 1 1 1 

Amaraji 56 794 14 271 2689 10,62 1 0 1 

Barreiros 6 598 0 92 478 3,51 1 0 0 

Belém de Maria 13 183 0 93 2 0,04 1 1 1 

Cabo de Sato 
Agostinho 81 36 5 557 618 2,43 1 1 1 

Catende 0 0 0 172 635 5,66 1 1 1 

Chã Grande 6 160 111 246 128 1,95 1 0 1 

Cortês 0 0 0 202 15 0,24 1 1 1 

Escada 4 63 0 149 304 2,48 0 1 1 

Gameleira 8 21 0 761 84 0,59 1 1 1 

Ipojuca 7 58 13 97 246 2,00 0 1 1 

Jaqueira 6 143 0 3788 3048 7,25 1 1 1 

Joaquim Nabuco 0 18 0 137 0 0,00 1 1 1 

Maraial 0 321 0 86 14 0,02 1 1 0 

Palmares 527 1068 0 606 687 2,58 1 1 0 

Pombos 96 177 0 50 301 3,08 1 0 0 

Primavera 0 0 0 49 17 0,24 0 1 1 

Quipapá 9 198 0 821 364 1,83 1 0 1 

Ribeirão 175 293 0 52 188 1,67 1 1 1 

Rio Formoso 14 48 0 24 23 0,40 1 1 1 

São Benedito do Sul 4 111 23 263 1063 8,04 1 1 1 
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S. José da Coroa 
Grande 0 4 0 366 0 0,00 0 1 1 

Sirinhaém 4 35 199 1106 312 1,42 1 1 1 

Tamandaré 66 126 0 58 538 1,04 0 0 1 

Vitória de Santo Antão  65 828 0 436 597 3,56 1 1 1 

Xexéu 0 0 0 721 200 1,46 1 0 0 

Fonte: IBGE Cidades. 
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Os dados relativos aos indicadores primários da dimensão ambiental (Tabela 3) são menos 

informativos e confiáveis, pois têm abordagem limitada e, no que se referem ao uso de terras, se 

baseiam em questionários. Incoerências internas entre as bases de dados do próprio IBGE foram 

facilmente constatadas nessas análises e já haviam sido relatadas por Sampaio e colaboradores 

(2002) quando, ao buscarem encontrar índices de pressão antrópica para Pernambuco, identificaram 

“grandes deficiências nos dados do IBGE” e mostraram “a fragilidade das estatísticas brasileiras, que 

não resistem a uma análise mais rigorosa” (SAMPAIO et al., 2002). 

Mas, cientes do problema, procurou-se minimizá-lo estimando variáveis relativas a partir de uma 

mesma base de dados (Censo Agropecuário 2006) e essas medidas permitiram delinear uma 

aproximação da realidade na qual a atividade florestal é inexpressiva, há significativas extensões de 

terras degradadas e as áreas com cobertura florestal nos estabelecimentos agropecuários 

representam, em média, 5,45% da área desses estabelecimentos. Considerando-se apenas as áreas 

de preservação permanente e reservas legais, protegidas pela Lei Nº4771/1965 (Código Florestal), 

observa-se uma porcentagem média 2,54% da área das propriedades, pouco mais de um décimo do 

que seria esperado com o cumprimento apenas do requerimento de 20% de reserva legal nas 

propriedades rurais. 

Já quanto aos aspectos de saneamento ambiental, as variáveis relativas a serviço de esgotamento 

sanitário e coleta e/ou recepção de resíduos sólidos sépticos puderam discriminar a presença desses 

serviços em 21 municípios da área de influência da APA; enquanto 19 apresentam riscos ambientais 

que demandam drenagem especial.  

Foram aplicadas técnicas de análise estatística multivariada para buscar a redução o número de 

variáveis e possibilitar, a partir de combinações lineares, a identificação de indicadores de pressão e 

de estado. A Análise de Componentes Principais permitiu a extração dos componentes mais 

importantes, entre os quais foram verificadas as variáveis (indicadores primários) mais 

correlacionadas. Com as sete variáveis, nova análise foi procedida, sendo possível identificar dois 

componentes principais, responsáveis por 75% da variação dos dados, que podem ser considerados 

um Indicador de Pressão (tendo como variáveis componentes População em 2000, População em 

2009, Densidade demográfica e, em sentido contrário, o IFDM) um Indicadores de Estado (integrado 

pelas variáveis Matas existentes nos estabelecimentos agropecuários, exclusive as áreas de 

preservação permanente e reserva legal; Matas nos estabelecimento agropecuários situadas em 

áreas de preservação permanente e reserva legal; e Porcentagem de matas nas áreas protegidas 

como área de preservação permanente e reserva legal, nos estabelecimentos agropecuários). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unidade Executora
Estadual do
PRODETUR DE
PERNAMBUCO   

 

41 
Rua Hermógenes de Morais, 120 - Madalena – CEP 50.610-160 – Recife-PE 

Fone/Fax: (81) 3445-7033 – CNPJ: 70.073.275/0001-30 – E-mail: geosistemas@ geosistemas.com.br 

 

Na Figura 09 se apresenta a distribuição dos escores dos municípios correspondentes a esses dois 

indicadores. 

 

 

Figura 09. Distribuição dos municípios da área de influência da APA de Guadalupe de acordo com os escores dos 

indicadores de pressão-resposta. Municípios integrantes da APA em destaque.  

Fonte: Acervo Geosistemas, 2010. 

 

Observa-se que os municípios integrantes da microrregião de Suape, além de Vitória de Santo Antão, 

destacam-se pelos elevados escores do componente 1 (indicador de pressão), enquanto Jaqueira, 

Amaraji, Água Preta e São Benedito do Sul são os municípios da Mata Sul que apresentam melhor 

estado de conservação ambiental, considerando apenas os aspectos ligados à cobertura florestal. 

Entre os municípios integrantes da APA de Guadalupe, Sirinhaém diferencia-se sutilmente dos 

demais pela maior extensão de cobertura florestal remanescente, enquanto Rio Formoso se 

encontra entre os municípios com piores escores deste indicador. Barreiros é o município, entre os 

quatro, que sofre maior pressão demográfica, embora esse efeito, na APA, deva aparecer diluído 

pela pequena fração do território desse município que faz parte da unidade de conservação.  

Os indicadores desenvolvidos, além de proporcionar o monitoramento futuro das ações 

implementadas na APA de Guadalupe, permite verificar que, após mais de uma década de 

implantada, essa estratégia de conservação não tem rendido resultados suficientes, capazes de 

alterar o grau de degradação dos ambientes naturais. 
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CAPÍTULO 5 

AMBIENTE, CULTURA E HISTÓRIA 
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5.1 O PATRIMÔNIO CULTURAL NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA APA DE GUADALUPE 

 

Para análise da área de influência da APA de Guadalupe do ponto de vista do seu patrimônio cultural, 

tem-se como referência a Região de Desenvolvimento da Mata Sul (RD 10 – denominação do 

Governo do Estado), localizada na área Sul da Mesorregião da Mata Pernambucana, com uma área 

de 5.208,6 km² e mais de 690 mil habitantes, o que corresponde a 8,2% da população 

pernambucana.  

O patrimônio cultural da Mata Sul é fortemente marcado pelos engenhos, em função da relativa 

homogeneidade dos sistemas agrícolas na Zona da Mata, organizados em torno da cana-de-açúcar, 

bem como de edificações remanescentes do sistema ferroviário implantado na região, ainda 

presente em praticamente todos os 24 municípios que compõem essa região (ver quantitativo de 

bens materiais, por categoria, no Quadro 01).  

Com a recente e contínua onda de diversificação produtiva na Mata Sul, tanto na agricultura quanto 

nas atividades industriais, municípios como Vitória de Santo Antão, Carpina, Timbaúba e Palmares 

têm se destacado com a presença de curtumes, indústrias integradoras para o beneficiamento de 

produtos avícolas, laticínios, aguardente, processamento de pescado, entre outras. Já os municípios 

de São José da Coroa Grande, Barreiros, Tamandaré, Rio Formoso e Sirinhaém têm se promovido na 

hortifruticultura, e principalmente na atividade turística de sol e mar. 

Para fins desse estudo, entende-se patrimônio cultural como o conjunto de bens que constituem 

uma herança coletiva, uma vez que são representativos para a história e para a identidade de um 

grupo social, revelando seus múltiplos aspectos. Os bens culturais são todas as atividades, modos de 

viver e agir de um grupo, bem como a manifestação material da sua cultura. Dessa forma, são bens 

culturais: a gastronomia, as construções arquitetônicas, as danças e rituais, as esculturas, os 

documentos e livros antigos, entre outros, que podem ser classificados em bens materiais ou 

imateriais, pois possuem características e naturezas diferentes. 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e a Organização para a Educação, a 

Ciência e a Cultura das Nações Unidas (UNESCO) consideram bens imateriais, as práticas, 

representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os instrumentos, objetos, 

artefatos e lugares culturais que lhes são associados. Já os bens materiais são bens móveis ou 

imóveis, de natureza concreta, ou seja, monumentos, núcleos urbanos, sítios arqueológicos e 

paisagísticos, coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos e 

arquivísticos.
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Quadro 01: Quantitativo de Bens Materiais da Mata Sul Pernambucana, por categoria 

Município Engenho 
Edifício 
Urbano 

Conjunto 
Urbano 

Sítio 
Arqueológico 

Usina / Indústria 
artesanal 

Obra pública 
ferroviária 

Arquitetura 
Religiosa 

Edifício 
Rural 

Sítio 
Histórico 

Água Preta 19 03 -- -- 01 01 -- -- -- 

Amaraji 11 03 01 01 -- 01 02 -- -- 

Barreiros 04 01 -- -- -- 01 03 -- -- 

Belém de Maria -- -- -- -- 02 -- 01 -- -- 

Catende 04 03 -- -- 01 01 -- -- -- 

Chã Grande 02 -- -- -- -- -- -- 01 -- 

Cortês -- -- -- -- -- 02 -- -- -- 

Escada 18 04 -- -- -- -- 01 01 -- 

Gameleira 02 -- -- -- 01 -- -- -- -- 

Jaqueira -- -- -- -- -- 01 -- -- -- 

Joaquim Nabuco 01 01 -- -- -- 02 -- -- -- 

Maraial -- 01 -- -- -- 02 -- -- -- 

Palmares 06 03 02 -- -- 02 02 -- -- 

Pombos 01 01 -- -- -- 01 01 -- -- 

Primavera 02 -- -- -- 02 -- -- -- -- 

Quipapá 05 01 -- -- 02 01 -- -- -- 

Ribeirão 04 01 01 -- 01 -- 01 -- -- 

Rio Formoso 07 02 03 -- -- -- 02 -- 01 

São Benedito do Sul Não informado 

S. José da Coroa Grande 01 -- -- -- 01 -- 01 -- -- 

Sirinhaém 03 02 -- -- 02 -- 04 -- -- 

Tamandaré 01 01 01 -- -- -- 04 -- -- 

Vitória de Santo Antão -- -- -- -- -- -- -- -- 01 

Xexéu Não informado 

TOTAL 91 27 08 01 13 15 22 02 02 

Fonte: FUNDARPE, 2010.
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A Região da Mata Sul possui como bens materiais tombados pelo Governo do Estado o Cine Teatro 

Apollo, em Palmares; a Fortaleza de Santo Inácio de Loyola, em Tamandaré; a Igreja de Nossa 

Senhora dos Homens Pretos e o Sítio Histórico do Monte das Tabocas, em Vitória de Santo Antão. 

Tombados pelo IPHAN temos o Convento de Santo Antônio, em Sirinhaém.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como bens em processo de tombamento, constam a Estação Ferroviária de Sousa e a Estação 

Ferroviária de Potosi, em Água Preta; a Estação Ferroviária de Barreiros; o Conjunto Ferroviário de 

Catende; a Estação Ferroviária de Cortês - Sede e a Estação Ferroviária Ilha de Flores, em Cortês; o 

Conjunto Ferroviário de Escada; o Conjunto Ferroviário de Gameleira; o Conjunto Ferroviário de 

Jaqueira - Sede e o Conjunto Ferroviário - Frei Caneca, em Jaqueira; o Conjunto Ferroviário de 

Joaquim Nabuco – Sede e a Estação Ferroviária Pumati, em Joaquim Nabuco; o Conjunto Ferroviário 

de Maraial; o Conjunto Ferroviário de Palmares; o Conjunto Ferroviário de Pombos; a Estação 

Ferroviária de Quipapá; o Conjunto Ferroviário de Ribeirão; a Casa Grande do Engenho Estrela do 

Norte, em Rio Formoso; a Estação Ferroviária São Benedito do Sul – Sede e a Estação Ferroviária de 

Igarapeba, em São Benedito do Sul; a Igreja de São José de Botas de Ouro, em Tamandaré; o 

Sobradinho e a Estação Ferroviária de Vitória do Santo Antão (ver lista completa do patrimônio 

cultural da Mata Sul anexa).  

 

 

 
Figura 10 – Fortaleza de Santo Inácio de Loyola, Tamandaré.  

Fonte: Acervo Geosistemas, 2010. 
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A partir dessa lista, observa-se que a Mata Sul apresenta um total de 30 bens materiais protegidos 

por lei, sendo destes, um tombado em nível federal, 04 em nível estadual, dois em processo de 

tombamento federal e 23 em processo estadual. Esse quantitativo de bens culturais protegidos é 

bastante significativo em relação às demais regiões do estado, sendo superado apenas pela Região 

Metropolitana do Recife, com 153 bens e sucedido pela Mata Norte com 28 bens – Quadro 02. 

A preservação do patrimônio cultural do Estado de Pernambuco é considerada uma das premissas 

para a promoção do desenvolvimento socioeconômico regional, aliada principalmente à atividade 

turística, através da criação de roteiros turístico-culturais, como uma alternativa de interpretação do 

patrimônio que pode promover geração de renda para a comunidade, utilizando o patrimônio de 

forma sustentável. 

Desde 2005, a Secretaria de Turismo do Estado, em parceria com o Ministério do Turismo, tem 

desenvolvido rotas turísticas através do Programa de Regionalização do Turismo, no intuito de criar 

novos produtos turísticos para expandir e direcionar a demanda turística do estado para outras 

regiões menos exploradas turisticamente, mas com grande potencial.  

Em 2008, a promoção desses novos roteiros foi reforçada com a criação do Programa Pernambuco 

Conhece Pernambuco, que vêm buscando a estruturação da oferta turística estadual para um público 

local/regional que ainda desconhece os atrativos turísticos de Pernambuco. Na região da Mata Sul, 

 
Figura 11 – Convento de Santo Antônio, Sirinhaém.  

Fonte: Acervo Fernando Diniz, 2007. 
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estes programas formataram dois grandes roteiros: a Rota Costa dos Arrecifes e a Rota Águas da 

Mata Sul.  

 

Quadro 02 – Bens Materiais protegidos do Estado de Pernambuco por Região de Desenvolvimento (RD) 

Região de 

Desenvolvimento 

Bens com Tombamento 

Definitivo 

Bens em Processo de 

Tombamento Total 

IPHAN Estado de PE IPHAN Estado de PE 

Metropolitana 67 38 20 28 153 

Mata Sul 01 04 02 23 30 

Mata Norte 12 03 03 10 28 

Fonte: Fundarpe (2009). 

 

A Rota Águas da Mata Sul envolve os municípios de Palmares, São Benedito do Sul e Quipapá (Figura 

12 – Mapa da Rota). A Empresa Pernambucana de Turismo (EMPETUR) apresenta essa região como 

“um verdadeiro banho de natureza e história”, como pode ser observado no material promocional 

desse roteiro – Figura 14 (EMPETUR, 2009a).  

A Rota Costa dos Arrecifes envolve os municípios que integram a APA de Guadalupe, Sirinhaém, Rio 

Formoso, Tamandaré e Barreiros, além de São José da Cora Grande (Figura 13 – Mapa da Rota). 

Diferentemente da rota descrita anteriormente, a Empetur apresenta esta como uma região em 

função apenas de suas belezas naturais: “algumas das praias mais bonitas do Estado, coqueirais, 

areia branca e águas mornas esperam por você” (EMPETUR, 2009b). Apenas quando descreve 

sucintamente as cidades e atrativos, o material promocional destaca a arquitetura religiosa dos 

municípios, os antigos engenhos e o Forte de Tamandaré.  

Dessa forma, oferta-se a possibilidade de realizar circuitos turísticos integrando os seus atrativos que 

vão desde mirantes, cachoeiras, bicas e córregos naturais, a bela arquitetura de antigos engenhos, à 

tradição da poesia e da resistência negra à época dos Quilombos dos Palmares.  

Outro roteiro turístico cultural que está em desenvolvimento na região de influência da APA de 

Guadalupe é a Rota Civilização do Açúcar, promovida pelo SEBRAE, em conjunto com os Governos 

dos Estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas, com apoio do Ministério do Turismo. O roteiro visa 

estruturar a herança cultural adquirida desde o início da colonização brasileira, à oferta de estruturas 

de serviços sofisticadas para o lazer, diversão e oportunidade de negócios (SEBRAE, [200-]). 

Em junho do corrente ano, a região foi atingida por fortes chuvas que causaram graves danos a 

alguns municípios, tanto nas áreas residenciais quanto nos imóveis históricos, que já se encontravam 

em estado regular de conservação. Apesar dos esforços para atendimento à comunidade, ainda são 

necessárias muitas ações do município e Estado para que os locais possam ser reconstruídos e saírem 

do atual estado de calamidade (Figura 15). 
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Figura 12 – Mapa da Rota Águas da Mata Sul.  Fonte: Acervo Geosistemas, 2010. 
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Figura 13 – Mapa da Rota dos Arrecifes.  Fonte: Acervo Geosistemas, 2010. 
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Figura 14 – Material Promocional da Rota Águas da Mata Sul – Programa PE conhece PE. 
Fonte: EMPETUR, 2009.0 

 

Quanto ao patrimônio imaterial da região, são identificados no inventário preliminar da Fundarpe (2010, 

ver lista completa anexa) um grande número de blocos carnavalescos e grupos de pastoril; artesanato 

em madeira, papel, cestaria, trançados e cerâmica; e uma gastronomia rica à base de frutos do mar, mas 

que também contempla pratos como carne de sol, mão-de-vaca e galinha de cabidela. A Mata Sul 

apresenta ainda calendário de festejos populares por todo o ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 15: Imagem de Rodovia na Mata Sul em estado de calamidade. 

Fonte: tassiaoliveirape.blogspot.com. Jun/2010. 
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ANEXO A – ACERVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA MATA SUL, POR MUNICÍPIO3 

ÁGUA PRETA 
 
Distância da Capital: 125 km 
População: 29.508 habitantes 
Data de Fundação: 12/05/1879 Lei Provincial n.º 1.405 
Dia de feira: Sábado 
Padroeira: São José da Agonia 
Festividades: São Sebastião, carnaval, festas juninas, emancipação política, Santa Terezinha e carnaval fora de 
época. 
Principais atividades econômicas: Agropecuária, educação, indústria de transformação, administração pública, 
defesa e seguridade social e outras atividades. 
 
BENS MATERIAIS 
EDIFÍCIO URBANO ISOLADO 
Biblioteca Pública Municipal 
Mercado Público Municipal Antiógenes Ferreira 
Mercadinho de Água Preta 
 
ENGENHO 
Casa grande do Engenho Alegrete 
Casa grande do Engenho Amoroso 
Casa grande do Engenho Apody 
Casa grande do Engenho Camarão 
Casa grande do Engenho Cruz de Malta 
Casa grande do Engenho Cumbe 
Casa grande do Engenho Florescente 
Casa grande do Engenho Gabinete 
Casa grande do Engenho Galo 
Casa grande do Engenho Souza 
Casa grande do Engenho Santa Helena 
Casa grande do Engenho Porto Seguro 
Casa grande do Engenho Poço D´Anta 
Casa grande do Engenho Ourives 
Casa grande do Engenho Guarany 
Casa grande e moita do Engenho Ilha Grande 
Casa grande e destilaria do Engenho Camurim 
Casa grande, capela, moita, casaria e barracão do Engenho Gravatá 
2 casas grandes do Engenho Plaina 
 
COMPLEXO INDUSTRIAL EDIFÍCIO URBANO ISOLADO 
Usina Santa Terezinha 
 
OBRA PÚBLICA FERROVIÁRIA 
Estação Ferroviária do Engenho Potesi 
 
 
BENS IMATERIAIS 

                                                           
3
 Extraído de FUNDARPE. Festival Pernambuco Nação Cultural: Educação patrimonial para a Mata Sul. 

1. ed. Recife: FUNDARPE, 2010. 
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FOLCLORE 
Boi Teimoso 
Blocos carnavalescos 
 
GASTRONOMIA:  
Carne de sol 
Licores 
Mamuê 
Mão de vaca 
Pituzada 
 
ARTESANATO 
Em madeira 
Em papel 
Cestaria e trançados 
Bruxas de panos 
Cerâmica 
Tarrafas 
 
EVENTO E FESTA POPULAR 
São João 
Festa de São José da Agonia 
Aniversário da cidade - 03 de junho 
Equipamentos e Espaços de Convivência Cultural 
 
EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA CULTURAL 
ESPAÇO DESTINADO A INFORMAÇÃO CULTURAL 
Auditório do Colégio Municipal Padre Francisco Geraedts 
Biblioteca Pública Municipal 
 
ESPAÇO DESTINADO A ATIVIDADE ESPORTIVA 
Ginásio de Esportes Juarez Lins de Holanda 
Estádio Municipal José Silveira Coutinho 
 
ESPAÇO DESTINADO A LAZER, ESPETÁCULOS E RECREAÇÃO 
Thuide Cats 
 
ESPAÇO DESTINADO A FESTA, EXPOSIÇÃO E ESPORTE REGIONAL 
Parque Estácio Varjal - Engenho Santa Helena 
 
 

AMARAJI 
 
Distância da Capital: 101,6 km 
População: 24.149 habitantes 
Data de Fundação: 09/11/1889 Lei Provincial n.º 2.137 
Dia de feira: Sábado 
Padroeira: São José 
Festividades: Santo Amaro, São Pedro, São José e vaquejadas. 
Principais atividades econômicas: Agropecuária, comércio, reparação de veículos, objetos pessoais e domésticos, 
administração pública, defesa e seguridade social, outras atividades. 
 
 



 

Unidade Executora
Estadual do
PRODETUR DE
PERNAMBUCO   

 

57 
Rua Hermógenes de Morais, 120 - Madalena – CEP 50.610-160 – Recife-PE 

Fone/Fax: (81) 3445-7033 – CNPJ: 70.073.275/0001-30 – E-mail: geosistemas@ geosistemas.com.br 

 

BENS MATERIAIS 
EDIFÍCIO URBANO ISOLADO 
Mercado Público Municipal 
Câmara dos Vereadores (tombado) 
Prédio da Secretaria de Educação Municipal 
 
IGREJA 
Igreja Matriz de São José da Boa Esperança 
Igreja de Santo Amaro 
 
CONJUNTO URBANO 
Vila de São Vicente (Vila dos Velhinhos) 
 
ENGENHO 
Casa grande do Engenho Palmares 
Casa grande do Engenho Sete Ranchos 
Casa grande do Engenho Animoso 
Casa grande do Engenho Guloso 
Casa grande do Engenho Amaraji D'água 
Casa grande do Engenho Riacho de Pedras 
Casa grande do Engenho Riachão do Sul 
Casa grande do Engenho Raiz de Dentro 
Casa grande do Engenho Tranquilidade 
Casa grande do Engenho Timorante 
Casa grande do Engenho Autonomia 
 
OBRA PÚBLICA RODOVIÁRIA 
Ponte Ferroviária 
 
SÍTIO ARQUEOLÓGICO 
Pedra da Pichanana 
 
BENS IMATERIAIS 
FOLCLORE 
Bloco Lá Vem Urdinho 
Bloco do Caixão 
Bloco do Bambú 
Bloco os Morangas 
Bloco Zefa Tá Mió 
Bloco Os Sem Vergonhas 
Bacamarteiros 
Quadrilha Chamego na Roça 
 
 
GASTRONOMIA 
Buchada de bode 
Mão de vaca 
Rabada 
Sarapatel 
Munguzá 
Tapioca 
Pé-de-Moleque 
Cocorote 
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ARTESANATO 
Em palha de bananeira 
 
EVENTO E FESTA POPULAR 
São João 
São Pedro 
Aniversário da cidade - 23 de julho 
 
EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA CULTURAL 
ESPAÇO DESTINADO A INFORMAÇÃO CULTURAL 
Museu Municipal 
Centro Cultural Erasmo Alves 
Biblioteca Municipal 
 
ESPAÇO DESTINADO A LAZER, ESPETÁCULOS E RECREAÇÃO  
Clube Municipal dos Tamarindos 
 
 

BARREIROS 
 
Distância da Capital: 108,8 km 
População: 41.748 habitantes 
Data de Fundação: 13/05/1853 Lei Provincial n.º 314 
Dia de feira: Sábado 
Padroeira: Nossa Senhora da Saúde e São Miguel Arcanjo. 
Festividades: São Miguel, Nossa Senhora da Saúde, carnaval, festas juninas, mês de Maria e Natal. 
Principais atividades econômicas: Agropecuária, comércio, reparação de veículos, objetos pessoais e domésticos, 
educação, administração pública, defesa e seguridade social, indústria de transformação e outras atividades 
 
BENS MATERIAIS 
EDIFÍCIO URBANO ISOLADO 
Prefeitura Municipal (sobrado eclético) 
 
IGREJA 
Igreja Matriz 
Ruínas da Igreja de São Gonçalo do 
Amarante 
Igreja de São Miguel 
 
ENGENHO 
Casa Grande e senzala do Engenho 
Bombarda 
Casa Grande do Engenho Muitas Cabras 
Casa Grande do Engenho Cachoeira Linda 
Três casas grandes do Engenho Caracu 
 
OBRA PÚBLICA FERROVIÁRIA 
Estação Ferroviária Muitas Cabras 
 
ATRATIVO AMBIENTAL 
Banho da Tonta. Queda d'agua formada por rochas e uma ilhota 
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BENS IMATERIAIS 
FOLCLORE 
Bloco carnavalesco da Latinha (domingo e terça-feira de carnaval). 
Pastoril do Grupo Jovem da Matriz de São 
Miguel 
 
GASTRONOMIA 
Peixada 
Pirão de Garapeba 
 
ARTESANATO 
Em madeira 
 
EVENTO E FESTA POPULAR 
Festa de São Miguel 
Festa de Nossa Srª da Saúde 
Aniversário da cidade - 19 de julho 
 
EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA CULTURAL 
ESPAÇO DESTINADO A ATIVIDADE ESPORTIVA 
Estádio Municipal Luiz Brito Bezerra de Melo 
ESPAÇO DESTINADO A LAZER, ESPETÁCULOS E RECREAÇÃO: AABB 
 
 

BELÉM DE MARIA 
 
Distância da Capital: 150,1km 
População: 9.649 habitantes 
Data de Fundação: 31/12/1958 Lei Estadual n.º 3.340 
Dia de feira: Sexta-feira 
Padroeira: Nossa Senhora das Dores 
Festividades: Nossa Senhora das Dores, São João, São José e Festa do Comércio. 
Principais atividades econômicas: Agropecuária, comércio, reparação de veículos, objetos pessoais e domésticos, 
educação e outras atividades. 
 
BENS MATERIAIS 
IGREJA 
Igreja de Nossa Senhora das Dores 
 
INDÚSTRIA ARTESANAL 
Casa de farinha da Barra 
Casa de farinha do Sr Vicente Veloso dos 
Santos 
 
BENS IMATERIAIS 
FOLCLORE 
Boi Teimoso 
Guerreiro de Zé Pretinho 
Mamulengo Antônio da Silva 
Batalhão de Bacamarteiros de 
Batateiro 
 
GASTRONOMIA 
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Carne de sol 
Licores 
Mamuê 
Mão de vaca 
Pituzada 
 
ARTESANATO 
Em madeira 
Cestaria e trançados 
Bruxas de panos 
Tarrafas 
Bordados 
Tecelagem 
 
EVENTO E FESTA POPULAR 
Festa de São José 
Festa de Nossa Srª das Dores 
Festa do Comércio 
Aniversário da cidade - 31 de dezembro 
 
EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA CULTURAL 
ESPAÇO DESTINADO A INFORMAÇÃO CULTURAL 
Auditório do ENA 
 
ESPAÇO DESTINADO A ATIVIDADE ESPORTIVA 
Ginásio Poliesportivo do ENA 
 
 

CATENDE 
 
Distância da Capital: 137,4 km 
População: 33.479 habitantes  
Data de Fundação: 11/09/1928 Lei Estadual nº 1.931 
Dia de feira: Sábado 
Padroeira: Nossa Senhora de Sant'Anna 
Festividades: Nossa Senhora Sant'Ana, São Sebastião, carnaval e São João. 
Principais atividades econômicas: Agropecuária, comércio, reparação de veículos, objetos pessoais e domésticos, 
indústria de transformação, educação e outras atividades. 
 
BENS MATERIAIS 
EDIFÍCIO URBANO ISOLADO 
Casarão da Rua Ismael Filho, 61 
Antigo Cine Teatro 
Prédio da Policlínica Gouveia de Barros 
 
ENGENHO 
Casa grande do Engenho Granito 
Casa grande do Engenho Monte Alegre 
Casa grande do Engenho Pau D´Arco 
Casa grande do Engenho Tabairé 
 
COMPLEXO INDUSTRIAL 
Casario e usina da Usina Catende 
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OBRA PÚBLICA FERROVIÁRIA 
Estação Ferroviária 
 
BENS IMATERIAIS 
FOLCLORE 
Agremiação carnavalesca “ A Mulher da Sombrinha” 
Bumba meu boi do Sr. Cariri 
Pelandrilha 
 
GASTRONOMIA 
Carne de sol 
Bode assado 
Pituzada 
 
ARTESANATO 
Em madeira 
Cestaria e trançados 
Bruxas de panos 
Tarrafas 
Bordados 
Tecelagem 
 
EVENTO CULTURAL 
Domingo da Praça 
 
EVENTO E FESTA POPULAR 
Carnaval 
Semana santa 
Paixão de Cristo 
Ciclo junino 
Festa de Nossa Srª de Santana e dos Santos Reis 
Aniversário da cidade - 11 de setembro 
 
ESPAÇO DESTINADO A ATIVIDADE ESPORTIVA 
Ginásio de Esportes Ascenso Ferreira 
 
ESPAÇO DESTINADO A LAZER, ESPETÁCULOS E RECREAÇÃO 
Catende Clube 
Clube Leão XIII 
 
ESPAÇO DESTINADO A FESTA, EXPOSIÇÃO E ESPORTE REGIONAL 
Parque de cavalhadas do Bar Beira Rio 
 
 

CHÃ GRANDE 
 
Distância da Capital: 79,9 km 
População: 17.563 habitantes 
Data de Fundação: 20/12/1963 Lei Estadual n.º 4.961 
Dia de feira: Segunda-feira 
Padroeira: São Sebastião 
Festividades: São Sebastião, carnaval, São João, Festival Nordestino do Agricultor (novembro) e Natal. 
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Principais atividades econômicas: Agropecuária, comércio, reparação de veículos, objetos pessoais e domésticos, 
educação e outras atividades. 
 
BENS MATERIAIS 
ENGENHO 
Casa grande e moita do Engenho Japaranduba 
Casa grande e capela do Engenho Frexeiras 
 
EDIFÍCIO RURAL ISOLADO 
Sítio Mutuns 
 
BENS IMATERIAIS 
EVENTO E FESTA POPULAR 
Aniversário da cidade - 20 de dezembro 
 
EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA CULTURAL 
NÃO FOI INFORMADO 
 
 

CORTÊS 
 
Distância da Capital: 149,1 km 
População: 11.616 habitantes 
Data de Fundação: 29/12/1953 Lei Estadual n.º 1.818 
Dia de feira: Domingo 
Padroeiro: São Francisco de Assis 
Festividades: São Francisco de Assis, Banho da Cerveja, festas juninas e Festiverão. 
Principais atividades econômicas: Agropecuária, administração pública, defesa e seguridade social, indústria de 
transformação, comércio, reparação de veículos, objetos pessoais e domésticos e outras atividades. 
 
BENS MATERIAIS 
OBRA PÚBLICA FERROVIÁRIA 
Estação Ferroviária 
Estação Ferroviária da Usina Pedrosa 
 
BENS IMATERIAIS 
EVENTO E FESTA POPULAR 
Aniversário da cidade - 29 de dezembro 
 
EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA CULTURAL 
ESPAÇO DESTINADO A ATIVIDADE ESPORTIVA 
Ginásio de Esportes hilton A. Cavalcanti Filho 
 
ESPAÇO DESTINADO A LAZER, ESPETÁCULOS E RECREAÇÃO  
Centro Social de Cortês 
 
 

ESCADA 
 
Distância da Capital: 59 km 
População: 59.850 habitantes 
Data de Fundação: 19/04/1854 Lei Provincial n.º 326 
Dia de feira: Sábado 
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Padroeira: Nossa Senhora da Apresentação da Escada 
Festividades: Cavalgada, cavalhada, festas juninas, Escadareta (carnaval fora de época), festa da padroeira, Santa 
Luzia, Santa Terezinha e Nossa Senhora da Conceição. 
Principais atividades econômicas: Agropecuária, comércio, reparação de veículos, objetos pessoais e domésticos, 
indústria de transformação e outras atividades.  
 
BENS MATERIAIS 
EDIFÍCIO URBANO ISOLADO 
Farmácia Sta Terezinha 
Prédio da Biblioteca Municipal 
Casas 51 e 52 da Rua da Matriz 
 
IGREJA 
Igreja de Nossa Srª Apresentação de Escada 
 
ENGENHO 
Casa grande do Engenho Bom Jardim 
Casa grande do Engenho Contendas 
Casa grande do Engenho Canto Escuro 
Casa grande do Engenho Cotegy de Cima 
Casa grande do Engenho Criméia 
Casa grande do Engenho Firmeza 
Casa grande do Engenho Limoeirinho 
Casa grande do Engenho Limoeirinho 
Casa grande do Engenho Mussu 
Casa grande do Engenho Refresco 
Casa grande do Engenho Sapucaji 
Casa grande e capela do Engenho Frexeiras Velha 
Casa grande e capela do Engenho Jundiá Grande 
Casa grande e capela do Engenho Limoeiro Velho 
Casa grande e capela do Engenho Taquara 
Casa grande e capela da Usina Mussuassu 
Casa grande e capela do Engenho 
Conceição de Baixo 
Casa grande, capela e galeria do Engenho 
Matapiruma 
 
EDIFÍCIO RURAL ISOLADO 
Casa grande do Sítio Pompéia 
 
BENS IMATERIAIS 
FOLCLORE 
Grupo cultural Flor do Cactos (grupo de dança, teatro e quadrilha). 
Quadrilha Asa Branca. 
Arte Sacra - Semana Santa. 
(evangelização através de arte 
cênica/dramatização religiosa) 
Grupos de capoeira 
Pastoril de Jaguaribe 
Batalhão de Bacamarteiros Unidos da cidade de Escada 
 
GASTRONOMIA 
Buchada 
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Bate - bate 
Camarâozada 
Carne de sol de galinha 
Charque ao forno 
Charque de galinha 
Mel de engenho 
Pituzada 
 
ARTESANATO 
Peças em cerâmica 
 
MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA 
Grupo Show Art (dança, teatro, literatura). 
Grupo teatral Cia e Tal. 
 
EVENTO E FESTA POPULAR 
Carnaval 
Escadareta 
Ciclo junino 
Festa de Nossa Srª da Escada 
Aniversário da cidade - 24 de dezembro 
 
EVENTO ESPORTIVO 
Cavalgada Cícero Dias (parte da cidade e percorre engenhos da região). 
Cavalhada de Escada 
 
EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA CULTURAL 
ESPAÇO DESTINADO A FESTA, EXPOSIÇÃO E ESPORTE REGIONAL 
Cine Arte 
Cine Teatro Utinga 
 
ESPAÇO DESTINADO A INFORMAÇÃO CULTURAL 
Biblioteca Pública Municipal 
 
ESPAÇO DESTINADO A ATIVIDADE ESPORTIVA 
Ginásio de esportes do SESI 
Ginásio de esportes Arlindo Serra 
 
ESPAÇO DESTINADO A LAZER, ESPETÁCULOS E RECREAÇÃO 
Clube do SESI - Centro de atividades Luís Dias 
Clube Internacional de Escada 
Pirapama Futebol Clube 
 
ESPAÇO DESTINADO A FESTA, EXPOSIÇÃO E ESPORTE REGIONAL 
Parque Nossa Senhora de Escada 
 
 

GAMELEIRA 
 
Distância da Capital: 94 km 
População: 26.281 habitantes 
Data de Fundação: 07/06/1872 Lei Provincial n.º 1.057 
Dia de feira: Sábado 
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Padroeira: Nossa Senhora da Penha 
Festividades: Nossa Senhora da Penha, aniversário da cidade (13/12), festas juninas e Semana da Cultura 
(outubro). 
Principais atividades econômicas: Agropecuária, comércio, reparação de veículos, objetos pessoais e domésticos, 
indústria de transformação e outras atividades. 
 
BENS MATERIAIS 
ENGENHO 
Casa grande do Engenho Antas 
Casa grande e capela do Engenho Bom 
Sucesso 
 
COMPLEXO INDUSTRIAL 
Duas casas de força, usina e casario da Usina 
Cachoeira Lisa 
 
BENS IMATERIAIS 
EVENTO E FESTA POPULAR 
Aniversário da cidade - 13 de dezembro 
 
EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA CULTURAL 
NÃO FOI INFORMADO 
 
 

JAQUEIRA 
 
Distância da Capital: 147 km 
População: 12.102 habitantes 
Data de Fundação: 28/09/1995 Lei Estadual n.º 11.255 
Dia de feira: Sábado 
Padroeira: Nossa Senhora Aparecida 
Festividades: Nossa Senhora Aparecida 
Principais atividades econômicas: Agropecuária, administração pública, defesa e seguridade social, indústria de 
transformação e outras atividades. 
 
BENS MATERIAIS 
OBRA PÚBLICA FERROVIÁRIA 
Estação ferroviária de Jaqueira 
 
BENS IMATERIAIS 
EVENTO E FESTA POPULAR 
Aniversário da cidade - 28 de setembro 
 
EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA CULTURAL 
NÃO FOI INFORMADO 
 
 

JOAQUIM NABUCO 
 
Distância da Capital: 119 km 
População: 15.947 habitantes 
Data de Fundação: 29/12/1953 Lei Estadual n.º 1.818 
Dia de feira: Sábado 
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Padroeiro: São José 
Festividades: Carnaval, festas juninas e São José 
Principais atividades econômicas: Agropecuária, indústria de transformação, administração pública, defesa e 
seguridade social, comércio, reparação de veículos, objetos pessoais e domésticos e outras atividades. 
 
BENS MATERIAIS 
EDIFÍCIO URBANO ISOLADO 
Edifício da Farmácia Sanitária 
 
ENGENHO 
Casa grande do Engenho Flor da Ilha 
 
OBRA PÚBLICA FERROVIÁRIA 
Estação ferroviária - Sede 
Estação ferroviária da Usina Pumati 
 
Bens Imateriais 
EVENTO E FESTA POPULAR 
Nabuketa - último final de semana de setembro (festa com apresentação de grupos locais e bandas de forró) 
Aniversário da cidade - 04 de junho 
 
EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA CULTURAL 
NÃO FOI INFORMADO] 
 
 

MARAIAL 
 
Distância da Capital: 154,1 km 
População: 12.352 habitantes 
Data de Fundação: 11/09/1928 Lei Estadual n.º 1.931 
Dia de feira: Sábado 
Padroeira: Nossa Senhora das Dores 
Festividades: Carnaval, Nossa Senhora das Dores, festas juninas, emancipação política e natal. 
Principais atividades econômicas: Agropecuária, indústria de transformação, comércio, reparação de veículos, 
objetos pessoais e domésticos e outras atividades. 
 
BENS MATERIAIS 
EDIFÍCIO URBANO ISOLADO 
Educandário de São José e Chalés - Distrito de Frei Caneca 
 
OBRA PÚBLICA FERROVIÁRIA 
Estação ferroviária - Sede 
Estação ferroviária - Distrito de Frei Caneca 
 
BENS IMATERIAIS 
EVENTO E FESTA POPULAR 
Aniversário da cidade - 11 de setembro 
 
EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA CULTURAL 
NÃO FOI INFORMADO 
 
 

PALMARES 
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Distância da Capital: 120,2 km 
População: 56.643 habitantes 
Data de Fundação: 24/05/1873 Lei Provincial n.º 1.093 
Dia de feira: Sábado 
Padroeira: Nossa Senhora da Conceição 
Festividades: São Sebastião, São João, Nossa Sra.Sant'Ana, São José e Forromares 
Principais atividades econômicas: Comércio, reparação de veículos, objetos pessoais e domésticos e agropecuária, 
educação e indústria de transformação e outras atividades. 
 
BENS MATERIAIS 
EDIFÍCIO URBANO ISOLADO 
Cine-teatro Apolo (Prédio do final do século XIX) 
Casa do Alto do Inglês (construída no final do século XIX) 
Casa de Ascenso Ferreira 
 
IGREJA 
Igreja Matriz de Nossa Srª da Conceição dos Montes (diocese) 
Igreja Presbiteriana (construída em 1903) 
 
CONJUNTO URBANO 
Casario da Rua Visconde de Rio Branco  
Casario das praças Ismael Gouveia e Maurity 
 
ENGENHO 
Casa grande do Engenho Paul. 
Casa grande do Engenho Verde 
Casa grande da Usina Serro Azul 
Casa grande do Engenho Barra do dia 
Casa grande do Engenho Jaqueira 
Casa grande, casario e moita do Engenho 
Humaitá 
 
OBRA PÚBLICA FERROVIÁRIA 
Conjunto ferroviário 
Estação ferroviária 
 
OBRA PÚBLICA RODOVIÁRIA 
Ponte de ferro de Pirangi 
 
BENS IMATERIAIS 
FOLCLORE 
Clube carnavalesco as Puaras 
Clube carnavalesco Turma da Cocota 
Clube carnavalesco Papa Folia 
Caboclinhos Índio da Flores 
Clube dos Lenhadores 
Guerreiro do Riachão 
Pastoril 
 
GASTRONOMIA 
Acari de coco 
Carne de sol 
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Licores 
Mão de vaca 
 
ARTESANATO 
Em couro 
Em madeira 
Bordado 
Objetos de metal 
 
EVENTO CULTURAL 
Festival de Teatro Infantil 
 
EVENTO E FESTA POPULAR 
Festa de Nossa Sra. da Conceição dos Montes 
Festa de Santa Luzia 
Festa de Santo Amaro 
Festa de São José 
Festa de São Sebastião 
Ciclo Junino 
Aniversário da cidade - 09 de junho 
 
EVENTO ESPORTIVO 
Cavalhada de Palamares 
 
EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA CULTURAL 
ESPAÇO DESTINADO A FESTA, EXPOSIÇÃO E ESPORTE REGIONAL 
Cine Teatro Apolo 
 
ESPAÇO DESTINADO A INFORMAÇÃO CULTURAL 
Fundação Casa da Cultura Hermilo Borba Filho 
Auditório da Escola Agrícola 
Auditório do Colégio Cenecista 
Auditório do Cine Teatro Apolo 
Biblioteca Ascenso Ferreira 
Biblioteca Pública de Palmares 
Biblioteca Regional da Mata Sul 
Museu Telles Júnior 
Centro Cultural de Palmares 
 
ESPAÇO DESTINADO A ATIVIDADE ESPORTIVA 
Estádio Ulisses Arcanjo de Oliveira 
Estádio Olímpico de Souza Cruz (Ferroviário) 
Ginásio Professor Galtemir Lins 
 
ESPAÇO DESTINADO A LAZER, ESPETÁCULOS E RECREAÇÃO 
AABB 
Clube Lenhadores 
 
ESPAÇO DESTINADO A MULTIATIVIDADES 
Pátio de eventos Luís Gonzaga 
 

POMBOS 
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Distância da Capital: 59,9 km 
População: 21.810 habitantes 
Data de Fundação: 20/12/1963 Lei Estadual n.º 4.989 
Dia de feira: Domingo 
Padroeira: Nossa Senhora dos Impossíveis 
Festividades: Carnaval, festas juninas, Festa do Abacaxi e Natal. 
Principais atividades econômicas: Agropecuária, comércio, reparação de veículos, objetos pessoais e domésticos, 
transporte, armazenagem e comunicação, educação e outras atividades. 
 
BENS MATERIAIS 
EDIFÍCIO URBANO ISOLADO 
Casa eclética 
 
CAPELA 
Capela do Engenho São João Novo (construída em 1800) 
 
ENGENHO 
Casa grande do Engenho São João Novo 
 
OBRA PÚBLICA FERROVIÁRIA 
Estação Ferroviária 
 
BENS IMATERIAIS 
EVENTO E FESTA POPULAR 
Procissão de Nossa Sra. Dos Impossíveis, padroeira da cidade (18/01). 
Desfile cívico (07/09). 
Movimento artístico e cultural (13 e 14/08). 
Procissão da Assunção de Nossa Sra. (15/08). 
Festa do Abacaxi (10, 11 e 12/10) 
Aniversário da cidade - 11 de dezembro 
 
EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA CULTURAL 
ESPAÇO DESTINADO A LAZER, ESPETÁCULOS E RECREAÇÃO 
Clube Municipal Bido Krause 
 
 

PRIMAVERA 
 
Distância da Capital: 81,6 km 
População: 11.853 habitantes 
Data de Fundação: 20/12/1963 Lei Estadual n.º 4.984 
Dia de feira: Sábado 
Padroeiro: Santo Antônio 
Festividades: Carnaval, apresentação da Paixão de Cristo (Semana Santa), Nossa Senhora das Dores, Padre Cícero, 
festas juninas, Abertura do Verão (em setembro, no Parque da Cachoeira do Urubu) e Cavalgada da Paz 
(dezembro) 
Principais atividades econômicas: Agropecuária, indústria de transformação e outras atividades. 
 
BENS MATERIAIS 
ENGENHO 
Casa grande do Engenho Preferência 
Casa grande e capela do Engenho Cabeça de Negro 
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INDÚSTRIA ARTESANAL 
Casa de farinha do Sítio dos Pilões 
Casa de farinha do Sr. José Neto 
 
ATRATIVO AMBIENTAL 
Parque Ecoturístico Cachoeira do Urubú, com piscinas, bicas e trilhas ecológicas 
 
BENS IMATERIAIS 
FOLCLORE 
Quadrilha Perigosas Peruas 
 
GASTRONOMIA 
Acari de coco 
Aruê de coco 
Carne de sol 
Pituzada 
 
EVENTO E FESTA POPULAR 
Festa de Santo Antonio 
Aniversário da cidade - 30 de dezembro 
 
EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA CULTURAL 
ESPAÇO DESTINADO A ATIVIDADE ESPORTIVA 
Estádio da Jaqueira 
Quadra Municipal de Primavera 
 
ESPAÇO DESTINADO A LAZER, ESPETÁCULOS E RECREAÇÃO 
Clube Municipal de Primavera 
 
ESPAÇO DESTINADO A FESTA, EXPOSIÇÃO E ESPORTE REGIONAL 
Parque de Cavalhada da Vila São João 
 
 

QUIPAPÁ 
 
Distância da Capital: 186 km 
População: 24.197 habitantes 
Data de Fundação: 12/05/1879 Lei Provincial n.º 1.402 
Dia de feira: Sábado 
Padroeira: Nossa Senhora da Conceição 
Festividades: Carnaval, festas juninas, Natal e o Festival da Canção Brasileira 
Principais atividades econômicas: Agropecuária, administração pública e seguridade social, comércio, reparação 
de veículos, objetos pessoais e domésticos, educação e outras atividades. 
 
BENS MATERIAIS 
EDIFÍCIO URBANO ISOLADO 
Antiga Cadeia Pública de Quipapá 
 
ENGENHO 
Engenho Laje Bonita, fundado em 1890. 
Casa grande e moita do Engenho Jussara 
Casa grande e aqueduto do Engenho Quelfés ou Três Marias 
Duas casas grandes e capela do Engenho Água Branca de Uraba 
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Duas casas grandes e capela do Engenho Pelada 
 
INDÚSTRIA ARTESANAL 
Engenho de rapadura Laje Bonita 
Casa de farinha do Sr. Pereira 
 
OBRA PÚBLICA FERROVIÁRIA 
Estação Ferroviária 
 
BENS IMATERIAIS 
GASTRONOMIA 
Buchada 
Carne de sol 
Chá de veado 
Mão de vaca 
Rabada 
 
ARTESANATO 
Bordados 
Cestaria e trançados 
 
EVENTO E FESTA POPULAR 
Festa de São Sebastião 
Micapá 
Aniversário da cidade - 19 de maio 
 
EVENTO ESPORTIVO 
Vaquejada de Quipapá 
 
EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA CULTURAL 
ESPAÇO DESTINADO A INFORMAÇÃO CULTURAL 
Auditório da Câmara Municipal 
Auditório do Colégio Municipal 
Fernando Pessoa de Melo 
 
ESPAÇO DESTINADO A ATIVIDADE ESPORTIVA: Estádio capitão João de Brito 
 
 

RIBEIRÃO 
 
Distância da Capital: 87 km 
População: 38.755 habitantes  
Data de Fundação: 11/09/1928 Lei Estadual n.º 1.931 
Dia de feira: Sábado 
Padroeira: Nossa Senhora de Sant'Anna 
Festividades: Carnaval, festas juninas e Nossa Senhora de Sant'Anna 
Principais atividades econômicas: Agropecuária, comércio, reparação de veículos, objetos pessoais e domésticos, 
indústria de transformação e outras atividades. 
 
BENS MATERIAIS 
EDIFÍCIO URBANO ISOLADO 
Antiga Tipografia Brasil, construído em 1914 
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IGREJA 
Igreja Nossa Srª Auxiliadora, século XIX, localizada na Usina Estreliana 
 
CONJUNTO URBANO 
Casario – Sede 
 
INDÚSTRIA ARTESANAL 
Casa de farinha no Engenho Poços 
 
ENGENHO 
Casa grande do Engenho Bastiões 
Casa grande do Engenho Caité 
Casa grande do Engenho Laje 
Casa grande do Engenho Retiro 
 
BENS IMATERIAIS 
FOLCLORE 
Bloco da Galinha (apresenta-se do domingo de carnaval). 
Quadrilha Tradicional 
Maracatu Tradicional Cambindas, fundado em 1917. 
 
EVENTO E FESTA POPULAR 
Festa da Cana - último domingo de janeiro 
(realizada pela Associação Comercial e Prefeitura) 
Aniversário da cidade - 11 de setembro 
 
EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA CULTURAL 
ESPAÇO DESTINADO A INFORMAÇÃO CULTURAL 
Centro Cultural José Mariano 
 
 

RIO FORMOSO 
 
Distância da Capital: 91 km 
População: 21.024 habitantes 
Data de Fundação: 20/05/1833 
Dia de feira: Sábado 
Padroeiro: São José 
Festividades: Carnaval, São José, Nossa Senhora do Rosário (outubro), Sagrado Coração de Jesus (novembro) e a 
comemoração do dia da Batalha do Reduto (07/02) 
Principais atividades econômicas: Agropecuária, indústria de transformação, educação, comércio, reparação de 
veículos, objetos pessoais e domésticos e outras atividades. 
 
BENS MATERIAIS 
EDIFÍCIO URBANO ISOLADO 
Sede do Centro Cultural Municipal/ Museu Histórico prédio da antiga Intendência. 
Igreja Matriz de Nossa Srª do Rosário de São José 
 
IGREJA 
Igreja do Livramento 
 
CONJUNTO URBANO 
Casar io (duas edi f icações com referências à arquitetura colonial). 
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Sobrados da Praça de São José 
Sobrados da Praça Agamenon Magalhães 
 
ESPAÇO E EQUIPAMENTO URBANO 
Obelisco Cruzeiro do Reduto (Em homenagem aos heróis da resistência á invasão holandesa na Batalha do Reduto 
07/02/1733) 
 
ENGENHO 
Casa Grande do Engenho Bom Jardim 
Casa Grande do Engenho Mato Grosso 
Casa Grande do Engenho Changuá 
Casa grande e capela do Engenho Pedra de Amolar 
Ruínas da capela do Engenho Mamucaba 
Senzala do Engenho Santa Cruz 
Engenho Machados 
 
SÍTIO HISTÓRICO 
Sítio histórico do Reduto 
 
ATRATIVO AMBIENTAL 
Ria do Rio Formoso 
Pedra de Santa Inês na praia fluvial do Rio Formoso 
 
BENS IMATERIAIS 
GASTRONOMIA 
Ensopado de caranguejo 
Funji de massa de mandioca 
Mamuê 
Moqueca de peixe 
Tapioca 
 
MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA 
Cia. Iobuguassú de Arte e Cultura (grupo cultural fundado em 2001 e que atua com dança, arte cênica, artesanato, 
música e literatura) 
Cangaceiros do Forró 
Flor do Campo 
EVENTO E FESTA POPULAR 
Corpus Christi 
Festa de Nossa Srª do Rosário 
Festa de São José 
Festa do Sagrado Coração 
Dia da Batalha do Reduto 
Aniversário da cidade - 11 de junho 
 
EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA CULTURAL 
ESPAÇO DESTINADO A ATIVIDADE ESPORTIVA 
Ginásio Esportivo 
 
ESPAÇO DESTINADO A LAZER, ESPETÁCULOS E RECREAÇÃO 
Centro da Juventude 
 

SÃO BENEDITO DO SUL 
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Distância da Capital: 172,5 km 
População: 9.790 habitantes 
Data de Fundação: 20/12/1963 Lei Estadual nº 4.980 
Dia de feira: Sábado 
Padroeiro: São Benedito do Sul 
Festividades: Santos Reis, Musicart, São Sebastião , carnaval, Semana Santa, festas juninas, Santa Luzia, 
emancipação política e Natal. 
Principais atividades econômicas: Administração pública direta e autárquica, agricultura, silvicultura, criação de 
animais, extrativismo vegetal e pesca, comércio varejista, indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool 
etílico, serviços de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, redação, rádio, televisão, transportes e 
comunicações. 
 
BENS MATERIAIS 
Não foi informado 
 
BENS IMATERIAIS 
Não foi informado 
 
EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA CULTURAL 
Não foi informado 

 
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE 
 
Distância da Capital: 121,3 km 
População: 17.090 habitantes 
Data de Fundação: 31/12/1958 Lei Estadual nº 3.340 
Dia de feira: Sábado 
Padroeira: São José 
Festividades: São José, carnaval, festas juninas, Festival do coco e Carnamar 
Principais atividades econômicas: Agropecuária, comércio, reparação de veículos, objetos pessoais e domésticos, 
educação, construção civil, e outras atividades 
 
BENS MATERIAIS 
IGREJA 
Igreja de São José 
 
INDÚSTRIA ARTESANAL 
Casa de farinha do Sr. João da Salina 
 
ENGENHO 
Casa grande, capela e ruína da moita do Engenho Morim 
 
ATRATIVO AMBIENTAL 
Pedra Grande e mirante do Pipiri, localizado na várzea do rio Una. 
 
RESERVA AMBIENTAL 
Área estuária do Rio Una (reserva ecológica)- Distrito de Várzea do Uma. 
APA Recife dos Corais. (composta por área terrestre e marítma de preservação e 
recuperação ambiental.) 
Reserva de Mata Atlântica do Engenho Morim (600 ha.)  
 
BENS IMATERIAIS 
FOLCLORE 
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Grupo de danças folclórica Flor do Litoral 
Bloco Arrasta Corno 
Bumba-meu-boi de José Manuel do Nascimento 
Pastoril de Maria Evani 
 
GASTRONOMIA 
Cabidela de pato 
Camarão 
Lagosta ao coco 
Passa de caju 
Peixada de coco 
Peixe na brasa 
 
ARTESANATO 
ASAS - Associação dos Artesãos Solidários, fundada em 2001. 
Cestaria e trançados 
Objetos em fibra de sisal 
Peças em coco 
 
EVENTO E FESTA POPULAR 
São João 
Festival do coco 
Carnamar 
Verão de Todos 
Festa de São José 
Festa de São Sebastião 
Festa de São Pedro 
Aniversário da cidade - 11 de abril 
 
EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA CULTURAL 
ESPAÇO DESTINADO A INFORMAÇÃO CULTURAL 
Museu do Una 
 
ESPAÇO DESTINADO A LAZER, ESPETÁCULOS E RECREAÇÃO 
Casa de show Bola de Ouro 
Casa de show Clube Misto Bagaço 
Clube Municipal 
 
 

SIRINHAÉM 
 
Distância da Capital: 121,3km 
População: 17.090 habitantes 
Data de Fundação: 31/12/1958 Lei Estadual nº 3.340 
Dia de feira: Sábado 
Padroeiro: São José 
Festividades: São José, carnaval, festas juninas, Festival do coco e Carnamar. 
Principais atividades econômicas: Agropecuária, comércio, reparação de veículos, objetos pessoais e domésticos, 
educação, construção civil e outras atividades. 
 
BENS MATERIAIS 
EDIFÍCIO URBANO ISOLADO 
Casa de Câmara e Cadeia 
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Casa no Distrito de Barra de Sirinhaém 
 
IGREJA 
Igreja de Nossa Srª da Conceição 
 
CAPELA 
Capela de Santo Amaro 
Capela de São Roque 
 
EDIFÍCIO RELIGIOSO 
Convento Franciscano 
 
ENGENHO 
Casa grande, roda d água e capela do Engenho Jaguaré 
Casa grande do Engenho São José 
Aqueduto e capela do Engenho Tinoco 
 
INDÚSTRIA ARTESANAL 
Casa de farinha de Dona Isabel 
 
COMPLEXO INDUSTRIAL 
Conjunto da antiga Usina Trapiche 
 
ATRATIVO AMBIENTAL 
Ilha de Santo Aleixo (a 2 Km do litoral). 
Cachoeira do Valdomiro, com resquícios de Mata Atlântica- Eng. Conceição. 
Outeiro da Gamela, na praia da Gamela. 
Monte com vista panorâmica. 
 
BENS IMATERIAIS 
FOLCLORE 
Coco de Lúcio Tomé Gouveia 
 
GASTRONOMIA 
Cocada 
Doce de coco verde 
Fritada de aratu 
 
ARTESANATO 
Cestaria e trançados 
 
EVENTO E FESTA POPULAR 
Festa de Nossa Srª da Conceição 
Festa de Santo Antonio 
Festa de São Roque 
Festa de São Pedro 
Festa de São Sebastião 
Aniversário da cidade - 06 de janeiro 
 
EVENTO ESPORTIVO 
Cavalhadas 31/03 a 01/05 
 
EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA CULTURAL 
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ESPAÇO DESTINADO A LAZER, ESPETÁCULOS E RECREAÇÃO 
Associação Recreativa 15 de novembro 
Rosário Esporte Clube 
 
 

TAMANDARÉ 
 
Distância da Capital: 111 km 
População: 18.137 habitantes 
Data de Fundação: 28/09/1995 Lei Estadual nº 11.257 
Dia de feira: Sábado 
Padroeiro: São Pedro 
Festividades: Farol Tamandaré Show (janeiro), carnaval, Festa Ecológica de São Pedro do Oitizeiro (março), São 
João, São Pedro, Santo Inácio de Loyola (30 e 31/07), Emancipação Política (28/09), Tamandaré FEST (novembro) e 
Reveillon. 
Principais atividades econômicas: Agropecuária, comércio, reparação de veículos, objetos pessoais e domésticos, 
construção, indústria de transformação e outras atividades. 
 
BENS MATERIAIS 
IGREJA 
Igreja de São Benedito, localizada na 
praia dos Carneiros. 
Igreja de São Pedro. 
Igreja de São José de Botas de Ouro e Casa Paroquial anexa (séc. XVIII). 
 
CAPELA 
Ruínas da capela do Engenho Mamucabas 
 
CONJUNTO URBANO 
Casario da Rua de São José 
 
EDIFÍCIO MILITAR 
Forte Santo Inácio de Loyola (construção do século XVII.) 
 
BENS IMATERIAIS 
FOLCLORE 
Associação de quadrilhas 
 
GASTRONOMIA 
Doce de mangaba 
Passas de cajú 
Passas de carambola 
Frutos do mar 
 
ARTESANATO 
Em papel 
Cestaria e trançados 
Objetos em osso 
 
EVENTO E FESTA POPULAR 
Festa do Oitizeiro 
Festa de São Pedro 
Festa de Santo Inácio 
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Festa de São João. Ocorre no 
Palhoção e dura 12 dias. 18 á 29/06. 
Festival de Verão, 27/12 à 30/01 
Procissão de Corpus Cristi, (Maio) 
Procissão de Santo Inácio de Loyola (novembro). 
Procissão de Nossa Srª de Fátima 
Paixão de Cristo. Dramatização nas ruas da cidade, durante a Páscoa. 
Aniversário da cidade - 28 de Setembro. 
 
EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA CULTURAL 
ESPAÇO DESTINADO A INFORMAÇÃO CULTURAL 
Casa do Artesão 

 
 
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 
 
Distância da Capital: 45,1 km 
População: 121.233 habitantes 
Data de Fundação: 19/08/1811 
Dia de feira: Sábado 
Padroeiro: Santo Antão 
Festividades: Santo Antão, carnaval, São João, festa das Tabocas, vaquejada e Vitória Fest. 
Principais atividades econômicas: Comércio, reparação de veículos, objetos pessoais e domésticos, agropecuária, 
indústria de transformação, transporte, armazenagem e comunicação, educação, construção e outras atividades. 
 
BENS MATERIAIS 
SÍTIO HISTÓRICO 
Monte das Tabocas (onde ocorreu a Batalha das Tabocas em 1645 contra os holandeses) 
 
ATRATIVO AMBIENTAL 
Cachoeira do Urubu 
 
BENS IMATERIAIS 
FOLCLORE 
Agremiação carnavalesca com tradições portuguesas, fundada em 1924. Instalada na antiga estação ferroviária. 
Grupo de dança folclórica da escola Polivalente José Joaquim da Silva Filho, organizado em 1979. Dança do alto 
sertão. 
 
GASTRONOMIA 
Buchada 
 
ARTESANATO 
Peças cerâmicas 
 
EVENTO E FESTA POPULAR 
Procissão (17/01 - parte da Matriz de Santo Antão e percorre as ruas centrais da cidade) 
Festa das Tabocas 
Vitoriafest 
Festa de Santo Antão 
Aniversário da cidade - 06 de maio 
 
EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA CULTURAL 
ESPAÇO DESTINADO A FESTA, EXPOSIÇÃO E ESPORTE REGIONAL 
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Cine Moderno 
Teatro Silogeu 
 
ESPAÇO DESTINADO A INFORMAÇÃO CULTURAL 
Centro Cultural Osman Lins – Rua Rui Barbosa (Guarda o acervo literário do escritor Osman Lins) 
Espaço cultural Companhia dos 10 - Antiga estação ferroviária (composto por grupos teatrais que se apresentam 
todo dia 10 de cada mês) 
Centro Cultural e Associação 
Comercial e Agropecuária da Vitória – Antiga estação ferroviária. 
Centro Cultural da Escola Polivalente 
Joaquim da Silva Filho. 
Instituto Histórico, Geográfico de Vitória de Santo Antão - R.Imperial, 187. 
Museu Regional Severino Gouveia Costa 
Auditório da Prefeitura 
 
ESPAÇO DESTINADO A ATIVIDADE ESPORTIVA 
Estádio Municipal Severino Cândido 
Carneiro 
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Casa de shows Bola de Ouro 
Casa de shows Clube Misto Bagaço 
AABB 
 
ESPAÇO DESTINADO A FESTA, EXPOSIÇÃO E ESPORTE REGIONAL 
Parque Joaquim Rodrigues Lima 
 
 

XEXÉU 
 
Distância da Capital: 143 km 
População: 14.224 habitantes 
Data de Fundação: 01/10/1991 Lei Estadual nº 10.621 
Dia de feira: Domingo 
Padroeiro: São Sebastião 
Festividades: São Sebastião e festas juninas 
Principais atividades econômicas: Agropecuária, administração pública, defesa e seguridade social, comércio, 
reparação de veículos, objetos pessoais e domésticos, e outras atividades. 
 
BENS MATERIAIS 
ATRATIVO AMBIENTAL 
Cachoeira do Engenho Divisão 
 
EVENTO E FESTA POPULAR 
Aniversário da cidade - 01 de outubro 
 
BENS IMATERIAIS 
 
EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA CULTURAL 
NÃO FOI INFORMADO 
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Capítulo 1  

O MEIO FÍSICO DOS AMBIENTES CONTINENTAIS, 

COSTEIROS E MARINHOS  
1.1  O ambiente continental 

1.2.   Ambientes costeiros e marinhos 

1.3.    Recursos s hídricos superficiais e 
subterrâneos  

1.4.     Riscos naturais e mudanças  

climáticas globais 
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1.1  O AMBIENTE CONTINENTAL 
 
1.1.1 Localização e acessos 

A Área de Proteção Ambiental de Guadalupe, APA de Guadalupe, criada pelo Decreto Estadual  Nº 

19.635/13.03.97, está localizada na mesorregião da mata pernambucana na porção meridional do 

Litoral Sul do Estado de Pernambuco. Abrange parte dos municípios (área continental e marítima) de 

Rio Formoso (50,7%), Tamandaré (59,5%), Sirinhaém (16,4%) e Barreiros (9,7%).  

A área total da APA é de 44.255ha, sendo 31.591ha (71,4%) de área continental e 12.664ha (28,6%) 

de área marítima, correspondente a uma faixa de três milhas náuticas.  Está limitada ao norte pela 

bacia do rio Sirinhaém, ao sul pela bacia do rio Una e a leste pelo oceano Atlântico (Figura 1.1), tendo 

início na Praia do Porto (município de Barreiros) com seus limites na direção geral noroeste, seguindo 

o divisor de águas entre as bacias dos rios Ilhetas e Una até as nascentes do córrego Paraíso, 

formador do Ilhetas. 

A APA dista cerca de 100 km do Recife, e o acesso é feito pela BR-101 e PE-060, a partir da qual 
poderão ser tomadas as rodovias PE-061 PE-073 E PE-076. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/dec19635.doc
http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/dec19635.doc
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Figura 1.1 - Mapa de localização da APA de Guadalupe. Fonte: Geosistemas, 2010. 
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1.1.2 Clima 

A APA de Guadalupe está inserida na chamada Zona da Mata cujo clima característico é o tropical 

úmido, que de acordo com a classificação de Köeppen é do tipo As’ – tropical, com chuvas de inverno 

antecipadas no outono. As chuvas são ocasionadas, principalmente, pelos ciclones da Frente Polar 

Atlântica. Estes chegam ao litoral nordestino com maior força durante o outono-inverno.  

A insolação anual, em número médio de horas em que o sol brilha, fica compreendida entre 2.200 e 

2.800 horas no Estado pernambucano (JATOBÁ, 2003). Essa elevada taxa de insolação se dá pelas 

baixas latitudes em que se localiza o Estado.  

Como pode ser observado na Figura 1.2, os meses de abril, maio, junho e julho são os mais chuvosos 

e outubro, novembro e dezembro são os mais secos. A precipitação média anual nos municípios é de 

2.128mm (Barreiros), 2.267mm (Rio Formoso), 2.307mm (Sirinhaém) e 2.157mm (Tamandaré).   

Como é característico do nordeste brasileiro, tem-se na área de estudo duas estações bem definidas, 

uma chuvosa e outra seca. O período chuvoso tem duração de seis meses e se dá entre março e 

julho/agosto, quando são registradas de 75 a 80% do total anual segundo dados do LAMEPE/ITEP. A 

estação seca ocorre entre os meses de setembro e janeiro onde há uma redução considerável no 

volume de chuvas.  
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Figura 1.2: Distribuição da precipitação pluviométrica mensal média nos municípios pertencentes à 
área de estudo. Fonte: (LAMEPE/ITEP). 

 

A temperatura média anual é de 25ºC e varia entre 23ºC e 26,6ºC (Figura 1.3), sendo fortemente 
influenciada pela ação moderadora dos ventos alísios de SE e de NE. Nos meses de junho a agosto 
são registradas as médias de temperaturas mais baixas onde estas oscilam de 22,9ºC a 24ºC.  A 
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umidade relativa do ar apresenta uma média  anual de 80% com taxa   de evaporação inferior à de 
precipitação, o que resulta num balanço hídrico positivo.    
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Figura 1.3: Distribuição da Temperatura média mensal na área de estudo. Fonte: (LAMEPE/ITEP). 

 

1.1.3 Geologia 

O substrato geológico da área é representado por dois grandes domínios geológicos: O 

Embasamento Cristalino representado por um complexo gnaisse-migmatítico de composição 

granítica a granodiorítica de idade Paleoproterozóica (Maciço Pernambuco-Alagoas) e a Bacia 

Sedimentar Pernambuco representada pelas formações Cabo, Ipojuca, Estiva e Algodoais.  Capeando 

parcialmente essas unidades ocorrem os sedimentos terciários da Formação Barreiras seguidos dos 

sedimentos quaternários, entre os quais os terraços marinhos antigos (pleistocênicos e holocênicos), 

os paleomangues, recifes de arenito (beach rocks) e as praias e manguezais mais recentes. O mapa 

geológico da área é mostrado na Figura 1.4. 
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Figura 1.4 - Mapa Geológico da APA. Fonte: Geosistemas, 2010.  
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As unidades geológicas que ocorrem na área de estudo são:  

 Embasamento Cristalino, formado por rochas ígneas e metamórficas de composição granítica 

a granodiorítica, com importantes afloramentos no interior da APA e na própria faixa 

litorânea (Figuras 1.5 e 1.6). 

   

Figuras 1.5 e 1.6 – Afloramento de rocha gnáissica na PE-60 e afloramento de granito róseo à 

beira mar em Guadalupe, respectivamente. Fonte: Geosistemas, 2010. 

 

 Formação Cabo (Figura 1.7), constituída por conglomerados, arcósios e siltitos apresentando 
fácies de leques aluviais proximal, mediano e distal, (Alheiros, 1987). Ocorrem ainda silexitos 
de origem vulcânica sob a forma de níveis e veios intercalados nos arenitos da Formação 
Cabo (ALMEIDA et al., 2005).  

 

Figura 1.7 – Conglomerados da Formação Cabo na PE-060. Fonte: Geosistemas, 2010. 

 

 Formação Ipojuca, constituída pelas rochas vulcânicas associadas aos falhamentos que 
deram origem à abertura do oceano Atlântico Sul (riolitos, traquitos e basaltos). 
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 Formação algodoais, composta por conglomerados com seixos de tufos de rochas vulcânicas, 
dispersos em matriz arcoseana grossa, composta por feldspato e quartzo (LIMA FILHO, 1998), 
(Figuras 1.8 e 1.9). 
 

   

Figura 1.8 e 1.9 - Sedimentos da Formação Algodoais em falésias de Barra do Sirinhaém e detalhe das 

falésias mostrando a estratificação dos sedimentos, respectivamente. Fonte: Geosistemas, 2010. 

 

 Formação Estiva ocorre na região de Tamandaré (Fazenda Estiva) onde são encontrados em 
subsuperfície blocos de folhelhos associados a calcário dolomítico de idade cretácea. Essa 
unidade é raramente aflorante. 

 Formação Barreiras (Figura 1.10), constituída por arenitos de granulométrica grossa, com 
níveis conglomeráticos e outros argilosos, assim como outros ricos em óxido de ferro (LIMA 
FILHO, 1998). 

 

Figura 1.10 – Sedimentos da Formação Barreiras submetidos a erosão severa devido à 
abertura de rodovia. Fonte: Geosistemas, 2010. 

Observa-se na área uma expressiva sedimentação quaternária representada pelas seguintes 

unidades geológicas (LIMA FILHO, 1998):  

Fm. Algodoais 
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 Terraços Pleistocênicos, essencialmente arenosos, com altitude entre 3-9m, desprovidos de 
conchas de moluscos (Figura 1.11). 

 
Figura 1.11 – Terraço Marinho Pleistocênico formando falésia exposta ao 

retrabalhamento do mar e dos ventos. Fonte: Geosistemas, 2010. 

 Terraços Holocênicos (Figura 1.12) apresentam-se dispostos paralelamente à linha de costa, 
em largas faixas contínuas, formadas por areias brancas inconsolidadas, com presença de 
conchas de moluscos, alcançando cotas de até 3m e podem ser observados ao longo da 
planície costeira. 

 

 

Figura 1.12 - Terraço Marinho Holocênico na praia dos Carneiros 
Foto: Mércia Santos, 2010. 
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 Sedimentos de mangue, que são encontrados em regiões protegidas da ação das ondas do 
mar, nas margens de canais de maré e nas margens das porções distais de vales de rios e 
riachos, compreendendo principalmente, argilas ricas em matéria orgânica (Figura 1.13).  

 

   

Figura 1.13 – Solos argilosos de manguezais em A-Ver-o-Mar. Fonte: Geosistemas, 2010. 

 

 

São também encontrados arenitos de praia (beach rocks), alguns capeados por corais, dispostos em 

três linhas paralelas à costa. Essas feições são originadas a partir de cordões arenosos de praia, 

cimentados por carbonato de cálcio, e são de idade holocênica (MANSO et al., 2003).  

 

 

Figura 1.14 - Recifes localizados em frente à foz do Rio Formoso, Tamandaré. Fonte: AD/DIPER. 
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1.1.4 Relevo 
 

O relevo de uma determinada área resulta dos processos da dinâmica interna e externa da natureza. 

A dinâmica interna, responsável pelos movimentos tectônicos, originou um relevo falhado por 

distensão e preenchido pelos sedimentos produzidos ao longo da evolução do processo e, 

atualmente, se encontra inativo. A dinâmica externa, que se deve à energia solar e gravitacional, tem 

como principais agentes o clima, as chuvas, as águas superficiais e os ventos, que modelam essas 

formas.  

Há uma profunda relação entre as condições climáticas e os tipos de relevo continental. Na zona da 

mata, onde está inserida a APA de Guadalupe, de clima quente e úmido, o relevo se caracteriza por 

apresentar colinas convexas (JATOBÁ, 2003). 

As unidades geomorfológicas presentes na APA de Guadalupe e no entorno são: o domínio Cristalino, 

os tabuleiros costeiros, o modelado colinoso, a planície costeira e os recifes. O mapa hipsométrico 

(Figura 1.15) mostra os contrastes de relevo entre as áreas mais elevadas do embasamento cristalino 

a oeste e a planície costeira a leste. 

 

Figura 1.15 – Mapa hipsométrico da APA. Fonte: Geosistemas, 2010. 

O domínio cristalino corresponde ao embasamento cristalino e se estende por cerca de dois terços 

da APA. As feições gemorfológicas predominantes nesta unidade são os morros que possuem uma 

morfologia irregular, com cotas altimétricas que podem ultrapassar os 100m e encostas convexas ou 

retilíneas, com fortes declividades. 
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São encontrados na área dois tipos de vales fluviais: “de fundo chato” (quando coberto por material 

arenoso) ou em forma de "V". Nas encostas dos morros observam-se afloramentos de matacões que 

ficam expostos (Figura 1. 16) devido à perda do solo, causada pelas práticas inadequadas utilizadas 

pela agricultura canavieira (PRÓ-CITTÀ, 2000), além dos processos gravitacionais naturais.   

 

 

Figura 1.16 – Relevo maduro, colinoso desenvolvido em solos residuais de rochas cristalinas, com 

alguns matacões expostos entre a vegetação, nas margens da PE-060. Fonte: Geosistemas, 2010. 

 

No relevo do domínio cristalino há uma extensa e espessa capa de alteração que por se apresentar 

muitas vezes plana, suavizando as encostas, produz feições denominadas "chãs". Tais feições são 

mais comuns na porção oeste da APA, onde são encontrados remanescentes de Mata Atlântica. 

Os solos das rochas vulcânicas são em geral argilosos, suscetíveis a deslizamentos, exceto quando se 

tratam de riolitos, cujos solos de cor rosa a esbranquiçada, são mais susceptíveis à erosão. 

Os tabuleiros costeiros apresentam feições de relevo de topo plano que se desenvolvem em 

terrenos sedimentares ocorrendo nas áreas ocupadas pelos sedimentos arenosos e argilo-arenosos 

da Formação Barreiras. As altitudes variam entre 40 e 100m. Apresentam sulcos oriundos da 

drenagem e os interflúvios têm os topos aplainados. Os vales terminais dos rios que atravessam esse 

compartimento de relevo são bem encaixados entre os tabuleiros, assumindo em geral, um perfil 

transversal do tipo “vale de fundo chato” (JATOBÁ, 2003). 

O modelado colinoso desenvolvido sobre as rochas sedimentares da Formação Cabo é caracterizado 

por colinas suaves e mais ou menos arredondadas. Ocorrem de forma individualizada ou em mares 

de morros, com perfil das vertentes marcadamente convexo (Figura 1.17).  

 

Matacões  
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Figura 1.17 - Relevo colinoso em solo residual da Fm. Cabo. Fonte: Geosistemas, 2010. 

 

As planícies costeiras são áreas planas e baixas que acompanham, grosso modo, a orla marítima, 

penetrando, contudo, para o interior. Foram elaboradas durante o Período Quaternário por 

processos de sedimentação marinha, em alguns trechos, e por deposição fluvial em outros. Diz-se, 

portanto, que a Planície Costeira é formada por planícies marinhas, flúvio-marinhas e fluviais. 

Por se tratar de um ambiente de transição entre os fenômenos continentais e marinhos, as planícies 

costeiras mostram-se uma unidade geológico-geomorfológica bastante complexa. Devido a essa ação 

combinada dos rios e do mar, os solos deste compartimento são predominantemente arenosos, com 

topografia plana e cota altimétrica que varia de 0 a 10 metros e largura entre 1 e 3km. Observam-se 

na APA de Guadalupe alguns subcompartimentos geomorfológicos inseridos na Planície Costeira:  

 Planície Flúvio-Lagunar: constituída pelos terraços fluviais e flúvio-lagunares.  

- Terraços Fluviais: são compostos por sedimentos aluvionares areno-argilosos, de 

granulometria variada, depositados ao longo dos principais vales. Esses sedimentos 

preenchem a porção interna da planície costeira e dos vales esculpidos dos principais rios e 

riachos da área.  

- Terraços Flúvio-Lagunares: segundo Bittencourt (1979), foram formados devido ao 

afogamento da região durante a última Transgressão tendo sido, na regressão subsequente, 

abandonados em depressões ali existentes e, depois, submetidos aos efeitos da ação fluvial. 

Apresenta sedimentos constituídos por areia fina a grossa até siltes argilosos, com diferentes 

graus de compactação, podendo ocorrer como terraços mais ou menos contínuos. 

 Terraços Marinhos: constituídos pelos Terraços Pleistocênicos e Holocênicos 
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- Terraços Marinhos Pleistocênicos: de acordo com Bittencourt (1979) foram elaborados 

durante a regressão que se sucedeu após o máximo da Penúltima Transgressão. Apresentam-

se em geral descontínuos, mais ou menos alongados e paralelos à linha de costa, no sopé das 

formações geológicas mais antigas alcançando altitudes de até 9m. 

- Terraços Marinhos Holocênicos: desenvolveram-se durante a última regressão marinha, 

após retrabalhamento do relevo das formações pré-quaternárias pela última Transgressão 

(BITTENCOURT, 1979). Possuem uma geometria mais regular do que a dos terraços 

pleistocênicos. São encontrados na porção mais externa da planície costeira. São alongados e 

paralelos à linha de costa, as cotas altimétricas variam entre 1 e 3m. Em alguns trechos da 

APA de Guadalupe esses terraços já não estão mais presentes. 

 Baixios de Maré: o gradiente de declividade é quase nulo devido à topografia. São favoráveis 
aos processos de sedimentação flúvio-marinha. Os solos possuem alto teor de salinidade e o 
fluxo das marés é constante. 

 Depósitos de Praia: constituem as praias atuais e são formados de areias quartzosas bem 
selecionadas, inconsolidadas, que são continuamente retrabalhadas pelo mar. Na praia de 
Guadalupe ocorrem algumas acumulações eólicas resultantes do retrabalhamento dos 
terraços pleistocênicos pelos ventos ao longo da linha de costa da APA.  

 

Os Recifes da área são constituídos principalmente por arenitos e apresentam de 3 a 4 metros de 
espessura. Eles funcionam como um anteparo natural às investidas das ondas, protegendo as praias 
de processos erosivos marinhos, desempenhando, importante papel, na morfologia atual da costa 
(PRÓ-CITTÀ, 2000).   

Com relação à dinâmica do relevo da área são observados alguns importantes processos geológicos 
ativos. Com a prática comum de retirada da cobertura vegetal na APA de Guadalupe para o uso em 
atividades diversas são gerados alguns desses processos principalmente o assoreamento e a erosão.  

Com a construção da Via Litorânea de Carneiros - Via de Penetração Sul, para as atividades iniciais da 
construção da ponte sobre o rio Ariquindá, foram desmatadas parcelas da Mata Atlântica, levando a 
uma severa erosão nos cortes efetuados. Além disso, houve retirada da areia de restinga o que gerou 
uma descontinuidade entre o estuário, o manguezal e a mata, que ocorriam originalmente de forma 
contínua (SANTOS, 2002). O sistema estuarino do Rio Formoso devido ao desmatamento da área e 
também pela abertura de vias vem sendo paulatinamente assoreado (SANTOS, 2002). 

Com o aumento da movimentação de terras há uma grande quantidade de material em suspensão 
que resulta também no assoreamento do rio Ariquindá e do manguezal existente (SANTOS, 2002). 
Isso também gera danos no ambiente recifal, uma vez que a sedimentação sobre os recifes de corais 
causa a morte destes. 

Nos morros localizados na área do município de Sirinhaém a erosão deve-se principalmente à 
ocupação desordenada de encostas pela população de baixa renda (CPRH, 1998), chegando a 
desenvolver voçorocas nos morros próximos à Barra do Sirinhaém, constituídos pelos sedimentos da 
Formação Barreiras, na qual os pacotes arenosos são mais susceptíveis à erosão pluvial e ainda 
servem de material para a construção civil (CPRH, 1998). 
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Na praia de Guadalupe a severa erosão marinha é atribuída a causas naturais, sendo decorrente da 

retenção de sedimentos no banco de areia formado à frente da ponta de Guadalupe, que tenderá a 

ampliar esse pontal arenoso, resultando em déficit na margem direita do Rio Formoso (SANTOS, 

2002). 

No município de Tamandaré a erosão marinha tem origem antrópica, relacionada à expansão urbana 

desordenada, com construção de residências que ocuparam, indevidamente, trechos de praia. Tais 

construções impedem a mobilidade natural dos sedimentos inconsolidados necessárias para a 

manutenção do litoral. 

 

1.1.5 Solos 
 

No que diz respeito aos solos da APA de Guadalupe a fertilidade natural é baixa e o pH é 

frequentemente ácido. Na área há solos pouco profundos e outros com uma maior profundidade 

dependendo do tipo de relevo. No primeiro caso os solos estão relacionados às áreas de 

morros/colinas. Já os solos mais profundos são mais comuns na porção oeste da APA tendo em vista 

a predominância de “CHÃS”, onde a morfologia, caracterizada por topos planos, contribui para a 

formação de um manto de alteração mais espesso sobre as rochas cristalinas (CPRH, 1998).   

As classes de solos dominantes da APA de Guadalupe são (CPRH, 1998; EMBRAPA, 1996, 2006): 

argissolos, gleissolos, latossolos, neossolos e solos de Mangue (Figura 1.18).  
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Figura 1.18 - Mapa de Solos. Fonte: Geosistemas, 2010.  
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Os argissolos amarelo e vermelho amarelo abrangem 14,76% da área e no geral são profundos, com 

textura predominantemente média (leve) a argilosa, e de baixa fertilidade natural. Ocorre, 

sobretudo, em vales com declividades de 15 a 25% havendo alguns pontos isolados próximos à 

planície litorânea, em encostas mais íngremes e declividade mais acentuada de até 40%, sendo 

geralmente encontrados em cotas altimétricas que variam entre 10 e 90 metros.  Sua utilização na 

APA de Guadalupe se dá na forma de pastagens, pomares e cana-de-açúcar. É bastante susceptível 

aos processos erosivos devido às suas características físicas, e do relevo movimentado. São 

identificados em alguns setores erosão linear severa e voçorocas. 

Os gleissolos ocupam 10,13% da área da APA de Guadalupe ocorrendo nos vales dos rios. 

Apresentam textura média/argilosa. Segundo a EMBRAPA (2006) trata-se de solos formados 

principalmente a partir de sedimentos, estratificados ou não, e sujeitos a constante ou periódico 

excesso d’água. 

Os latossolos predominam na área com 32,51% da área total.  São solos bem desenvolvidos e 

possuem uma boa capacidade de retenção hídrica. Além disso, possuem uma moderada capacidade 

de aproveitamento das chuvas e a suscetibilidade à erosão é reduzida. Geralmente estão associados 

aos Argissolos Vermelho-Amarelos.  A textura é média e eventualmente argilosa, a fertilidade natural 

é reduzida. Ainda assim é utilizado no cultivo da cana-de-açúcar. 

Os neossolos que compreendem um percentual de 6,80% da área total da APA de Guadalupe são 

compostos basicamente por areias de granulação uniforme, coloração cinza a esbranquiçada, 

reduzida fertilidade e saturação em bases. Essas areiam ficam bastante expostas a processos de 

erosão eólica e marinha. Além de serem utilizados como áreas de pastagem também ocorre o cultivo 

do coco, caju e manga. Há uma intensa ocupação na forma de loteamentos urbanos nas áreas onde 

predominam estes solos. 

Os solos de mangue ocupam 5,53% da área da APA. Estes ocorrem nas porções sujeitas à influência 

das marés, e em ambiente de baixa energia cinética. São solos pouco desenvolvidos que apresentam 

teores de sais e sedimentos finos elevados além da matéria orgânica, esta resultante da 

decomposição da vegetação do entorno. O excesso de água e a salinidade elevada tornam esse tipo 

de solo inadequado ao cultivo agrícola. São ricos em espécies típicas do mangue devendo por esse 

motivo serem preservados. 

1.2.   AMBIENTES COSTEIROS E MARINHOS 
 
1.2.1  Dinâmica costeira  

A morfologia do litoral é uma consequência da dinâmica sedimentar, ou seja, das trocas de 

sedimentos que ocorrem dentro de cada célula litorânea. Estas trocas ou fluxos de sedimentos são 

forçados pelos agentes que intervêm na zona costeira: as ondas, as correntes de maré, o vento, as 

correntes litorâneas e o caudal fluvial nas desembocaduras dos rios. A importância relativa destes 

agentes varia de local para local, sendo, no entanto, comum a forte predominância da ação de marés 

em estuários, e das ondas e das correntes litorâneas em costas oceânicas abertas (Fortunato et al., 
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2006). Embora se trate de um processo natural, a erosão costeira é muitas vezes provocada ou 

acelerada por ações antrópicas.  

O balanço sedimentar em determinada zona costeira, isto é, o balanço entre os sedimentos que 

entram e saem dessa zona, determina o equilíbrio da mesma. Um litoral em desequilíbrio pode, 

assim, encontrar-se em erosão (recuo da linha de costa) ou em progradação (avanço da linha de 

costa). A erosão costeira constitui um dos principais problemas de gestão do litoral, implicando na 

perda direta de território.  

Enquanto a erosão é a principal preocupação em praias, o assoreamento é um problema equivalente 

nos estuários e lagunas. As desembocaduras são zonas morfologicamente complexas, constituídas 

por canais e bancos de areia, onde o transporte de sedimentos é controlado pela ação conjunta das 

ondas e das correntes de maré. Constituem a via de comunicação entre os estuários e o mar, para 

embarcações, para a matéria dissolvida e em suspensão na água e para os próprios seres vivos, o que 

lhes confere uma grande importância econômica e ambiental. 

Este equilíbrio dinâmico pode ser quebrado por acontecimentos naturais ou por intervenções 

humanas, levando a grandes alterações morfológicas, tais como o estreitamento da foz ou a 

migração das barras em mar aberto. Algumas intervenções humanas podem também gerar 

alterações significativas na foz, como é o caso dos aterros para urbanização, aquicultura, que 

conduzem a reduções do prisma de maré e da capacidade das correntes de vazante expulsarem os 

sedimentos marinhos, além da construção de esporões nas praias adjacentes ao estuário, que altera 

a chegada natural de sedimentos às mesmas.  

As principais causas da erosão costeira estão na redução de fontes de sedimentos (como a 

construção de barragens e a mineração de areia em margens de rios), na interrupção do transporte 

litorâneo (pela construção de portos, molhes, etc.), no avanço da ocupação urbana e nas alterações 

climáticas (pela subida do nível do mar, e suas implicações na zona costeira, nomeadamente, o recuo 

da linha de costa). 

O estoque de curto prazo (ano a décadas) resulta principalmente do balanço entre a adição e a 

remoção dos sedimentos. O superávit ocorre pela maior adição de sedimentos, ou menor remoção. 

Por outro lado, o déficit ocorre pela maior remoção de sedimentos, ou menor adição. O primeiro 

processo tem como resultado o crescimento da praia, pela deposição de sedimentos e, o segundo, a 

erosão da costa. 

O problema da erosão costeira em Pernambuco vem sendo tratado de forma descontinua, com 

intervenções pontuais de proprietários ou através de ações municipais, normalmente em caráter 

emergencial e quando o problema já atingiu proporções acentuadas. Essas intervenções apresentam 

custos elevados e resultados danosos em muitos casos, transferindo o processo erosivo para áreas 

adjacentes (FADE/UFPE, 2008).  

Essa problemática foi amplamente agravada nas últimas décadas com o aumento demográfico no 

litoral brasileiro ocasionado principalmente pela ocupação das praias, inicialmente para veraneio e 

posteriormente para moradia fixa. Nos 17 estados costeiros, a ocupação da zona litorânea no 

entorno das regiões metropolitanas é superior à média do estado. 



 

Unidade Executora
Estadual do
PRODETUR DE
PERNAMBUCO   

 

Rua Hermógenes de Morais, 120 - Madalena – CEP 50.610-160 – Recife-PE 
Fone/Fax: (81) 3445-7033 – CNPJ: 70.073.275/0001-30 – E-mail: geosistemas@ geosistemas.com.br 

 
7 

 

Em Pernambuco, particularmente, a zona costeira apresenta a maior concentração de habitantes por 

km2 do Brasil (>900 hab/km2), e esta concentração tende a aumentar considerando os novos 

empreendimentos que estão se instalando na região nos últimos anos.  

 

1.2.2 Morfologia de fundo e sedimentos superficiais 

De forma geral plataforma continental interna da área que abrange a APA de Guadalupe apresenta 

uma morfologia homogênea com algumas irregularidades e com uma declividade suave, inferior a 

1:400 (Manso, 1997).  

Um estudo realizado por Manso et al. (2003) apontou que de acordo com a configuração das curvas 

batimétricas a plataforma apresenta pouca irregularidade com pequenas depressões posicionadas 

quase que paralelamente à zona costeira da área (todas na profundidade de 12m). Tal análise 

mostrou do ponto de vista estrutural, uma sequência de falhas transcorrentes escalonadas, com 

direção NW-SE e rejeito dextral.  

Do ponto de vista de distribuição do diâmetro médio dos sedimentos, a área é recoberta por duas 

populações granulométricas predominantes e distintas: areias médias e areias grossas, estas duas 

populações recobrem a maior parte da área estudada. As três populações restantes lamas, areia 

muito grossa a cascalhosa e areias finas a muito finas têm uma ocorrência menor (Manso et al., 

2003). 

A descrição feita por Manso et al. (2003) aponta que a areia muito grossa a cascalhosa ocorre em 

duas áreas bem individualizadas, ambas na região frontal da foz dos rios Sirinhaém e Formoso. A 

composição desse material é exclusivamente biogênica, predominantemente formada por restos de 

corais, fragmentos de algas e de conchas e por gastrópodes. A areia grossa ocorre em uma faixa 

contínua paralela à linha de costa da APA. A areia média ocorre bem individualizada em uma faixa 

com uma largura média de 500m, contínua e subparalela à zona litorânea da área. A areia fina a 

muito fina ocorre em pequenas áreas localizadas, próxima à linha de costa. A lama é observada em 

uma pequena mancha na foz do rio Sirinhaém, sendo oriunda do sistema de drenagem fluvial que 

deságua na região. 

 

1.3. RECURSOS S HÍDRICOS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS  
 

A rede hidrográfica da APA de Guadalupe é formada pelos rios: Formoso, Ilhetas e Mamucabas.  Está 

inserida no grupo de bacias hidrográficas dos pequenos rios litorâneos - GL 4 (CONDEPE/FIDEM, 

2006).  

A nascente do Rio Formoso está localizada na porção noroeste do município homônimo, nas terras 

do Engenho Vermelho onde estão localizadas as cabeceiras de seus dois formadores – os riachos 

Vermelho e Serra d’Água - cuja confluência se dá a montante da sede do Engenho Changuazinho 

(CPRH, 1998). 
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Na planície costeira, passa a dominar seu amplo estuário associado aos afluentes litorâneos 

constituídos pelos rios Goicana, dos Passos, Porto das Pedras e Lemenho, cujo canais abertos 

determinam a formação de mangues e salgados do sopé dos morros e colinas cretáceas e terciárias, 

até os terraços marinhos recentes. Próximo à desembocadura o Rio Formoso recebe pelo lado 

direito, o rio Ariquindá e seu afluente, o rio União, importantes componentes de sua bacia. 

Na bacia do Rio Formoso localiza-se a barragem do Coçocó, responsável pelo abastecimento hídrico 

da sede municipal, juntamente com o reservatório do rio dos Gatos. 

Os rios Mamucabas e Ilhetas localizam-se no município de Tamandaré, sendo o primeiro de menor 

porte que o segundo. O rio Mamucabas nasce a oeste da Reserva Biológica de Saltinho, próximo ao 

Engenho Barro Branco, onde é represado, para abastecer a cidade de Tamandaré. Da nascente até a 

atingir os arredores de Tamandaré corre no sentido noroeste-sudeste, tomando, a partir dali, a 

direção sul até a desembocadura onde encontra o rio Ilhetas e juntos deságuam no Pontal de mesmo 

nome. 

O rio Ilhetas nasce na porção sudoeste do município de Rio Formoso, próximo à divisa deste com 

Tamandaré, onde estão as cabeceiras dos córregos Primavera e Paraíso, seus principais formadores. 

Desde a nascente até a Planície Costeira, o rio Ilhetas corre na direção sudeste, passando para 

nordeste em direção à sua desembocadura onde encontra o rio Mamucabas. No percurso que fazem 

paralelamente ao litoral, ambos são ladeados por manguezais separados do mar por estreito cordão 

arenoso.  

 
 

1.3.1.  Estuário do Rio Formoso 

O corpo hídrico superficial de maior representatividade dentro da APA de Guadalupe é o sistema 

estuarino formado pelo Rio Formoso e seus vários braços: rio Goicana, rio dos Passos, Porto das 

Pedras e Lemenho e nas proximidades da sua desembocadura, o rio Ariquindá.  

Silva (2008) classificou o Rio Formoso como dominado por marés, mas ressalta que há uma 

participação da ação das ondas nas margens, durante as marés altas. Com relação à salinidade o 

estuário é classificado como típico ou normal sendo verticalmente homogêneo e bem misturado. No 

que concerne à geomorfologia o autor classificou como de origem tectônica, pela expressão de 

falhas e fraturas geológicas, que domina a região.  

Essas falhas e fraturas da área condicionam a drenagem do estuário do Rio Formoso, que tem os 

vales maiores encaixados em falhas o que lhes dá um aspecto quase retilíneo, a exemplo do rio dos 

Passos (CPRH, 1998). Dessa forma, enquanto os vales maiores estão encaixados em falhas, que 

possuem grande importância no direcionamento do canal, a estruturação da drenagem é 

influenciada pelo tectonismo que atuou na área.  

A rede hidrográfica do Rio Formoso está inserida em uma região de elevada pluviosidade, fazendo 
com que o regime fluvial dos cursos d’água seja perene. Embora perenes esses rios apresentam 
vazões reduzidas com aproximadamente 4L/s (COMPESA, 2006), sendo estas intensificadas nos 
períodos mais chuvosos.  
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O canal do Rio Formoso foi classificado em três setores por Amaral (1992): Canal fluvial superior, 
canal fluvial central e Desembocadura.  

 Canal fluvial superior: que vai desde as proximidades da cidade do Rio Formoso até a sua 
desembocadura no leito do rio dos Passos;  

 Canal fluvial central: mais largo e profundo que o primeiro, correspondendo aos canais dos 
rios dos Passos e Ariquindá;  

 Desembocadura: que corresponde ao setor mais oriental do canal principal. É o mais largo 
trecho do rio e seu limite oceânico ocorre à frente da praia de Guadalupe, na barra 
homônima. 

 Em estudo recente, Silva (2008), dividiu o sistema estuarino do Rio Formoso em três setores:  

 Setor superior, que inclui os afluentes Lemenho, Passos e Porto das Pedras, cuja cota 
batimétrica média é de 1m. Cabe ressaltar que na margem esquerda do rio Lemenho há uma 
depressão que atinge a cota de 9m de profundidade.  

 Setor médio, trecho entre as confluências dos rios Formoso e Ariquindá, com profundidade 
em torno de 3m. Este tem como principal característica um canal à jusante da confluência do 
Rio Formoso, posicionado na margem direita do estuário. Tal canal segue perpendicular até a 
confluência com o Ariquindá. Embora a média de profundidade seja de 3m há cotas 
superiores à 5m que podem atingir até 9m em trechos ao longo deste setor.  

 Setor inferior, após a confluência com rio Ariquindá até a desembocadura, com média 
batimétrica de 4m. Há neste setor duas seções mais profundas com cotas superiores a 5m de 
profundidade. Uma está localizada na margem esquerda do estuário, a outra se posiciona 
próximo da desembocadura, paralela à linha de recifes.  

 

O setor superior apresenta características faciológicas de condições de baixa energia (fácies areia 
lamosa, lama arenosa e lama), associadas à pequena profundidade do trecho, o que favorece a 
deposição dos sedimentos mais finos. Sedimentos um pouco mais grossos (fácies areia cascalhosa, 
areia, areia lamosa e lama arenosa) são observados nos setores médio e inferior, condizentes com as 
condições de energia mais alta, em função da maior profundidade, em relação ao setor superior.    

Com relação às águas do estuário Nascimento-Silva (2009) mediu alguns parâmetros na água 
superficial. A temperatura da água apresentou variações entre 28,0 e 32,9oC sendo o aumento da 
temperatura relacionado com a intensidade da radiação solar e com a variação das marés.  

A autora também registrou dados de pH que variaram entre 6,5 a 7,8. O Eh variou entre 151 e 227 

mV (condições oxidantes). A condutividade elétrica apresentou valores entre 3,2 e 17,1 mS.cm1 

sendo comum em ambientes estuarinos onde a salinidade é elevada e variada em função do regime 

de marés.   

Lima et al. (2005) analisaram a presença de alguns elementos químicos nas águas do estuário do Rio 

Formoso e encontraram valores de alumínio (0,24 - 4,46 mg/L), cromo (0,13 - 0,29 mg/L) e ferro (0,31 

- 3,31mg/L), que ficaram acima dos níveis máximos permitidos pelo Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), que são 0,1 mg/L, 0,05 mg/L e 0,3 mg/L, respectivamente. Apesar desses 
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resultados o estuário do Rio Formoso é ainda um dos mais bem conservados do Estado (CPRH, 2003; 

NASCIMENTO-SILVA, 2009).  

Na área que circunda o sistema estuarino do Rio Formoso há algumas atividades antrópicas que se 

destacam como potenciais contaminantes, a saber: os aviários, o uso de fertilizantes e de pesticidas e 

a carcinicultura. Além destas fontes reconhecidamente contaminadoras há lançamentos in natura de 

efluentes domésticos e lixões a céu aberto onde a geração de chorume produz uma carga poluidora 

que pode ocasionar efeitos danosos sobre o meio ambiente (CPRH, 2003; NASCIMENTO-SILVA, 

2009).  

No estuário é comum a circulação de embarcações que trafegam em alta velocidade, causando muita 
movimentação na água. Esse fator somado ao barulho causado pelos motores causa estresse em 
diversos componentes da fauna aquática. Além disso, o ruído também afugenta as aves que fazem 
parte do ecossistema costeiro (SANTOS, 2002). Outro fator é a erosão das margens dos rios pela ação 
das ondas formadas pela passagem das embarcações. 

  

1.3.2.  Águas subterrâneas 

Na APA de Guadalupe não há reservas significativas de águas subterrâneas estando estas distribuídas 
em dois compartimentos geomorfológicos: planície costeira e morros e colinas. 

Nas planícies costeiras são encontrados aquíferos altamente porosos, rasos e altamente susceptíveis 

à contaminação. Neste compartimento, em particular, a água subterrânea é utilizada através de 

poços rasos para o abastecimento doméstico e lazer, com aumento do consumo no verão (PRÓ-

CITTÀ, 2000). 

A captação é realizada em média a uma profundidade de 2 m de profundidade, exceto nos terrenos 

de mangue uma vez que estes são inadequados para qualquer tipo de captação de água subterrânea 

(CPRH, 1998). Nos terrenos quaternários essa captação se dá através cacimbas, ponteiras e poços 

tubulares de até 10 m de profundidade.  

Os aquíferos são porosos e estão associados às nascentes do rio Ariquindá nos morros da Formação 

Barreiras e da Formação Algodoais, e aos afluentes do rio Mamucabas, nos morros de solos residuais 

dos granito-gnaisses (CPRH,1998).  

De forma geral os principais aquíferos subterrâneos encontrados na APA de Guadalupe são de 
natureza porosa e rasa sendo denominados de aquíferos livres. São de fácil exploração e muito 
susceptíveis à contaminação principalmente pelo carreamento e lançamento nos solos ou nas 
drenagens, de resíduos de fertilizantes, agrotóxicos, lixo e esgotos domésticos e industriais (PRÓ-
CITTÀ, 2000). 

Os poços analisados na área (CPRM, 2003) mostraram, boa a regular qualidade de água, variando 

entre água doce e água salobra, a depender de sua posição em relação à linha de costa, nas áreas 

mais sensíveis à presença da água salgada. 
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 1.4. RISCOS NATURAIS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS 

As mudanças climáticas globais não são um problema para se resolver no futuro; suas consequências 

já são reconhecidas há várias décadas e os processos de anomalias climáticas vêm se acentuando 

com o tempo, deixando registros indeléveis em muitos municípios de Pernambuco, seja em 

decorrência de secas prolongadas ou de inundações de ampla abrangência, como também de outros 

fenômenos hidrometeorológicos e geológicos de menor alcance geográfico.  

Este tema, universalmente reconhecido como estratégico ao desenvolvimento, não poderia ficar à 

margem das considerações regionais sobre a APA de Guadalupe. 

As análises apresentadas pelo relatório do Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas 

(IPCC), no que se refere ao território brasileiro, são de caráter geral e trazem como contribuição a 

análise de tendências quanto a um dos problemas hidrometeorológicos que mais afetam o nosso 

Estado, ou seja, as inundações nos centros urbanos, quase sempre associadas à erosão e aos 

deslizamentos em encostas ocupadas, nos períodos chuvosos. 

As expectativas de elevação da temperatura na superfície do planeta, baseadas nas tendências de 

dados registrados em alguns países, constam do relatório do INPE para o MMA (Marengo, 2007): 

“A década de 1990 foi a mais quente desde que as primeiras medições, no fim 

do século XIX, foram efetuadas. Este aumento nas décadas recentes 

corresponde ao aumento no uso de combustível fóssil durante este período. 

Até finais do século XX, o ano de 1998 foi o mais quente desde o início das 

observações meteorológicas em 1861, com +0.54ºC acima da média histórica 

de 1961-90. Os últimos 11 anos, 1995-2004 (com exceção de 1996) estão entre 

os mais quentes no período instrumental. Já no século XXI, a temperatura do ar 

a nível global em 2005 foi de +0.48ºC acima da média, sendo este o segundo 

ano mais quente do período observacional.” 

A região que inclui a APA é suscetível a enchentes, a exemplo das recentes chuvas de junho de 2010, 

que afetaram fortemente os municípios de Barreiros (que chegou a ficar em estado de Calamidade 

Pública) e Sirinhaém, Tamandaré e Ipojuca (que ficaram em Situação de Emergência). 

Comunidades ficaram isoladas, casas, barragens e pequenos açudes foram destruídos, além da 

ocorrência de mortes de pessoas e de animais e perda na produção agrícola e no setor comercial. De 

acordo com o CPTEC/INPE, as causas destas chuvas intensas devem-se possivelmente a 

simultaneidade no transporte de umidade desde o Atlântico Tropical e desde a bacia Amazônica até 

o Nordeste. O Quadro 1.1 mostra as ocorrências históricas de enchentes em Pernambuco. 
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Quadro 1.1 – Registro de enchentes em Pernambuco 

Século Anos com registro de Enchentes em Pernambuco 

XVII 1632 – 1638 

XIX 1824; 1842; 1854; 1862; 1869; 1870; 1884; 1894; 1899; 

XX 
1914; 1920; 1924;  
1960 –1961; 1965 – 1966; 
1970; 1974 – 1975; 1977 – 1978; 

XXI 2000; 2004; 2005; 2010;  

Fonte: Portal Pernambuco de A a Z; Marengo (2007) 
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Capítulo 2  

BIODIVERSIDADE TERRESTRE E AQUÁTICA 
 

2.1. Ecossistemas Terrestres 

2.2. Ecossistemas Aquáticos 

2.3. Unidade de Conservação de Proteção  
Integral na APA de Guadalupe 
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2. Biodiversidade Terrestre e Aquática  

O Litoral Sul de Pernambuco, onde encontra-se inserida a APA de Guadalupe, possui uma paisagem 

fitogeográfica diversificada, sendo os tipos vegetacionais nela existentes, agrupados por Andrade 

Lima (1960) em duas zonas: Mata - onde são observados  os remanescentes de Mata Atlântica e 

Litoral -  onde estão compreendidas, a vegetação de praia, as restingas, e o ecossistema manguezal, 

onde estão inseridas as zonas estuarinas dos rios Sirinhaém, Formoso e o complexo 

Ilhetas/Mamucabas. 

No Ecossistema Praial da APA de Guadalupe encontram diversas formações de recifes de arenito 

distribuídas em linhas. Na APA de Guadalupe é possível observar este ecossistema nas praias de 

Mamucabinhas, Tamandaré, Campas, Carneiros, Guadalupe. Os recifes são muito importantes para a 

região costeira, pelo alto significado ecológico e porque agrupam grande variedade de espécies. Os 

organismos que ali habitam fazem parte da cadeia alimentar marinha e proporcionam consideráveis 

produções de alimentos, para o homem e outros animais. Os recifes também protegem o litoral da 

erosão, contribuindo para a estabilidade da linha costeira. 

 

2.1. ECOSSISTEMAS TERRESTRES 

2.1.1. Vegetação e Flora 

As tipologias de vegetação encontradas na APA de Guadalupe correspondem aos chamados 

ecossistemas atlânticos, com diferentes fisionomias que expressam os efeitos dos solos, do relevo, 

da precipitação, da dinâmica costeira e história de uso. Como elemento mais conspícuo do ambiente, 

a vegetação reflete essas influências e permite classificações que sintetizam os principais aspectos 

dos ecossistemas. Nos diagnósticos elaborados como subsídios para o Plano de Manejo da APA de 

Guadalupe, a vegetação terrestre foi dividida em grandes unidades fitoecológicas: os fragmentos de 

floresta ombrófila, em diferentes estágios sucessionais, e os ecossistemas do complexo costeiro-

estuarino, integrados por restingas, manguezais, praias e dunas. Além desses, constituindo o sistema 

secundário de vegetação, descrevem-se ainda formações savânicas encontradas na área.   

Fragmentos florestais 

Nos estudos realizados pela CPRH1 cita-se a existência de 199 fragmentos florestais na APA de 

Guadalupe. Na época de realização dos diagnósticos para a implantação e zoneamento da APA (por 

volta de 1998), sete desses fragmentos (Tabela 2.1) foram objeto de análises, caracterização da 

flora e avaliação do estado de conservação.  

 

                                                           
1
 CPRH  (não datado) Estudo de áreas de vulnerabilidade da APA de Guadalupe: Avaliação de áreas remanescentes de 

Floresta Atlântica Relatório não publicado. Recife: CPRH/PRODETUR e CPRH (não datado) Diagnóstico socioambiental da 

APA de Guadalupe. 
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Tabela 2.1 – Localização de fragmentos florestais analisados em estudo realizado pela CPRH1 

Fragmento/Local  Coordenadas 

E N E N 

Mata do Engenho Mamucaba 263116 9035428 262976 9035341 

Mata da Gia – próximo ao estuário do rio Ilhetas 263980* 9024814 263608 9026052 

Mata do Pau Amarelo (Eng. Pau Amarelo) 264955 9034359 265013 9034398 

Mata do Telefone (Eng. Brejo) 263680 9032452 263875 9031852 

Mata do Morredor (Eng. Brejo) 264752 9030767 264716 9030723 

Mata do Haja Pau (Eng. Brejo) 264156 9031080 264160 9031260* 

Mata do Porto 265016 9025757 265939 9026409 

* No documento original, há erros nos algarismos das coordenadas, corrigidos aqui por aproximação. 

 
Os estudos indicaram que o conjunto florístico dos fragmentos florestais da APA de Guadalupe 

mostrava-se bastante rico e diversificado. Houve semelhanças florísticas e fisionômicas entre os 

fragmentos estudados, que apresentaram diferentes graus de conservação. As afinidades foram 

atribuídas à proximidade existente entre eles, que possivelmente, tiveram a mesma origem 

formando, no passado, um bloco único.  

As espécies arbóreas comuns a maioria dos remanescentes foram: pau-pombo (Tapirira guianensis), 

caboatã de leite (Thyrsodium schomburgkianum), murici (Byrsonima sericea), lacre (Vismia 

guianensis), embiriba (Eschweilera ovata), banana de papagaio (Himatanthus phagedaenicus) e sete 

cascos (Pera glabrata).  Foram destacadas espécies de alto valor madeireiro encontradas nesses 

fragmentos, em menor ou maior número de indivíduos: pau d’arco roxo (Tabebuia cf. avellanedae); 

maçaranduba (Manilkara salzmanni); mamajuda (Sloanea obtusifolia); sapucaia (Lecythis pisonis); 

sucupira (Bowdichia virgilliodes) e o referido com “camaçari” (Vochysia thirsoidea).  

Nas matas com maior grau de degradação, dominaram espécies como Cecropia pachystachia e 

Schefflera morototoni, com estrato herbáceo composto majoritariamente por espécies da família 

Cyperaceae.  

Os autores consideraram a Mata do Porto como fragmento de vegetação de tabuleiro embora esta 

tenha apresentado algumas espécies características de restinga, com indivíduos arbustivos, 

retorcidos e esparsos. O estrato arbóreo foi representado principalmente por Myrcia sylvatica, 

Psidium araca, Eugenia pirifolia, Eschweilera ovata, Manilkara dardanoi, Simarouba amara, Tapirira 

guianensis, Byrsonima sericea e Hancornia speciosa. Na borda encontraram espécies pioneiras como 

Salzmania nitida, Miconia ciliata, Miconia albicans e Byrsonima verbascifolia.  

As recomendações apresentadas a seguir são válidas ainda hoje e devem nortear os Planos e 

Programas para a APA de Guadalupe:  

 Criação de RPPN (Engenho Mamucabas, Fazenda Estivas e Mata da Gia), onde poderão ser 

realizadas pesquisas científicas, educação ambiental e ecoturismo; 

 Formação de corredor ecológico natural (REBIO e Engenho Mamucabas) e corredor induzido 

(Mata da Gia e Mata do Porto). 
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 Incentivar medidas de reflorestamento e recuperação para áreas degradadas nas Matas de Pau 

Amarelo (os autores provavelmente referem-se a pequeno fragmento localizado mais a leste da 

principal mata do Engenho Pau Amarelo, essa em bom estado de conservação e com boa 

conectividade com a REBIO de Saltinho), Haja Pau e Telefone. 

 Preservar e manter as manchas verdes em bom estado de conservação que possibilitem a 

conservação e a manutenção do suporte hídrico; 

 Promover levantamentos semelhantes em outras áreas da APA, como Engenho São João e 

Fazenda Estivas, para completar o mapeamento da flora local; 

 Implantar programa de educação ambiental junto à comunidade, visando conscientizá-la e 

envolvê-la na valorização dos recursos naturais; 

 Divulgar a pesquisa junto às prefeituras, empreendedores e proprietários de terra; 

 Estimular a implantação de programas de ecoturismo; 

 Conscientização ambiental junto aos agricultores assentados pelo INCRA, objetivando a 

conservação dos fragmentos. 

 

As campanhas de campo realizadas para o presente diagnóstico foram feitas na Mata da Gia, Mata 

do Porto e Mata de Carneiros (Figuras 2.1 a 2.3). Os três fragmentos se apresentam como Floresta 

Ombrófila das Terras Baixas, em estágio médio de sucessão, com visível estratificação vertical, 

alturas médias entre 8 e 10m, observando-se indivíduos emergentes com alturas superiores a 15m.  

 

  
Figura 2.1 - Estratificação e árvores emergentes vistas da borda, 
 Mata de Carneiros, Tamandaré-PE. Fonte: Geosistemas, 2010. 
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Figura 2.2 - Aspecto do interior de fragmento de floresta ombrófila de terras baixas em Tamandaré – 

PE. Fonte: Geosistemas, 2010. 
 

  
Figura 2.3 - Árvore emergente na Mata de Carneiros, Tamandaré – PE. Fonte: Geosistemas, 2010. 
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Essas matas têm em comum a localização, próxima ao litoral, e a ocorrência de espécies também 

presentes em restingas. Silva (1999) observou que a classificação da vegetação brasileira não 

estabelece clara diferenciação entre as “florestas ombrófilas de terras baixas” e as “matas de 

restinga”, confundindo-as ainda com as chamadas “matas de tabuleiros”. Nas bordas dessas matas, 

são frequentes pelo menos duas espécies de muricis (Byrsonima spp), jenipapo (Genipa americana), 

lixeira (Curatella americana), carrasco (Miconia albicans), sabiazeira branca (Miconia minutiflora), 

purpuna (Myrcia silvativa), sete-casco (Pera glabrata), lacre (Vismia guianensis). Pau-pombo (Tapirira 

guianenesis) é comum tanto nas bordas quanto no interior dos fragmentos. 

Na Mata de Carneiros, o ingá (Inga laurina) é a espécie mais comum nas bordas baixas. Mirindiba 

(Buchenavia capitata) e sucupira (Bowdichia virgilioides) alcançam o estrato superior, constituindo-se 

nas árvores dominantes nesse tipo de formação, onde também foram reconhecidas: imbira vermelha 

(Xylopia sp), caboatã-de-leite (Thyrsodium schomburgkianum), imbiriba (Eschweilera ovata), orelha-

de-burro (Clusia nemorosa), vara-de-caju (Cordia sp), oiti-da-praia (Licania tomentosa), sapucarana 

(Lecythis sp), cauçu (Coccoloba mollis), araçá (Psidium sp), leiteiro (Pouteria sp), amescla (Protium 

sp), angelim (Andira nitida) e cocão (Pogonophora  schomburgkiana).  

No subosque foram coletadas Psycotria cuspidata e P. barbiflora e foi observada intensa regeneração 

natural na Mata de Carneiros, o que a diferenciou dos outros dois fragmentos visitados. A 

distribuição diamétrica na Mata de Carneiros mostrou-se mais ampla e foi maior a presença de 

epífitas, indicando maior grau de conservação e estágio sucessional mais adiantado. Por outro lado, 

na Mata da Gia foram observados locais de intenso desmatamento e sinais da realização de corte 

seletivo.  

A análise preliminar da distribuição de fragmentos (cuja abordagem mais específica corresponde a 

um capítulo específico deste Plano de Manejo) indica algumas prioridades importantes para a 

conservação na APA de Guadalupe. Sendo todos eles protegidos pela Lei Nº 11.428/2006, a Lei da 

Mata Atlântica, localizados, a maioria, na Zona de Amortecimento da reserva Biológica de Saltinho e 

apresentando, muito deles, a função de proteção dos recursos hídricos, tem o corte e supressão da 

vegetação vedados pelo Artigo 11 da referida Lei e devem se constituir em Zona de Preservação da 

Vida Silvestre, objeto de monitoramento especial. Dentre esses, identificaram-se algumas áreas 

especiais: 

 Matas do Engenho São João e Canto Alegre: fragmentos não amostrados e de especial 

interesse para a conservação do Rio Ilhetas. 

 Mata do Engenho Duas Bocas, a oeste da APA, também associado à proteção dos recursos 

hídricos e apresentando vegetação de floresta ombrófila submontana, pelas contas 

altidudinais encontradas, que deve ser particularmente estudada. 

 Matas de Minguito, com alto potencial para se estabelecer a conectividade entre os 

fragmentos e restauração ambiental de bordas internas, incluindo também áreas de floresta 

submontana. 
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 Mata de Carneiros, em bom estado de conservação e com grande potencial para uso em 

ecoturismo com interpretação da natureza ao longo de trilhas guiadas. 

  Mata do Pau-Amarelo, reunindo os fragmentos nomeados como Mata do Engenho 

Mamucabas, em bom estado de conservação, com conectividade natural com a Rebio de 

Saltinho. 

  Mata do Porto e da Gia, sujeitas a maiores ameaças, haja vista a localização litorânea e as 

pressões constatadas.  

 

A constituição de Zonas de Preservação da Vida Silvestre voltadas à preservação e restauração dos 

ecossistemas florestais e à proteção de recursos hídricos deve procurar estabelecer, mais do que 

restrições de uso adequadas aos objetivos conservacionistas, formas de gestão que incentivem a 

conservação, com o envolvimento de proprietários e gestores municipais. 

 

A Zona de Preservação da Vida Silvestre da APA de Guadalupe: O fragmento de floresta atlântica 

protegido na Reserva Biológica de Saltinho 

 

Levantamentos realizados para elaboração do Plano de Manejo de Saltinho apontaram a ocorrência 

de 325 espécies vegetais, pertencentes a 80 famílias botânicas e 205 gêneros. As leguminosas, de 

modo geral, se destacaram pela riqueza de espécies tanto arbóreas quanto subarbustivas, ocupando 

diferentes nichos (dossel, bordas e áreas abertas), enquanto Melastomataceae e Rubiaceae foram 

particularmente encontradas em áreas de sub-bosque das formações florestais. A elevada riqueza de 

Myrtaceae, apontada no estudo, deveu-se a consideração das espécies introduzidas para fins 

experimentais (no caso, experimentos de competição de espécies de Eucalyptus), já que a área era 

uma Estação Florestal Experimental, antes de se tornar uma Reserva Biológica. 

Entre as espécies arbóreas encontradas destacaram-se cupiúba (Tapirira guianensis), ingá de porco 

(Sclerolobium densiflorum), urucuba (Virola gardneri), visgueiro (Parkia cf. pendula), massaranduba 

(Manilkara salzmanni), bom-nome (Maytenus rigida), piquiá (Aspidosperma limae), praíba 

(Simarouba amara), munguba (Eriotheca crenulaticalyx), cabotã-de-leite (Thyrsodium 

schomburgkianum), sucupira (Bowdichia virgilioides), amesclas (Protium spp.) e mirindiba 

(Buchenavia capitata) (IBAMA, 2003). Além dessas, espécies exóticas introduzidas como mangueira 

(Mangifera indica) e jaqueira (Artocarpus integrifolia) foram encontradas no interior da mata, sendo 

associadas à proximidade de antigas habitações. Camaçari (Caraipa densifolia) foi especialmente 

abundante na regeneração natural. 

Destacam-se entre as espécies arbóreas listadas no estudo as presenças de Triplaris gardneriana, 

Cupania revoluta, Helicostylis tomentosa, Clarisia racemosa, Brosimum discolor, Siparuna guianensis, 

Stryphnodendron pulcherrimum, Plathymenia foliolosa, Pithecolobium pedicelare, Enterolobium 

contortisiliquum, Guarea trichilioides, Pterocarpos violaceus, Humiria floribunda, Erythroxylum 

pulcherrimum, Pera ferruginea, Caraipa densifolia, Symphonia globulifera, Cordia trichotoma, 

Eriotheca gracilipes, Macoubea guianensis, Aspidosperma discolor, Thyrsodium salzmannianum e 
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Schefflera morototoni, entre outras mais ou menos frequentes nos fragmentos florestais da Mata Sul 

pernambucana. 

As famílias Orchidaceae e Bromeliaceae tiveram baixa ocorrência, denotando o caráter secundário da 

vegetação (e também, não mencionado, o efeito de coletas em épocas passadas).  

O índice de Shannon estimado foi 3,438 nats/ind mas a metodologia utilizada, que permitiu a 

inclusão de parcelas em áreas experimentais, possivelmente subestimou essa medida de diversidade 

específica. Além disso, os pesquisadores responsáveis reconheceram que várias espécies não 

puderam ser identificadas, mesmo utilizando as chaves taxonômicas disponíveis, sendo 

recomendando-se, assim, a condução de estudos sistemáticos de coleta e identificação da flora.  

Trabalhos mais recentes como os de Teixeira (2009) e Alencar (2009) contribuem para conhecer uma 

pouco mais sobre a diversidade e os processos ecológicos que se estabelecem nesse que é um dos 

mais importantes fragmentos da floresta ombrófila pernambucana. Nos estudos de Teixeira (2009), a 

cupiúba ou pau-pombo (Tapirira guianensis) apresentou-se como a espécie de maior densidade nas 

parcelas amostrais e entre as outras mais abundantes é possível destacar Bowdichia virgilioides, 

Brosimum rubescens, Cupania sp., Eschweilera ovata, Genipa americana, Helicostylis tomentosa, 

Henriettea succosa, Lacistema pubescens, Miconia minutiflora, M. prasina, Pachira aquatica, 

Pogonophora schomburgkiana, Protium giganteum, P. heptaphyllum, Schefflera morototoni, 

Simarouba amara, Sloanea sp., Syzygium jambolanum, Tapirira guianensis, Thyrsodium spruceanum, 

Virola gardneri e Xylopia frutescens. Procurando comparar a riqueza e diversidade em uma 

topossequencia, a autora encontrou índices de diversidades de Shannon-Wiener de 2,42; 3,68 e 3,21 

nats/indivíduo, com riqueza de 41, 69 e 67 espécies, na baixada, encosta e topo, respectivamente. 

Na baixada foram encontradas, portanto, menores riqueza e diversidade, refletindo a influência 

antrópica devido à maior acessibilidade à área e proximidade ao curso de água, favorecendo a 

propagação e dispersão de fruteiras exóticas.  

Por sua vez, Alencar (2009) estudou a regeneração natural estabelecida nos plantios de Eucalyptus e 

Pinus e, em ambas as situações foram encontrados índices de diversidade expressivos, concluindo 

que não houve impedimento ao estabelecimento de espécies nativas no sub-bosque dos plantios.   

A Reserva Biológica de Saltinho se constitui em importante fonte de propágulo para restauração das 

áreas próximas, local privilegiado para estudo da dinâmica e da biodiversidade da floresta atlântica e 

fundamental exercício de gestão de áreas protegidas em Pernambuco. A preservação das suas 

funções e atributos é fundamental para APA e para toda Zona da Mata pernambucana. 

 

I. Formações savânicas e outras fisionomias da vegetação secundária 

Em certas áreas da APA de Guadalupe observa-se cobertura vegetal de porte arbustivo, com 

fisionomia savânica que pode ser atribuída às intervenções antrópicas passadas. No mapa de 

Cobertura Vegetal e Uso dos Solos essa fisionomia não pôde ser discriminada, sendo incluída na 

classe Policultura e, por vezes, na classe Coqueirais. Apresenta densidade variável com espécies 

pioneiras e, geralmente, dominância da lixeira (Curatella americana) e cajueiros (Anacardium 
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accidentale) de pequeno porte e caule retorcido, e estrato herbáceo constituído por ervas ruderais 

que, nas áreas mais degradadas, passam a ser substituídas por gramíneas e ciperáceas, imprimindo o 

aspecto de savana (Figuras 2.4 e  2.5).  

 

 

Figuras 2.4. e 2.5 - Cobertura vegetal arbustiva e com baixa diversidade em Rio Formoso – PE, em 

diferentes fases de sucessão. Fonte: Geosistemas, 2010. 

 A intervenção antrópica historicamente estabelecida e os episódios de queimadas, intencionais ou 

acidentais, levaram a remoção da camada biologicamente ativa do solo, impossibilitando o 

estabelecimento de regeneração natural expressiva. A ocorrência de poucas espécies e o domínio da 

C. americana em algumas áreas parecem estar associados ao dessecamento promovido pelo vento, 

nas encostas, e/ou a baixa fertilidade dos solos. Essas áreas savanizadas, aparentemente de baixo 

valor biológico, devem ser priorizadas para estudos sobre os fatores limitantes ao estabelecimento 

de vegetação mais densa e de maior porte, e objeto de medidas de reabilitação e restauração.  
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II. Restingas, praias e manguezais: o complexo costeiro-estuarino da APA de Guadalupe 

O termo restinga é polissêmico, ou seja, tem vários sentidos: pode designar diversos tipos de 

depósitos litorâneos, como também outras feições costeiras, assim como também é adotado para 

nomear diversos tipos de vegetação que recobrem essas planícies ou ainda o sistema substrato-

vegetação como um todo.  

Como feição do relevo, o termo restinga é empregado como sinônimo de “planície costeira” ou 

“planície litorânea” - planícies formadas por sedimentos terciários e quaternários, depositados 

predominantemente em ambientes marinho, continental ou transicional, frequentemente associadas 

a desembocaduras de grandes rios e/ou reentrâncias na linha de costa, e podem estar intercaladas 

por falésias e costões rochosos de idade pré-cambriana, sobre os quais se assentam eventualmente 

sequências sedimentares e vulcânicas acumuladas em bacias paleozóicas, mesozóicas e cenozóicas 

(Villwock, 1994 citado por SILVA, 1999 ).  

Dias & Silva (1984) definem restinga como uma elevação arenosa alongada, depositada 

paralelamente e próxima à linha de costa e acima do nível do mar da maré alta, dando um enfoque 

geomorfológico, enquanto Silva (1999), em uma excelente revisão sobre o tema, prefere o sentido 

que mais abrangente, reunindo o substrato e as fitofisionomias variadas que ali se estabelecem. 

Em Pernambuco, Andrade-Lima (1960) propôs uma classificação na qual a Zona do Litoral seria 

integrada por uma grande diversidade de ecossistemas, como praias e dunas, restingas, tabuleiros e 

manguezais (ANDRADE-LIMA, 1960). Assim, diferenciava os ambientes das restingas, recobertos por 

matas ou campos, dos demais tipos de vegetação litorânea.  

O IBGE (1992), no seu Manual Técnico da Vegetação Brasileira classifica as restingas e os manguezais 

como Formações Pioneiras (vegetação de primeira ocupação de caráter edáfico, que ocupa terrenos 

rejuvenescidos pelas seguidas deposições de areias marinhas nas praias e restingas, as aluviões 

fluviomarinhas nas embocaduras dos rios e os solos ribeirinhos aluviais e lacustres). Como integrante 

dessa grande classe, nomeia como restinga a vegetação com influência marinha, incluindo, na sua 

caracterização, a vegetação de praia, dunas e do “pontal rochoso que deu origem à restinga”, cuja 

vegetação se diferenciaria das “comunidades arenosas”.  Essa classificação, que baseia o 

mapeamento oficial da vegetação brasileira, sustenta as definições estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Meio Ambiente, diante da necessidade de regular o uso e conservação dessas áreas 

(Quadro 2.1). 

Quadro 2.1 – Definições de Restinga estabelecidas pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente 

Entende-se por vegetação de restinga o conjunto das 
comunidades vegetais, fisionomicamente distintas, sob 
influência marinha e fluvio-marinha. Essas comunidades, 
distribuídas em mosaico, ocorrem em áreas de grande 
diversidade ecológica, sendo consideradas comunidades edáficas 
por dependerem mais da natureza do solo que do clima. Essas 
formações, para efeito desta Resolução, são divididas em: 
Vegetação de Praias e Dunas, Vegetação Sobre Cordões 
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Arenosos e Vegetação Associada às Depressões. Resolução 
CONAMA 7/1996 
Restinga: depósito arenoso paralelo a linha da costa, de forma 
geralmente alongada, produzido por processos de 
sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que 
recebem influência marinha, também consideradas 
comunidades edáficas por dependerem mais da natureza do 
substrato do que do clima. A cobertura vegetal nas restingas 
ocorre mosaico (sic), e encontra-se em praias, cordões arenosos, 
dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio 
sucessional, estrato herbáceo, arbustivos e arbóreo, este último 
mais interiorizado.                                  Resolução CONAMA 
303/2000. 
Vegetação de Restinga: o conjunto de comunidades vegetais, 
distribuídas em mosaico, associado aos depósitos arenosos 
costeiros quaternários e aos ambientes rochosos litorâneos – 
também consideradas comunidades edáficas – por dependerem 
mais da natureza do solo do que do clima, encontradas nos 
ambientes de praias, cordões arenosos, dunas, depressões e 
transições para ambientes adjacentes, podendo apresentar, de 
acordo com a fitofisionomia predominante, estrato herbáceo, 
arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado.                    
                                  Resolução CONAMA 417/2009 

 

O estudo mais amplo feito sobre a vegetação da APA de Guadalupe (CPRH, 1998) indica que na 

restinga de Ariquindá domina o fruticeto, fisionomia arbustiva aberta, ocorrendo agrupamentos 

arbustivos, formando eventualmente moitas, intercaladas por áreas abertas, onde indivíduos 

arbóreos encontram-se esparsos e vegetação herbácea abundante. O substrato é formado 

basicamente por areias quartzosas, desprovido de serrapilheira. O estrato herbáceo é expressivo, 

constituído por espécies como: Chamaecrista ramosa, Cuphea flava, Stigmaphyllom paralias e 

Borreria verticilata. Os arbustos mais frequentes pertencem às espécies Byrsonima gardneriana, 

Byrsonima sericea, Eugenia perifolia, Psidium guineensis e Tocoyena brasiliensis e Guapira 

pernambucensis.  Os espécimes arbóreos encontrados, chegando a 10 metros de altura, pertenceram 

as espécies Pera glabrata, Andira nitida, Manilkara salzmanii, Protium hepthaphyllum Buchenavia 

capitata e Inga capitata, todas intercaladas por arbustos e ervas . 

Na mesma área do município de Tamandaré, Silva e colaboradores (2008) concluíram que a restinga 

estudada está assentada sobre um terraço marinho pleistocênico, o qual não recebeu, durante a sua 

formação, influência do Rio Ariquindá que passa ao lado da área. O solo local foi classificado como 

Neossolo Quartzarênico Órtico, profundo e essencialmente arenoso, com teor de areia superior a 

90% ao longo de todo o perfil. No local foram identificadas 104 espécies, distribuídas em 88 gêneros 

e 54 famílias, com maior riqueza da família Myrtaceae.  
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A área apresentou três tipos fisionômicos distintos: campo aberto não inundável, fruticeto aberto 

não inundável e floresta aberta não inundável. As espécies mais representativas do campo não 

inundável foram Abildgaardia scirpoides, Borreria verticillata, Cuphea flava e Cyperus 

hermaphroditus, enquanto no fruticeto aberto destacaram-se Abarema cochliacarpos, Byrsonima 

gardneriana, Byrsonima sericea, Croton sellowii e Stigmaphyllon paralias. As espécies mais 

representativas da floresta não inundável foram Andira nitida, Manilkara salzmannii, Pera glabrata, 

Protium bahianum e Saccoglotis mattogrossensis. Anacardium occidentale foi observado nas três 

fisionomias e Hancornia speciosa, apenas no fruticeto. Não foram encontradas espécies endêmicas, 

mas espécies que são oriundas de outros ambientes adjacentes ou até mais distantes, como por 

exemplo, Panicum laxum, Polygala violacea, Staelia virgata e Stemodia pratensis, que foram listadas 

para ambientes como o cerrado (SILVA et al. 2008). 

Levantamentos de campo para a elaboração deste diagnóstico indicaram a existência de um mosaico 

vegetacional nessa área, formando um complexo que integra a franja de mangue às margens do Rio 

Ariquindá e se estende por áreas com diferentes níveis de antropismo. No que parece ser a transição 

entre a floresta ombrófila de terras baixas, representada pela Mata dos Carneiros, e a restinga, 

encontra-se um denso estrato de ingá (Inga sp - Leguminosae Mimosoideae) nas bordas, com 

coqueiros (Cocos nucifera L. - Arecaceae) dominando o estrato superior, registrando-se a presença de 

imbaúba (Cecropia sp - Cecropiaceae), lacre (Vismia guianensis  - Clusiaceae) e jenipapo (Genipa 

americana L. - Rubiaceae). Vê-se que se trata de sucessão secundária recente, estabelecida sob 

coqueirais sem tratos culturais. 

Área mais conservada apresenta estrato arbóreo com massaranduba (Manilkara salzmannii - 

Sapotaceae), caju (Anacardium occidentale - Anacardiaceae), angelim (Andira sp - Leguminosae 

Papilionoideae), cupiúba (Tapirira guianensis - Anacardiaceae) e muita regeneração de lacre (Vismia 

guianensis). No ponto UTM 0269321; 9035484, nas proximidades da área também estudada por Silva 

e colaboradores (2008), o manguezal se limita com uma vegetação arbustiva bastante densa, cujo 

dossel não ultrapassa os 6m de altura, constituída de Simaba ferruginea (Simaroubaceae), Ouratea 

sp (Ochnaceae), Byrsonima spp (Malpighiaceae – Figura 2.6), Myrsine sp (Myrsinaceae) e Protium 

brasiliense (Burseraceae). Conocarpus erectus (mangue-de-botão - Combretaceae) viceja na linha de 

transição entre o manguezal e a restinga. 
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Figura 2.6 – Ramo florido de Byrsonima sp, coletado nas restingas do Ariquindá, Tamadaré-PE. 

Material depositado no Herbário Sérgio Tavares do Departamento de Ciência Florestal, UFRPE. Foto: 

Ângela Miranda, outubro, 2010. 

 
Figura 2.7 - Na linha de transição entre manguezal e restinga, às margens do Rio Ariquindá, 

Tamandaré – PE, o mangue-de-botão caracteriza as áreas de mangue já assoreadas e a vegetação 

arbóreo-arbustiva mais densa delimita a área não inundável. Foto: Isabelle Meunier, outubro, 2010. 

 

Nas proximidades de marina às margens do Ariquindá (UTM 0269455; 9034758), a vegetação é 

caracterizada pela presença de mangaba (Hancornia speciosa - Apocynaceae), cajueiros e alguns 

exemplares remanescentes arbóreos de angelim (Andira sp), enquanto o estrato subarbustivo-

herbáceo é composto por espécies ruderais, que evidenciam a história de uso da área, e espécies 

típicas de restinga. Foram encontradas chumbinho (Lantana camara - Verbenaceae), Cuphea flava 

(Lythraceae), Borreria verticillata (Rubiaceae), Urena lobata (Malvaceae, exótica), Chamaecrista 
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flexuosa (Leguminosae Caesalpinioideae), Lagenocarpus cf. rigidus - Cyperaceae, típica de ambientes 

de restinga), Solanum agrarium (Solanaceae) e Waltheria indica (Sterculiaceae). 

As “restingas do Ariquindá” apresentam elevado potencial paisagístico por resguardarem 

características das paisagens litorâneas de Pernambuco, com espécies de importância econômica e 

cultural para as populações locais, para alimentação e abrigo da fauna silvestre e fornecedoras de 

sementes para programas de restauração ambiental. A ocupação nessa área deve ser controlada, 

com manutenção de extensões significativas de áreas livres com vegetação natural, principalmente 

às margens do rio, onde a área de preservação permanente pode ter seus valores potencializados 

como área verde urbana, com baixa intervenção. A Figura 2.8 ilustra um dos recortes da paisagem 

mais bonitos e carentes de medidas efetivas de proteção e valorização.  

 

Figura 2.8 – Aspecto de propriedade em área de restinga em Tamandaré, com estrato arbóreo-

arbustivo formado por mangabeiras, massaranduba e, dominando, ao fundo, provável amarelo 

(Platymenia sp). Foto Isabelle Meunier, outubro, 2010.  

Como expressão da vegetação litorânea, no sentido mais amplo, há na APA de Guadalupe, outro 

local com elevado valor biológico: o conjunto de restingas e manguezais de Guadalupe, onde 

diferentes feições costeiras proporcionaram a criação de ambiente com maior complexidade. Nas 

proximidades do ponto UTM 0268845; 9040024 identificam-se fisionomias que integram elementos 

de restinga e de apicum (ou salgado), onde foram registradas as espécies Dalbergia ecastaphyllum 

(Leguminosae Papilionoideae), Humiria balsamifera (Humiriaceae) e outras, Miconia hirta e Miconia 

albicans (Melastomataceae), Coccoloba sp (Polygonaceae), Chrysobalanus icaco (Chrysobalanaceae), 

Guettarda platypoda (Rubiaceae) e Tocoyena formosa (Rubiaceae). 
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Dalbergia ecastaphyllum, conhecida como rabo-de-búgio, é objeto de interesse científico e 

econômico, pois sua resina está associada à produção da própolis vermelha, de alta atividade 

antimicrobiana e anti-radical livre (DAUGSH, 2007). Essa espécie é considerada por Ribeiro e 

colaboradores (2009) como característica de solos salobros e de influência marinha, sendo 

encontrada em praias e dunas da Flórida às Guianas. Esses autores relatam que a espécie é pouco 

estudada no Brasil, apontando sua ocorrência no Pará, Bahia e Sergipe. Zocche-de-Souza e Castellani 

(2009), por sua vez, reportam a ocorrência da espécie no litoral de Santa Catarina, crescendo em 

locais onde há constante vaporização de sal e em solos moderadamente salinos. Tanto Ribeiro et al. 

(2009) como Zocche-de-Souza e  Castellani (2009) ressaltam o crescimento vigoroso da espécie, 

podendo assumir o papel de superdominante nesses ambientes. Já no estudo realizado por CPRH 

(1998), a ocorrência dessa planta foi relatada na restinga do Rio Ariquindá, merecendo atenção 

especial quanto ao seu potencial econômico e seu papel ecológico, por vezes visto como de uma 

facilitadora, por vezes, como de invasora (Almeida et al., 2009).   

 

Ainda no complexo vegetacional costeiro-estuarino de Guadalupe houve coletas de duas espécies 

possivelmente diferentes da família Olacaceae (Figura 2.9 e 2.10), classificadas preliminarmente 

como Heisteria spp, não relatadas para a região. 

Áreas alagáveis, com vegetação herbácea e áreas de apicum (ou salgado) integram o mosaico de 

feições costeiras e estuarinas, juntamente à restinga e aos manguezais do Rio do Passos e Formoso. 

O termo apicum vem do tupi-guarani e significa “brejo de água salgada à borda do mar ou coroa de 

areia feita pelo mar”, segundo informação não datada de Crepani e Medeiros.  A zona do apicum, 

segundo Bigarella citado por Scheaffer-Novelli (2006), faz parte da sucessão natural do manguezal 

para outras comunidades vegetais, sendo resultado da deposição de areias finas por ocasião da 

preamar, com elevado grau de salinidade. Ou seja, o apicum integra o ecossistema manguezal e 

estabelece, muitas vezes, a zona de transição com a restinga. Nesse trecho do município de 

Sirinhaém, essa complexidade pode ser observada na diversidade específica e a ecossistêmica da 

área e colocam-na como prioridade para ações de proteção e desenvolvimento de pesquisa, já que a 

conservação e o conhecimento dessa diversidade, bem como dos processos e relações funcionais, 

são fundamentais para a garantia da oferta dos serviços ecossistêmicos. 
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 Figura 2.9 - Ramo floral de espécie da família Olacaceae coletada no complexo costeiro-estuarino de 

Guadalupe, Sirinhaém-PE. Material depositado no Herbário Sérgio Tavares do Departamento de 
Ciência Florestal, UFRPE. Foto: Ângela Miranda. 

 

 
 
Figura 2.10 - Ramo floral de espécie da família Olacaceae coletada no complexo costerior-estuarino 
de Guadalupe, Sirinhaém-PE. Material depositado no Herbário Sérgio Tavares do Departamento de 
Ciência Florestal, UFRPE. Foto: Ângela Miranda. 
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Figura 2.11 - Diversidade de ambientes no complexo costeiro-estuarino 

 de Guadalupe, Sirinhaém – PE. Fonte: Geosistemas, 2010. 

 

 
Figura 2.12 - Vegetação arbustiva-arbórea e estrato herbáceo com 

espécies de restinga em Sirinhaém – PE. Fonte: Geosistemas, 2010. 
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Figura 2.13 - Periandra mediterranea em vegetação arbustivo-arbórea  

que margeia área de apicum, em Guadalupe. Fonte: Geosistemas, 2010. 

 

Nas proximidades do ponto UTM 0271225; 9040378, ao longo da área costeira de Guadalupe, com 

baixo grau de ocupação humana, encontra-se outra expressão da vegetação litorânea incluída na 

definição mais genérica de restinga. Trata-se de vegetação que recobre pequenas dunas formadas 

sobre as falésias, a partir da areia retrabalhada pelo vento. Nesse local foram observadas 

Stigmaphyllon paralias (Malpighiaceae), Ouratea sp (Ochanaceae), Myrsine sp (Myrsinaceae), Croton 

sellowii (Euphorbiaceae), Manilkara salzmannii (Sapotaceae), Remirea maritima (Cyperaceae, típica 

de restinga), Periandra mediterranea (Leguminosae Papilionoideae), Byrsonima sp  (Malpighiaceae) e 

Cereus fernambucensis (Cactacaea). Foi encontrada uma única espécie de orquídea (Vanilla sp). O 

local, além do valor biológico, apresenta grande beleza cênica e oportunidade de uso como mirante 

(Figuras 2.14, 2.15 e 2.16)  
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Figura 2.14 – Terraço Marinho entre Aver-o-mar e Guadalupe, em Sirinhaém-PE. 

Fonte: Geosistemas, 2010. 

 

 
Figura 2.15 - Vegetação arbustiva e herbácea que recobre o terraço marinho entre 

Aver-o-mar e Guadalupe, em Sirinhaém – PE. Fonte: Geosistemas, 2010. 
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Figura 2.16 - Cereus fernambucensis (cardo-da-praia) na vegetação costeira de Guadalupe. Fonte: 

Geosistemas, 2010. 

 

Ainda integrando a formação fitoecológica das restingas, a vegetação de praia se evidencia em vários 

trechos da área costeira, com destaque para o estuário do Rio Ilhetas onde herbáceas como Ipomoea 

pes-caprae, Mariscus maritima, Paspalum maritimun, Sporolobus virginicus, Sophora tomentosa, 

Cuphea flava e Stigmaphylon paralias aparecem sob os coqueirais (CPRH, 1998).  

Os coqueirais são o elemento mais marcante e estruturador da paisagem nessas áreas antropizadas 

e, a despeito de se constituírem em monocultivos de espécie introduzida, representam a expressão 

da paisagem cultural do litoral pernambucano (Figuras 2.17 e 2.18), resguardam uma importante 

diversidade faunística, notadamente de pequenos roedores, quirópteros e marsupiais, além das aves 

relatadas pó Rodrigues et al. (2007), e se constituem em fonte de renda para as populações locais. 

Os bosques de mangue da APA de Guadalupe são constituídos pelas espécies que ocorrem em 

Pernambuco: Rhizophora mangle (mangue-gaiteiro), Laguncularia racemosa (mangue-branco), 

Avicennia schaueriana (mangue-preto) e Conocarpus erectus, (mangue-de-botão), essa encontrada 

nas áreas menos sujeitas a inundações. A presença da avenca-do-mangue (Achrosticum sp) é 

algumas vezes observada, assim como de uma “borda” alterada, com espécies exóticas regeneradas 

sub-espontaneamente, principalmente nas proximidades de núcleos urbanas. As espécies exóticas 

mais associadas às bordas de mangue são castanhola (Terminalia catappa) e leucena (Leucaena 

leucocephalla).  
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Figura 2.17 - Coqueirais de Guadalupe, em Sirinhaém – PE.  Fonte: Geosistemas, 2010. 

 

 

 
Figura 2.18 - Coqueirais na Praia do Porto, Barreiros – PE. Fonte: Geosistemas, 2010. 

 

Os bosques de mangue da APA de Guadalupe estão em diferentes estágios de desenvolvimento e 

graus de antropismo, com expressão máxima na zona estuarina do Rio Formoso, dos Passos e 

Ariquindá e no estuário do lhetas-Mamucabas (Figuras 2.19 e 2.20). 
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Figura 2.19 - Bosque de mangue pouco desenvolvido em Aver-o-mar, Sirinhaém – PE. Fonte: 

Geosistemas, 2010. 

 

Como é fartamente conhecido, a baixa diversidade vegetal não diminui a importância dessas áreas 

que oferecem inúmeros serviços ambientais de extrema importância, seja para a produtividade dos 

ecossistemas aquáticos, conservação da fauna silvestre, sustentação da pesca e do extrativismo e 

proteção da costa, além de se constituir em paisagens de grande beleza para a prática do turismo. 
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Figura 2.20 - Franja de mangue-gaiteiro às margens do Rio Ariquindá, Tamandaré– PE. Fonte: 

Geosistemas, 2010. 

 

2.1.2. Fauna 

I. Mastofauna 

O Brasil possui 652 espécies de mamíferos, distribuídas em 11 ordens e 49 famílias, sendo a Mata 
Atlântica o bioma brasileiro com a segunda maior diversidade (250 spp.) (REIS et al., 2006). 

Das 97 espécies de mamíferos catalogadas nesta revisão (incluindo uma exótica), 10 estão presentes 

nas listas oficiais do IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente) e/ou IUCN (União Internacional 

para Conservação da Natureza) (Fonseca et al., 1994; IBAMA, 2008; Machado et al., 2008; IUCN, 

2010). 

A mastofauna de Pernambuco é pouco estudada com alguns trabalhos se concentrando 

principalmente na região da Mata Atlântica (Asfora e Mendes-Pontes, 2009; Monteiro-de-Cruz et al., 

2002; Rosas-Ribeiro, 2004; Normande, 2004; Silva Júnior e Mendes Pontes, 2008). 

Dentre as espécies que fazem parte da cultura popular, tanto na medicina caseira como também na 

caça de subsistência na Mata Atlântica, podemos citar: tatu-peba (Euphractus sexcinctus); tatu-

verdadeiro (Dasypus novemcinctus); tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla); veado (Mazama 

gouazoupira); caitito (Pecari tajacu); enquanto outros são comercializados ou usados como animais 

de estimação, p. ex. sagui (Callithrix jacchus); macaco-prego (Cebus spp), furão (Galictis vittata), paca 

(Cuniculus paca), (Almeida et al., 1992; Monteiro-da-Cruz et al., 2002). 
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De acordo com Bodmer et al. (1997) espécies de grande porte como veados e porcos-do-mato são 

mais vulneráveis à pressão de caça. Vieira et al. (2005) ressalta que mesmo a caça de subsistência 

pode levar a extinção espécies locais.  

Tabela 2.2. Check-list da Mastofauna, segundo revisão de literatura. 

ESPÉCIE Nome vulgar 
Status 

IUCN/IBAMA 

ARTIODACTYLA   
Cervidae   
Mazama gouazoubira (G. Fischer, 1814) veado LC/NA 
Tayassuidae   
Tayassu pecari (Link, 1795) porco-do-mato NT/NA 
CARNIVORA   
Felidae   
Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) jaguatirica, maracajá-açu LC/VU 
L. tigrinus (Schreber, 1775) gato-do-mato, maracajá VU/VU 
Puma yagouaroundi 
(E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803) 

gato-mourisco, vermelho 
LC/NA 

Canidae   
Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) raposa LC/NA 
Mustelidae   
Eira barbara (Linnaeus, 1758) papa-mel LC/NA 
Galictis vitatta (Schreber, 1776) furão LC/NA 
Lontra longicaudis (Olfers, 1818) lontra DD/NA 
Mephitidae   
Conepatus semistriatus (Boddaert, 1785) ticaca LC/NA 
Procionidae   
Nasua nasua (Linnaeus, 1766) quati LC/NA 
Procyon cancrivorous (Cuvier, 1798) guará, guará-da-cana LC/NA 
CETARTIODACTYLA   
Delphinidae   
Sotalia fluviatilis (Gervais e Deville, 1853) boto, golfinho DD/NA 
CINGULATA   
Dasypodidae   
Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758) tatu-verdadeiro LC/NA 
D. septencinctus (Linnaeus, 1758) tatuí LC/NA 
Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758) tatu-peba LC/NA 
Cabassous unicinctus (Linnaeus, 1758) tatu-rabo-de-couro LC/NA 
DIDELPHIMORPHIA   
Didelphidae   
Didelphis albiventris (Lund, 1840) cassaco, timbu LC/NA 
D. aurita (Wied-Neuwied, 1826) cassaco, timbu LC/NA 
Caluromys philander (Linnaeus, 1758) cuica LC/NA 
Marmosa murina (Linnaeus, 1758) cuica LC/NA 
Gracilinanus agilis (Burmeister, 1854) cuica LC/NA 
Monodelphis americana (Müller, 1776) cuica LC/NA 
M. domestica (Wagner, 1842) 
 

cuica LC/NA 
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ESPÉCIE Nome vulgar 
Status 

IUCN/IBAMA 

Metachirus nudicaudatus (É. Geoffroy, 1803) cuíca-de-quatro-olhos LC/NA 
LAGOMORPHA   
Leporidae   
Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758) coelho-do-mato LC/NA 
PILOSA   
Myrmecophagidae   
Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) tamanduá-mirim LC/NA 
Bradypodidae   
Bradypus variegatus (Schinz, 1825) bicho-preguiça LC/NA 
PRIMATES   
Callitrichidae   
Callithrix jacchus (Linnaeus, 1758) sagui, soim LC/NA 
Cebidae   
Saimiri sp. (introduzido) mico-de-cheiro LC/NA 
Alouatta belzebul (Linnaeus, 1766) guariba VU/NA 
Cebus libidinosus (Spix, 1823) macaco-prego LC/NA 
Cebus flavius (Schreber, 1774) macaco-prego-galego CR/NA 
RODENTIA   
Caviidae   
Cavia aperea (Erxleben, 1777) preá LC/NA 
Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) capivara LC/NA 
Cricetidae   
Akodon cursor (Winge, 1887) rato LC/NA 
Hylaeamys laticeps (Lund, 1840) rato NT/NA 
Nectomys squamipes (Brants, 1827) rato-dágua LC/NA 
Oecomys catherinae (Thomas, 1909) rato LCNA 
Oligoryzomys nigripes (Olfers, 1818) rato LC/NA 
Oxymycterus dasythrichus (Schinz, 1821) rato LC/NA 
Rhipidomys mastacalis (Lund, 1840) rato LC/NA 
Cuniculidae   
Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) paca LC/NA 
Dasyproctidae   
Dasyprocta agouti (Linnaeus, 1766) cutia  
Dasyprocta prymnolopha (Wagler, 1831) cutia LC/NA 
Echimyidae   
Phyllomys pattoni (Emmons, Leite, Kock & Costa, 
2002) 

rato LC/NA 

Erethizontidae   
Coendou prehensilis (Linnaeus, 1758) cuandu, porco-espinho LC/NA 
Sphiggurus insidiosus (Lichtenstein, 1818) cuandu, porco-espinho LC/NA 
Muridae   
Mus musculus (Linnaeus, 1758) camundongo, catita LC/NA 
Rattus rattus (Linnaeus, 1758) ratazana LC/NA 
R. norvegicus (Berkenhout, 1769) ratazana LC/NA 
Sciuridae   
Guerlinguetus alphonsei (Linnaeus, 1766) esquilo, paracatota LC/NA 
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ESPÉCIE Nome vulgar 
Status 

IUCN/IBAMA 

SIRENIA   
Trichechidae   
Trichechus manatus (Linnaeus, 1758) peixe-boi VU/CR 
CHIROPTERA   
Phyllostomidae   
Artibeus cinereus (Gervais, 1856) morcego LC/NA 

 
A. jamaicensis (Leach, 1821) morcego LC/NA 
A. lituratus (Olfers, 1818) morcego LC/NA 
A. obscurus (Schinz, 1821) morcego LC/NA 
Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) morcego LC/NA 
Chiroderma doriae (Thomas, 1891) morcego LC/NA 
Chrotopterus auritus (Peters, 1856) morcego LC/NA 
Desmodus rotundus (É. Geoffroy, 1810) morcego-vampiro LC/NA 
Diaemus youngii (Jentink, 1893) morcego-vampiro LC/NA 
Diphylla ecaudata (Spix, 1823) morcego-vampiro LC/NA 
Glossophaga soricina (Pallas, 1766) morcego LC/NA 
Lophostoma brasiliense (Peters, 1866) morcego LC/NA 
L. silvicolum (d'Orbigny, 1836) morcego LC/NA 
Macrophyllum macrophyllum (Schinz, 1821) morcego LC/NA 
Micronycteris megalotis (Gray, 1842) morcego LC/NA 
M. schmidtorum (Sanborn, 1935) morcego LC/NA 
M. minuta (Gervais, 1856) morcego LC/NA 
Phyllostomus elongatus (É. Geoffroy, 1810) morcego LC/NA 
P. discolor (Wagner, 1843) morcego LC/NA 
P. hastatus (Pallas, 1767) morcego LC/NA 
Phylloderma stenops (Peters, 1865) morcego LC/NA 
Platyrrhinus  lineatus (É. Geoffroy, 1810) morcego LC/NA 
P. recifinus (Thomas, 1901) morcego LC/VU 
Rhinophylla pumilio (Peters, 1865) morcego LC/NA 
Sturnira lilium (É. Geoffroy, 1810) morcego LC/NA 
Tonatia bidens (Spix, 1823) morcego DD/NA 
T. saurophila (Koopman & Williams, 1951) morcego LC/NA 
Trachops cirrhosus (Spix, 1823) morcego LC/NA 
Vampyrops sp. morcego LC/NA 
Emballonuridae   
Centronycteris maximiliani (Fischer, 1829) morcego LC/NA 
Peropteryx kappleri (Peters, 1867) morcego LC/NA 
P. leucoptera (Peters, 1867) morcego LC/NA 
P. macrotis (Wagner, 1843) morcego LC/NA 
Rhynchonycteris naso (Wied-Neuwied, 1820) morcego LC/NA 
Saccopteryx bilineata (Temminck, 1838) morcego LC/NA 
S. leptura (Schreber, 1774) morcego LC/NA 
Molossidae   
C. greenhalli (Goodwin, 1958)  morcego LC/NA 
Cinomops planirostris (Peters, 1865) morcego LC/NA 
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Molossus molossus (Pallas, 1766) morcego LC/NA 

ESPÉCIE Nome vulgar 
Status 

IUCN/IBAMA 

M. rufus (É. Geoffroy, 1805) morcego LC/NA 
Noctilionidae   
Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758) morcego LC/NA 
Vespertilionidae   
Eptesicus furinalis (d'Orbigny, 1847) morcego LC/NA 
Lasiurus ega (Gervais, 1856) morcego LC/NA 
Myotis nigricans (Schinz, 1821) morcego LC/NA 

Legenda: CR (criticamente em perigo); NA (não avaliada); LC (largamente distribuída); VU (Vulnerável); NT 
(quase em perigo); DD (dados deficientes). 

 
 

II. Herpetofauna 

Existem no Brasil 721 espécies de répteis (Bérnils, 2010), destas cerca de 20 (3%) são consideradas 

ameaçadas (Martins e Molina, 2008). Apesar da sua riqueza e diversidade, os estudos são 

preliminares (Rodrigues, 2005). 

Inventário de répteis em Pernambuco são escassos e concentrados em poucos trabalhos técnicos, 

publicações científicas, monografia e dissertações (e.g. Lira-Filho, 2003; Ferreira-Júnior e Santos, 

2008; Santos, 2005; Souza e Nobrega, 2007; Dantas-Torres et al., 2008; IBAMA. 2008; Lins e Moura, 

2008; DER, 2009). 

Para a presente revisão, registrou-se 37 espécies, distribuídas em 3 ordens e 18 famílias. A maioria 

não esta avaliada pela IUCN e/ou IBAMA, geralmente em decorrência da falta de estudos sobre sua 

biologia, distribuição geográfica e planos de monitoramento (Martins e Molina, 2008). 

Os principais fatores que ameaçam os répteis brasileiros são degradação de habitats, introdução de 

espécies exóticas, poluição, doenças, uso insustentável e mudanças climáticas globais (Gibbons et al., 

2000). 

Tabela 2.3. Check-list de Répteis, segundo revisão de literatura 

ESPÉCIES 
Status 

IUCN/IBAMA 

ORDEM CROCODYLIA  

Família Alligatoridae  

Caiman latirostris (Daudin, 1802) LC/NA 

ORDEM SQUAMATA  

Família Amphisbaenidae  

Amphisbaena aff. vermicularis (Wagler, 1824) NA/NA 

Família Boidae  

Boa constrictor (Linnaeus, 1758) NA/NA 

Corallus hortulanus (Linnaeus, 1758) NA/VU* 

Epicrates cenchria (Linnaeus, 1758) NA/VU* 

Família Colubridae  

Drymarchon corais (Boie, 1827) LC/NA 
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ESPÉCIES 
Status 

IUCN/IBAMA 

Liophis lineatus (Linnaeus, 1758) NA/NA 

Liophis poecilogyrus (Wied-Neuwied, 1825) NA/NA 

Oxyrhopus trigeminus NA/NA 

Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758) NA/NA 

Tantilla melanocephala (Linnaeus, 1758) NA/NA 

Família Dipsadidae  

Philodryas olfersii (Lichtenstein, 1823) LC/NA 

P. nattereri (Steindachner, 1870) NA/NA 

Família Elapidae  

Micrurus ibiboboca (Merrem, 1820) NA/NA 

Família Gekkonidae  

Hemidactylus mabuia (Moreau De Jonnès, 1818) NA/NA 

Família Gymnophtalmidae  

Anotosaura sp. nov. NA 

Família Iguanidae  

Iguana iguana (Linnaeus, 1758) NA/NA 

Family Phyllodactylidae  

Gymnodactylus darwinii (Gray, 1845) NA/NA 

Família Polychrotidae  

Anolis fuscoauratus (D'Orbigny, 1837) NA/NA 

A. punctatus (Daudin, 1802) NA/NA 

Enyalius catenatus (Boulenger 1885) NA/NA 

Polychrus marmoratus (Linnaeus, 1758) NA/NA 

Família Scincidae  

Mabuya heathi (Schmidt & Inger, 1951) NA/NA 

M. macrorhyncha (Hoge, 1947) NA/NA 

Família Sphaerodactylidae  

Coleodactylus meridionalis (Boulenger, 1888) NA/NA 

Família Teiidae  

Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758) NA/NA 

Kentropyx calcarata (Spix, 1825) NA/NA 

Cnemidophorus ocellifer (Spix, 1825) NA/NA** 

Tupinambis merianae (Duméril & Bibron, 1839) NA/NA 

T. teguxim (Linnaeus, 1758) NA/NA 

Família Tropiduridae  

Strobilurus torquatus (Wiegmann, 1834) NA/NA 

Tropidurus hispidus (Spix, 1825) NA/NA 

Tropidurus gr. torquatus (Wied, 1820) NA/NA 

Família Viperidae  

Bothrops sp. NA¹ 

Caudisona durissa (Linnaeus, 1758) 
 
 

NA/NA 
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ESPÉCIES Status 
IUCN/IBAMA 

ORDEM TESTUDINES  

Família Chelidae  

Phrynops geoffroanus² NA 

Família Kinosternidae  

Kinosternon scorpioides NT 
Legenda: NA (não avaliada); LC (largamente distribuída); VU (Vulnerável); NT (quase em perigo); * E. cenchria é 

considerada vulnerável em SP e C. hortulanus é considerada vulnerável em MG e SP. ** Outras quatro espécies do 

gênero Cnemidophorus são consideradas vulneráveis pelo Brasil. ¹ Algumas espécies do gênero Bothrops são 

consideradas em perigo de extinção em outros estados brasileiros (IBAMA, 2001). ² Espécies do gênero Phrynops se 

encontram criticamente em perigo em MG e vulnerável no RJ (IBAMA, 2001). 

III. Anurofauna 

O Brasil possui até o momento 875 espécies de anfíbios (SBH, 2010), das quais se registrou 51 

espécies na presente revisão, três (6%) estão como DD (dados deficientes) na lista vermelha da IUCN 

e a Hylomantis granulosa está considerada criticamente ameaçada de extinção pela lista do IBAMA. 

A exemplo dos répteis, a anurofauna de Pernambuco é pouco conhecida, tendo registro em alguns 

trabalhos realizados em fragmentos de Mata Atlântica (e.g. Santos e Silva, 1998; Santos e Carnaval, 

2002; Santos, 2005; Souza e Nobrega, 2007; Dantas-Torres et al., 2008; Guedes e Moura, 2008; 

Amorim, 2009; Santos, 2009). 

Apesar de existir pouca informação sobre distribuição geográfica, história natural e ecologia da 

grande maioria das espécies já conhecidas, inúmeros estudos regionais importantes, visando a 

conservação dos anfíbios, estão sendo realizados (Silvano e Segalla, 2005). Os anfíbios são 

especialmente sensíveis devido ao seu comportamento biológico, atributos fisiológicos e 

características ecológicas, como por exemplo, ciclo de vida bifásico e respiração cutânea (Blaustein et 

al, 2001). 

Tabela 2.4. Check-list da Anurofauna, segundo revisão de literatura 

ESPÉCIES 
Status 

IUCN/IBAMA 

ORDEM ANURA  

Família Brachycephalidae  
Ischnocnema gr. ramagii (Boulenger, 1888) LC/NA 
I. vinhai (Bokermann, 1975) LC/NA 
Familia Bufonidae  
Frostius pernambucensis (Pimenta & Caramaschi, 2007) LC/NA 
Rhinella jimi (Stevaux, 2002) LC/NA 
R. granulosa (Spix, 1824) LC/NA 
R. crucifer (Wied-Neuwied, 1821) LC/NA 
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ESPÉCIES 
Status 

IUCN/IBAMA 

R. hoogmoedi (Caramaschi & Pombal, 2006) LC/NA 
R. margaritifera (Laurenti, 1768) LC/NA 
Familia Cycloramphidae  
Proceratophrys renalis (Wied-Neuwied, 1825) LC/NA 
P. cristiceps (Müller, 1884) LC/NA 
Familia Hemiphractidae  
Gastrotheca fissipes (Boulenger, 1888) LC/NA 
Familia Hylidae  
Dendropsophus gr. nanus (Boulenger, 1889) LC/NA 
D. branneri (Cochran, 1948) LC/NA 
D. decipiens (A. Lutz, 1925) LC/NA 
D. elegans (Wied-Neuwied, 1824) LC/NA 
D. minutus (Peters, 1872) LC/NA 
D. haddadi (Bastos & Pombal, 1996) LC/NA 
Hypsiboas albomarginatus (Spix, 1824) LC/NA 
H. atlanticus (Caramaschi & Velosa, 1996) LC/NA 
H. crepitans (Wied-Neuwied, 1824) LC/NA 
H. exastis (Caramaschi & Rodriguez, 2003) DD/NA 
H. faber (Wied-Neuwied, 1821) LC/NA 
H. freicanecae (Carnaval & Peixoto, 2004) DD/NA 
H. geographicus (Spix, 1824) LC/NA 
H. pardalis (Spix, 1824) LC/NA 
H. raniceps (Cope, 1862) LC/NA 
H. semilineatus (Spix, 1824) LC/NA 
Phyllodytes luteolus (Wied-Neuwied, 1824) LC/NA 
P. acuminatus (Bokermann, 1966) LC/NA 
Scinax auratus (Wied-Neuwied,1821) LC/NA 
S. nebulosus (Spix, 1824) LC/NA 
S. x-signatus (Spix, 1824) LC/NA 
S. pachycrus (Miranda-Ribeiro, 1937) LC/NA 
S. fuscovarius (A. Lutz, 1925) LC/NA 
S. eurydice (Bokermann, 1968) LC/NA 
Trachycephalus mesophaeus (Hensel, 1867) LC/NA 
Hylomantis granulosa (Cruz, 1989) LC/CR 
Phyllomedusa nordestina (Caramaschi, 2006) DD/NA 
Leiuperidae  
Physalaemus cuvieri (Fitzinger, 1826) LC/NA 
P. aff.  erikae (Cruz & Pimenta, 2004) LC/NA 
P. kroyeri (Reinhardt & Lütken, 1862) LC/NA 
Pseudopaludicola mystacalis (Cope, 1887) LC/NA 
Leptodactylidae  
Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) LC/NA 
L. labyrinthicus (Spix 1824) LC/NA 
L. natalensis (A. Lutz, 1930) LC/NA 
L. ocellatus (Linnaeus, 1758) LC/NA 
L. marmoratus (Steindachner, 1867) LC/NA 

http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/?action=names&a_id=5440
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/?action=names&year=1996
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/?action=names&a_id=1799
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/?action=names&year=2004
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/?action=names&a_id=4534
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/?action=names&year=1862
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/?action=names&a_id=2110
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/?action=names&year=1887
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L. troglodytes A. (Lutz, 1926) 
LC/NA 

 

ESPÉCIES 
Status 

IUCN/IBAMA 

L. vastus (A. Lutz, 1930) LC/NA 

Microhylidae  

Dermatonotus muelleri (Boettger, 1885) LC/NA 
Ranidae  
Lithobates palmipes (Spix, 1824) LC/NA 

Legenda: NA (não avaliada); LC (largamente distribuída); CR (criticamente em perigo); DD 

(dados deficientes) 

IV. Avifauna 

Na APA de Guadalupe estão catalogadas 187 espécies de aves, pertencentes a 39 famílias. Essas 187 

espécies registradas, correspondem a cerca de 37% das aves listadas para o estado de Pernambuco, 

que possui um total de 498 espécies registradas (Farias et al. 2000). 

Do total de espécies que ocorrem na área, sete são endêmicas da região, sendo elas o beija-flor-de-

costas-violeta (Thalurania watertonii), beija-flor-cinza (Aphanthocroa cirrhochloris), sangue-de-boi 

(Ramphocelus bresilius) e o pintor-verdadeiro (Tangara fastuosa), este último, juntamente com o 

besouro-de-rabo-branco (Phaethornis superciliosus), o tatac (Synallaxis infuscata) e o pintassilgo-do-

nordeste (Carduelis yarellii) encontram-se na lista das espécies ameaçadas que ocorrem no Brasil 

(Collar et al. 1994). 

O gavião-carijó (Buteo magnirostris) pode ser observado em diversas áreas na APA de Guadalupe, 

demonstrando que suas populações não são atingidas pelas atividades humanas. Enquanto isso, o 

gavião-caramujeiro (Rostrhamus sociabilis) ocorre nas proximidades do rio Una município de 

Barreiros, e é uma espécie ameaçada pela contaminação das águas, de onde provêe5m seu principal 

alimento, uma espécie de molusco conhecido vulgarmente como aruá (Pomacea). 

Dentre as aves associadas à ambientes aquáticos, destaca-se a presença dos Charadriidae (batuíra-

de-bando Charadrius semipalmatus e batuíra-de-coleira Charadrius collaris) e Scolopacidae 

(maçarico-branco Calidris alba e o maçarico-pintado Actitis macularia). 

A maior parte dos Columbidae (pombas e rolinhas), encontradas na APA, vive em regiões 

campestres e são beneficiadas pelo desmatamento e expansão das culturas (Sick, 1997), como a 

rolinha-caldo-de-feijão (Columbina talpacoti) e a fogo-apagou (Scardafella squammata). As pombas 

de grande porte (Columba e Leptotila) são importantes na alimentação da população local. 

Os grandes frugívoros, como os das famílias Psittacidae (periquitos, jandaias), Trogonidae (surucuás) 

e Ramphastidae (tucanos, araçaris), aves de dieta mais especializada, estiveram representados por 

poucas espécies. Estas têm função extremamente importante, uma vez que são dispersores de 
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sementes, como as de Anonaceae, Sapotaceae, Chrysobalanaceae, Lauraceae, entre outras 

(Tabarelli, 2000).  

Um número relativamente elevado (14) de beija-flores (Trochilidae) foi inventariado na APA. 

Destaca-se a ocorrência do beija-flor-de-costas-violeta (Thalurania watertonii), espécie endêmica da 

Mata Atlântica nordestina (Pernambuco, Alagoas e Sergipe). 

Os Formicariidae (papa-formigas, chocas), aves insetívoras da família Passeriformes, são 

especializados e sensíveis à fragmentação de hábitats. Destaca-se Thamnophilus aethiops distans, 

uma subespécie da choca-lisa (T. aethiops) da região amazônica, que ocorre em florestas residuais 

de Pernambuco e Alagoas. São ainda registradas o papa-taoca (Pyriglena leuconota) e o chupa-

dente-de-máscara (Conopophaga melanops), este último endêmico da Floresta Atlântica.  

Na família Furnariidae, destaque especial para o tatac (Synallaxis infuscata), espécie é restrita às 

florestas montanas dos estados de Pernambuco e Alagoas, onde habita as bordas emaranhadas e o 

subosque denso (Sick, 1997) e está incluída no livro vermelho das espécies ameaçadas (Collar et al. 

1994). 

Os Dendrocolaptidae, arapaçu-liso (Dendrocincla fuliginosa) e o arapaçu-de-bico-amarelo 

(Xiphorhynchus guttatus) são excelentes bioindicadores para a região, uma vez que são abundantes 

nas florestas tropicais, mas em matas secundárias empobrecidas seu número reduz muito. 

Tyrannidae é uma família bastante numerosa em espécies na APA de Guadalupe e é representada 

por pássaros que ocupam todos os tipos de paisagem e todos os estratos da mata, da família. Alguns 

tiranídeos, como a lavadeira (Fluvicola nengeta) e o bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), têm suas 

populações favorecidas pela antropização, como observado nos centros comerciais das cidades de 

Tamandaré e Barreiros. Já outros representantes da família preferem o subosque mais emaranhado 

das florestas, como a maria-de-olho-branco (Hemitriccus zosterops) e o patinho (Platyrinchus 

mystaceus). 

Entre os principais dispersores de sementes de espécies pioneiras estão os Pipridae. Representados 

pela rendeira (Manacus manacus) e o fruxu (Neopelma pallescens). Este último até recentemente 

considerado endêmico do Brasil, foi encontrado por Bates et al. (1992) apud Sick (1997) na Bolívia. 

A andorinha-do-rio (Tachycineta albiventer) e andorinha-de-bando (Hirundo rustica), esta última 

migratória do hemisfério norte, são bons indicadores de poluição (Sick, 1997), e sua presença na 

área indica boa qualidade do mesmo.  

Grande destaque em número de espécies na APA de Guadalupe está a família Emberizidae, com 

representantes de suas seis sub-famílias. Dentre seus representantes, o sangue-de-boi 

(Ramphocelus bresilius), endêmica do Brasil oriental, e o pintor-verdadeiro (Tangara fastuosa), 

restrito ao litoral nordestino da Paraíba, Pernambuco e Alagoas, e ameaçado devido à perseguição 

pelo comércio clandestino o que é agravado pela sua pequena área de distribuição (Sick, 1997). 
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Também nesta família estão as aves canoras que sofrem pressão de captura por passarinheiros, 

como: o guriatã (Euphonia violacea), o canário-da-terra (Sicalis flaveola), o tiziu (Volatinia jacarina), 

diversas espécies de coleirinho, bigodinho, papa-capim (Sporophila spp) e o curió (Oryzoborus 

angolensis). 

Outra espécie importante é o pintassilgo-do-nordeste (Carduellis yarrellii), apreciado no comércio 

de aves silvestres, ameaçada, na categoria de vulnerável, pelo fato de ser muito limitada sua área de 

ocorrência (Sick, 1997). 

Também estão presentes na área representantes da família Cathartidae, urubus-de-cabeça-preta 

(Coragyps atratus) e urubus-de-cabeça-vermelha (Cathartes aura), grupo de aves urbanas sensu 

lato, àquelas que ocorrem em outros ambientes além do urbano e são beneficiados pelas alterações 

ambientais, obtendo aumento dos locais de nidificação e na disponibilidade de alimento, diminuição 

do número de competidores e de predadores potenciais (Argel-de-Oliveira, 1996), principalmente 

devido aos lixões das cidades de Tamandaré e Barreiros, que propiciam alimento e abrigo. Ainda no 

grupo de aves senso lato, estão o bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), o sebito (Coereba flaveola), a 

curruíra (Troglodytes aedon), o sanhaço (Thraupis sayaca) e o tico-tico (Zonotrichia capensis). 

A presença das espécies exóticas introduzidas podem ser observadas nos centros comerciais de 

Tamandaré e Barreiros e nas áreas de praia e coqueiral, sendo elas o pombo-doméstico (Columba 

livia) e o pardal (Passer domesticus). 

O registro das espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, bem como a ocorrência de espécies 

frugívoras, a exemplo das famílias Trogonidae (surucuás) e Ramphastidae (tucanos e araçaris), e 

também a presença de formicarídeos (papa-formigas, chocas), que são excelentes bioindicadores, 

demonstram que os fragmentos da área da APA de Guadalupe são de extrema importância na 

conservação da diversidade biológica da área. 
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2.2 TEMAS AQUÁTICOS 
 

 

2.2.1. Flora aquática 

A comunidade fitoplanctônica representa a base da teia alimentar dos ambientes aquáticos e tem 

merecido bastante atenção, sendo considerada por diversos pesquisadores como um dos principais 

produtores desses ecossistemas. Tal afirmativa decorre do papel exercido pelos organismos 

fitoplanctônicos ao produzir a matéria orgânica inicial que permitirá o funcionamento da quase 

totalidade das teias alimentares, sustentando, assim, os demais níveis tróficos.  Nos ecossistemas 

estuarinos, esta comunidade é influenciada pela combinação dos fatores biológicos, climatológicos e 

hidrológicos, sendo afetada pelas variações sazonais e diárias do ambiente, como pluviosidade, 

profundidade da zona eufótica, alterações do padrão de circulação da água e mudanças na sua 

composição química, sendo as alterações na composição do fitoplâncton refletidas em toda a biota 

estuarina (Rezende & Brandini, 1997). 

A comunidade fitoplanctônica na região da APA de Guadalupe possui representante distribuídos em 

oito classes taxonômicas: Coscinodiscophyceae, Bacillariophyta, Dinophyta, Cyanophyta, 

Chlorophyta, Euglenophyta,  Rhodophyta e Chrysophyta , com predomínio de espécies marinhas 

neríticas e/ou oceânicas.  

No inventário florístico da região da APA de Guadalupe observa-se a predominância das diatomáceas 

no complexo costeiro. Os demais grupos de microalgas possuem uma menor representatividade, 

porém de grande relevância para o incremento da flora local (Honorato da Silva, 2009; Honorato da 

Silva et al, 2009; Rosevel-da-Silva, 2005). A região da baía de Tamandaré é conhecida pelos registros 

de florações periódicas de microalgas planctônicas em suas águas, conhecido na região por Tingui, 

ocasionado pela cianobactéria Oscillatoria erythraeum (Trichodesmium erythraeum), que afeta a 

população local, sendo denominado de “Febre de Tamandaré” (SATÔ et al., 1963/64). 

O inventário florístico das espécies fitoplanctônicas consideradas muito frequentes na região da APA 

de Guadalupe registrou a presença de Chaetoceros curvisetus, Chaetoceros costatus, Chaetoceros 

sp1, Chaetoceros sp2, Chaetoceros lorenzianus, Gyrosigma balticum, Surirella febigerii, Entomoneis 

alata, Petrodictyon gemma, Bellerochea malleus, Cerataulus turgidus, Fragilaria capuccina, 

Pleurosigma sp., Cylindrotheca closterium, Coscinodiscus centralis Ehrenberg, Thalassionema 

nitzschioides Grunow  Odontella mobiliensis, Bacillaria paxillifera, Lithodesmium undulatum, Paralia 

sulcata  e Nitzschia sigma (Honorato da Silva, 2009; Honorato da Silva et al, 2009; Rosevel-da-Silva, 

2005). 

2.2.2 Recifes de Corais 

 

Os recifes constituem a base de uma comunidade marinha costeira imensamente complexa e de 

grande valor ecológico, sendo um dos ecossistemas marinhos mais produtivos do mundo (NEW, 

1995), além de formar uma estrutura com funções ecológicas que suportam uma alta diversidade de 
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espécies (BECK et al., 2001; BELLWOOD & HUGHES, 2001). Embora restritos geograficamente aos 

mares tropicais e ocupando apenas 0,1% da superfície terrestre, os recifes de corais têm grandes 

implicações globais para a biodiversidade marinha (KOHN, 1997). 

Quando em equilíbrio, são produtivos e auto-suficientes (SOROKIN, 1995), beneficiando não apenas 

seus habitantes permanentes, mas também outras espécies, que vêm se reproduzir e alimentar, uma 

vez que as águas tropicais circundantes são tipicamente oligotróficas (SOROKIN, 1990). Em diferentes 

graus, a área recifal se constitui um armazenador de energia e de nutrientes, onde esses últimos são 

reciclados e consumidos rapidamente (KRAMER, 1970; LONGHURST & PAULY, 1987). 

Apesar de parecer um “sistema ecológico fechado”, sua alta produtividade é mantida pela 

característica do ambiente circundante. Este sistema tem papel importante na manutenção da 

qualidade das águas locais, filtrando uma grande variedade de minerais, oxigênio dissolvido, detritos 

orgânicos e plâncton que elas contêm. Ao ser exportada dos recifes, essa água dispersa pequenas 

concentrações de resíduos metabólicos e larvas planctônicas para áreas adjacentes, enriquecendo-as 

(SNEDAKER & GETTER, 1985). 

Os recifes de coral possuem ainda grande importância como defesa costeira natural, além de fonte 

alimentar e de renda, através do turismo, para as comunidades costeiras (BELLWOOD & HUGHES, 

2001; NAIM et al., 2000). Segundo Ferreira & Cava (2001), em associação aos mangues, os recifes 

fornecem suporte para a manutenção da intensa atividade pesqueira artesanal nas áreas costeiras. 

Esses ecossistemas estão distribuídos em quatro grandes regiões geográficas, uma entre a foz do rio 

Amazonas e o Cabo São Roque, outra área que se estende do nordeste de Cabo de São Roque até a 

foz do rio São Francisco, outra no litoral do estado da Bahia, desde a foz do rio São Francisco até o rio 

Doce, e por fim, uma que vai da foz do rio Doce até a costa do estado de Santa Catarina (LABOREL, 

1969; BELÉM et al., 1986; CASTRO, 1994; TESTA, 1997).  

Segundo Leão et al. (2003), a fauna brasileira de corais apresentam três características distintas, 

como uma baixa diversidade em comparação com os recifes do Caribe (apenas 18 espécies), possui 

como principais construtores espécies endêmicas de águas brasileiras e, é composta 

predominantemente por formas massivas. 

Dentre os recifes do Nordeste do Brasil, destaca-se a área compreendida entre Tamandaré-PE e 

Paripueira-AL, região que compreende a APA de Guadalupe, uma das poucas áreas onde se 

desenvolvem inúmeras espécies de corais, além de apresentar uma fauna e flora bastante diversa. A 

fauna de coral dos recifes dessa região é considerada mais rica do que ao norte do Brasil. Das 18 

espécies de corais pétreos descritas para a costa brasileira, nove espécies desses corais foram 

observadas nessa costa, permitindo a construção de um ecossistema coralíneo bastante complexo 

(KEMPF, 1970; FERREIRA  et al., 1995). Os principais formadores de corais nessa região são as 

espécies Mussismilia harttii e Montastrea cavernosa (MAIDA & FERREIRA, 1997). 
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A fauna de corais da APA de Guadalupe está representada por 13 espécies, distribuídas em 7 

famílias. Destas, seis são consideradas endêmicas do Brasil, sendo cinco espécies de corais 

escleratíneos e uma de hidrocoral, conforme disposto na tabela abaixo (Tabela 2.5). 

Tabela 2.5 – Espécies de corais escleratíneos e hidrocorais listadas para a região da APA de 
Guadalupe e sua ocorrência (Adaptado de Ferreira & Maida, 2006; Maida & Ferreira, 1997). 

Espécie Família 
Tipo  de 

Coral 
Ocorrência 

Agaricia humilis Agariciidae Escleractíneo Caribe-Brasil 

Agaricia agaricites Agariciidae Escleractíneo Caribe-Brasil 

Favia gravida Faviidae Escleractíneo Endêmico do Brasil 
Montastrea 
cavernosa 

Faviidae Escleractíneo Caribe-Brasil 

Millepora alcicornis Milleporidae Hidrocoral Caribe-Brasil 

Millepora braziliensis Milleporidae Hidrocoral Endêmico do Brasil 

Porites astreoides Poritidae Escleractíneo Caribe-Brasil 

Porites branneri Poritidae Escleractíneo Caribe-Brasil 

Siderastrea stellata Siderastreidae Escleractíneo Endêmico do Brasil 

Mussismilia hartii Mussidae Escleractíneo Endêmico do Brasil 

Mussismilia hispida Mussidae Escleractíneo Endêmico do Brasil 

Scolymia wellsi Mussidae Escleractíneo Endêmico do Brasil 

Madracis decactis Pocilloporidae Escleractíneo Caribe-Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 2.21 - Exemplar da Família Faviidae 

Espécie: Favia grávida.  
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2.2.3 Carcinofauna 

O filo Arthropoda, grupo de invertebrados com o maior número de espécies viventes na superfície da 

terra, abriga o subfilo Crustacea. Dentre os Arthropoda, os crustáceos dominam o ambiente marinho 

e devido à sua grande abundância e diversidade são muitas vezes considerados como os “insetos do 

mar”. Os crustáceos são populares entre o público leigo por conterem espécies economicamente 

importantes no pescado como camarões, caranguejos, lagostas e lagostins. 

Por ser um grupo extremamente diverso, amplamente distribuído e abundante nos oceanos, os 

crustáceos apresentam um importante papel ecológico nesse ecossistema. A variedade de hábitos de 

vida do grupo reflete no seu papel na cadeia alimentar. Sendo assim, no bentos, os macrocrustáceos 

peracáridos (5-20mm) como anfípodes, isópodes, cumáceos e tanaidáceos entre outros e alguns 

grupos de camarões e caranguejos reciclam matéria em decomposição uma vez que são animais 

detritívoros. Consequentemente são importante fonte de alimento para peixes, baleias (em zonas 

temperadas) e outros invertebrados, sendo muitos desses de importância econômica para o homem. 

Crustáceos Decapoda como caranguejos, lagostas e camarões são importante dieta de vários peixes, 

polvos, outros crustáceos, e o próprio homem. No plâncton marinho os copépodes são geralmente o 

grupo mais abundante e consequentemente são a base da alimentação de vários animais 

planctotróficos. Devido a essa abundância e consequente influência no ecossistema em questão, os 

crustáceos são amplamente e frequentemente utilizados em trabalhos de monitoramento ambiental. 

Dentre os grupos de crustáceos que ocorrem na área da APA de Guadalupe, destaca-se a ocorrência 

dos Copepoda (41 espécies), Ostracoda (2 espécies), Cirripédia (2 espécies), Stomatopoda (6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2.22 - Exemplar da Família Mussidae 
Espécie: Mussismilia hartii 
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espécies), Amphipoda (11 espécies), Isopoda (1 espécies), e Decapoda (146 espécies) (Coelho e 

Ramos-Porto, 1995; Silva, 2003). A tabela 2.6 destaca as principais espécies de Decapoda de 

importância econômica na região. 

 

Tabela 2.6. Principais espécies de crustáceos Decapoda de importância econômica na região da APA 

de Guadalupe. 

Espécie Família Nome Vulgar Ocorrência 

Metapenaeopsis goodei Penaeidae  Tamandaré 

Metapenaeopsis martinella Penaeidae  Tamandaré 

Litopenaeus schmitti Penaeidae Camarão-branco Tamandaré 

Farfantepenaeus notialis Penaeidae Camarão-rosa Tamandaré 

Farfantepenaeus subtilis Penaeidae Camarão-rosa Tamandaré 

Xiphopenaeus kroyeri Penaeidae Camarão-sete-barbas Tamandaré 

Macrobrachium acanthurus Palaemonidae Pitu Tamandaré/ Rio Mamucaba 

Macrobrachium carcinus Palaemonidae Pitú Tamandaré 

Macrobrachium heterochirus Palaemonidae  Rio Mamucaba 

Macrobrachium olfersii Palaemonidae  Rio Mamucaba 

Panulirus argus Palinuridae Lagosta espinhosa Tamandaré 

Panulirus echinatus Palinuridae Lagosta vermelha Tamandaré 

Panulirus laevicauda Palinuridae Lagosta Cabo Verde Tamandaré 

Palinurellus gundlachi Synaxidae  Tamandaré 

Callichirus major Callianassidae Corrupto Tamandaré 

Emerita portoricensis  Callianassidae Tatuí Tamandaré 

Callinectes bocourti Portunidae Siri-gurjaú Rio Mamucaba 

Callinectes danae Portunidae Siri-azul Tamandaré/ Rio Formoso 

Callinectes exasperatus Portunidae Siri-de-mangue Tamandaré/ Rio Formoso 

Callinectes larvatus Portunidae Siri-caxangá Rio Formoso/ Rio Mamucaba 

Callinectes ornatus Portunidae  Tamandaré 

Cronius tumidulus Portunidae  Tamandaré 

Ocypode quadrata Ocypodidae Maria-farinha Tamandaré 

Uca burgersi Ocypodidae Chama-maré ou xié Rio Mamucaba 

Uca leptodactyla Ocypodidae Chama-maré ou xié Rio Formoso 

Uca maracoani Ocypodidae Chama-maré ou xié Rio Formoso 

Uca rapax Ocypodidae Chama-maré ou xié Rio Formoso/ Rio Mamucaba 

Uca thayeri Ocypodidae Chama-maré ou xié Rio Formoso 

Ucides cordatus Ocypodidae Caranguejo-uçá Rio Mamucaba 

Aratus pisonii Grapsidae Caranguejo-marinheiro Rio Formoso/ Rio Mamucaba 

Goniopsis cruentata Grapsidae Aratu Rio Formoso/ Rio Mamucaba 

Sesarma rectum Grapsidae  Rio Formoso/ Rio Mamucaba 

Cardisoma guanhumi Gecarcinidae Guaiamum Rio Formoso/ Rio Mamucaba 
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2.2.4 Ictiofauna 

Os peixes formam o maior grupo de vertebrados, com aproximadamente 25.000 espécies conhecidas 

(NELSON, 1994). Dentro da enorme riqueza de espécies observa-se enorme variedade de tipos 

morfológicos, condições fisiológicas, associações ecológicas e tipos de habitats (SALE, 1991, 2002). As 

várias adaptações encontradas favorecem a exploração de variados nichos ecológicos em 

determinado ambiente, aumentando assim a complexidade da estrutura da ictiocenose (LOWE-

Mc’CONNELL, 1999). 

A ictiofauna costeira vem sendo estudada em ecossistemas de águas continentais, recifes de corais e 

em regiões marinhas costeiras, como baías e estuários (eg. BLABER et al., 1989; YOKLAVICH et al., 

1991; JACKSON & JONES., 1999). O conhecimento dessa fauna é fundamental para compreensão 

desses ambientes gerando subsídios para a conservação de toda diversidade biológica encontrada 

nesses ambientes.  

Os recifes costeiros do Brasil são ecossistemas altamente diversificados, ricos em recursos naturais e 

de grande importância ecológica, econômica e social (FERREIRA et al., 2000). Da mesma forma, 

muitas espécies de peixes residentes nos recifes de corais brasileiros são endêmicas do Brasil 

(GILBERT, 1973; ROCHA & ROSA, 1999; FLOETER & GASPARINI, 2000). Os peixes são componentes 

importantes nesses ambientes, atuando na estrutura das comunidades através de processos como 

predação, competição e territorialidade (CHOAT & BELLWOOD, 1991). 

Para a região costeira da APA de Guadalupe e Tamandaré, são descritas 103 espécies de peixes 

pertencentes a 43 famílias (Tabela 6), ocorrendo nas áreas recifais, sendo as espécies Stegastes 

fuscus e S. variabilis as mais abundantes (FERREIRA et al.1995,; FERREIRA et al., 2005).  

Os estuários são ecossistemas de transição entre o continente e o oceano, onde os rios deságuam no 

mar, resultando na diluição mensurável da água salgada. Em condições naturais, os estuários são 

biologicamente mais produtivos que os rios e o oceano adjacente por apresentar altas concentrações 

de nutrientes que estimulam a produção primária (MIRANDA et al., 2002). Esses ambientes podem 

ser rodeados por mangues, e funcionam como zonas de reprodução, criação, crescimento e 

alimentação para muitas espécies de peixes marinhos, dulciaquícolas, além daquelas tipicamente 

estuarinas por pelo menos parte de seu ciclo de vida (ROBERTSON & LENANTON, 1984; POTTER et 

al., 1986; DAY et al., 1989; SCHAEFFER-NOVELLI, 1989; COSTA, 1986; LAYMAN & SILLIMAN, 2002). 

Espécies que ocorrem no estuário podem ser classificadas como residentes, dependentes e 

visitantes. As residentes são aquelas que passam todo o seu ciclo de vida no estuário. As 

dependentes utilizam esse ambiente para alimentação ou para completar parte do ciclo de vida. Já as 

visitantes, penetram no estuário em períodos regulares ou ocasionalmente, sem aparente exigência 

estuarina (VASCONCELOS-FILHO & OLIVEIRA, 1999).  
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Áreas rasas dos estuários são comumente chamadas de praias estuarinas, pois além da pouca 

profundidade, possuem sedimento arenoso. São localizadas na interface estuário-plataforma e 

recebem visitas de espécies migratórias, principalmente juvenis. Algumas espécies, após a desova em 

alto mar, entram no estuário de forma ativa ou passivamente pelas correntes de maré e podem 

retornar ao oceano em um curto período de tempo ou permanecerem no local por anos (GUNTER, 

1938; WHITFIELD, 1989, 1990; CLARK et al., 1994). Estas áreas são fisicamente variáveis, mas 

ecologicamente estáveis (YAÑEZ-ARACIBIA, 1986). Representam uma zona de transição entre o 

ambiente terrestre e o ambiente marinho, uma vez que se restringem a faixa estreita entre o 

manguezal e o mar (REISE, 1985). 

Para a região estuarina inferior da praia de Carneiros (APA de Guadalupe) são atualmente listadas 63 

espécies distribuídas em 34 famílias (Tabela 2.7), sendo Clupeidae a mais abundante, seguida de 

Atherinopsidae e Gerreidae (MACÊDO, 2010). Paiva (2009) encontrou 78 espécies para toda a região 

de águas estuarinas rasas do Rio Formoso; um número elevado quando comparado a outros 

estuários do Atlântico oeste tropical. Nesse trabalho, Paiva (2009) utilizou vários apetrechos de pesca 

em uma área de coleta que compreendeu, inteiramente, o estuário do Rio Formoso e não apenas a 

área de Carneiros (inserida na APA de Guadalupe). 

Diversas espécies de peixes tipicamente recifais, como os da família Acanthuridae, podem ser 

observados nas regiões estuarinas. Isso ocorre em Tamandaré - primeiro, devido à proximidade do 

estuário com as áreas recifais. Segundo, pela sua função ecológica de berçários costeiros para as 

fases jovens destas espécies, oferecendo refúgio e alimentação (MACÊDO, 2010). 

Tabela 2.7 – Espécies de peixes listadas para a região da APA de Guadalupe e sua ocorrência em 

recifes e estuário (adaptada de FERREIRA et al., 2005; FERREIRA et al., 1995 e de MACÊDO, 2010 e 

acrescido de atualizações bibliográficas). 

Espécie Família Nome Vulgar Ocorrência 

Dasyatis americana Hildebrand & 
Schroeder, 1928 

Dasyatidae Raia manteiga Recifes 

Aetobatus narinari (Euphrasen, 1790) Myliobatidae Raia pintada Recifes 

Elops saurus Linnaeus, 1766 Elopidae Ubarana Estuário 

Albula vulpes (Linnaeus, 1758) Albulidae Ubarana-focinho-de-Rato Estuário 

Ariosoma balearicum (Delaroche, 
1809) 

Congridae Congro Estuário 

Myrophis punctatus Lütken, 1852 Ophichthidae 
Congro, Mututuca, 
Muriongo 

Estuário 

Myrichthys ocellatus (Lesueur, 1825) Ophichthidae Mututuca Recifes 

Anchoa hepsetus (Linnaeus, 1758) Engraulidae Arenque, manjuba Estuário 

Anchoa spinifer (Valenciennes, 1848) Engraulidae Arenque-da-noite Estuário 

Harengula clupeola (Cuvier, 1829) Clupeidae Sardinha Cascuda 
Estuário/Reci
fes 

Lile piquitinga (Schreiner & Miranda 
Ribeiro, 1903) 

Clupeidae Manjuba, Piquitinga Estuário 
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Espécie Família Nome Vulgar Ocorrência 

Gymnothorax funebris Ranzani, 1839 Muraenidae Moréia verde Recifes 

Gymnothorax moringa (Cuvier, 1829) Muraenidae Moréia-pintada Recifes 
Gymnothorax vicinus (Castelnau, 
1855) 

Muraenidae 
Moréia-amarela, moréia-
víbora 

Recifes 

Muraena pavonina Richardson, 1845 Muraenidae Moréia-pintada Recifes 

Synodus foetens (Linnaeus, 1766) Synodontidae Peixe-lagarto, traíra 
Estuário/Reci
fes 

Synodus intermedius (Spix & Agassiz, 
1829) 

Synodontidae Traíra-do-mar Recifes 

Ogcocephalus vespertilio (Linnaeus, 
1758) 

Ogcocephalida
e 

Peixe-morcego Recifes 

Thalassophryne nattereri 
Steindachner, 1876 

Batrachoididae Aniquim, niquim Estuário 

Mugil curema Valenciennes, 1836 Mugilidae 
Tainha, parati, sauna, 
parati-olho-de-fogo 

Recifes 

Mugil curvidens Valenciennes, 1836 Mugilidae Tainha, Paratí Estuário 

Mugil liza Valenciennes, 1830 Mugilidae Tainha, Coipe, Curimã 
Estuário/Reci
fes 

Atherinella brasiliensis (Quoy & 
Gaimard, 1825) 

Atherinopsida
e 

Peixe-rei, manjuba-dura Estuário 

Strongylura marina (Walbaum, 1792) Belonidae Agulha, Agulhão Estuário 
Hemiramphus brasiliensis (Linnaeus, 
1758) 

Hemiramphida
e 

Agulha-preta 
Estuário/Reci
fes 

Hyporhamphus unifasciatus (Ranzani, 
1841) 

Hemiramphida
e 

Agulha-branca, Paraguaiú Estuário 

Holocentrus ascensionis (Osbeck, 1765) Holocentridae 
Jaguaruçá, Mariquita-olho-
de-vidro 

Recifes 

Myripristis jacobus Cuvier, 1829 Holocentridae Mariquita, Fogueira Recifes 

Aulostomus maculatus Valenciennes, 
1841 

Aulostomidae Peixe-Trombeta Recifes 

Fistularia tabacaria Linnaeus, 1758 Fistulariidae Peixe-Cachimbo 
Estuário/Recif
es 

Hippocampus reidi Ginsburg, 1933 Syngnathidae Cavalo-marinho Recifes 

Scorpaena plumieri (Bloch, 1789) Scorpaenidae Beatriz, Mangangá 
Estuário/Recif
es 

Prionotus punctatus (Bloch, 1793) Triglidae Cabrinha 
Estuário/Recif
es 

Dactylopterus volitans (Linnaeus, 1758) 
Dactylopterida
e 

Falso-voador, Voador-de-
Pedra 

Recifes 

Centropomus ensiferus Poey, 1860 Centropomidae Robalo, Camurim-branco Estuário 

Alphestes afer (Bloch, 1793) Serranidae 
Garoupa-pintada, 
Pirapiranga 

Recifes 

Cephalopholis fulva (Linnaeus, 1758) Serranidae Piraúna Recifes 

Epinephelus adscensionis (Osbeck, 
1765) 

Serranidae Peixe-gato 
Estuário/Recif
es 

Epinephelus itajara (Lichtenstein, 1822) Serranidae Mero 
Estuário/Recif
es 
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Espécie Família Nome Vulgar Ocorrência 

Pseudogramma gregoryi (Breder, 
1927) 

Serranidae Vermelho-de-Recifes Recifes 

Rypticus randalli Courtenay, 1967 Serranidae Badejo-sabão Estuário 

Rypticus saponaceus (Bloch & 
Schneider, 1801) 

Serranidae Sapé, Garoupa-sabão 
Estuário/Recif
es 

Serranus flaviventris (Cuvier, 1829) Serranidae Sirigado-Xerne, Pirucaia Recifes 

Gramma brasiliensis Sazima, Gasparini 
& Moura, 1998 

Grammatidae Grama, Loreto Recifes 

Apogon americanus Castelnau, 1855 Apogonidae Cardinal Recifes 

Phaeoptyx pigmentaria (Poey, 1860) Apogonidae Cardinal-pintado Recifes 

Carangoides bartholomaei (Cuvier, 
1833) 

Carangidae Xarelete-amarelo 
Estuário/Recif
es 

Caranx crysos (Mitchill, 1815) Carangidae Carapau Estuários 

Caranx latus (Agassiz, 1831) Carangidae Xaréu-amarelo, Xarelete 
Estuário/Recif
es 

Oligoplites saurus (Bloch & Schneider, 
1801) 

Carangidae Tibiro Estuário 

Selene vomer (Linnaeus, 1758) Carangidae Peixe-Galo-de-Penacho Estuário 

Trachinotus falcatus (Linnaeus, 1758) Carangidae Pampo Estuário 

Trachinotus goodei Jordan & 
Evermann, 1896 

Carangidae Pampo-garabebel Estuário 

Lutjanus analis (Cuvier, 1828) Lutjanidae Cioba, Vermelho-Caranha 
Estuário/Recif
es 

Lutjanus apodus (Walbaum, 1792) Lutjanidae Pargo-Mulato, Caranho Recifes 

Lutjanus jocu (Bloch & Schneider, 
1801) 

Lutjanidae Dentão Recifes 

Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758) Lutjanidae Vermelho, Ariocó 
Estuário/Recif
es 

Ocyurus chrysurus (Bloch, 1791) Lutjanidae Guaiúba Recifes 

Eucinostomus gula (Quoy & Gaimard, 
1824) 

Gerreidae Carapicú-Açú Recifes 

Eucinostomus havana (Nichols, 1912) Gerreidae Carapicú Estuário 

Eucinostomus melanopterus (Bleeker, 
1863) 

Gerreidae Carapicú-preto Estuário 

Eugerres brasilianus (Cuvier, 1830) Gerreidae Carapeba-listrada Estuário 

Ulaema lefroyi (Goode, 1874) Gerreidae Carapicú 
Estuário/Recif
es 

Haemulon aurolineatum Cuvier, 1830 Haemulidae Xira-branca, Corcoroca Recifes 

Haemulon chrysargyreum Günther, 
1859 

Haemulidae Cocoroca-boquinha Recifes 

Haemulon macrostomum Günther, 
1859 

Haemulidae Cocoroca-espanhola Recifes 

Haemulon parra (Desmarest, 1823) Haemulidae Pirambú, Cocorocá 
Estuário/Recif
es 

Haemulon plumierii (Lacepède, 1801) Haemulidae Biquara Recifes 

Anisotremus moricandi (Ranzani, 1842) Haemulidae Salema-açu Recifes 

Anisotremus surinamensis (Bloch,1791) Haemulidae Pirambú, Sargo de Beiço Recifes 
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Espécie Família Nome Vulgar Ocorrência 

Anisotremus virginicus (Linnaeus, 1758) Haemulidae Salema 
Estuário/Recif
es 

Genyatremus luteus (Bloch, 1790) Haemulidae Golosa, Coró-Cabeça-Dura Estuário 

Pomadasys corvinaeformis 
(Steindachner, 1868) 

Haemulidae Coró-Boca-Roxa Estuário 

Pareques acuminatus (Bloch & 
Schneider, 1801) 

Scianidae 
Maria-Nagô, Pescada-de-
Dente 

Recifes 

Equetus lanceolatus (Linnaeus, 1758) Scianidae 
Bandeirinha, Cavalo-de-
bandeira 

Recifes 

Odontoscion dentex (Cuvier, 1830) Scianidae Pescada-Cascuda Recifes 

Calamus penna (Valenciennes, 1830) Sparidae Pargo-Pena Estuário 

Polydactylus virginicus (Linnaeus, 1758) Polynemidae Barbudo, Parati-barbado Estuário 

Pseudopeneus maculatus (Bloch, 1793) Mullidae Saramunete 
Estuário/Recif
es 

Mulloidichthys martinicus (Cuvier, 
1829) 

Mullidae Trilha Recifes 

Pempheris schomburgkii Müller & 
Troschel, 1848 

Pempheridae Barrigudinho Recifes 

Kyphosus sp. Kyphosidae Pirangica Recifes 

Chaetodon striatus Linnaeus, 1758 
Chaetodontida
e 

Borboleta Recifes 

Pomacanthus paru (Bloch, 1787) Pomacanthidae Peixe-Anjo, Frade Recifes 

Stegastes fuscus (Cuvier, 1830) Pomacentridae Donzelinha, Saberé-marrom Recifes 

Stegastes variabilis (Castelnau, 1855) Pomacentridae Donzelinha-amarela Recifes 

Abudefduf saxatilis (Linnaeus, 1758) Pomacentridae Sargentinho, Saberé Recifes 

Microspathodon chrysurus (Cuvier, 
1830) 

Pomacentridae Donzela-Azul Recifes 

Chromis multilineata (Guichenot, 1853) Pomacentridae Tesourinha Recifes 

Bodianus rufus (Linnaeus, 1758) Labridae Bodião, Bodião-azul Recifes 

Halichoeres poeyi (Steindachner, 1867) Labridae Budião-verde Recifes 

Halichoeres radiatus (Linnaeus, 1758) Labridae Bindaló, Budião-bindaló Recifes 

Halichoeres maculipinna (Müller & 
Troschel, 1848) 

Labridae Budião-de-pedra Recifes 

Halichoeres bivittatus (Bloch, 1791) Labridae Budião-vermelho Recifes 

Doranotus megalepis Günther, 1862 Labridae Budião Recifes 

Sparisoma frondosum (Agassiz, 1831) Scaridae Papagaio Recifes 

Sparisoma axillare (Steindachner, 
1878) 

Scaridae Budião, Bobó 
Estuário/Recif
es 

Sparisoma amplum (Ranzani, 1841) Scaridae Papagaio 
Estuário/Recif
es 

Sparisoma radians (Valenciennes, 
1840) 

Scaridae Papagaio-dentuço Recifes 

Scarus guacamaia Cuvier, 1829 Scaridae Budião-Arco-Íris Recifes 

Scarus coelestinus Valenciennes, 1840 Scaridae Budião Bico-Verde Recifes 

Scarus zelindae Moura, Figueiredo & 
Sazima, 2001 

Scaridae 
Papagaio-zelida, Budião-
banana 

Recifes 

Scarus sp. Scaridae Budião Recifes 
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Espécie Família Nome Vulgar Ocorrência 

Malacoctenus delalandii (Valenciennes, 
1836) 

Labrisomidae Macaquinho Recifes 

Labrisomus nuchipinnis (Quoy & 
Gaimard, 1824) 

Labrisomidae Peixe-Macaco Recifes 

Ophioblennius atlanticus 
(Valenciennes, 1836) 

Blenniidae 
Maria-da-Toca, Blênio-
macaco 

Recifes 

Scartella cristata (Linnaeus, 1758) Blenniidae Macaco-verde Recifes 

Entomacrodus vomerinus 
(Valenciennes, 1836) 

Blenniidae Macaco-Pérola Recifes 

Parablennius pilicornis (Cuvier, 1829) Blenniidae Maria-da-Toca Recifes 

Bathygobius soporator (Valenciennes, 
1837) 

Gobiidae Amoré, Mucurungu Recifes 

Coryphopterus glaucofraenum Gill, 
1863 

Gobiidae Gobi-de-vidro, Gibi-de-Areia Recifes 

Gobiosoma sp. Gobiidae Amboré Recifes 

Chaetodipterus faber (Broussonet, 
1782) 

Ephippidae Enxada, Parú-Branco Estuário 

Acanthurus bahianus Castelnau, 1855 Acanthuridae Caraúna-Cinza, Lanceta 
Estuário/Recif
es 

Acanthurus chirurgus (Bloch, 1787) Acanthuridae Caraúna-Preta, Barbeiro 
Estuário/Recif
es 

Acanthurus coeruleus (Bloch and 
Schneider, 1801) 

Acanthuridae Caraúna-Azul 
Estuário/Recif
es 

Sphyraena barracuda (Edwards, 1771) Sphyraenidae Barracuda, Bicuda-cachorra 
Estuário/Recif
es 

Sphyraena guachancho Cuvier, 1829 Sphyraenidae Bicuda, Bicudinha Recifes 

Bothus ocellatus (Agassiz, 1831) Bothidae 
Linguado-ocelado, Soia, 
Sôlha 

Estuário 

Bothus lunatus (Linnaeus, 1758) Bothidae Linguado Recifes 

Citharichthys arenaceus (Evermann & 
Marsh, 1900) 

Paralichthyidae Linguado-da-areia Estuário 

Citharichthys spilopterus Günther, 
1862 

Paralichthyidae Linguado Estuário 

Achirus achirus (Linnaeus, 1758) Achiridae Linguado Estuário 

Achirus lineatus (Linnaeus, 1758) Achiridae Linguado-listrado Estuário 

Cantherhines pullus (Ranzani, 1842) Balistidae 
Cangulo-de-Pedra, Cangulo-
Fernando 

Recifes 

Aluterus scriptus (Osbeck, 1765) Monacanthidae Peixe-Porco Recifes 

Aluterus monoceros (Linnaeus, 1758) Monacanthidae Cangûlo Estuário 

Acanthostracion polygonius Poey, 1876 Ostraciidae Baiacú-cofre, Peixe-cofre Recifes 

Canthigaster rostrata (Bloch, 1786) Tetraodontidae Peixe-porco Recifes 

Sphoeroides greeleyi (Gilbert, 1900) Tetraodontidae Baiacu-mirim, Baiacu-areia Estuário 

Sphoeroides spengleri (Bloch, 1785) Tetraodontidae Baiacu-pinima 
Estuário/Recif
es 
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Espécie Família Nome Vulgar Ocorrência 

Sphoeroides testudineus (Linnaeus, 
1758) 

Tetraodontidae Baiacu-quadriculado 
Estuário/Recif
es 

Diodon histrix Linnaeus, 1758 Diodontidae Baiacu-espinho 
Estuário/Recif
es 

Diodon holacanthus Linnaeus, 1758 Diodontidae Baiacu-espinho Estuário 
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Figuras 2.23 a 2.82 - Ictiofauna marinha e estuarina da APA de Guadalupe. 
Figura 2.23. Família Albulidae 
Espécie: Albula vulpes (Linnaeus, 1758) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.24.  Família Ophichthidae 
Espécie: Myrichthys ocellatus (Lesueur, 1825) 

 

Figura 2.25.  Família Clupeidae. 
Espécie: Harengula clupeola (Cuvier, 1829) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.26.  Família Muraenidae. 
Espécie: Gymnothorax vicinus (Castelnau, 1855) 
Muraena pavonina Richardson, 1845 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.27.  Família Muraenidae. 
Espécie: Gymnothorax funebris Ranzani, 1839  
Muraena pavonina Richardson, 1845 

 

Figura 2.28.  Família Synodontidae. 
Espécie: Synodus foetens (Linnaeus, 1766) 
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Figura 2.29.  Família Muraenidae 
Espécie: Gymnothorax funebris Ranzani, 1839  
Muraena pavonina Richardson, 1845 

 

Figura 2.30. Família Atherinopsidae 
Espécie: Atherinella brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1825) 
 

Figura 2.31. Família Hemiramphidae 

Espécie: Hemiramphus brasiliensis (Linnaeus, 1758) 

 
 

Figura 2.32. Família Holocentridae 
Espécie: Myripristis jacobus Cuvier, 1829 

 
Figura 2.33. Família Holocentridae 
Espécie: Holocentrus ascensionis (Osbeck, 1765) 

 

Figura 2.34. Família Fistulariidae 
Espécie: Fistularia tabacaria Linnaeus, 1758 
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  Figura 2.35. Família Scorpaenidae 
Espécie: Scorpaena plumieri (Bloch, 1789) 

 

Figura 2.36. Família Serranidae 

Espécie: Cephalopholis fulva (Linnaeus, 1758) 

 

  Figura 2.37. Família Triglidae 
Espécie: Prionotus punctatus (Bloch, 1793) 

 

Figura 2.38. Família Centropomidae 

Espécie: Centropomus ensiferus Poey, 1860 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.39. Família Dactylopteridae 

Espécie: Dactylopterus volitans (Linnaeus, 1758) 

Figura 2.40. Família Serranidae 

Espécie: Epinephelus adscensionis (Osbeck, 1765) 
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Figura 2.41. Família Serranidae 

 Espécie: Rypticus randalli Courtenay, 1967 

 

Figura 2.42. Família Carangidae 

Espécie: Carangoides bartholomaei (Cuvier, 1833) 

 

 Figura 2.43. Família Serranidae 

Espécie: Rypticus saponaceus (Bloch & Schneider, 1801) 

Figura 2.44 Família Carangidae 

Espécie: Caranx latus (Agassiz, 1831) 

Figura 2.45. Família Apogonidae 

Espécie: Apogon americanus Castelnau, 1855 

Figura 2.46. Família Carangidae 

Espécie: Oligoplites saurus (Bloch & Schneider, 

1801) 
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Figura 2.47. Família Carangidae 

Espécie: Selene vomer (Linnaeus, 1758) 
 

Figura 2.48. Família Lutjanidae 
Espécie: Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758) 

 

Figura 2.49.  Família Lutjanidae 
Espécie: Lutjanus analis (Cuvier, 1828) 
 

Figura 2.50. Família Gerreidae 

Espécie: Eucinostomus gula (Quoy & Gaimard, 1824) 

 

Figura 2.51.  Família Lutjanidae 
Espécie: Lutjanus jocu (Bloch & Schneider, 1801) 

 

Figura 2.52.  Família Gerreidae 

Espécie: Eucinostomus melanopterus (Bleeker, 1863) 
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Figura 2.53. Família Gerreidae 

Espécie: Ulaema lefroyi (Goode, 1874) 
 

Figura 2.54. Família Haemulidae 
Espécie: Haemulon parra (Desmarest, 1823) 
 

 

Figura 2.55. Família Haemulidae 
Espécie: Haemulon aurolineatum Cuvier, 1830 

 

Figura 2.56. Família Haemulidae 
Espécie: Haemulon plumierii (Lacepède, 1801) 
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Figura 2.57. Família Haemulidae 
Espécie: Haemulon chrysargyreum Günther, 1859 
 

Figura 2.58. Família Haemulidae 
Espécie: Anisotremus virginicus (Linnaeus, 1758) 

 

Figura 2.59.  Família Haemulidae 
Espécie: Genyatremus luteus (Bloch, 1790) 

Figura 2.60. Família Mullidae 
Espécie: Pseudopeneus maculatus (Bloch, 1793) 
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Figura 2.61. Família Scianidae 
Espécie: Pareques acuminatus (Bloch & Schneider, 
1801) 
 

Figura 2.62. Família Kyphosidae 
Espécie: Kyphosus sp 

Figura 2.63. Família Polynemidae 
Espécie: Polydactylus virginicus (Linnaeus, 1758) 
 

Figura 2.64. Família Chaetodontidae 
Espécie: Chaetodon striatus Linnaeus, 1758 
 

 Figura 2.65. Família Pomacanthidae 
Espécie: Pomacanthus paru (Bloch, 1787) 

 

Figura 2.66. Família Pomacentridae 
Espécie: Chromis multilineata (Guichenot, 
1853) 
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 Figura 2.67. Família Sphyraenidae 
Espécie: Sphyraena barracuda (Edwards, 1771) 

 

Figura 2.68. Família Labridae 
Espécie: Halichoeres radiatus (Linnaeus, 
1758) 

Figura 2.69. Família Monacanthidae 
Espécie: Aluterus scriptus (Osbeck, 1765) 
 

Figura 2.70. Família Scaridae 
Espécie: Sparisoma axillare (Steindachner, 
1878) 
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Figura 2.71. Família Bleniidae 
Espécie: Ophioblennius 
atlanticus(Valenciennes, 1836) 

 

Figura 2.72. Família Ephippidae 
Espécie: Chaetodipterus faber (Broussonet, 1782) 

 

Figura 2.73. Família Labrisomidae 
Espécie: Labrisomus muchipinnis(Quoy & 
Gaimard, 1824) 

 

Figura 2.74. Família Acanthuridae 
Espécie: Acanthurus bahianus Castelnau, 1855 
 
 

Acanthurus coeruleus (Bloch and Schneider, 1801) 

Figura 2.75. Família Bleniidae 
Espécie: Scartella cristata (Linnaeus, 1758) 

 

Figura 2.76. Família Acanthuridae 
Espécie: Acanthurus chirurgus (Bloch, 1787) 
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Figura 2.77. Família Paralichthyidae 
Espécie: Citharichthys arenaceus (Evermann & Marsh, 

1900) 
 

Figura 2.78. Família Tetraodontidae 
Espécie: Sphoeroides greeleyi (Gilbert, 1900) 

 

Figura 2.79. Família Monacanthidae 
Espécie:Aluterus monoceros (Linnaeus, 1758) 

Figura 2.80. Família Tetraodontidae  
Espécie: Sphoeroides testudineus (Linnaeus, 
1758) 

 

 Figura 2.81. Família Diodontidae 
Espécie: Diodon histrix Linnaeus, 1758 

Figura 2.82. Família Diodontidae 
Espécie: Diodon holacanthus Linnaeus, 1758 
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2.3. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL NA APA DE GUADALUPE 

2.3.1. A Reserva Biológica de Saltinho 

A atual Zona de Preservação de Vida Silvestre da APA de Guadalupe é constituída pela Reserva 

Biológica de Saltinho, sob administração do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade. A Rebio de Saltinho foi estabelecida como tal em 1983, pelo Decreto Nº 88744. 

Antes disso, desde que o Engenho Saltinho passou à propriedade da União, Saltinho foi um 

Horto Florestal e tornou-se uma Estação Florestal Experimental (EFLEX) em 1967.  

Vários experimentos com espécies arbóreas nativas e exóticas foram ali implantados, em 

consonância com as metas nacionais vigentes na década de 60 do século XX, de incentivo ao 

desenvolvimento florestal do país por meio do fortalecimento da silvicultura, notadamente 

com espécies de rápido crescimento (dos gêneros Eucalyptus e Pinus). Assim, a maior extensão 

da área experimental foi ocupada com ensaios de competição de espécies de Eucalyptus e 

avaliação de crescimento de pinheiros tropicais, embora também se encontrem experimentos 

com espécies nativas brasileiras, originárias de diferentes domínios florísticos.  

No entanto, a maior valor de Saltinho sempre residiu no expressivo remanescente de floresta 

ombrófila ali existente, que justificou sua instituição como unidade de conservação de 

proteção integral, a maior e mais importante da Mata Atlântica pernambucana. Conta com 475 

ha situados nos municípios de Tamandaré (cerca de 94% de sua extensão total) e Rio Formoso, 

com acesso pela PE-60, limitando-se com engenhos e tendo canaviais circundando seu 

perímetro.  

O Plano de Manejo da Rebio de Saltinho foi elaborado em 2003 e a unidade de conservação 

conta com Conselho Gestor instalado. 

A vegetação existente é classificada como formações florestais secundárias do domínio da 

Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas e por áreas abrangendo sistemas vegetacionais 

secundários. Nos trechos mais conservados da floresta ombrófila observa-se estrutura florestal 

bem desenvolvida, dossel com altura entre 20 e 25 metros e indivíduos emergentes com mais 

de 40 metros de altura. Ressalta-se a presença de Tapirira guianensis (cupiúba ou pau-pombo), 

Sclerolobium densiflorum (ingá de porco), Virola gardneri (urucuba), Parkia cf. pendula 

(visgueiro), Manilkara salzmanni (maçaranduba), Thyrsodium schomburgkianum (cabotã-de-

leite), Bowdichia virgilioides (sucupira), Protium spp. (amesclas) e Buchenavia capitata 

(mirindiba) entre outras espécies características de estágios sucessionais avançado e médio da 

floresta ombrófila pernambucana.  

Os levantamentos botânicos realizados para a elaboração do Plano de Manejo da Reserva 

Biológica de Saltinho não identificaram espécies ameaçadas ou de especial relevância para 

pesquisa ou conservação, a não ser Lacistema robustum que se encontra, segundo os autores, 

na relação de União Internacional para a Conservação da Natureza, na categoria de 
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indeterminada. Essa informação pode ser verificada em Torres (1994), que classifica a espécie 

como endêmica da Mata Atlântica, nativa de Pernambuco, Espírito Santo e Bahia e, quanto ao 

status de ameaçada, de “risco menor” (lower risk). Quanto a área de ocorrência natural, 

Lacistema robustum é uma espécie frequente em fragmentos de Mata Atlântica de Minas 

Gerais (REIS et al., 2007), encontrada em Pernambuco também em Jaqueira (a Reserva 

Particular do Patrimônio Natural Frei Caneca, conforme Barbosa et al., 2007) e no Brejo de 

Bonito (RODAL et al., 2005), em bordas de fragmentos pouco conservados.  

Os levantamentos faunísticos que subsidiaram o Plano de Manejo registraram a ocorrência de 

33 espécies de anfíbios e répteis considerados na Mata Atlântica e que também ocorrem em 

áreas alteradas. Como espécies endêmicas, destacaram Enyalius catenatus, lagarto de hábitos 

diurnos e arborícolas, encontrado especialmente na Mata Atlântica nordestina e Hyla 

atlantica, com distribuição mais restrita, documentada apenas para sua localidade tipo, na 

Bahia. Também merece destaque a ocorrência de Dendrophidium dendrophis (cobra), que 

nunca fora documentada para o estado de Pernambuco (IBAMA, 2003). 

Nesses mesmos levantamentos, foram registradas 128 espécies de aves, a maioria 

relacionadas ou mesmo exclusivas de ambientes florestais, sendo mais frequentes a juriti 

Leptotila rufaxilla, o pitiguari Cyclarhys gujanensis e o sebito Coereba flaveola. Como 

endêmicas da Mata Atlântica, apontaram Thalurania watertonii (beija-flor-da-costa–violeta), 

Ramphocelus bresilius (tiê-sangue), o Euphonia pectoralis (ferro-velho), Tangara fastuosa 

(pintor-verdadeiro, espécie considerada ameaçada) e Tangara cyanocephala (saíra-militar).  

Entre mamíferos, foram registradas 50 espécies, sendo 20 de quirópteros (morcegos): Carollia 

perspicillata (morcego-comum) foi a espécie mais comum. A lontra (Lontra longicaudis), 

mamífero semi-aquático, foi uma das espécies que mereceu destaque dos pesquisadores e foi 

mencionada a possível ocorrência do tamanduá-i (Cyclopes didactylus), animal pouco 

conhecido. O sagui-de-tufo-branco (Callithrix jacchus) foi considerada como abundante na 

Reserva, sendo observados grupos com média de dez animais, em todos os ambientes da 

Unidade.   

A elaboração do Plano de Manejo da Unidade permitiu estabelecer os seus objetivos 

específicos de manejo, transcritos a seguir: 

- Contribuir para a conservação da diversidade biológica dos Recifes Costeiros da foz do rio 
Mamucabas; 

- Proteger as espécies raras, endêmicas e ameaçadas da flora nativa, em especial, Lacistema 
robusta; 

- Proteger as espécies raras, endêmicas e ameaçadas da mastofauna nativa, em especial, 
Lontra longicaudis (lontra), Cyclopes didactylus (tamanduá-i), Leopardus pardalis (jaguatirica), 
Leopardus tigrinus (gato-do-mato-pequeno), Leopadus wiedii (gato-maracajá), Monodelphis 
americana (cuíca-de-três-listras); 

- Proteger as espécies raras, endêmicas e ameaçadas da avifauna nativa, em especial, o 
Tangara fastuosa (pintor verdadeiro), Thalurania watertonii (beija flor da costa violeta), 
Ramphocelus bresilius (tiê-sangue), Euphonia pectorralis (ferro-velho) e Tangara cyanocephala 
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(saíra); 

- Proteger as espécies raras, endêmicas e ameaçadas da herpetofauna nativa, em especial 
Enyalius catenatus (lagarto), Dendrophidium dendrophis (cobra) e Hyla atlantica (perereca); 

- Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade da Mata Atlântica nordestina 
ocorrente no Litoral Sul do estado de Pernambuco; 

- Propiciar o desenvolvimento de pesquisas científicas, estudos e monitoramento ambiental dos 
recursos naturais na Unidade de Conservação e educação ambiental; 

- Propiciar a conectividade entre a REBIO e fragmentos florestais; 

- Contribuir, na condição de área-núcleo, com os objetivos da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica. (IBAMA, 2003) 

 

Como Declaração de Relevância da Unidade, estabelecida a partir dos objetivos específicos, o 

Plano de Manejo da Reserva Biológica de Saltinho enuncia: 

 

 

 SER UMA IMPORTANTE AMOSTRA DA MATA ATLÂNTICA NORDESTINA, EM 

ESPECIAL DA ZONA DA MATA SUL DE PERNAMBUCO; 

 CONTRIBUIR PARA A MANUTENÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA E DOS 

RECURSOS GENÉTICOS DA MATA ATLÂNTICA NORDESTINA; 

 CONTRIBUIR PARA A CONSERVAÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA DOS 

RECIFES COSTEIROS DA FOZ DO RIO MAMUCABAS; 

 PROTEGER ESPÉCIES RARAS, ENDÊMICAS E AMEAÇADAS DA FAUNA E DA 

FLORA NATIVA; 

 CONTRIBUIR PARA A PRESERVAÇÃO E A RESTAURAÇÃO DA DIVERSIDADE DA 

MATA ATLÂNTICA NORDESTINA OCORRENTE NO LITORAL SUL DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO; 

 PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, ESTUDOS E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL DOS RECURSOS NATURAIS NA UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO, ALÉM DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL; 

 PROPICIAR A CONECTIVIDADE ENTRE A REBIO E OUTROS FRAGMENTOS 

FLORESTAIS; 

 CONTRIBUIR COMO ÁREA-NÚCLEO PARA OS OBJETIVOS DA CONSTITUIÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA. IBAMA, 2003 

 

 



 

Unidade Executora
Estadual do
PRODETUR DE
PERNAMBUCO   

 

Rua Hermógenes de Morais, 120 - Madalena – CEP 50.610-160 – Recife-PE 
Fone/Fax: (81) 3445-7033 – CNPJ: 70.073.275/0001-30 – E-mail: geosistemas@ geosistemas.com.br 

 
88 

 

2.3.2.   A Zona de Amortecimento de Saltinho 

Segundo a definição do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, instituído pela Lei nº 

9.985/2000, Zona de Amortecimento é o entorno de uma Unidade de Conservação onde as 

atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de 

minimizar os impactos negativos sobre a unidade. Quando da elaboração do Plano de Manejo 

da Reserva Biológica, ficou definida sua Zona de Amortecimento, cujas restrições deverão ser 

incorporadas no planejamento de APA de Guadalupe, no que couber. Os limites da Zona de 

Amortecimento da Rebio de Saltinho estão definidos conforme se descreve a seguir:  

Norte: Limita-se pelo divisor de bacias do Rio Formoso com o Rio Sirinhaém, por 

vezes se unindo ao limite desses rios; 

Sul: Faz limite com o Rio Una, excluindo a cidade de Barreiros; 

Leste: Limita-se por parte do Rio Formoso e do Oceano Atlântico, sendo excluída a 

cidade de Tamandaré; 

Oeste: Faz limite com divisores de microbacias no município de Rio Formoso. 

Segundo IBAMA (2003), a zona de amortecimento está sujeita as seguintes normas gerais: 

 Na faixa de 1 km contígua as áreas da REBIO e nas áreas de preservação permamente 

que margeiam os cursos d’água da Zona de Amortecimento ficam permitidas somente o uso 

de agrotóxicos da Classe IV (pouco ou muito pouco tóxicos) Faixa Verde. O conceito de 

agrotóxico utilizado neste documento é o definido pela Lei Federal nº 7.802 de 11/07/89, 

regulamentada através do Decreto 98.816, no seu Artigo 2º, Inciso I; 

 Nas propriedades, o agrotóxico e seus componentes e afins deverão ser armazenados 

em local adequado, evitando que eventuais acidentes, derrames ou vazamentos, possam 

comprometer o solo e cursos d’água superficial e subterrâneo; 

 Não é permitida aplicação de agrotóxico por aeronave; 

 Para o uso de agrotóxicos, o chefe da REBIO deverá ser consultado, nas áreas 

limítrofes; 

 O proprietário deverá manter cópia da receita agronômica emitida por profissional 

legalmente habilitado a disposição para fiscalização no local da aplicação; 

 Todas as embalagens vazias deverão ser devolvidas aos estabelecimentos comerciais, 

onde foram adquiridos, devendo estes contar com local adequado para o recebimento e 

armazenamento das embalagens, até que sejam recolhidas pelas empresas responsáveis pela 

destinação final, conforme previsto na Lei, devendo  as mesmas atender a Resolução CONAMA 

nº 334, de 03/04/2003; 
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 A lavagem dos equipamentos de aplicação dos agrotóxicos nos corpos d’água é 

proibida; 

 Toda atividade passível de impacto ambiental, que de acordo com a Lei nº 6.938/81, as 

resoluções do CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986 e Resolução Nº 237 de 19/12/1997, 

deverá ser licenciado pelo setor competente do IBAMA, tendo parecer técnico do Chefe da 

REBIO; 

 No processo de licenciamento de empreendimentos novos para o entorno da REBIO 

deverão ser observados o grau de comprometimento da conectividade dos fragmentos, de 

vegetação nativa, seus corredores ecológicos e a Zona de Amortecimento; 

 Fica proibida a disposição de resíduos químicos, inclusive nucleares, gerados fora da 

Zona de Amortecimento; 

 Todos os empreendimentos que não estejam de acordo com o estabelecido para esta 

Zona de Amortecimento terão um prazo de dois anos para se regularizarem a partir da 

aprovação do Plano de Manejo;  

 O transporte de produtos perigosos deverá seguir as normas dispostas em legislação 

específica;  

 A pessoa física ou jurídica responsável pelo transporte de produtos perigosos, e que já 

tenha a autorização prévia do órgão estadual de meio ambiente e do órgão de trânsito será 

obrigado a comunicar-se com a REBIO, com antecedência mínima de 24 h de sua efetivação, a 

fim de que sejam adotadas as providências cabíveis; 

 O asfaltamento, ampliação e duplicação das estradas e rodovias do entorno da REBIO 

dependerá de uma anuência prévia do IBAMA, através do Chefe da REBIO; 

 A duplicação, construção e manutenção de estradas e rodovias deverão observar 

técnicas que permitam o escoamento de águas pluviais para locais adequados e as medidas 

mitigadoras para o trânsito de animais silvestres devem estar previstas; 

 O cultivo da terra será feito de acordo com as práticas de conservação do solo 

recomendadas pelos órgãos oficiais de extensão rural; 

 Só será permitida a atividade de mineração mediante o licenciamento ambiental, 

ouvida a chefia da REBIO; 

 Não são permitidas atividades de terraplanagem, dragagem e escavação que venham a 

causar danos ou degradação do meio ambiente e/ou perigo para pessoas ou para a biota sem 

autorização dos órgãos competentes e com a anuência do Chefe da REBIO, a qual deverá 

analisar a pertinência da realização dos estudos necessários; 

 A vegetação nativa nas Áreas de Preservação Permanente deverá ser conservada ou, 

se necessário, recuperada; 
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 As propriedades situadas na Zona de Amortecimento que não tenham averbação da 

Reserva Legal nas suas escrituras deverão providenciar sua regularização num prazo de dois 

anos; 

 Todo empreendimento turístico implantado ou a ser implantado deverá ser licenciado 

pelos órgãos competentes e atender às normas sanitárias, bem como as de proteção dos 

recursos naturais; 

 As edificações a serem construídas não poderão interferir na qualidade paisagística da 

REBIO; 

 As atividades de turismo não poderão comprometer a integridade dos recursos 

naturais da região; 

 A instalação de apiários com abelhas exóticas, só poderá ocorrer a no mínimo 5 km do 

limite da REBIO. Os apiários já existentes devem ser desativados em no máximo cinco anos a 

partir da aprovação do Plano de Manejo; 

 Não é permitida a instalação de indústrias com potencialmente poluidoras ou 

degradadoras na Zona de Amortecimento; 

 As indústrias deverão possuir adequados sistemas de tratamento e disposição de 

efluentes líquidos e de resíduos sólidos; 

 Não será permitida a permanência de cães-de-caça nas propriedades limítrofes a 

REBIO; 

 As reservas legais das propriedades confrontantes a REBIO deverão ser localizadas 

preferencialmente junto aos limites da REBIO, objetivando o estabelecimento de 

conectividade; 

 Toda a queima controlada, para renovação de pastagem na Zona de Amortecimento 

será licenciada pelo IBAMA. Nas propriedades confrontantes esta atividade será acompanhada 

por servidores da REBIO; 

 Deverá ser providenciada a obtenção de outorga para o uso da água, em especial para 

irrigação (Lei nº. 9.443/97); 

 Não será autorizada a instalação de carvoarias e cerâmicas na Zona de 

Amortecimento; 

 Não será permitida a deposição de lixo ao longo da PE-076 e PE-060 nos limites da 

REBIO. 

Essas restrições estão dispostas em Portaria do IBAMA, mas sugere-se uma análise jurídica 

mais acurada para identificar se tal instrumento pode efetivamente estabelecer as restrições 

elencadas. Outra providência importante a ser efetivada pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade é o estabelecimento de limites georreferenciados da zona de 
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amortecimento e sua inclusão nos mapas estaduais, para subsidiar as atividades de 

licenciamento, monitoramento e fiscalização. 

Observa-se um especial cuidado com o uso de produtos químicos agrícolas, capazes de 

comprometer a vida silvestre e os mananciais hídricos. No entanto, são necessárias mais do 

que proibições para se alcançar esse objetivo, devendo-se integrar extensão rural e assistência 

técnica, fiscalização e controle, pesquisa e monitoramento, em estratégias articuladas com 

diferentes órgãos federais, estaduais e municipais.  

A exigência de averbação das reservas legais e restauração das áreas de preservação 

permanente requer ação direta do órgão estadual de meio ambiente. Faz-se necessário o 

cadastro dos estabelecimentos rurais da zona de amortecimento para verificação do 

cumprimento da legislação em vigor e a atuação efetiva dos órgãos competentes, respaldados 

pela Lei Federal 4771/1965, pela Lei estadual 11.206/1995 e pelo Decreto Federal Nº 6514, de 

22 de julho de 2008.  

A Zona de Amortecimento da Rebio de Saltinho é estratégica para a gestão da APA de 

Guadalupe, pois permite a integração das ações de fiscalização. Por outro lado, o zoneamento 

e os programas da APA de Guadalupe poderão facilitar a consecução dos objetivos dessa zona, 

impedindo usos inadequados à preservação da biodiversidade e demais recursos ambientais 

de Saltinho. 
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Capítulo 3  

USO DE TERRAS E DOS RECURSOS AMBIENTAIS 
 

3.1. O Agronegócio na APA de Guadalupe e seus Impactos Ambientais 

3.2. Coco-da-Baía 

3.3. A Policultura 
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3.1. O AGRONEGÓCIO NA APA DE GUADALUPE E SEUS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

 
A cultura da cana-de-açúcar é dominante na Zona da Mata de Pernambuco desde o início da 

colonização portuguesa, nas primeiras décadas do século XVI, quando a coroa portuguesa 

decidiu implantar essa cultura no Brasil, com mudas trazidas da Madeira e de São Tomé. 

Pernambuco foi a mais bem sucedida de todas as capitanias, possibilitando o crescimento de 

empreendimentos açucareiros no estilo plantation, baseados na mão-de-obra escrava e 

voltados ao mercado externo. As condições ecológicas eram adequadas para o cultivo da cana, 

as mata forneciam insumos necessários ao processo e os rios, além de fornecerem água e 

energia, facilitavam o transporte do produto ao porto de Recife.  

Após um processo de evolução dos sistemas produtivos, industriais e mesmo sociais, a cana-

de-açúcar continua a cultura hegemônica na Mata Meridional, em geral, e especificamente nos 

municípios que têm parte do seu território abrangido pela APA de Guadalupe. O agora 

denominado “Setor Sucroenergético” tem uma pauta de modernização que passa por maiores 

investimentos em pesquisa genética (cultivares da família RB representam atualmente cerca 

de 60% da área região, tendo elevado a produtividade média do Estado de Pernambuco em 

cerca de 15 toneladas por hectare, segundo Cunha (2010) e em técnicas de cultivo e produção. 

Além do açúcar e etanol, a geração e comercialização de energia elétrica a partir do bagaço 

passaram a ser um dos promissores negócios do setor. Para Cunha (2010), a cana-de-açúcar e 

seus derivados já são 14,4% da matriz energética do Brasil, segundo dados do recente Balanço 

Energético Nacional, número equivalente à contribuição da fonte hidráulica (14,6%) e superior 

aos cerca de 9% do gás natural. Imagina-se que com a crescente preocupação com as fontes 

renováveis de energia, o setor continue apresentando taxas positivas de crescimento (Figura 

3.1). 

 
Figura 3.1 – Canavial e Usina Trapiche ao fundo. Fonte: Geosistemas, 2010. 
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Perspectivas de crescimento do setor sucroalcooleiro – 2010 

“A área de cana-de-açúcar destinada à atividade sucroalcooleira do Brasil 
está estimada em 8.176,5 mil hectares, representando 10,2% de acréscimo 
em relação à safra anterior. No país, os destaques ficam por conta de São 
Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais que tiveram aumentos 
significativos de áreas. São Paulo continua sendo o maior produtor nacional 
com 53,60% (4,3 milhões de hectares), seguido de Minas Gerais, Paraná, 
Goiás, e Alagoas. Entre os estados da região Nordeste se destacam Alagoas e 
Pernambuco. No primeiro, a produção prevista é de 26 milhões de 
toneladas, representando 9,2% de acréscimo em relação à safra anterior, 
enquanto em Pernambuco a estimativa é de 18 milhões de toneladas, um 
acréscimo de 3,3%.” 

 (http://www.noticiasagricolas.com.br/noticias.php?id=74627) 

Dados do IBGE (2010) apontam para 32.243ha plantados com cana-de-açúcar na área total dos 

quatro municípios que formam APA de Guadalupe, sendo Sirinhaém o detentor de maior área 

plantada (15.924ha) (Figura 3.2).  

 

Figura 3.2 - Área cultivada com cana-de-açúcar (ha) nos quatro municípios que integram a APA 

de Guadalupe. Fonte: IBGE, 2010. 

Historicamente responsabilizado pela destruição da Mata Atlântica pernambucana, o setor 

sucroenergético procura atualmente assumir suas responsabilidades ambientais, seja instado 

pelas exigências da lei e pela maior eficácia da ação dos órgãos ambientais, seja motivado por 

uma necessidade de mercado – ou de consciência. Duas atitudes importantes se refletem 

positivamente na conservação dos ecossistemas da APA de Guadalupe: a proteção aos 

fragmentos florestais e a restauração de matas ciliares. Em relação à recuperação dos 
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ambientes ribeirinhos, o acordo dos usineiros com o Governo do Estado de Pernambuco, em 

2007, estabelecia o plantio anual de 130.000 mudas de espécies nativas, juntamente a outras 

medidas necessárias a restauração das matas ciliares, mas não foi possível, na realização deste 

trabalho, encontrar relatórios e instrumentos de monitoramento que permitissem a avaliação 

da iniciativa e dos ganhos ambientais alcançados.  

Por outro lado, o diagnóstico participativo da APA de Guadalupe apontou três principais 

problemas ocasionados pela atividade sucroalcoleira: o uso de agroquímicos, com 

contaminação dos recursos hídricos; a queima da palha da cana para a colheita; e o despejo de 

efluentes não tratados nos cursos d’água. 

Entre os agroquímicos adotados no cultivo da cana-de-açúcar, destacam-se os herbicidas e 

inseticidas. A cana-de-açúcar não é uma cultura especialmente dependente do uso de 

agrotóxicos, como pode se observar na Tabela 3.1, extraída de estudo de Spadotto e Gomes, 

da Embrapa (2007).  

Tabela 3.1. Consumo de agrotóxicos por unidade de área em algumas culturas agrícolas no 

Brasil, em quantidade de ingredientes ativos, 1998. 

Cultura Quantidade (kg ha-1) 

Tomate 52,5 

Batata 28,8 

Citros 12,4 

Algodão 5,9 

Café 4,2 

Cana-de-Açúcar 2,0 

Soja 3,2 

Geral 2,9 

 Fonte: EMBRAPA, 2007.  

 

No entanto, a análise do problema deve levar em conta a extensão do cultivo da cana-de-

açúcar na área da APA e as tendências de crescimento, a nível regional. Análises do setor de 

agroquímicos acenam para o “cenário positivo do setor sucroalcooleiro, com a alta nos preços 

do açúcar e do álcool e o fim da crise de liquidez” que já se reflete no uso de defensivos nas 

lavouras de cana-de-açúcar. “O segmento de agroquímicos para a cana relata aumento de 27% 

a 30% nas vendas em comparação ao mesmo período do ano passado e projeta uma alta de 

10% a 15% na receita prevista para 2010, ante 2009”, sendo os herbicidas de contato os que 

apresentaram “melhor desempenho no faturamento”. 

Assim, o uso extensivo e sem controle pode causar sérios danos ao ambiente, como 

evidenciado em pesquisa de Matallo et al. (2005), citados por Spadotto (2006), na qual se 
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encontrou que 52% da quantidade aplicada de um herbicida usado na cultura da cana-de-

açúcar foram lixiviados abaixo dos 50cm em solo arenoso, durante um ano.  

Não há pesquisas que analise o uso de agrotóxicos da cana-de-açúcar na APA de Guadalupe e 

os riscos ambientais envolvidos. Avalia-se que é de fundamental importância conduzir 

avaliação semelhante à realizada por Armas et al. (2005). Além disso, é necessário construir 

instrumentos de gerenciamento de risco que envolvam caracterização, monitoramento e 

comunicação dos riscos, lembrando, como ressalta  Spadotto (2006),que não se pode abrir 

mão do gerenciamento dos riscos ambientais, mesmo se considerados aceitáveis. 

Além de buscar formas para garantir o cumprimento da Lei Federal Nº 7802/1989 e seu 

regulamento, disposto no Decreto Nº 4074/2002, da Lei Estadual Nº 4074/2002 e do Decreto 

nº 31.246/ 2007, que tratam do comércio, transporte, armazenamento, uso e aplicação, 

destino final dos resíduos e embalagens vazias, controle, inspeção e fiscalização de 

agrotóxicos, seus componentes e afins, as ações no âmbito da gestão da APA de Guadalupe 

devem considerar as restrições estabelecidas para a zona de amortecimento da Reserva 

Biológica de Saltinho, que mostram especial preocupação com o uso de agrotóxicos, exigindo 

controle mais eficaz e ações de monitoramento, pesquisa e divulgação, para as quais se sugere 

a ação integrada da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (ADAGRO)2, 

Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), Sindicato dos Cultivadores de Cana de 

Pernambuco e Instituto de Pesquisa Agronômica de Pernambuco (IPA).  

Outro problema identificado diz respeito à tradicional prática da queima da palha da cana, 

ainda amplamente adotada em todo Brasil. Não há, em Pernambuco, a exemplo da maioria 

dos estados brasileiros, regulamentação específica a respeito da queima da palha da cana, 

prática em cuja defesa se elencam argumentos como a baixa mecanização da colheita, devido 

às limitações ditadas pelo relevo, e as reivindicações dos trabalhadores envolvidos no corte da 

cana, que tem o trabalho dificultado pela colheita da chamada “cana crua”.  

A queima da palha da cana é tolerada e deve ser autorizada pela Agência Estadual de Meio 

Ambiente (CPRH), após fornecimento, por parte do requerente, de informações e assinatura 

de termo de compromisso para emprego da queima controlada. Não há registros do número 

de requerimentos solicitando autorização para queima controlada na APA de Guadalupe, 

disponíveis para consulta, nem dados relativos à área queimada, qualidade do ar no período 

da safra e fiscalização da execução da queima. 

                                                           
2
 A ADAGRO apresenta, em sua página da web (http://www2.adagro.pe.gov.br/web/adagro), seção em 

construção sobre Agrotóxicos em Usinas e Engenhos. Essa seção poderá fornecer informações 
importantes sobre o tema e pode-se sugerir que os engenhos existentes na APA de Guadalupe sejam 
prioritários para o monitoramento e divulgação de dados a respeito do uso de agrotóxicos.  
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No Brasil, São Paulo parece ter empreendido o maior esforço normativo que culminou com 

promulgação da Lei Estadual Nº 11.241/2002, que dispõe sobre a eliminação do uso do fogo 

como método despalhador da palha da cana-de-açúcar, regulamentada pelo Decreto nº. 

47.700, de março de 2003. A finalidade da lei e seu regulamento é a eliminação total da 

queima de canaviais em todo o Estado de São Paulo, por meio da eliminação gradativa do 

atual processo de colheita. Segundo a Lei, a queima da palha da cana-de-açúcar, em São Paulo, 

deverá ser totalmente substituída num período de 30 anos, num prazo que termina em 2031. 

A partir dessa data, só poderá existir o cultivo mecanizado de cana crua. A legislação estadual 

também distingue as áreas mecanizáveis das não mecanizáveis (plantações em terrenos com 

declives superiores a 12%) e criou uma tabela para cada uma delas, determinando a sua 

redução gradativa de modo que a cada cinco anos deixe de ser queimada 20% da área a ser 

colhida. 

Além disso, o órgão ambiental responsável (CETESB) estabelece, quando necessário, a 

suspensão das queimadas (como se deu no período de agosto a novembro de 2010). Além de 

São Paulo, Ferreira et al. (2008) citam que, em Goiás e Mato Grosso do Sul, a legislação 

estabelece um prazo ao longo do qual deve haver uma redução gradativa da queima da palha 

da cana, havendo projetos não votados, com o mesmo objetivo, no Paraná e Espírito Santo.  

Os prejuízos ao solo, à saúde e até mesmo à segurança de tráfego nas rodovias, causados pelas 

queimadas, são bastante conhecidos. Uma abordagem interessante de outros aspectos dessa 

questão pode ser ilustrada pelos argumentos que justificaram o voto do ministro do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), em março de 2009, quando a 2ª Turma do STJ manteve a decisão 

judicial que proibiu a queimada de palha como método preparatório para colheita de cana-de-

açúcar no interior de São Paulo. A proibição foi estabelecida no julgamento de uma ação civil 

pública proposta pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo) com o objetivo de proteger o 

meio ambiente e a saúde dos trabalhadores que fazem o corte da planta e a decisão se baseou 

nos seguintes argumentos: A queima da palha libera gás carbônico e outros componentes 

nocivos à saúde, destacando-se os HAP (Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos), altamente 

cancerígeno. Citando estudo realizado pela Universidade Estadual Paulista, o ministro relator 

fundamentou seu voto alertando para o aumento de HPA no organismo de cortadores de cana 

e no ar das imediações de canaviais durante a época de safra da planta. Além disso, a fuligem 

do insumo penetra na corrente sanguínea do trabalhador por meio da respiração e substâncias 

cancerígenas presentes na fuligem já foram identificadas na urina de cortadores. O ministro 

ainda alerta para impacto causado pelas queimadas sobre a fauna, citando que grande número 

de animais silvestres encontra abrigo e alimento em meio ao canavial e relatando informações 

da polícia ambiental de São Paulo que, após as queimadas nos canaviais, são encontra muitos 

animais mortos, moribundos ou abalados pelo calor, fumaça e fogo. 

Embora não se conte com legislação específica a respeito, no âmbito da CPRH e da Secretaria 

Estadual de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente, há inúmeras oportunidades para se 
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empreender maior controle na queima da cana, iniciar mapeamento de áreas mecanizáveis e 

monitorar os efeitos da prática, com ampla divulgação de resultados. 

Quanto ao terceiro problema associado ao setor sucroenergético, relativo à poluição por 

efluentes de usinas, não há dados concretos, pois os rios da GL-4 (Grupos de bacias de 

pequenos rios litorâneos Nº4) não integram a rede de amostragem para avaliação da 

qualidade da água de cursos d’água, sob a responsabilidade da CPRH. O estabelecimento de 

estações de coleta e análise de água nos rios Ilhetas e Formoso e riacho Saltinho deve ser uma 

das prioridades para o programa de monitoramento ambiental a ser implantado no Plano de 

Manejo da unidade. 

3.2. COCO-DA-BAÍA NO LITORAL PERNAMBUCANO 

 
Figura 3.3 – Coqueiral em Barreiros. Fonte: Geosistemas, 2010. 

 
A atividade comercial do coco em Pernambuco se desenvolveu a partir da segunda metade do 

século XIX, quando houve a ampliação dos conhecimentos na alimentação humana e do 

aproveitamento industrial do óleo do fruto. A indústria de coco aumentou sua capacidade de 

produção em função dos baixos preços do fruto, da inexistência de concorrente interregional e 

do contexto social, fazendo surgir representantes do setor agroindustrial regionalizado. 

A cultura do coco caracteriza-se como a atividade agrícola situada geograficamente em áreas 

intertropicais. Assim, as condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento do coco 

coincidem com países situados em ilhas ou arquipélagos economicamente pobres. 

Praticamente, o coqueiro compõe a paisagem tropical como um símbolo pitoresco das áreas 

quente e litorâneas, mas sem valoração econômica expressiva. 
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Nos dias atuais, a produção brasileira de coco está distribuída por quase todo o território 

nacional. Pode-se constatar que a região Nordeste detinha em 1985, mais de 94% da produção 

e mais de 96% da área colhida com coco, diminuindo sua participação em 2001, para 71,2% da 

produção brasileira e para 87,6% da área total colhida.  

A produção de coco seco no Brasil concentra-se na região litorânea do Nordeste, cultivado de 

forma extensiva e/ou semi-extensiva, sendo o fruto comercializado in natura ou vendido para 

indústrias de alimentos que produzem o leite de coco e/ou coco ralado. 

A comercialização do coco para o mercado interno, dada facilidade do transporte de grandes 

quantidades a granel e a grandes distâncias sem acondicionamento e/ou embalagens 

específicas, oferece grandes vantagens quando comparadas à comercialização de outras frutas 

tropicais. 

A cultura também é importante na formação do Valor Bruto da Produção Agrícola (VBPA) do 

Nordeste, sendo que a sua participação evoluiu positivamente de 1,77% em 1977, para 2,65% 

em 1989 (CUENCA, 1997). Em 2000 a cocoicultura chegou a representar 5% do valor gerado 

por toda agricultura nordestina. Considera-se apenas o VBPA gerado pelas fruteiras perenes, a 

cocoicultura respondeu, em 2000, por 20% do total (IBGE, 2002).  

Na APA de Guadalupe a produção de coco se dá em grandes fazendas (fazendas de coco) e em 

parcelas de assentamentos rurais, caracterizando-se pela organização incipiente, 

principalmente na comercialização, derivando daí o baixo poder de barganha e vulnerabilidade 

às imposições dos intermediários que retêm maior percentual da margem de lucro na 

comercialização, tendo em vista que agregam somente os custos de transporte e vendem a 

preços bastante elevados, em relação aos pagos ao produtor. 

Os dados disponíveis de área plantada com coqueiros (IBGE, 2010) diferem bastante do que se 

avalia a partir de imagens: Barreiros teria 125 ha plantados com coqueiros; Rio Formoso, 300 

ha; Sirinhaém, 110 ha e Tamandaré, 450 ha. Essa discrepância pode se dever ao fato que 

muitos dos coqueirais, inclusive em produção, não são considerados “plantados” pelos seus 

proprietários.  

Dados do IBGE (2010) indicam a produção, nos municípios da APA de Guadalupe, de 3900 a 

pouco mais de 9000 frutos por hectare, informação que deve ser considerada com 

desconfiança, pois Pires e colaboradores (2004) informam que a média de produção da cultura 

é cerca de 4900 frutos/ha e, diante da evidência de baixos índices tecnológicos do cultivo de 

coco no APA de Guadalupe, não seria de se esperar produtividades tão elevadas. Por outro 

lado, considerando a largo emprego na culinária local, o potencial para extração de óleo e o 

consumo in natura da água de coco, pode-se indicar a cultura como potencial para ser 

incorporada em sistemas agroflorestais em assentamento rurais, em sistema de consórcio.  
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3.3. A POLICULTURA 

A policultura na APA de Guadalupe se desenvolve principalmente nos assentamentos rurais, 

em pequenas propriedades e sítios de moradores.  A fruticultura se baseia no cultivo de 

banana, acerola, graviola, pitanga, caju, pinha, jambo, coqueiro, manga, limão, cajá, jaca, com 

comercialização bastante fragilizada pela falta de organização e dificuldade de transporte dos 

produtos. As culturas temporárias mais frequentes são macaxeira, batata-doce, inhame, 

tomate, coentro, milho, feijão, cana-de-açúcar, sendo esse último produto o de mais fácil 

comercialização. A pecuária é representada por pequeno número de bovinos, equinos, ovinos 

e caprinos e aves.  

As maiores ameaças ambientais desse tipo de agropecuária são os desmatamentos de bordas 

de fragmentos, para novos plantios, e o cultivo nas várzeas, comprometendo áreas de 

preservação permanente. O baixo nível fitotécnico na produção exige a incorporação de novas 

áreas, de solos mais ricos, não raro em encostas florestadas que, logo em seguida, se 

degradam pela erosão. A assistência técnica à produção e à comercialização, com adoção de 

praticas conservacionistas e agregação de valor aos produtos (p.ex. beneficiamento de 

produtos, certificação de orgânicos, criação de oportunidade de comercialização em mercados 

diferenciados), incentivo ao associativismo e pagamento por serviços ambientais são medidas 

que podem ser sugeridas para o fortalecimento da policultura e da agricultura familiar na APA 

de Guadalupe.  

 
Figura 3.4 – Cultivo de hortaliças em assentamento de Rio Formoso. Fonte: Geosistemas, 2010. 
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A silvicultura na APA de Guadalupe é representada pelos cultivos de Hevea brasiliensis 

(seringueira) para extração do látex. Embora haja poucos estudos sobre técnicas de cultivo, 

produtividade e rentabilidade, a espécie aparenta ter bom desenvolvimento na região e é 

cultivada em um sistema que proporciona excelente cobertura do solo. Não há estudos sobre 

aspectos ecológicos dos plantios, mas ressalta-se a oportunidade de sequestro de carbono, 

conservação dos solos e recursos hídricos e possibilidade de consórcios com culturas 

alimentares, além de haver um nicho de mercado para a borracha natural, cujas características 

especiais não permitem ser substituída pela borracha sintética.  
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Capítulo 4  

SOCIOECONOMIA 

4.1 População  

4.2 Infraestrutura, Serviços urbanos e Equipamentos sociais 
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4.1 POPULAÇÃO  

Os municípios integrantes da APA de Guadalupe, segundo o IBGE (2009), concentram 

atualmente 123.335 habitantes em 23.705 domicílios, distribuídos numa área de 1.042 km2, 

que representa uma densidade demográfica bruta de 118 hab/km2, nos quatro territórios de 

Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré e Barreiros, conforme pode ser observado na tabela 4.1. 

Tabela 4.1- População dos Municípios de Rio Formoso, Sirinhaém, Tamandaré e Barreiros. 

No Município 
População 
(Estimativa 2009, 
IBGE) 

Domicílios (IBGE, 
2001) 

Área 
(km2) 

1 Rio Formoso 21.815 4.343 240 

2 Sirinhaém 38.610 6.749 379 

3 Tamandaré 18.999 3.879 190 

4 Barreiros 43.911 8.734 233 

 
TOTAL 123.335 23.705 1.042 

Fonte: Site IBGE (www.ibge.gov.br) consulta em 5/4/2010.  

A distribuição urbano-rural por domicílio da população dos municípios está representada na 

Tabela 4.2.3. 

 
Tabela 4.2- População Urbana e Rural dos Municípios de Rio Formoso, Sirinhaém, Tamandaré 
e Barreiros 

No Município 
População Urbana População Rural 

hab. % hab. % 

1 Rio Formoso 8.770 40,2 13.045 59,8 

2 Sirinhaém 20.463 53,0 18.147 47,0 

3 Tamandaré 13.147 69,2 5.852 30,8 

4 Barreiros 34.821 79,3 9.090 20,7 

 
TOTAL/MÉDIA 77.201 60,62 46.134 39,58 

Fonte: Recenseamento Geral (IBGE, 2000); Site IBGE (www.ibge.gov.br) consulta em 5/4/2010.  

 

As taxas médias de crescimento demográfico dos municípios no período e os respectivos 

números médios de habitantes por domicílio estão apresentados na tabela seguinte. 

 
 

                                                           
3
 Os percentuais utilizados para a distribuição da população de acordo com a situação do domicílio 

(urbana e rural) foram obtidos do Censo Demográfico de 2000 e atualizados a partir da população 
estimada atual pelo IBGE. 
 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
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Tabela 4.3 – Taxas de Crescimento Médio e Número Médio de Habitantes por Domicílio dos 
Municípios de Rio Formoso, Sirinhaém, Tamandaré e Barreiros 

No Município 
Taxa Média de 
Crescimento 

(%) 

No Médio de Habitantes 
por Domicílios (hab/dom) 

1 Rio Formoso -1,964 4,78 

2 Sirinhaém 0,85 4,90 

3 Tamandaré 0,695 4,46 

4 Barreiros 0,70 4,48 

 
MÉDIA - 4,65 

Fonte: Censo Demográfico (IBGE, 1970; 1980; 1991; 2000); Contagem da População (IBGE, 
1996);  
 

O número médio de habitantes por domicílio nos municípios integrantes da APA, considerando 

os valores do IBGE (Recenseamento de 2000), está muito próximo à média do Estado de 

Pernambuco, que era de 3,97 habitantes por domicílio. 

4.2 INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E EQUIPAMENTOS 

 
4.2.1 Educação 
Segundo dados do Censo Escolar de 2006 disponibilizados pela Unidade de Informação e 

Estatística da Secretaria de Educação, a distribuição de escolas por dependência administrativa 

e etapa/modalidade de ensino para os municípios integrantes da APA de Guadalupe é a 

apresentada na Tabela 4.4. 

 
Tabela 4.4 - Quantidade de escolas por município e total, de acordo com grau de escolaridade 
(RF: Rio Formoso; SI: Sirinhaém; TA: Tamandaré; BA: Barreiros) 
 

NÍVEL ESCOLAR 
Número de Escolas 

Estadual Municipal Particular 

MUNICÍPIO RF SI TA BA Total RF SI TA BA Total RF SI TA BA Total 

Creche 
0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 3 0 3 4 10 

Pré-escola 
0 0 0 0 0 18 17 4 35 74 3 4 5 14 26 

                                                           
4
 A taxa média de crescimento populacional de Rio Formoso cresceu 0,83% (positivo) em média, no 

período de 1970 a 1996, considerando o distrito de Tamandaré. Com a sua emancipação, houve uma 
redução significativa na população, o que indica o decréscimo nos dados populacionais. No período de 
2000 a 2007, o município já apresenta uma média positiva de 0,18%. No período total considerando a 
média é, portanto, negativa. 
5
 No caso de Tamandaré, considerou-se a taxa média de crescimento populacional somente para o 

período do município emancipado. 
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NÍVEL ESCOLAR 
Número de Escolas 

Estadual Municipal Particular 

1ª a 4ª Série e Anos 
Iniciais (em 9 anos) 

1 2 1 3 7 20 31 27 42 120 2 11 5 12 30 

5ª a 8ª Série e Anos 
Finais (em 9 anos) 

3 1 1 5 10 2 5 3 8 18 1 2 2 4 9 

Ensino Médio 
3 3 1 4 11 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

Educação Especial 
2 0 1 1 4 1 2 0 1 4 0 0 0 0 0 

Educação de Jovens e 
Adultos (Supletivo) 

1 3 1 4 9 10 24 8 28 70 0 0 0 0 0 

Educação Profissional 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Censo Escolar (Secretaria de Educação de Pernambuco, 2006). 

Existem duas escolas federais na APA, em Barreiros, sendo uma de ensino médio e outra de 

educação profissional. 

Nas duas escolas federais localizadas em Barreiros, estão matriculados 91 alunos no ensino 

médio e 87 na educação profissional. 

De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, em 2005, os municípios de Barreiros, 

Sirinhaém, Rio Formoso e Tamandaré gastaram R$ 208,80; R$ 284,21; R$ 319,19 e R$ 324,62 

per capita, respectivamente, com Educação, o que representa para a época uma despesa 

média de R$ 284,21. Os números de matrículas nos quatro municípios estão apresentados nas 

Tabelas 4.5. 

Tabela 4.5 - Quantidade de escolas por município e total, de acordo com grau de escolaridade 
(RF: Rio Formoso; SI: Sirinhaém; TA: Tamandaré; BA: Barreiros) 

NÍVEL ESCOLAR 
Número de escolas 

Estadual Municipal Particular 

MUNICÍPIO RF SI TA BA Total RF SI TA BA Total RF SI TA BA Total 

Creche 0 0 0 0 0 331 0 0 0 331 69 0 192 123 384 

Pré-escola 0 0 0 0 0 880 1351 486 0 2717 130 279 240 724 1373 

1ª a 4ª Série e 
Anos Iniciais (em 9 
anos) 

236 119 19 742 1116 2427 3592 2376 742 9137 134 1190 304 606 2234 

5ª a 8ª Série e 
Anos Finais (em 9 
anos) 

756 513 284 1610 3163 1843 2623 1436 1610 7512 71 169 87 461 788 

Ensino Médio 1124 1730 569 2423 5846 0 0 0 2423 2423 0 48 0 139 187 

Educação Especial 35 0 39 54 128 6 42 0 54 102 0 0 0 0 0 

Educação de 
Jovens e Adultos 

159 310 138 575 1182 709 1386 661 575 3331 0 0 0 0 0 
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(Supletivo) 

Educação 
Profissional 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2310 2672 1049 5404 11435 6196 8994 4959 5404 25553 404 1686 823 2053 4966 

Fonte: Censo Escolar, Secretaria de Educação de Pernambuco, 2006. 

 

4.2.2. Saúde Pública 
 

Os principais indicadores da infra-estrutura de saúde pública dos municípios integrantes da 

APA de Guadalupe estão destacados na Tabela 4.6. 

Tabela 4.6 - Indicadores da infra-estrutura de saúde pública dos municípios integrantes da APA 

de Guadalupe. 

SAÚDE PÚBLICA UNIDADE/INDICADOR 

MUNICÍPIO Rio Formoso Sirinhaém Tamandaré Barreiros 

Estabelecimentos públicos 8 10 6 12 

Leitos disponíveis 65 98 17 211 

Número de leitos/1000 habitantes 3,1 2,7 0,9 5,1 

Programa de Saúde da Família 7 8 5 12 

Agentes de saúde 49 67 43 102 

Gastos per capita com saúde (2007)  R$ 198,02   R$ 157,83   R$ 224,82   R$ 138,15  

Pessoas atendidas nos programas PACS/PSF 14.671 35.412 18.024 42.101 

Fonte: Datasus (2007) apud PROMATA/PGIRS (2009); Secretaria de Saúde (SES-PE, 2007);  
Cadernos de Saúde (http://www.saude.pe.gov.br/)  
 (http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/cadernos/cadernosmap.htm) 

 

Em 2007 a despesa média per capita com saúde nos municípios de Barreiros, Sirinhaém, Rio 

Formoso e Tamandaré foi de R$ 179,71. Foram atendidos nos programas de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) e o Saúde da Família (PSF) um total de 110.208 pessoas, em 

2007. 

 

4.2.3. Saneamento Ambiental  
 

a) ABASTECIMENTO D'ÁGUA 
 
Os municípios de Barreiros, Rio Formoso, Sirinhaém e Tamandaré possuem sistema público de 

fornecimento de água, onde a Companhia de Saneamento de Pernambuco – COMPESA é o 

órgão responsável pela operação e manutenção do sistema existente.  
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A seguir são apresentados os dados relativos ao abastecimento d’água por município, os quais 

foram obtidos a partir do Censo Demográfico – Resultados do Universo (IBGE, 2000).  

a.1) Barreiros 

O sistema público de fornecimento de água de Barreiros atendia a um total de 7.232 

domicílios, ou seja, 41,3% das residências do município estavam ligadas à rede geral de 

abastecimento de água. Na zona rural, a maioria da população (50,4%) capta água em poços 

ou nascentes, sem acesso à água encanada. Os demais domicílios (510) são abastecidos por 

poços, cacimbas, nascentes ou outras formas de suprimento (Figura 4.1). 

 

 
Figura 4.1 - Atendimento do abastecimento de água em Barreiros. 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2000. 
 

a.2) Rio Formoso 

O sistema público de fornecimento de água de Rio Formoso atendia a um total de 4.362 

domicílios, representando que 45,6% das residências do município estão ligadas à rede geral 

de abastecimento de água. Na zona rural, a maioria da população (58,1%) capta água em 

poços ou nascentes, sem acesso à água encanada. Dos demais domicílios (27,4%) estão ligados 

a rede geral de abastecimento de água e (14,5%) capta água em poços ou nascente, sem 

acesso a água encanada (Figura 4.2) 
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Figura 4.2 - Atendimento do abastecimento de água em Rio Formoso. 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2000. 
 

 

a.3) Sirinhaém 

O sistema público de fornecimento de água de Sirinhaém atendia a um total de 6.749 

domicílios. 50,5% das residências do município estão ligadas à rede geral de abastecimento de 

água. Na zona rural, a maioria da população (66,6%) capta água em poços ou nascentes, sem 

acesso à água encanada. Os demais domicílios (1.124) são abastecidos por poços, cacimbas, 

nascentes ou outras formas de suprimento (Figura 4.3). 

 
Figura 4.3 - Atendimento do abastecimento de água em Sirinhaém. 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2000. 
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a.4) Tamandaré 

O sistema público de fornecimento de água de Tamandaré atendia a um total de 3.879 

domicílios, ou seja, 72,3% das residências do município estavam ligadas à rede geral de 

abastecimento de água.  

Na zona rural, a maioria da população (83,9%) capta água em poços ou nascentes, sem acesso 

à água encanada. Os demais domicílios (103) são abastecidos por poços, cacimbas, nascentes 

ou outras formas de suprimento (Figura 4.4). 

 
Figura 4.4 - Atendimento do abastecimento de água em Tamandaré. 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2000. 
 

b) ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
 

b.1) Rio Formoso 

Em relação ao esgotamento sanitário, observa-se que tanto na área urbana quanto na rural a 

situação é crítica, pois, grande parcela dos domicílios na zona urbana não possuem rede geral 

de esgoto e na zona rural a falta de atendimento chega a 99% do total de domicílios. 

O sistema de esgotamento sanitário da sede municipal de Rio Formoso foi recentemente 

ampliado, através da complementação do sistema de esgotamento sanitário na sede municipal 

(Figura 4.5). 
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Figura 4.5 – Atendimento por esgotamento sanitário em Rio Formoso. 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2000. 
 

b.2) Barreiros 

Na área urbana de Barreiros a quantidade de pessoas que não são atendidas por rede de 
esgoto corresponde a mais da metade dos domicílios atendidos (60,8%). Na zona rural, a 
situação é crítica, pois, os domicílios que não possuem banheiro nem sanitário chegam a 81,1% 
do total. (Figura 4.6). 
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Figura 4.6 - Atendimento por esgotamento sanitário em Barreiros. 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2000. 

b.3) Sirinhaém 

Na área urbana de Sirinhaém a quantidade de pessoas que não são atendidas por rede de 

esgoto corresponde a mais da metade dos domicílios (86,5%). Na zona rural, a situação 

também é crítica, pois, os domicílios que não possuem rede geral de esgoto chegam a 59,7%  

do total (Figura 4.7). 
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Figura 4.7  - Atendimento por esgotamento sanitário em Sirinhaém. 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2000. 
 

 

b.4) Tamandaré 

Na área urbana de Tamandaré a quantidade de pessoas que não são atendidas por rede de 

esgoto corresponde a grande maioria dos domicílios atendidos (81,4%). Na zona rural, a 

situação é crítica, pois, os domicílios que não possuem banheiro nem sanitário chegam a 76,0% 

do total. Atualmente está sendo implantado no município um sistema de esgotamento 

sanitário composto por rede coletora e estação de tratamento Figura 4.8. 

 
Figura 4.8.  - Atendimento por esgotamento sanitário em Tamandaré. 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2000. 
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c) DRENAGEM URBANA 

 
A infra-estrutura da drenagem urbana nos municípios de Barreiros, Rio Formoso, Sirinhaém e 

Tamandaré, de uma forma geral, é composta por um sistema de galerias e canaletas, instalado 

nas ruas pavimentadas dos municípios, conforme Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

(PNSB, 2000).  

As condições topográficas dos municípios favorecem a esse sistema, que aliado a uma 

drenagem superficial, pela linha d’água, conservam as cidades livres de alagamentos. Os 

municípios ainda contam com alguns canais para auxiliar no escoamento das águas de chuva. 

Os principais elementos de macrodrenagem urbana dos municípios são o rio Arinquindá e o 

Oceano Atlântico, em Tamandaré; o Rio Formoso e seu estuário, na cidade de mesmo nome; O 

rio Sirinhaém, na área urbana e parte do rio Una, em Sirinhaém; e, o rios Una e Carimã, em 

Barreiros. 

 

d) GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
 
Com relação à infra-estrutura destinada ao gerenciamento de resíduos sólidos nos municípios, 

foram implantadas unidades de triagem e compostagem nos municípios de Rio Formoso, 

Tamandaré e Sirinhaém e aterros sanitários em Rio Formoso e Barreiros. 

A proposta era estabelecer, o que chegou a ser firmado por um curto período entre as 

prefeituras, um consórcio público entre os municípios de Rio Formoso, Tamandaré e 
Sirinhaém e, entre Barreiros e São José da Coroa Grande, o que não chegou a ocorrer. 

Atualmente encontra-se na fase de estudos e levantamentos, um projeto de recuperação das 

unidades de triagem e compostagem e dos aterros sanitários, financiado pelo PROMATA. 

Os serviços públicos de coleta e limpeza de vias e logradouros são operados por empresas 

privadas nos municípios, sob a gestão das prefeituras. 

 
4.2.4. Energia Elétrica 

 
Os serviços de energia elétrica nos quatro municípios são operados pela Companhia Energética 

de Pernambuco (CELPE). Segundo dados desta operadora privada de serviços públicos, no ano 

de 2007, havia as seguintes unidades consumidoras nas áreas urbana e rural apresentadas na 

tabela. 
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Tabela 1 – Unidades consumidoras nos municípios de Barreiros, Rio Formoso, 
Sirinhaém e Tamandaré 

 
MUNICÍPIO 

 
Rio Formoso 

 
Sirinhaém 

 
Tamandaré 

 
Barreiros 

 

Unidades consumidoras 5.052 7.300 8.865 11.161 

Unidades de uso residencial 4.074 6.382 7.873 9.748 

Unidades de uso residencial na zona rural 600 324 476 543 

Fonte: CELPE (2007) 

 

4.2.5. Sistema de Abastecimento Alimentar 

 
O sistema de abastecimento alimentar dos municípios de Barreiros, Rio Formoso, Sirinhaém e 

Tamandaré é representado pelos mercados públicos, feiras-livres e matadouros públicos. Estes 

equipamentos estão todos localizados nas sedes municipais, apesar de serem realizadas, 

eventualmente, pequenas feiras-livres nos distritos. 

 

Quadro 1 - Situação quanto ao abastecimento alimentar nos municípios 
Fonte: PROMATA/PGIRS (2009) 

EQUIPAMENTO Rio Formoso Sirinhaém Tamandaré Barreiros 

Feira-livre Sede - Área Central 
Sede - Área 
Central 

Centro (Av. José 
Bezerra Sobrinho) 

Sede - Área 
Central 

Mercado 
Público 

Sede - Área Central 
Sede - Área 
Central 

Centro (Av. José 
Bezerra Sobrinho) 

Sede - Área 
Central 

Matadouro 
Municipal 

Não possui Sede Não possui Sede 

 
Cabe salientar que foi construído um novo matadouro público em Barreiros, também 

localizado na sede municipal. 

 
4.2.6. Comunicações, outros serviços e equipamentos urbanos 

 
Há uma disponibilidade nos municípios de Barreiros, Rio Formoso, Sirinhaém e Tamandaré de 

4.067 terminais telefônicos instalados, além de ainda contar com 430 unidades para uso 

público (telefones públicos). A operação e manutenção dos serviços de telefonia são de 

responsabilidade da Oi - Telefonia fixa, referentes ao ano de 2009. O serviço de telefonia 
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móvel funciona razoavelmente, com cobertura das operadoras que atuam no Estado de 

Pernambuco. 

Complementando os serviços de comunicação local e outros serviços, existem 4 (quatro) 

agências dos Correios e 9 (nove) agências bancárias, sendo que o Banco do Brasil está presente 

em todos os municípios, o Banco Real em Rio Formoso e Barreiros, o Brasdesco em Sirinhaém 

e Barreiros e, a Caixa Econômica Federal em Barreiros. 

Tabela 2 – Comunicação, telefonia e outros serviços nos municípios 

Serviços Disponíveis Rio Formoso Sirinhaém Tamandaré Barreiros 

Terminais telefônicos instalados 552 714 750 2051 

Telefones públicos instalados 73 123 73 161 

Agências dos Correios 1 1 1 1 

Agências bancárias 2 2 1 4 

Fonte: PROMATA/PGIRS (2009) 
 
 

4.2.7. Sistema Viário  
 

O sistema viário principal, considerando o estabelecimento de uma hierarquização das vias, é 

composto por rodovias estaduais, estradas vicinais e vias urbanas. Não há rodovia federal nos 

territórios dos municípios integrantes da APA de Guadalupe. 

Grande parte das vias da sede municipal é pavimentada em paralelepípedos e uma pequena 

parcela é pavimentada em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) e outros tipos de 

asfaltos. 

Há uma considerável quantidade de vias urbanas que não possuem nenhum tipo de 

pavimentação, localizadas tanto próximas ao centro da cidade e com mais frequência na 

periferia e nas áreas de expansão. Na zona rural praticamente são inexistentes vias 

pavimentadas, à exceção das rodovias estaduais. 
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Quadro 2 – Principais rodovias e vias urbanas dos municípios 
Fonte: Levantamento direto (Geosistemas, 2010) 

Classificação Rio Formoso Sirinhaém Tamandaré Barreiros 

Rodovia Estadual 
PE-60; PE-73 

PE-60; PE-9; PE-61; 
PE-64; PE-51 PE-76; PE-9 PE-60; PE-96 

Estrada Vicinal 

Cucau - Usina 

Sirinhaém - Usina 
Machado/Sirinhaém 
-Usina Trapiche 

Rio Formoso 
(PE-60) - 
Tamandaré ( 
PE-9) 

Barreiros - 
Carimã 
Barreiros-Usina 
Central 

Vias Urbanas Principais 

Rua Prof. 
João Zezinho; 
Rua Gov. 
Magalhães; 
Rua Adelmo 
Luis Oliveira; 
Rua João 
Pessoa 

Rua Marquês de 
Olinda; Rua Luis 
Neri; Rua Sebastião 
Chaves; Rua 
Laurindo Gonçalves 
de Lima; Rua 
Professor Uchoa 
Cavalcanti; Rua 
Ministro João 
Barbalho 

Av. Dr. 
Leopoldo 
Lins; Av. José 
Bezerra 
Sobrinho; 
Rua Cleto 
Campelo; Rua 
Estrela do 
Mar. 

Av. Maria Amélia 
Bezerra de Melo; 
Rua Maria 
Gorete; Estrada 
do Una; 
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Capítulo 5  

TURISMO E VERANEIO  
5.1 Do veraneio às novas práticas de turismo 

5.2 Infraestrutura turística 

5.3 Tendências de crescimento e desafios ao desenvolvimento sustentável 

5.4 O Patrimônio cultural da APA de Guadalupe 

5.4.1 Patrimônio Cultural Material 

5.4.2 Patrimônio Cultural Imaterial 



 

Unidade Executora
Estadual do
PRODETUR DE
PERNAMBUCO   

 

Rua Hermógenes de Morais, 120 - Madalena – CEP 50.610-160 – Recife-PE 
Fone/Fax: (81) 3445-7033 – CNPJ: 70.073.275/0001-30 – E-mail: geosistemas@ geosistemas.com.br 

 
117 

 

5.1 Do veraneio às novas práticas de turismo 

 

O espaço constituído pela APA de Guadalupe tem seu espaço turístico concentrado na faixa 

litorânea dos municípios de Tamandaré e de Sirinháem, em menor escala.  

O turismo na APA de Guadalupe se instala a partir de dois nítidos processos: o primeiro antes 

de 1980, verificado precisamente na vila de Tamandaré, território do município de Tamandaré 

quando pertencia ao município de Rio Formoso, caracterizado pela construção de casas de 

veraneio entre 1960 e 1980; o segundo, após 1980, ocupando a área litorânea de Tamandaré e 

em menor escala de Sirinhaém, caracterizado pelo assentamento de condomínios, iniciados na 

década de 1970 e de estruturas de acomodação como prives, hotéis e pousadas que se 

estenderam até a 500m da faixa de praia. 

O maior impulso de crescimento e, sobretudo, as maiores mudanças no processo de ocupação 

turística de Tamandaré podem ser detectados a partir dos anos 50, quando começa a 

consolidar-se a prática do veraneio, ao longo da orla marítima. Data desse período a 

construção do Hotel Tamandaré, primeiro a ser construído nesta localidade. 

O processo de construção de casas de veraneio se deu de forma lenta até a década de 1970, o 

que fez configurar a vila de Tamandaré como uma praia de veraneio e consequentemente um 

turismo de segunda residência. A residência secundária ou segunda residência é um tipo de 

hospedagem vinculada ao turismo de fins de semana e de temporadas de férias. Afirma Becker 

(1995) que o aparecimento do fenômeno da segunda residência no Brasil dá-se 

na década de 1950 sob a égide do ‘nacional desenvolvimentismo’ que foi 
responsável pela implantação da indústria automobilística, pela ascensão do 
rodoviarismo como matriz principal dos transportes e pela emergência de 
novos estratos sociais médios e urbanos que, aos poucos, começariam a 
incorporar entre os seus valores sócio-culturais a ideologia do turismo e do 
lazer. (...) O veraneio ou o descanso dos fins de semana se transformaram 
em valor social cuja satisfação levaria o turismo, de um modo muitas vezes 
predatório e desordenado, a regiões acessíveis a grandes centros urbanos 
do Centro-Sul, e com atributos ambientais valorizados (zonas costeiras e/ou 
serranas) (BECKER, 1995, p. 10). 

 

Conforme o Plano Diretor de Tamandaré (2000) foi no entorno da ocupação próxima à praia e 

entre os núcleos de Tamandaré e Campinas, que se deu início à instalação dos veranistas, e 

que ao longo do tempo foi se estendendo por todo o litoral, especialmente na direção Norte, 

até os limites de Carneiros, onde uma fazenda de coqueiros, dividida entre os herdeiros, 

conteve a expansão dos loteamentos. De acordo com Oliveira (1967 apud SANTOS, 2000, p. 

28-29): 
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Tamandaré era uma imensa campina. Não havia nenhum tipo de transporte 
diretamente à Vila. [...] A vida econômica dependia da produção de cocos e 
peixes. [...] Tamandaré possuía casas melhores, onde algumas famílias de 
Ribeirão, Cucaú, Rio Formoso, Recife e Barreiros passavam o verão. Nessa 
estação do ano, a Vila era um celeiro de frutas saborosas, além de adquirir 
alegria e vida com a chegada dos veranistas, em caminhões e carros que 
passavam buzinando e seus ocupantes cantavam alegremente. O término 

do verão trazia muita tristeza para o povoado. 

Como reforça a citação acima, a vida econômica da Vila dependia da produção de cocos e da 

pesca, cuja influência ainda é muito forte. Até a década de 1970 a pesca era tida como 

tradicional. Os pescadores usavam caiçaras cobertas com palhas para guardar suas jangadas e 

seus apetrechos de pesca ao longo da orla marítima. Com as construções das mansões à beira-

mar, os pescadores foram deixando de contar com este espaço. 

Até o início da década de 1970, Tamandaré manteve-se como um distrito de baixa densidade 

demográfica e pouca importância econômica para o estado de Pernambuco. Entretanto, de 

1970 a 1990, registra-se uma maior atratividade local, com uma crescente demanda por áreas 

de veraneio, especialmente advinda da Região Metropolitana do Recife (RMR) e interior do 

estado.  

A partir de 1980, o município de Rio Formoso começa a observar o declínio da agricultura 

canavieira, em função da crise sucro-alcooleira. Paralelamente evidencia-se um crescimento 

no setor terciário, que absorvendo 22,61% da população ativa, denota uma maior importância 

da atividade comercial e turística (Gráfico 5.1). Atualmente, o turismo vem sendo apresentado 

nas estatísticas do IBGE (2000), como umas das principais atividades econômicas, associada ao 

comércio, agricultura e pesca. 

Gráfico 5.1: Setores econômicos do município de Rio Formoso em 1980. 

 

 

  

 

 

Fonte: IBGE (apud TAMANDARÉ, 2001) 
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O surgimento dos condomínios também foi fundamental para o crescimento turístico. O 

primeiro condomínio, o Privê Tamandaré, foi concluído em 1977, porém, é conhecido 

popularmente por INABI, nome da imobiliária responsável pela venda dos imóveis. 

Outro incremento turístico foi a construção do Iate Clube Almirante Tamandaré, inaugurado 

em 6 de abril de 1985 e vendido em 1988 ao Serviço Social da Indústria (SESI), e reinaugurado 

em 27 de janeiro de 1989, como Colônia de Férias (figuras 5.1 e 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 5.1 e 5.2 - Colônia de Férias do SESI. Fonte: Geosistemas, 2010. 

Em meados da década de 1990, evidencia-se um crescimento mais acelerado dos 

equipamentos de hospedagem, coincidindo com o período em que se inicia a política de Mega-

projetos turísticos no Litoral Sul, com a criação do Projeto Costa Dourada e do Centro Turístico 

de Guadalupe, na primeira fase do PRODETUR/PE. 

Entretanto, observa-se que apesar do crescimento do setor hoteleiro, percebe-se a clara 

conformação do município como destino turístico de veraneio, a partir da enorme quantidade 

de casas de segunda residência e condomínios.  

Esse processo de instalação de segundas residências teve resultados espaciais consideráveis na 

APA de Guadalupe no tocante aos efeitos sócio-espaciais como elevação de preços do terreno 

e formas de ocupação, e contribuiu para a desigualdade social na medida em que a população 

flutuante da segunda residência fica segregada da população local.  

Por outro lado, a valorização das áreas costeiras e dos atributos naturais como as piscinas 

naturais, as áreas de estuários e as extensas praias favoreceram a ocorrência de um turismo 

desordenado que se agravou com a instalação de assentamentos de estruturas de 

acomodação. 

O processo caracterizado pelo assentamento de condomínios e de estruturas de acomodação 

e marinas se deu com uma ação imobiliária intensa e ainda se encontra em franca expansão na 
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direção norte do município de Tamandaré, e mais intensamente na praia de Carneiros através 

de grandes construtoras da cidade do Recife e, com baixa intensidade na Praia da Gamela em 

Sirinhaém. Os condomínios e loteamentos são voltados para pessoas de diferentes municípios 

da RMR, principalmente de Recife, como também de municípios do Agreste pernambucano na 

busca pelo lazer.  

Apesar das casas de veraneio, pousadas e hotéis estarem presentes em toda a faixa litorânea 

de Tamandaré, observa-se nitidamente uma maior concentração num corredor entre a Praia 

de Campas e a Praia dos Carneiros, área onde a população permanente representa apenas 

10% da ocupação (TAMANDARÉ, 2000), o que pode ser observado no mapa temático de 

turismo6, que apresenta o georreferenciamento dos condomínios e demais meios de 

hospedagem (figura 5.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialmente na área da Praia dos Carneiros encontram-se os terrenos e casas mais caros, em 

geral localizados em privês e condomínios, numa pequena parcela loteada. Ao longo da faixa 

litorânea até as proximidades do Rio Formoso, encontram-se distribuídos dez meios de 

hospedagem (pesquisa direta, apresentada no mapa temático de turismo).  

De acordo com entrevistas realizadas com o proprietário dos Chalés da Gameleira, localizada 

na Praia dos Carneiros, essa área era uma fazenda de coqueiros comprada pelo seu avô na 

década de 1930, que dividiu os 570 hectares em 9 sítios. Posteriormente, os sítios foram 

subdivididos, entre os familiares que também já venderam alguns terrenos. Ele afirma que o 

processo de mudança para o turismo começou há uns 20 anos com a procura por aluguel de 

casas. A promoção da área começou no “boca a boca” e depois o Governo do Estado deu início 

                                                           
6
 Mapa temático elaborado pela equipe da Geosistemas para a revisão do Plano de Manejo da APA de 

Guadalupe. 

Figura 5.3 - Corredor de segunda residência, pousadas e hotéis, entre a Praia de Campas e a de 

Carneiros. Fonte: Geosistemas, 2010. 
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às campanhas através, principalmente do Projeto Costa Dourada, e posteriormente pelos 

proprietários da área. 

Apesar de ser abrangida por legislação de uso e ocupação do solo específica, a região de 

Carneiros tem importante e estratégico estoque imobiliário e seus poucos proprietários 

aguardam, com a esperada valorização advinda da implantação do Centro Turístico de 

Guadalupe e dos investimentos em infraestrutura, por uma melhor oportunidade de 

negociação com empresários do setor hoteleiro internacional, visando a instalação de hotéis 

e/ou resorts, nos termos do que dispõe as legislações municipal e estadual.  

Quanto a essa importância estratégica dos Carneiros, uma corretora de Tamandaré7, em 

entrevista para dissertação de mestrado de Lima (2006), no dia 20 de julho de 2006, afirma 

que:  

o investimento e a especulação da área acontecem porque é uma praia 
conhecida no Brasil inteiro como isolada, virgem e todo mundo tem 
interesse. A Praia de Carneiros é como se fosse uma reserva de valor. Você 
mantém aquilo até o momento que for interessante investir e tornar 
realmente um destino turístico. Quando for interessante eles tornam aquilo 
viável (grifos nossos). 

 

Tanto esta corretora, como um corretor da Park Loteamentos e de uma corretora de Recife 

que opera em Tamandaré8, vêem positivamente a especulação para construção de grandes 

hotéis na área da Praia dos Carneiros, em especial com a compra de um extenso terreno pela 

construtora Moura Dubeaux (figuras 5.4 e 5.5), e acreditam que essa tendência. 

 

[...] vai se concretizar, porque os grandes investidores querem áreas de 
grande beleza natural e têm grandes relacionamentos e se eles tiverem 
apoio do Governo eles se instalam na área, fazem propaganda e começam a 
destinar pessoas para cá. Enquanto não houver esse interesse, o pequeno 
empresário dono de uma pousada ou de um hotel sozinho ele não tem 
condições (Corretora da Casa de Praia Negócios Imobiliários).  

 

O depoimento acima encontra respaldo no discurso do então Secretário de Turismo do 

município, quando da entrevista feita por LIMA (2006), em 23 de março de 2006. De acordo 

com ele, há interesse de grandes grupos internacionais, em especial da Itália, interessados em 

se instalar em Tamandaré, na área dos Carneiros, e estão em fase de negociação com o 

Governo do Estado, “só estão esperando a resolução dos problemas daqui do CT Guadalupe, 

que é a pavimentação da via sul, construção da ponte, a questão do saneamento, do 

                                                           
7
 Corretora da Casa de Praia Negócios Imobiliários, que atua há quatro anos em Tamandaré, antes era 

geógrafa no Paraná. 
8
 Entrevistados entre 18 e 20 de julho de 2006, para a dissertação de mestrado de LIMA (2006). 
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abastecimento d’água... Tendo a garantia do Governo do Estado de que isso vai ser feito, com 

prazo, cronograma feito, se instala”. 

 

 

 

 

 

 

 

  

A ação imobiliária, após um período de suspensão de muitos dos projetos previstos para serem 

instalados no litoral Sul, em decorrência da crise financeira internacional, começa a ser 

anunciada novamente por empresários do setor. Essa retomada, entretanto, está voltada para 

o mercado brasileiro e pernambucano, ao invés do foco anterior, quase que totalmente na 

Europa. 

De acordo com Carlos Barreras, procurador-geral da empresa espanhola Metambiente e da 

norueguesa Tropical Fjord no Brasil, quando foi iniciado o planejamento dos 

empreendimentos, em 2007, a “ideia era vender quase a totalidade para o mercado 

escandinavo e para os espanhóis, alemães, italianos e holandeses. Com a crise na Europa, 

continuamos com o projeto, mas agora estamos focados no público pernambucano" 

(EMPREENDIMENTOS, 2010). 

Essas empresas têm planos de transformar seus terrenos na Praia dos Carneiros em vários 

condomínios de luxo para um público diferenciado. O primeiro deles, o Club Meridional, 

anunciado em 2008, com investimento previsto de R$ 54 milhões e já com as obras iniciadas 

foi: 

adaptado para os costumes e o gosto do comprador brasileiro, o 
empreendimento terá 110 unidades habitacionais, construídas num terreno 
de seis hectares, divididas em casas de 265m

2
; chalés conjugados de dois e 

três quartos, com 101m
2
 e 139m

2
, respectivamente; e apartamentos de um, 

dois e três quartos, com tamanhos variando entre 50m
2
 e 139m

2
. Os preços 

variam entre R$ 195 mil e R$ 1 milhão. O projeto ainda prevê um serviço de 
flat cinco estrelas, com recepção, lojas, opção de aluguel de carros, serviço 
de camareira e cozinha de hotel e garagem para barcos 
(EMPREENDIMENTOS, 2010). 

 

Figuras 5.4 e 5.5 - Área comprada pela Moura Dubeaux na Praia dos Carneiros. Fotos: Clarisse Fraga, 

Mar/2006. 
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Figuras 5.6 e 5.7- Placas 
de anúncio do Club 
Meridional. Ao lado, na 
beira-mar da Praia de 
Carneiros e abaixo, nos 
fundos do terreno, na 
estrada da Via de 
Penetração Sul. Fonte: 
Geosistemas, 2010.  

Os empresários acreditam que vão vender até 80% dos imóveis no mercado local, uma vez que 

para Carlos Barreras: "a situação econômica do Brasil é favorável. Acredito que Pernambuco, 

São Paulo, Brasília e estados do Sul do país formarão a maior parte do nosso público" 

(EMPREENDIMENTOS, 2010). A previsão de entrega do Club Meridional é o segundo semestre 

de 2012 (figura 5.6 e 5.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No terreno ao lado do Club Meridional, o grupo espanhol Metambiente planeja a construção 

do segundo condomínio de super luxo, com apenas 14 unidades, voltado totalmente para o 

público escandinavo (Noruega e Finlândia) e para a Alemanha. "Se os prazos correrem 

normalmente, acredito que já poderemos iniciar este segundo empreendimento em janeiro de 

2011", explica Carlos Barreras (EMPREENDIMENTOS, 2010). 
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O grupo norueguês Tropical Fjord, também representado pelo procurador Carlos Barreras, 

pretende construir um condomínio de superluxo, com 96 unidades, para ser lançado em 2011, 

e um resort ecológico na mesma região de Carneiros: "para o condomínio, o investimento está 

sendo estimado em R$ 44 milhões e o lançamento vai depender do sucesso do Meridional. Já 

temos projeto arquitetônico", acrescenta Carlos Barreras (EMPREENDIMENTOS, 2010).  

Além das perspectivas desses grandes equipamentos hoteleiros, observa-se ao longo da praia 

e da via litorânea de Carneiros a sinalização de novos e grandes empreendimentos no local, 

bem como a indicação de imobiliárias a anunciando vendas de terrenos individuais para 

visitantes e público cativo da região (figuras 5.8 e 5.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o objetivo de apreender a dinâmica espacial do turismo na APA de Guadalupe, realizou-se 

levantamento do número de meios de acomodação e seu georreferenciamento, considerando-

se três categorias: Meio de hospedagem – formada por hotéis, pousadas, chalés e colônia de 

férias; Condomínios/Privês; Marinas e Portos. Os dados obtidos constituíram indicadores que 

possibilitaram a confecção de um mapa temático da distribuição dos equipamentos turísticos 

dessa região. 

Analisando-se os dados coletados em campo, através de pesquisa direta, verificou-se a clara 

predominância do turismo de segunda residência, segmento este que não gera muitos lucros 

para os municípios, além de aumentar a especulação imobiliária, inflacionar os preços para a 

população local, e deixar para a administração pública todo o lixo produzido durante as 

temporadas de veraneio (figuras 5.10 e 5.11). 

Figuras 5.8 e 5.9 - Sinalização de futuros empreendimentos na Praia de Carneiros e placas de 

imobiliárias que atuam na região. Fonte: Geosistemas, 2010.  
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Durante a entrevista já citada com o então Secretário de Turismo de Tamandaré, ele destacou 

que “o turismo de veraneio não serve nem para arrecadar impostos, pois apenas 30% dos 

veranistas pagam IPTU em dia, os demais apenas pagam no caso de comercialização da casa 

e/ou terreno”. O Secretário lamentou ainda que “os proprietários dessas casas são aqueles 

que mais se beneficiam com as melhorias feitas pelo Poder Municipal, uma vez que valoriza 

não apenas a cidade como as propriedades privadas” (LIMA, 2006). 

Fora o período de veraneio, a extensa área ocupada por essa categoria mais parece uma 

“cidade fantasma”, uma vez que casas e condomínios, pousadas, mercadinhos, lanchonetes e 

outros serviços fecham as portas até a próxima temporada. 

Atualmente, o município de Tamandaré encontra-se praticamente todo loteado. As principais 

tendências para sua expansão são em direção à praia dos Carneiros, ao loteamento Luziana II, 

para o lado de Boca da Barra, com o loteamento Aver-o-Mar e no sentido da entrada do 

Distrito sede, onde foram criados dois novos loteamentos, Portal de Tamandaré e Águas de 

Tamandaré. No núcleo urbano permanente, a tendência de expansão localiza-se na região dos 

loteamentos Rio Formoso e Clarissa. De acordo com um corretor da Park Loteamentos 

Imobiliários, daqui a cinco anos não haverá mais área para construir loteamentos no 

município.  

Como resultado do processo de instalação e expansão do turismo na APA de Guadalupe, novas 

práticas de turismo vão se instalando lado a lado das práticas antigas. Estabeleceu-se um 

turismo de sol e mar e um turismo náutico associado a um turismo de segunda residência. 

Em 1991 começaram a surgir as marinas em Tamandaré – a primeira foi a das Campas –, que 

hoje totalizam quatro, atendendo mais de 200 jangadas e lanchas e dando suporte à área 

turística (figura 5.12 e 5.13).  

Figuras 5.10 e 5.11 - Área de casas de veraneio em Tamandaré: destinação inadequada de lixo, falta de 
coleta e presença de cinzas que indicam queima de lixo. Fonte: Geosistemas, 2010. 
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No município de Rio Formoso existe um porto e em Sirinhaém dois portos (Porto da Barcaça e 

Porto do Casado) e a Marina do Rio, que juntos respondem por mais de 400 embarcações 

(figuras 5.14 e 5.15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na alta estação, estima-se que aproximadamente 1200 embarcações motorizadas circulam na 

área marítima e estuarina desses três municípios. Esta movimentação é preocupante no 

tocante à preservação da área, tendo em vista o surgimento de poluição pelo vazamento de 

combustível dos motores. Além disso, elas são uma ameaça à segurança dos banhistas e ao 

ambiente recifal, que é por elas destruído, quando alí são ancoradas durante a baixa-mar. 

O turismo náutico concentrado na área estuarina do Rio Formoso e Ariquindá respondem pelo 

maior fluxo de turistas na APA de Guadalupe que chegam à área principalmente pelo 

município de Sirinhaém onde está instalado o Pier de Guadalupe e por mar através de 

catamarãs e embarcações particulares. 

Figuras 5.12 e 5.13 - Marina das Campas, à esquerda e à direira a Marina do Rio, localizada nas margens 
do Rio Ariquindá. Fonte: Geosistemas, 2010. 

Figuras 5.14 e 5.15 - À esquerda imagem de embarcações do Porto de Rio Formoso. À direita, os 
Portos da Barcaça e do Casado em Sirinhaém. Fotos: Geosistemas, 2010. 
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As novas práticas de turismo configuraram um espaço turístico bem definido que incorporou o 

segmento de turismo de sol e praia, acompanhando a faixa de praia da APA de Guadalupe que 

se estende da foz do Rio Sirinhaém descendo na direção Sul abrangendo a área estuarina do 

Rio Formoso no contato entre os municípios de Sirinhaém, Rio Formoso e Tamandaré, 

acompanhando mais uma vez a faixa de praia até a porção Nordeste do município de 

Barreiros, na Praia do Porto.  

5.2 A infraestrutura turística 

O espaço turístico da APA de Guadalupe pode ser dividido em quatro áreas bem distintas: área 

litorânea de Sirinhaém, área estuarina do Rio Formoso e Praia dos Carneiros, área das praias 

de Campas e de Tamandaré e, finalmente, a área das praias de Pontal do Lira, de Boca da 

Barra, de Mamucabinhas e do Porto, como pode ser observado no mapa temático de turismo 

(Geosistemas, 2010). 

A área litorânea de Sirinhaém, totalmente inserida no município de mesmo nome, abrange as 

praias de Barra de Sirinhaém, Guaiamum, Gamela e Guadalupe. Na praia de Barra de 

Sirinhaém predominam casas de veraneio e se destacam dois portos e uma marina às margens 

do rio Sirinhaém utilizados por veranistas das praias de Sirinhaém e da localidade de Toquinho 

no município vizinho de Ipojuca.  

Nas praias de Guaiamum e Gamela, inseridas na área definida do Centro Turístico de 

Guadalupe há baixo fluxo de turistas durante o verão e baixa densidade de equipamentos 

turísticos representados por pousadas e flats que se apresentam de forma difusa. 

Das 12 pousadas existentes no município de Sirinhaém, quase a totalidade atualmente não 

vem desempenhando sua função turística, pois se encontra alugada por tempo indeterminado 

pela Construtora OAS, que está empreendendo as obras do Gasoduto Sudeste-Nordeste 

(Gasene), no litoral Sul de Pernambuco (figuras 5.16 e 5.17).  

 

 

 

 

 

 

 

 Figuras 5.16 e 5.17 - Pousada Sítio da Calma, na Praia de A Ver o Mar, e Pousada Vila Trindade, em 
Barra de Sirinhaém, respectivamente, ambas alugadas a OAS. Fonte: Geosistemas, 2010. 
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Os demais equipamentos de hospedagem, em geral fecham na baixa estação em função da 

baixa demanda turística. Das poucas pousadas que se encontram em atividade destacam-se os 

Chalés Lamar e a Pousada Stela Maris, na Praia de Gamela, Sirinhaém (figuras 5.18 e 5.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o espaço turístico de Sirinhaém, os principais problemas decorrentes do turismo, de acordo 

com informações obtidas na oficina participativa, são: a concentração de barracas sem 

condições adequadas de higiene, a deposição inadequada de resíduos, a ausência de 

fiscalização, a deficiência de segurança pública, a invasão da faixa de praia pelas construções, 

as embarcações circulando na área onde estão os banhistas, além de conflitos estabelecidos 

entre moradores, que se sentem incomodados pelo barulho dos visitantes – turistas e 

veranistas (figuras 5.20 e 5.21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 5.18 e 5.19 - Sinalização dos Chalés Lamar, à esquerda e a frente do equipamento à direita, na 
Praia da Gamela em Sirinhaém. Fonte: Geosistemas, 2010. 

Figuras 5.20 e 5.21 - Barracas em Barra de Sirinhaém, veículo motorizado na areia da praia e banheiros 
sem condições adequadas de atendimento ao turista, por trás das barracas. Fonte: Geosistemas, 2010. 
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Em Rio Formoso, todos os meios de hospedagem estão alugados também a OAS e apenas o 

Hotel Fazenda Amaragi encontra-se fechado provisoriamente para reforma, sem previsão de 

abertura (figuras 5.22 e 5.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O turismo em Rio Formoso atualmente não tem grande representatividade para a economia 

do município. Com os hotéis alugados, que recebiam um considerável fluxo de turistas, 

principalmente estrangeiros que se hospedavam no Resort Praia dos Carneiros, de 

propriedade portuguesa e no Hotel Fazenda Amaragi. 

 

Apesar desse significativo fluxo turístico, relatado pela Secretaria de Turismo local (que não 

dispõe de dados estatísticos precisos), o desenvolvimento da atividade turística ainda esbarra 

em sérios problemas de infraestrutura, tanto no que concerne à estrutura viária, 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, quanto na precária oferta de serviços e 

equipamentos de apoio ao turista, como restaurantes, bares, ausência de receptivo para o 

atendimento ao turista, com material informativo, de agências de turismo e casas de câmbio. 

Atualmente está em andamento a implantação e pavimentação da Via de Penetração Sul, que 

ligará Rio Formoso à Praia de Carneiros através da construção da Ponte sobre o Rio Ariquindá, 

com recursos do PRODETUR/NE II (Figura 5.24) 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 5.22e 5.23: -Imagens do Hotel Fazenda Amaragi fechado para reforma e sem previsão de 
abertura. Fonte: Geosistemas, 2010. 

 



 

Unidade Executora
Estadual do
PRODETUR DE
PERNAMBUCO   

 

Rua Hermógenes de Morais, 120 - Madalena – CEP 50.610-160 – Recife-PE 
Fone/Fax: (81) 3445-7033 – CNPJ: 70.073.275/0001-30 – E-mail: geosistemas@ geosistemas.com.br 

 
130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como os principais atrativos do turismo em Rio Formoso são a paisagem da Foz do Rio 

Formoso e os passeios para a Praia dos Carneiros, a construção da referida ponte pode facilitar 

a acomodação de turistas neste município, especialmente, quando a capacidade de 

hospedagem em Carneiros estiver alcançada, uma vez que será mais próximo o acesso a essa 

praia por Rio Formoso, do que pela sede de Tamandaré, desde que os turistas venham pela BR 

101 a partir de Recife, principal portão de entrada para essa região. 

 

Diante do exposto, percebe-se a necessidade de implementação de programas e projetos que 

estimulem o desenvolvimento turístico, com base local, no intuito de melhorar a infraestrutura 

local, bem como compor melhor a oferta de atrativos turísticos, aproveitando os bens culturais 

materiais e imateriais, uma vez que o município perdeu sua faixa de praia, com a emancipação 

de Tamandaré. Faz-se necessário também aperfeiçoar os mecanismos de gestão do turismo, 

de forma a realizá-la de maneira integrada e participativa.  

A área estuarina do Rio Formoso e da Praia dos Carneiros é a de maior fluxo turístico. Nessa 

praia há concentração de bares, restaurantes, pousadas, flats, conferindo à área uma média 

densidade de equipamentos turísticos. Abrange também o estuário do Rio Formoso e as terras 

do seu entorno das margens direita e esquerda até a cidade de Rio Formoso onde se situa o 

porto dos pescadores que abrigam os barcos de barqueiros que fazem os passeios entre 

Mariassu e Carneiros.  

Na Praia de Guadalupe, em Sirinhaém, também há um ponto de atracação e de apoio para a 

travessia à praia dos Carneiros, passeios aos corais e ao Rio Formoso, onde se faz os banhos de 

argila na propriedade do grupo Paes Mendonça (figura 5.25). 

Figuras 5.24 - Sinalização das obras de implantação e pavimentação da Via de Penetração 
Sul e construção da Ponte sobre o Rio Ariquindá, localizada próxima ao acesso do Resort 
Praia dos Carneiros. Fonte: Geosistemas, 2010. 
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 A área de Mariassu recebe grande fluxo turístico por conta do píer de Guadalupe, onde 

atracam embarcações de diferentes portes para travessia até a praia de Carneiros e passeios 

ao rio e corais (figura 5.26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na área de Carneiros é nítido o desordenamento do turismo náutico. Não há fiscalização nem 

controle de tráfego. Os barcos trafegam na área onde as pessoas se banham e atracam nos 

corais sem qualquer atenção devida. Os barqueiros com seus pequenos barcos, que são em 

maior número, disputam turistas com os catamarãs e entram em conflito com proprietários de 

restaurantes, ao atracarem no mesmo local das grandes embarcações que trazem os turistas 

das empresas de turismo receptivo (figura 5.27). 

Figura 5.25 - Ponto de atracação de lanchas na Praia de Guadalupe, de onde saem 
passeios para a área de Carneiros. Fonte: Geosistemas, 2010. 

 

Figura 5.26 - Ponto de atracação de lanchas, jangadas e catamarãs na lateral do Píer de Guadalupe, onde os turistas 
embarcam para passeios pelo estuário dos rios Formoso, Ariquindá e para a Praia dos Carneiros. Fotos e montagem 
de sequência: Geosistemas, 2010. 
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Conflitos também são observados entre proprietários e o poder público municipal com relação 

ao acesso à praia por moradores do município e visitantes, o qual é dificultado em função da 

existência de grandes propriedades privadas e que não houve negociações a partir do 

interesse do poder público em promovê-la como área turística.  

A área das praias de Campas e de Tamandaré é a que apresenta maior densidade de 

equipamentos turísticos, pois corresponde à região central de Tamandaré e a área de 

expansão dos loteamentos, especialmente no sentido oeste. Nessa área concentram-se hotéis, 

pousadas, flats, condomínios, marinas a beira-mar, flats, restaurantes, bares e igrejas (figuras 

5.28 e 5.29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 5.28 e 5.29- À esquerda o Hotel Coral Beach Resort, localizado entre a Praia de Tamandaré a Praia 
de Campas. À direita, condomínio de casas de veraneio na beira-mar de Campas. Fonte: Geosistemas, 2010. 

Figura 5.27 - Fluxo desordenado de embarcações nos bancos de areia da Praia dos Carneiros. 
Fonte: Geosistemas, 2010. 
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Na beira-mar, em frente ao Forte, estão instaladas diversas barracas com estrutura precária de 

atendimento e higiene (figura 5.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na orla da Praia de Tamandaré estão instalados os jangadeiros que fazem passeios diários aos 

recifes de corais. Essa área também apresenta concentração de barracas no calçadão à beira-

mar, que embora padronizadas, é em número excessivo para uma pequena área sem 

condições adequadas de higiene (figura 5.31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste local há uma maior concentração da população local e, consequentemente, maior 

necessidade de serviços urbanos para tratamento adequado dos resíduos produzidos em 

grande escala. Durante a oficina participativa foi constatado que esta área apresenta 

Figura 5.31 - Barracas no calçadão a beira-mar da Praia de Tamandaré. Fonte: 
Geosistemas, 2010. 

Figura 5.30 - Barracas a 
beira-mar com estrutura 
precária, na área do Forte 
de Tamandaré. Foto: 
Geosistemas, abril/2010. 
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Figuras 5.32 e 5.33 - Construção de muros de arrimos em casas de veraneio e ocupação irregular da faixa 
de praia para construção de jardins particulares na Praia de Campas. Fonte: Geosistemas, 2010. 

problemas gerados pelo precário abastecimento d’água, que nos meses de veraneio chega a 

colapso. Destacou-se também a recorrente prática de perfuração de poços artesianos, sem 

tratamento adequado da água e uso de forma indiscriminada.  

Outro problema verificado é o avanço de áreas construídas de muro de arrimo ou de 

construções de casas e jardins particulares na direção da praia que inclusive impede a 

passagem de pedestres quando a maré está cheia (figuras 5.32 e 5.33). 

A área das praias de Pontal do Lira, de Boca da Barra, de Mamucabinhas e do Porto 

apresentam no seu conjunto uma baixa densidade de equipamentos turísticos. A praia do 

Pontal do Lira em seu grande trecho é banhada pela área do CEPENE/IBAMA, mas ao Sul já se 

observa uma expansão urbana principalmente com a instalação de loteamento e de flats e de 

casas de veraneio que se estende pela praia da Boca da Barra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na praia de Mamucabinhas há uma pequena concentração de casa de veraneio e se observa a 

instalação de três equipamentos turísticos de pequeno porte, notadamente por estrangeiros, 

indicando uma tendência à ocupação.  

Dois tipos de conflitos foram observados: um referente ao uso do solo no estuário do rio 

Mamucabas e com aterro de parte do mangue e outro referente à construção irregular na 

direção da faixa de praia. Por ser uma praia com baixíssima ocupação é comum o tráfego de 

carros na faixa de areia em alta velocidade, pondo em risco a vida dos frequentadores. 

A praia do Porto é de todas as praias a mais deserta pela dificuldade de acesso (figura 5.34). Há 

um pequeno bar instalado, mas, com o grande projeto aprovado para instalação, o Complexo 

Turístico Residencial The Reef Club do grupo espanhol Qualta, que no aguardo das definições 

da crise econômica, irá modificar por completo a paisagem daquela área. 
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Quanto à estrutura de equipamentos turísticos existente na área da APA, observa-se uma 
maior densidade da hotelaria e de outros serviços de apoio ao turismo, como restaurantes, 
lanchonetes e marinas que se adensam no município de Tamandaré, seguido de Sirinhaém e 
Rio Formoso e um número inexpressivo em Barreiros. 
 
A maioria dos meios de hospedagem caracteriza-se por ser de pequeno porte, inclusive de 
pousadas domiciliares; no entanto, é possível deparar-se com empreendimentos com número 
maior de apartamentos, como o Baía Branca Beach Resort, o Hotel Marinas e o Hotel Coral 
Beach Resort. 
 
Basicamente, dentre os gestores dos meios de hospedagem da região, não se observa pessoal 
qualificado com cursos de hotelaria e turismo, sendo a maior parte de administração familiar. 
Nos meios de hospedagem não é comum a prática da gestão ambiental quanto ao consumo de 
água, tratamento dos resíduos sólidos e os funcionários não passam por cursos de capacitação 
e aperfeiçoamento. 
 

A infraestrutura de serviços urbanos, como a ampliação do sistema de abastecimento de água 

de Tamandaré, e a execução de obras viárias, como a conclusão da Via Litorânea de Carneiros, 

da Via de Penetração Sul e da ponte sobre o rio Ariquindá, interligando os municípios de Rio 

Formoso e Tamandaré, constituem-se em fator de atratividade ao turismo e um indutor do 

crescimento urbano da região (figura 5.35).  

 

 

 

 

Figura 5.34 - Vista da 
Praia do Porto a partir da 
Praia de Mamucabinhas. 
Fonte: Geosistemas, 
2010. 
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A expectativa do Plano Diretor do Projeto do Centro Turístico Guadalupe é que com a 

conclusão dessas obras, seja instalado um setor comercial se estendendo desde a ponte até a 

flexão da via em direção a Tamandaré, contribuindo para o incremento do fluxo de pessoas e 

comércio nesse corredor turístico.  

Apesar do crescimento do turismo na região, ainda persistem fortes deficiências que dificultam 

sua consolidação no mercado turístico nacional e internacional. Nas entrevistas realizadas com 

proprietários e funcionários de marinas, pousadas e restaurantes, os maiores problemas 

citados para o desenvolvimento do turismo são: 

a) Falta de divulgação, segurança, bons hotéis e restaurantes, infraestrutura, saneamento, 

programação cultural; 

b) Precariedade nos serviços urbanos; 

c) Mão-de-obra não qualificada, apesar da oferta de cursos de capacitação pelo SEBRAE e 

Escola Agrotécnica de Barreiros – destacou-se que algumas capacitações começam com 

100 e terminam com apenas 10 pessoas; 

d) Mau desempenho dos governantes. 

Devido ao rápido e expressivo crescimento de Tamandaré, bem como dos problemas acima 

mencionados, torna-se de fundamental importância a implantação de uma infraestrutura, que 

atende a demanda turística, especialmente durante a alta estação. O sistema de esgotamento 

sanitário está em andamento através do PRODETUR/NE II. É emergencial a conclusão desse 

trabalho, pois apenas 59% dos moradores utilizam fossas negras para encaminhamento de 

seus afluentes e 8% lançam seus esgotos a céu aberto ou nos cursos d’água, como é o caso do 

bairro do Oitizeiro. Outra parte das casas lança seus dejetos nos maceiós. A maior parte dos 

Figura 5.35 - Placa indicando 
os investimentos do Governo 
para ampliação do sistema 
de abastecimento de água de 
Tamandaré. Fonte: 
Geosistemas, 2010. 
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domicílios das Campinas e da região da praia de Tamandaré e de Campas, onde predominam 

os veranistas (população flutuante), utiliza fossas sépticas. 

 

5.3 Tendências de crescimento e desafios ao desenvolvimento sustentável 

 

É visível a expansão do turismo na Área de Proteção Ambiental de Guadalupe, considerando o 

contínuo processo de ação dos agentes imobiliários na dinâmica econômica estadual e a 

intervenção do poder público no tocante aos investimentos do PRODETUR/NE II. 

Os fatos apontam para um adensamento da função turística na praia dos Carneiros, 

demandando de novas áreas para o funcionamento da atividade turística, pela valorização que 

a área possui sua beleza cênica e o estoque de terrenos. De outro modo, a conclusão da 

pavimentação de Penetração Sul, a construção da ponte sobre o rio Ariquindá, a conclusão da 

instalação do serviço de abastecimento e esgoto de Tamandaré são aspectos relevantes que 

reforçam a lógica no direcionamento do adensamento em Carneiros. 

A ponte sobre o rio Ariquindá e a via de Penetração Sul podem ser encarados como os fatores 

determinantes para uma reorganização espacial margeando a via nos municípios de Rio 

Formoso e Tamandaré com a instalação de condomínios, comércio e serviços e uma 

diminuição do atual intenso fluxo de turistas em Sirinhaém no Píer de Mariassu.   

Na dinâmica da expansão do turismo é preciso estar atento aos objetivos da APA de 

Guadalupe e aos interesses do poder público, no sentido de mediar inevitáveis conflitos de 

natureza ecológica pelo fato dos usos indiscriminados dos recursos naturais – mar, recifes, rio 

– pelo turismo na área estuarina do Rio Formoso, onde este é intenso; nas praias da APA, 

quanto à retirada da vegetação para as construções, comprometendo a dinâmica das 

restingas; e ainda quanto às questões de natureza econômica e social, como a exclusão e 

segregação socioespacial e a elevação dos preços de terrenos e de produtos em geral. 

A APA de Guadalupe é palco de investimentos do Prodetur e abriga a importante área turística 

do estado: o Pólo Costa dos Arrecifes. Embora os investimentos sejam bastante 

representativos, quanto aos benefícios locais do ponto de vista das estruturas urbanas e 

turísticas, ainda não se mostram eficientes para dinamizar o turismo no contexto da cadeia 

produtiva local, pois não se observa o planejamento e a gestão do turismo de forma integrada 

– ponto fundamental requerido e necessário pelo caráter complexo dessa atividade. 

Os desafios para a expansão do turismo e para a sua sustentabilidade passam pela necessidade 

do planejamento integrado e do ordenamento da atividade no espaço costeiro, em que as 

questões conflitantes, resultantes do processo de consumo e produção do espaço pelo 

turismo, sejam consideradas no âmbito da gestão local, integrada e participativa da atividade 

turística. 
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O diálogo turístico interno, no âmbito da gestão ambiental municipal, parece ser o primeiro 

desafio para a sustentabilidade do turismo na APA de Guadalupe; ou seja, um planejamento 

integrado da atividade que concilie: o interesse do município, o que estabelece os planos 

diretores, os projetos Orla, Promata e o ZEEC. 

Um segundo desafio é a capacidade dos municípios e da gestão da APA entenderem a 

complexidade do turismo e a partir de um planejamento integrado buscar um diálogo 

permanente com o Ministério do Turismo (MTur) e a Secretaria Estadual de Turismo (Setur), 

no sentido de orquestrar investimentos que sigam a direção dos objetivos da APA e que 

contribuam para a dinâmica econômica e social da região. 

Coloca-se como um terceiro desafio, especialmente para a gestão da APA de Guadalupe, que a 

implementação das propostas para a área de turismo e veraneio do Plano de manejo da APA 

sejam dialogadas com a população local, com o trade e os órgãos municipais responsáveis para 

a tomada de decisões do que é realmente melhor para a sustentabilidade do turismo dentro 

do território de uma área de proteção ambiental. 

 

5.4 Patrimônio Cultural da APA de Guadalupe  

O Patrimônio Cultural da APA de Guadalupe envolve um conjunto de bens materiais e 

imateriais dos municípios de Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré e Barreiros, que foram 

citados pelos participantes na oficina de diagnóstico participativo da APA, em abril de 2010, 

bem como identificados no Inventário Turístico do Estado de Pernambuco; nas publicações 

Patrimônios de Pernambuco: materiais e imateriais e Educação patrimonial para a Mata Sul, 

lançadas pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE), nos 

anos de 2009 e 2010, respectivamente; além dos bens elencados no Plano de Preservação dos 

Sítios Históricos do Interior – PPSHI (1ª Parte – Municípios do litoral e do Circuito de Fazenda 

Nova), elaborado pela Fundação de Desenvolvimento Municipal do Interior de Pernambuco 

(FIAM), em 1982. 

O patrimônio cultural da APA, assim como o do restante da Mata Sul é fortemente marcado 

pelos engenhos, em função da relativa homogeneidade dos sistemas agrícolas na Zona da 

Mata, organizados em torno da cana-de-açúcar. Com a recente onda de desenvolvimento 

turístico no litoral Sul do Estado, observa-se, paulatinamente, que os bens culturais dessa 

região começam a ser apresentados como atrativos turísticos e, consequentemente, têm 

passado a receber maior atenção das políticas públicas no sentido da preservação cultural e 

ações de promoção turística, a exemplo da criação de roteiros turísticos e da realização de 

eventos, em especial nos municípios de Tamandaré, Rio Formoso e Sirinhaém. 
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Quanto à criação dos roteiros turísticos, destacou-se no Encarte 2 a Rota Costa dos Arrecifes9, 

que envolve os municípios que integram a APA de Guadalupe, Sirinhaém, Rio Formoso, 

Tamandaré e Barreiros, além de São José da Coroa Grande. Entretanto, a Secretaria de 

Turismo do Estado apresenta a rota apenas em função de suas belezas naturais, descrevendo 

sucintamente, na campanha promocional, as cidades e atrativos culturais, em especial, a o 

material promocional destaca a arquitetura religiosa dos municípios, os antigos engenhos e o 

Forte de Tamandaré. 

Para identificação do patrimônio cultural da APA de Guadalupe utilizou-se como definição de 

patrimônio o conjunto de bens que constituem uma herança coletiva, uma vez que são 

representativos para a história e para a identidade de um grupo social, revelando seus 

múltiplos aspectos. Os bens culturais são todas as atividades, modos de viver e agir de um 

grupo, bem como a manifestação material da sua cultura. Dessa forma, são bens culturais: a 

gastronomia, as construções arquitetônicas, as danças e rituais, as esculturas, os documentos 

e livros antigos, entre outros, que podem ser classificados em bens materiais ou imateriais, 

pois possuem características e naturezas diferentes. 

Como bens imateriais são considerados as práticas, representações, expressões, 

conhecimentos e técnicas – junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais 

que lhes são associados. Já os bens materiais são bens móveis ou imóveis, de natureza 

concreta, ou seja, monumentos, núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos, coleções 

arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos e arquivísticos. 

5.4.1 Patrimônio Cultural Material  

Nos municípios de Barreiros, Tamandaré, Rio Formoso e Sirinhaém, que compõem a APA de 

Guadalupe estão presentes 05 (cinco) bens materiais tombados pelo Governo do Estado e pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Em nível estadual são 

protegidos por lei a Estação Ferroviária de Barreiros; a Fortaleza de Santo Inácio de Loyola e a 

Igreja de São José de Botas de Ouro, em Tamandaré; e a Casa Grande do Engenho Estrela do 

Norte, em Rio Formoso. Em nível federal é protegido o Convento de Santo Antônio, em 

Sirinhaém.  

Destes bens tombados, apenas 03 (três) estão localizados no território da APA de Guadalupe, 

são eles: a Fortaleza de Santo Inácio de Loyola e a Igreja de São José de Botas de Ouro, em 

Tamandaré; e a Casa Grande do Engenho Estrela do Norte, em Rio Formoso. 

                                                           
9
 Desde 2005 a Rota Costa dos Arrecifes faz parte das ações do Programa de Regionalização do Turismo 

(PRT), no intuito de criar novos produtos turísticos para expandir e direcionar a demanda turística do 
estado para outras regiões menos exploradas turisticamente, mas com grande potencial. A partir de 
2008, a Secretaria de Turismo do Estado reforçou a promoção dos roteiros criados para o PRT com a 
criação do Programa Pernambuco Conhece Pernambuco, que vêm buscando a estruturação da oferta 
turística estadual para um público local/regional que ainda desconhece os atrativos turísticos de 
Pernambuco. 
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No quadro abaixo são destacados os quantitativos de bens tombados e em processo de 

tombamento nos níveis estadual e federal, localizados na Mata Sul do Estado e na APA de 

Guadalupe, onde se observa que a APA detém 10% (dez por cento) dos bens protegidos da 

Mata Sul. 

Além desses bens registrados em livros do tombo, a FUNDARPE publicou em 2010 um 

inventário preliminar do Patrimônio Cultural da Mata Sul do Estado, elencando uma série de 

bens materiais e imateriais dos municípios dessa região. Todavia, neste encarte vamos 

destacar apenas o patrimônio cultural presente no território da APA de Guadalupe.  

Quadro 5.1 – Bens Materiais protegidos do Estado de Pernambuco por Região de 
Desenvolvimento (RD) e na APA de Guadalupe 
 

Região do Estado 

de Pernambuco 

Bens com Tombamento 

Definitivo 

Bens em Processo de 

Tombamento Total 

IPHAN Estado de PE IPHAN Estado de PE 

Mata Sul 01 04 02 23 30 

APA de Guadalupe -- 01 -- 02 03 

 Adaptado de tabela da Fundarpe (2009, p.45). 

 

Quanto aos bens materiais, destacam-se dez locais que devem se constituir em prioridades 

para conservação e valorização do patrimônio histórico e cultural da APA de Guadalupe, a 

saber: 1) Forte Santo Inácio de Loyola; 2) Igreja de São José de Botas de Ouro e a Casa 

Paroquial do seu lado direito; 3) Engenho Mamucabas; 4) Igreja de São Pedro; 5) Capela de São 

Benedito; 6) Cruzeiro do Reduto (Mirante); 7) Engenho Siqueira; 8) Engenho Machados; 9) 

Capela de Santo Amaro; 10) Casa de Moradia azulejada. A maior parte desses locais 

corresponde a um perímetro de preservação, que envolve a edificação e seu entorno.  

As áreas selecionadas justificam-se por algumas já serem tombadas pelo Estado de 

Pernambuco ou por estarem em processo de tombamento estadual e as demais por terem 

sido indicadas no Plano de Preservação de Sítios Históricos do Interior (PPSHI), elaborado em 

1982 pela Fundação de Desenvolvimento Municipal do Interior de Pernambuco (FIAM).  

Esses bens devem ser objeto de estudos específicos com vistas à identificação das questões 

históricas e culturais mais relevantes que possam integrar, inclusive, os programas de 

capacitação de professores dos municípios da APA e servir à divulgação cultural e turística. 

Segue abaixo os locais selecionados, com breve histórico e descrição de cada imóvel/conjunto: 

1) Forte Santo Inácio de Loyola, Tamandaré 

O Forte Santo Inácio de Loyola, também conhecido como Forte de Tamandaré é um bem 

tombado pelo Estado e incluído no PPSHI, de 1982. Foi construído no final do século XVII, em 

1691, pelo Engenheiro Francisco Correia Pinto, responsável também pela reforma do Forte das 

Cinco Pontas, no Recife. 
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O Forte teve grande importância no período colonial, quando em Tamandaré se travaram lutas 

contra os holandeses. Era, então, simplesmente uma bateria. No período imperial, durante a 

Guerra dos Cabanos – ao Sul de Pernambuco e Norte de Alagoas, de 1831 a 1836 – a fortaleza 

foi utilizada pelas forças legais. Os revoltosos eram ali aprisionados, permanecendo até a 

chegada das embarcações que os levavam para o Recife ou Fernando de Noronha. Na mesma 

época, serviu também de quartel para as tropas que vinham da capital e se preparavam para 

penetrar no Interior, onde se travavam as lutas contra os Cabanos. 

Como porto, Tamandaré teve grande importância desde o povoamento da área e seu entorno, 

da segunda metade do século XVI até a primeira do século XX, quando as rodovias passaram a 

servir ao transporte de açúcar diretamente dos engenhos e usinas para o Recife. O intenso 

tráfego pelo porto de Tamandaré provocava consequentemente, uma maior utilização do 

Forte. 

Por estar situado em faixa de praia, o Forte tem ambiência característica do litoral: árvores 

frutíferas de grande porte e um coqueiral relativamente denso. O acesso dá-se por um 

caminho reto, calçado por paralelepípedos e cercado de arame em ambos os lados. Em volta, 

um extenso capinzal, as árvores e os coqueiros (figura 5.37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerca de 500 metros separam o Forte do mar. Ao lado direito, está o Centro de Pesquisa e 

Extensão Pesqueira do Nordeste  (CEPENE). Do lado esquerdo e em frente, existe um 

aglomerado de casas simples de alvenaria, sendo a maior parte de veranistas (figuras 5.38, 

5.39 e 5.40). 

 

 

 

 

Figura 5.37 - Entrada 
do Forte: acesso por 
caminho reto de para-
lelepípedos e cercado 
de arame em ambos os 
lados. Em volta, um 
extenso capinzal, árvo-
res e coqueiros. 
Foto: Roberto Carneiro, 
2010. 
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Figuras 5.39 e 5.40 - do lado esquerdo e em frente ao Forte existe um aglomerado de casas de alvenaria, 
sendo a maior parte de veranistas. Fonte: Geossistemas, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Forte de Tamandaré tem um partido de planta quadrangular, com baluartes em ponta nos 

ângulos do quadrado. Esses baluartes estão ligados entre si pelos terraplenos, em três lados, e 

pelo pavimento superior na frente. A rampa que não existe mais acompanhava a forma da 

planta. Entre a rampa e o Forte, ficava o fosso. A ligação com o Forte dava-se por uma ponte 

móvel (figuras 5.41 a 5.42). 

Figura 5.38 - O Forte dista cerca de 500 metros do mar. Ao lado direito, limita-se com o 
Centro de Pesquisa e Extensão Pesqueira do Nordeste  (CEPENE). Foto: Roberto Carneiro, 
2009. 
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Contrariando o habitual (em curva ou em ângulo), a entrada do Forte é reta (tal qual a do Forte 

das Cinco Pontas, no Recife). Não há sinal de uma segunda porta, ou porta falsa, como 

também era usual nos fortes. “Essa é outra semelhança com o Forte das Cinco Pontas, assim 

como a portada e o brasão e toda a disposição do pavimento superior, se justifica pelo fato de 

terem sido ambas as obras do mesmo construtor” (PPSHI, 1982). Ver detalhe do brasão na 

figura 45. 

Figuras 5.41 e 5.42 - vistas da diagonal esquerda do Forte, evidenciando baluartes em ponta nos ângulos 
do quadrado, ligados entre si pelos terraplenos, em três lados, e pelo pavimento superior na frente. No 
cando inferior direito das imagens, vestígios do antigo fosso. Fotos: Roberto Carneiro, 2010. 

Figuras 5.43 e 5.44 - vestígios do antigo fosso, circundando a fortificação. Fotos: Roberto Carneiro 2009. 
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Na entrada – chamada de trânsito – existem as seteiras, abertas nos cômodos contíguos, 

destinados ao Corpo da Guarda. Num dos lados, está a Cadeia e, no outro, saliente em relação 

ao plano anterior, a Casa da Pólvora e a Casa das Balas. Em posição de destaque, paralela à 

Casa da Pólvora, sacando sobre a Praça das Armas e junto à rampa de acesso ao baluarte 

direito da fachada principal, está a Capela, sob a invocação de Santo Inácio (figuras 5.46 a 

5.51). Nos três outros lados da Praça, situam-se os quartéis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.45 - Detalhe do brasão na 
Fachada do Forte Santo Inácio de 
Loyola. Foto: Roberto Carneiro, 
2009. 

Figuras 5.46 e 5.47 - a esquerda, cômodos contíguos, destinados ao Corpo da Guarda e ao fundo, 
a Capela do Forte. Na imagem à direita, detalhe do interior da capela. Fotos: Roberto Carneiro, 
2009. 



 

Unidade Executora
Estadual do
PRODETUR DE
PERNAMBUCO   

 

Rua Hermógenes de Morais, 120 - Madalena – CEP 50.610-160 – Recife-PE 
Fone/Fax: (81) 3445-7033 – CNPJ: 70.073.275/0001-30 – E-mail: geosistemas@ geosistemas.com.br 

 
145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Forte de Tamandaré encontra-se há muitos anos, em precário estado de conservação. O 

baluarte esquerdo, do lado do mar, não existe mais e o do lado direito está praticamente 

arruinado. Apenas os dois da frente, da fachada principal, ainda conservavam sua forma 

primitiva, embora lhes faltem alguns trechos (ver planta do forte na figura 5.52, na página 

seguinte).  

De acordo com o PPSHI (1982), não se encontram vestígios das quatro guaritas, que 

provavelmente existiram, por constituírem partes fundamentais em todas as fortificações, 

justamente os locais onde os soldados montavam guarda. Durante o processo de inventariação 

em 1982, não se encontraram informações, nem tampouco sinais visíveis que indicassem a 

anterior presença desses elementos. Só uma prospecção nas pedras de canto dos baluartes 

Figuras 5.48 e 5.49 - Imagem a esquerda da rampa de acesso ao baluarte direito da fachada 

principal, localizada ao lado da Capela, sob a invocação de Santo Inácio. Fotos: Roberto Carneiro, 

2009 e Clarisse Fraga, 2010, respectivamente. 

 

Figuras 5.50 e 5.51 - Imagem do pavimento superior (baluarte direito da fachada principal), 

localizado acima da Capela (figura a esquerda) e da fachada de acesso ao Forte, onde está a ruína 

da antiga Casa do Comandante (figura a direita). Fotos: Roberto Carneiro,2009. 
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ainda existentes e/ou escavações, no local e no entorno, poderão fornecer dados referentes à 

primitiva existência das guaritas. 

No terrapleno semidestruído, do lado do mar, existem ainda alguns canhões de ferro e mais 

dois na Praça de Armas. Internamente, o Forte também se encontra em precário estado de 

conservação: os quartéis do lado esquerdo estão quase desaparecidos; os dos outros dois 

lados ainda conservam sua forma original, embora lhes faltem vários elementos, como vergas, 

cercaduras completas, etc.; da cisterna, que normalmente se situava no centro da Praça, não 

há indício algum.  

No século XX foi construído no Forte um farol e a construção de uma casa (casa do faroleiro) 

nos terraplano e baluarte direitos, do lado da praia. Esses acréscimos são considerados, pelos 

órgãos de preservação, uma grande agressão a esse bem cultural, pois descaracterizaram a 

arquitetura da fortificação (figuras 5.53 e 5.54). 
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Figura 5.52 - Planta do Forte de Tamandaré, elaborado pela CE Consultoria e Cálculo 

Estrutural (Eng. Civil José Raimundo Oliva), em abril de 1999. Fonte: Acervo Geossistemas, 

2010. 
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2) Igreja de São José de Botas de Ouro e a Casa Paroquial, em Tamandaré 

A Igreja de São José foi construída no século XIX, a beira mar entre o final da Praia de 

Tamandaré e o início da Praia das Campas, em homenagem a uma imagem de São José, que 

possuía botas, cajado e trancelim de ouro.  

Figura 5.53 e 5.54 - Farol do Forte de Tamandaré, inaugurado em 1902, localizado no terraplano e baluarte 
direitos, do lado da praia. Ao lado direito, detalhe da placa de sinalização do farol. Fotos: Roberto Carneiro, 
2009. 

Figuras 5.55 e 5.56 - Casa do faroleiro, ao lado esquerdo, a partir da lateral do Forte. À direita, a casa acima 
das ruínas do Corpo da Guarda, visão a partir da Praça das Armas no interior do Forte. Fotos: Roberto 
Carneiro, nov/2009 e Clarisse Fraga abril/2010, respectivamente. 
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A edificação religiosa, em conjunto com a casa paroquial ao seu lado direito, encontra-se em 

processo de Tombamento pelo estado de Pernambuco, desde 24 de dezembro de 1999, e 

pertence à família de Nestor de Medeiros Accioly, adquirido dos herdeiros do Padre José 

Rufino Gomes.  

A igreja erguida em estilo colonial maneirista possui uma única cúpula com corredores laterais 

e conserva um brasão na parte superior de sua fachada principal (frontispício). O brasão 

apresenta um compasso, um serrote, um cajado e uma régua. Seu frontão possui três portas, 

sendo na entrada da nave e as duas outras na entrada dos corredores laterais. Nos fundos da 

Igreja funcionou o Cemitério de Tamandaré até 1930 (figuras 5.57 e 5.58). 

A casa paroquial foi construída para servir de residência ao Padre José Rufino Gomes, quando 

o padre adoeceu e voltou para Roma, o imóvel foi vendido à família de Nestor de Medeiros 

Accioli e sua esposa Maria Castanha Accioli. Atualmente reside no local um dos herdeiros da 

família Accioli (figura 5.59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.57 e 5.58 - Fachada da Igreja de São José e visão da diagonal direita da edificação. Fotos: Roberto 

Carneiro,2009. 

Figura 5.59 - Casa Paroquial à 
esquerda da Igreja de São José. 
Antiga residência do Padre José 
Rufino Gomes. Foto: Roberto 
Carneiro, 2009. 
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Apesar dos imóveis já estarem protegidos pela Lei Estadual de Tombamento de bens culturais 

materiais, encontram-se em precário estado de conservação e necessitam urgentes obras de 

restauro. 

Após recuperação parcial com recursos da comunidade, retomaram-se as atividades religiosas, 

após um período de mais de trinta anos desativada, com a celebração de uma missa em 18 de 

Março de 2001 às 10h, na ocasião das festividades para homenagear seu Padroeiro. 

3) Igreja de São Pedro, Tamandaré 

A Igreja de São Pedro está localizada à beira mar, entre casas de veraneio, na Praia das 

Campas. Sua construção, com arquitetura barroca, data do século XIX. Possui uma torre sineira 

e uma escadaria frontal alicerçada nas areias da orla marítima e que dá acesso ao imóvel. 

Podem ser observados no seu frontispício três janelões, sendo uma para o único corredor 

lateral e duas para a nave, e uma pequena cruz no topo da nave. Na entrada da nave há uma 

porta almofadada. Em seu interior, merece destaque o coro e o altar-mor, trabalhados e com 

imagens, destacando-se a de São Pedro, padroeiro da Igreja (figuras 5.60 a 5.62). 

Em função do avanço do mar, quando a maré sobe, o acesso só é possível pelos fundos da 

igreja, pois o mar invade suas escadas. Há poucos anos foi restaurada, mas as missas só 

acontecem aos domingos e em ocasiões especiais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 5.60, 5.61 e 5.62 - Fachada 

da Igreja de São Pedro, na beira mar 

da Praia de Campas. Vistas a partir do 

mar, da diagonal esquerda e da 

lateral direita. Fonte: Geossistemas, 

2010. 
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4) Capela de São Benedito, Praia dos Carneiros – Tamandaré 

A Capela de São Benedito foi erguida no século XVIII na beira mar da Praia dos Carneiros, 

sendo denominada pelos que frequentam a área de Igrejinha dos Carneiros (figuras 5.63 e 

5.64). A localização da capela em meio ao mar e ausência de grandes construções em seu 

entorno, confere enorme beleza à paisagem do local, que inspira muitos dos seus visitantes, 

como o jornalista Ricardo Freire, que publicou na Revista Viagem uma Oração a São Benedito: 

Oração a São Benedito 

São Benedito, 
vós que veraneais numa capelinha tão bonitinha 
na praia dos Carneiros 
(e que, talvez por isso, ostentais esse bronzeado difícil de encontrar entre 
vossos colegas de igreja), 
zelai pela beleza-de-pôster-de-agência-de-viagem de nossa Praia. 
Afastai os resortões, São Benedito! 
Deixai que ali se instalem apenas pousadas pequenas 
como as que existem hoje. 
E limitai a farofa organizada 
ao catamarãnzinho que aporta, 
de vez em quando, 
trazendo turistas de Porto de Galinhas. 
São Benedito, 
que a chegada à praia 
se mantenha pelas porteiras dos poucos bares e pousadas. 
Obrigado e Amém. 

  

 

 

 

 

 

 

 

5) Engenho Mamucabas / Fazenda Mamucabinhas, em Tamandaré 

O Engenho Mamucabas, localizado na margem do Rio Mamucabinha, era um engenho 

tradicional, do qual só resta a capela, atualmente em ruínas. O engenho é citado no PPSHI em 

Figuras 5.63 e 5.64 - Fachada da Capela de São Benedito e em seguida, vista do seu interior. Fonte: 

Geosistemas, 2010. 
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função de sua importância histórica, por ter sido inicialmente movido a água, passando a 

vapor no século XIX, até que no século XX se tornou simplesmente fornecedor de cana.  

Nessa área, o surto canavieiro teve grande importância nos períodos colonial e imperial. Dai o 

surgimento, nas duas últimas décadas do século XIX, de numerosas pequenas usinas (“meio 

aparelho”) e, consequentemente, o desaparecimento dos engenhos banguês. 

As ruínas de sua antiga capela estão situadas sobre uma pequena elevação às margens da PE-

76. Já não há vestígios da casa-grande nem do prédio da moita. No entorno das ruínas, 

encontram-se algumas casas de pequenas proporções, ocupadas por trabalhadores locais.  

Do prédio original da capela resta uma torre sineira, uma parede que separava a galeria lateral 

esquerda da nave e capela-mor e parte da fachada principal. Nesta, só há três portas ao nível 

do pavimento térreo, com verga de arco pleno e vergas de arco abatido, afora duas janelas 

rasgadas ao nível do coro. A parede que separava a galeria da nave possui duas portas ao nível 

térreo, uma para acesso ao púlpito e duas tribunas ao nível do pavimento superior além de 

três óculos situados próximos ao teto. A estrutura é de alvenaria de tijolo. O estado de 

conservação é ruim. 

O antigo Engenho Mamucabas, atual Fazenda Mamucabinhas foi parcelado entre herdeiros e, 

em uma das propriedades foi construída uma pousada, com quatro suítes, restaurante e bar 

na beira-mar (figuras 5.65 e 5.66). No momento estão investindo na divulgação do espaço. A 

área da Fazenda está retratada na APA como uma zona especial de preservação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Cruzeiro do Reduto (Mirante), em Rio Formoso 

O sítio histórico-natural do Reduto, incluído no PPSHI de 1982, fica localizado à margem direita 

do estuário do Rio Formoso. Seguindo por esse lado, logo após a foz do Rio Arinquindá, 

Figuras 5.65 e 5.66 - Antiga casa da Fazenda, transformada em pousada e à direita, ponto de apoio da pousada a 
beira mar da Praia de Mamucabinhas. Fonte: Geossistemas, 2010. 
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encontra-se a Praia dos Carneiros (Tamandaré) e, à margem esquerda, a Praia de Guadalupe 

(Sirinhaém). 

O Reduto é um pequeno forte, construído em 1632, no período da guerra com os holandeses, 

na foz do Rio Formoso. Visava controlar a entrada de embarcações pelo rio, em demanda da 

povoação e da área de engenhos de açúcar.  

Tornou-se famoso por ter sofrido ataque dos holandeses que, guiados por Domingos 

Fernandes Calabar, acabaram dominando-o, após heróica resistência por parte dos seus 

ocupantes. Seu comandante, o Capitão Pedro de Albuquerque, encontrado gravemente ferido 

entre os cadáveres de todos os seus companheiros, foi levado para o Recife e enviado às 

Antilhas, sob palavra de não mais lutar contra a Holanda. Entretanto, em 1644, retornou ao 

Brasil, falecendo no mesmo ano em Belém do Pará. 

Do antigo Forte do Reduto restam apenas seus alicerces soterrados. Sua localização era muito 

privilegiada, aproximadamente 15 metros acima do nível do rio, numa escarpa, dali se 

avistando a foz e permitindo o controle da navegação. Atualmente, há um cruzeiro erigido no 

alto do morro, em meio ao coqueiral (Figura 5.67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.67 - Cruzeiro do Reduto, acima do morro, na Foz do Rio Formoso. 
Vista a partir do Pier de Guadalupe. Fonte: Geosistemas, 2010. 
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A dificuldade de acesso ao cruzeiro torna-o 

abandonado e deserto. O local recebe maior atenção 

durante as festividades da Batalha do Reduto, que 

anualmente comemora no dia 07 de fevereiro a 

batalha ocorrida em 1633, entre o exército holandês 

e o exército pernambucano, sob o comando do Pedro 

de Albuquerque, comandante do Forte do Rio 

Formoso (figura 5.68). Apesar da derrota dos 

pernambucanos, o Coronel do exército holandês, Van 

Schkoppe, reverenciou a atividade heróica dos 20 

soldados pernambucanos que resistiram bravamente 

ao ataque dos 600 homens do exército invasor. 

Em 2009 a celebração entrou para o Calendário 

Oficial de Eventos de Pernambuco, pela Lei 

13.872/2009, e passou a ser Patrimônio Cultural 

Imaterial do Estado, pela Lei 13.841/2009. 

 

 

 

 

 

 

Em 2010, a Batalha do Reduto foi incluída pela FUNDARPE nos eventos culturais do Ciclo 

Libertário, que promove a divulgação das lutas históricas travadas pelos pernambucanos. 

Dessa forma, a partir de 2011, a história da Batalha será tema de palestras, apresentações 

teatrais, e eventos de divulgação promovidos pela Fundação, no mês de fevereiro.  

7) O Engenho Siqueira, em Rio Formoso 

O Engenho Siqueira, localizado no município de Rio Formoso, destaca-se como patrimônio 

cultural da APA em função de abrigar uma comunidade quilombola, remanescente do século 

XIX, reconhecida formalmente desde 12 de julho de 2005, através de publicação no Diário 

Oficial da União, de acordo com a Fundação Palmares (2010). 

Um dos critérios para o reconhecimento dessa comunidade é o seu enquadramento no 

Decreto 4.887, de 20 de novembro de 2003, que em seu artigo 2º, considera como 

remanescentes das comunidades quilombolas, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de 

auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações terrritoriais específicas, 

Figura 5.68 - Capa do folder da Batalha do Reduto 
(NASCIMENTO, 2010). 
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com presunção de ancestralidade negra, relacionada com a resistência à opressão histórica 

sofrida. 

Após o reconhecimento em 2005, a Comunidade Quilombola Engenho Siqueira passou a 

integrar o Programa Brasil Quilombola, do Governo Federal, que tem como objetivo garantir a 

posse da terra e promover o desenvolvimento sustentável das comunidades remanescentes 

dos quilombos. Além da regularização fundiária, as ações do programa dirigem-se à construção 

de escolas, alfabetização, saúde, habitação, saneamento, emprego, renda e luz elétrica. 

A Fundação Cultural Palmares, do Ministério da Cultura (MinC), tem desenvolvido diversas 

ações como: apoio a projetos de revitalização e preservação dos terreiros de religiões de 

matriz africana;  apoio à confecção de inventários sobre manifestações socioculturais e 

religiosas; bem como desenvolvimento de ações estruturantes, como instalação de luz elétrica, 

capacitação das comunidades e entrega de equipamentos para incremento da 

sustentabilidade econômica. 

Em 2008, a Comunidade Quilombola Engenho Siqueira foi beneficiada pela Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), através do Projeto Minibibliotecas, que instalou uma 

unidade na Escola Municipal José Minervino Roberto. A mini-biblioteca disponibiliza 

informações e tecnologias sobre temas agropecuários, a professores e alunos da referida 

escola dessa comunidade.  

Recentemente, em 25 de outubro de 2010, a comunidade foi contemplada pelas atividades da 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pela EMBRAPA, com apoio do Núcleo de 

Articulação e Fomento para o Desenvolvimento Sustentável (NAF Mata Sul) e da Prefeitura de 

Rio Formoso. 

O evento contou com oficina sobre a importância do solo no meio ambiente e a necessidade 

de sua conservação, através da arte, brincadeiras e leitura. Os alunos e progessores da Escola 

Municipal José Minervino Roberto receceberam cartilha e gibi educativo (figura 5.69). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.69 - Alunos da Escola Municipal José Minervino Roberto, 
durante as atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 
promovida pela EMBRAPA, em 25 de out. de 2010. Fonte: 
EMBRAPA, 2010. 
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Embora já reaIizadas diversas ações em prol dessa comunidade remanescente quilombola, 

fazem-se necessários mais programas, projetos e ações que promovam a sustentabilidade da 

comunidade, tanto em termos de sua sustentação econômica e conservação do ambiente em 

que está inserida, como já o vem fazendo o Núcleo Piloto de Informação e Gestão Tecnológica 

para a Agricultura Familiar do Território da Mata Sul Pernambucana; mas especialmente 

desenvolver ações que garantam a permanência da história e das práticas culturais desse 

povo, que poderia, inclusive ser tratado também como atrativo turístico-cultural da região. 

 

8) Engenho Machados (atual Estrela do Norte) em Rio Formoso 

O Engenho Machado surgiu nos primeiros séculos da colonização, quando os portugueses 

expandiram o povoamento para o Sul de Pernambuco. Foi, inicialmente, engenho d’água, 

tendo grande importância no século XIX. Com o processo de formação de usinas, no início do 

século XX, foi desmontado passando a ser apenas fornecedor de cana. 

Situado próximo à várzea do Rio Formoso, em área de clima quente e úmido, com bons solos 

de “massapé” e “barro vermelho”. É utilizado para o plantio de cana-de-açúcar, coqueirais, 

capim para pasto de animais e árvores frutíferas de porte, além de vasta vegetação de 

mangue, nas zonas alagadas. 

A sede é composta pela casa grande e por uma construção recente, em taipa, que se situa a 

aproximadamente 50 metros da lateral esquerda da anterior. A casa grande localiza-se num 

plano de costa alta em relação à paisagem entrecortada pelo rio, para a qual está voltada. 

O imóvel apresenta traços e características comuns às construções urbanas do período 

colonial, desenvolvida em dois planos, um dos quais se caracteriza como sótão. Construída em 

alvenaria de tijolos, tem planta de forma retangular. As fachadas são rebocadas e os vãos 

possuem vergas curvas, cercaduras em massa e esquadrias de madeira em venezianas e vidro 

(figura 5.70). 

No recenseamento de 1920, pertencia à firma Mendes Lima & Cia. que, entre 1905 e 1915, 

controlava inúmeras usinas pernambucanas. Essa firma financiava senhores de engenho que 

montavam usinas e, não podendo pagar seus débitos, entregavam-nas como pagamento da 

dívida. Posteriormente, a firma vendia as usinas a novos proprietários, reservando para si 

apenas a Usina Trapiche, para a qual fornecia cana o Engenho Machado. 
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Atualmente existe apenas a Casa Grande do hoje Engenho Estrela do Norte, não sendo 

encontrados vestígios da capela nem de outras edificações. A Casa está sendo restaurada pela 

FUNDARPE e o imóvel está em processo de Tombamento pelo Estado, desde 27 de maio de 

1996. (figuras 5.72 e 5.73) 

 

9) A Capela de Santo Amaro, distrito de Santo Amaro em Sirinhaém 

A Capela de Santo Amaro fica localizada ao final da praça do distrito de Santo Amaro, a 3 km 

da sede de Sirinhaém e, segundo o PPSHI (1982), foi construída em 1796. Atualmente a 

FUNDARPE está estudando proposta de tombamento. 

Figuras 5.70 e 5.71 - Casa grande do Engenho Estrela do Norte, antes do estado atual em ruínas. Foto: acervo 
Fundarpe, década de 1990. 

Figura 5.72 e 5.73 - Casa grande do Engenho Estrela do Norte em processo de restauração. Fotos: acervo da  

Fundarpe, 2010. 
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A construção foi feita por Jaques Pereira e Catarina Alves, certamente para pagamento de 

promessa, como era costume na época. Sendo considerado milagroso, o Santo é muito 

reverenciado pela população da redondeza, que o procura em dias de missa e para pagar as 

graças alcançadas. A 15 de janeiro, todos os anos, ali é realizada uma grande festa popular, 

com a participação dos moradores locais e vizinhos e romeiros. 

O imóvel de planta retangular compreende nave, capela-mor, coro, sacristia e galerias em dois 

pavimentos. A estrutura é de alvenaria de tijolo. Todas as fachadas são rebocadas. A fachada 

principal compõe-se de sete aberturas: três ao nível térreo e o quatro ao nível do primeiro 

pavimento. Esses vãos possuem vergas de arco abatido. As cercaduras, adornos, cornijas e 

cunhais são em massa. O frontão, encimado por uma cruz, possui volutas ladeadas por 

pináculos. Há também, abaixo da cornija, ondulada, óculo central. As aberturas superiores 

possuem guarda-corpo em ferro trabalhado (figuras 5.74 e 5.75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fachada posterior, fez-se um acréscimo – uma cocheira. A cobertura possui oito inclinações 

diferentes: duas águas sobre a nave, duas águas sobre a capela-mor, uma água sobre cada 

galeria, uma água sobre a antiga sacristia e depósito e uma sobre a capela dos milagres. Existe 

ainda uma pequena coberta independente daquela da capela, de apenas uma água sobre a 

cocheira. Os beirais assentam-se em cornijas de massa, com exceção daquela cocheira, em 

madeira. O material utilizado é a telha cerâmica do tipo canal. 

Internamente, ainda se conservam os guarda-corpos das tribunas, a teia do coro e a mesa de 

comunhão (coxia), todos em madeira torneada e entalhada (figuras 5.76 e 5.77).  

 

 

Figura 5.74 e 5.75 - Fachada da Capela de Santo Amaro e lateral esquerda. Fotos: acervo da Fundarpe, 
2010. 
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10) Casa de Moradia - Casa azulejada - Barra de Sirinhaém, município de Sirinhaém. 

O imóvel localizado no distrito litorâneo de Barra de Sirinhaém, a 10 km de distância da sede 

municipal, hoje casa de veraneio, destaca-se pela sua fachada leste principal e a sua lateral 

direita azulejadas (figura 5.78). Assentado em terreno de costas altas, voltado para o mar, dele 

se avista a Praia de Toquinho e a Ilha de Santo Aleixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A data da construção não é precisa, mas se trata de uma edificação do século XIX. Seu 

construtor, o Sr. Sebastião Vanderlei (Senhor Baixa), deixou-a por herança ao genro e 

sobrinho, Sebastião Lins Vanderlei, conhecido como Tião do Rosário, por ser dono do Engenho 

Rosário (atual Usina Trapiche - Sirinhaém).  

Figura 5.76 e 5.77 - Interior da Capela de Santo Amaro a partir do coro, com vistas para o altar-mor. À 
direita, área ao lado da Sacristia, onde os romeiros colocam fotos e imagens de pessoas que alcançaram 
graças. Fotos: acervo da Fundarpe, 2010. 

Figura 5.78 - Casa de moradia 
azulejada na beira-mar de Barra de 
Sirinhaém. Fonte: Geosistemas, 2010. 
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Por volta de 1905, a casa foi vendida a Antônio Ribeiro Nogueira e Josefina Alves da Silva 

Nogueira, bisavós da atual proprietária, Dra. Lucila Cavalcanti Henriques10. Segundo 

informações desta senhora, existia ao lado da casa, uma capela, que foi tragada pelo avanço 

do mar. 

Além de o imóvel ter sido incluído no PPSHI, de 1982, a casa foi destacada na publicação O 

azulejo na arquitetura civil de Pernambuco do século XIX, de Cavalcanti & Cruz (2002), que 

incluiu apenas esse imóvel e outro em Ipojuca como importantes edificações azulejadas no 

litoral Sul do Estado:  

O ineditismo de ser uma casa azulejada à beira-mar, quando nenhuma outra 
o era, comprova a dupla função dos azulejos, decorativa e funcional, uma 
vez que as fachadas que os receberam são exatamente aquelas voltadas 
para a direção das precipitações mais intensas, que a ventania característica 
da praia, por assim dizer, faz a chuva lavá-las.  

Os azulejos e frisos são portugueses. A parte inferior das fachadas, entre o 
piso do terraço e as janelas, é em padrão azul e branco. Na parte superior, o 
padrão é azul e amarelo sobre fundo branco. Pequenas partes verdes 
podem ser atribuídas à interação do azul e do amarelo durante o processo 
de fabricação. Tais padrões se encontram em imóveis do Recife, e o superior 
também em Igarassu (CAVALCANTI & CRUZ, 2002, p. 150) (figura 5.79). 

 

 

  

 

 

 

 

 

A casa tem um pavimento, com sistema estrutural de alvenaria de tijolos sobre calçada alta, 

com varandas ocupando as partes da frente e lateral esquerda. Os pisos dessas partes bem 

como da maior parte dos ambientes são de tijoleira, enquanto o restante é acimentado. 

Nas fachadas leste e sul, revestidas por antigos azulejos decorados, as barras apresentam 

desenhos e tonalidades diferentes. Os vértices dos ângulos são marcados por cunhais 

decorados. As esquadrias são de madeira. As colunas de sustentação da coberta e os guarda-

corpos das varandas são de ferro. O bloco anterior – original – tem cobertura em quatro águas, 

                                                           
10

 No período em que foi elaborado o PPSHI, 1982. 

Figura 5.79 - Detalhe de azulejos da parte superior da 
fachada lateral direita e principal da Casa de moradia na 

beira-mar de Barra de Sirinhaém. Foto: CAVALCANTI & CRUZ, 
2002, p. 150. 
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com telhado do tipo canal e beirais de madeira. O posterior tem-na em duas inclinações, com 

o mesmo tipo de recobrimento e beirais. 

A edificação sofreu algumas alterações, como: adaptação de um banheiro e sanitário, em um 

dos quartos da parte da frente; entaipamento de dois vãos que existiam no ambiente hoje 

funcionando como oratório, e no anexo; substituição por tubos de PVC, devido à maresia, de 

algumas partes das grades que guarnecem as varandas; acréscimo, na parte de trás, com a 

finalidade de abrigar automóveis. Esses fatores, no entanto, não descaracterizam o prédio.  

O estado atual de conservação é regular. Essa residência, assim como seu entorno encontram-

se ameaçados pelo mar, que já extinguiu a capela e continua avançando. 

 

5.4.2 Patrimônio Cultural Imaterial 

 

Quanto ao patrimônio imaterial da APA de Guadalupe, são identificados no inventário 

preliminar da Fundarpe (2010) um grande número de blocos carnavalescos e grupos de 

pastoril; artesanato em madeira, papel, cestaria, trançados e cerâmica; e uma gastronomia rica 

à base de frutos do mar, mas que também contempla pratos como carne de sol, mão-de-vaca 

e galinha de cabidela, a realização de feira popular, que nos quatro municípios incluídos na 

APA acontece no sábado. Destacam-se ainda um vasto calendário de festejos populares por 

todo o ano. 

No município de Barreiros as festividades tradicionais são as de São Miguel Arcanjo e de Nossa 

Senhora da Saúde (padroeiros locais), o aniversário da cidade, em 19 de julho, o carnaval, os 

festejos juninos, o mês de Maria e o Natal. Quanto aos grupos folcloricos, destacam-se o Bloco 

carnavalesco da Latinha, que desfila no domingo e na terça-feira de carnaval; e o Pastoril do 

Grupo Jovem da Matriz de São Miguel. Os pratos típicos são a peixada e o pirão de garapeba.  

Em Rio Formoso ocorrem as celebrações do Carnaval, o aniversário da cidade (11 de junho), 

Festa de São José (padroeiro), de Nossa Senhora do Rosário (outubro), do Sagrado Coração de 

Jesus (novembro) e a comemoração do dia da Batalha do Reduto (07 de fevereiro). Da 

gastronomia local vale ressaltar o ensopado de caranguejo, o funji de massa de mandioca, o 

manuê, a moqueca de peixe e a tapioca. Quanto aos grupos culturais, destacam-se a Cia. 

Iobuguassú de Arte e Cultura (grupo cultural fundado em 2001 e que atua com dança, arte 

cênica, artesanato, música e literatura), os Cangaceiros do Forró e Flor do Campo. 

Em Sirinhaém são realizadas as festas de São José (padroeiro), de Nossa Srª da Conceição, de 

Santo Antonio, de São Roque e de São Sebastião; o aniversário da cidade (06 de janeiro); o 

carnaval; as festas juninas; o Festival do coco; o Carnamar; e as Cavalhadas (31/03 a 01/05). Da 

culinária tradicional sobressaem-se a cocada, o doce de coco verde e a fritada de aratu. 

Quanto às manifestações artísticas, destacam-se o Coco de Lúcio Tomé Gouveia e o artesanato 
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de cestaria e trançados. 

No município de Tamandaré realizam-se as seguintes festividades: Farol Tamandaré Show – 

Festival de Verão (janeiro), carnaval, Festa Ecológica de São Pedro do Oitizeiro (março), Paixão 

de Cristo (dramatização nas ruas da cidade, durante a Páscoa), São João, Festa de São Pedro, 

Festa de Santo Inácio de Loyola (30 e 31/07), Procissão de Corpus Cristi (Maio), Procissão de 

Santo Inácio de Loyola (novembro), Procissão de Nossa Srª de Fátima, Emancipação Política (28 

de setembro), Tamandaré FEST (novembro) e Reveillon. Quanto à gastronomia local, 

destacam-se o doce de mangaba, as passas de caju e de carambola e os pratos a base de frutos 

do mar. A manifestação cultural de maior destaque é organizada pela Associação de 

quadrilhas. De acordo com a PMT (2010) um folguedo tradicional do município é o samba do 

matuto, que havia desaparecido das festas do local, mas foi reavivado, num trabalho de 

resgate histórico cultural com jovens da cidade. O samba do matuto é considerado uma 

manifestação folclórica do município que sofreu diversas influências rítmicas e assim se fundou 

um ritmo novo e uma dança nova com particularidades impares. (...) teria surgido em 

Tamandaré quando o local ainda era uma vila de pescadores, por volta da segunda metade do 

século XX.  

O artesanato local tem como ponto de venda principal a Casa do Artesão, onde são expostos 

artigos em papel, cestaria e trançados e objetos em osso. 
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Capítulo 6  

ASPECTOS INSTITUCIONAIS E DA GESTÃO DA 

 APA DE GUADALUPE 
 

6.1. A Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco  

e a gestão das Unidades de Conservação 

 

6.2. Avaliação da gestão da APA de Guadalupe 

 

6.3. As comunidades e a APA de Guadalupe 
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6.1  A Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco – CPRH 

e a gestão das Unidades de Conservação 

 
A Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH, autarquia vinculada hoje à Secretaria de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade, foi criada pela Lei Complementar nº 49 de 31 de janeiro de 2003. 

É responsável pela execução da Política Estadual de Meio Ambiente, e tem como objetivo 

exercer a função de proteção e conservação dos recursos naturais do Estado, bem como atuar 

em pesquisas aplicadas as atividades do controle ambiental para o aproveitamento dos 

mesmos. As competências da CPRH estão indicadas no quadro 6.1.1. 
Quadro 6.1.1: Competências da CPRH 

1. Conceder licenças e autorizações ambientais, bem como exigir e aprovar estudos 
relativos à Avaliação de Impactos Ambientais;  

2. Exercer o poder de polícia administrativa, preventiva ou corretiva, no que concerne ao 
controle, disciplina e fiscalização de empreendimentos, obras e atividades, efetiva ou 
potencialmente degradadoras do meio ambiente, nos termos desta Lei, de seu 
Regulamento e das normas decorrentes;  

3. Monitorar a qualidade do ar, a qualidade das águas superficiais e subterrâneas, bem 
como a balneabilidade das praias do Estado de Pernambuco, a qualidade do solo e, na 
forma do Regulamento, de outros recursos ambientais;  

4. Planejar, implantar e gerir unidades de conservação estaduais;  
5. Promover ações voltadas à conservação e à recuperação dos ecossistemas e sua 

biodiversidade;  
6. Promover a gestão ambiental no Estado de Pernambuco;  
7. Impor sanções e penalidades aos infratores desta Lei, de seu Regulamento e das 

demais normas ambientais e administrativas pertinentes;  
8. Realizar pesquisas aplicadas às atividades de gestão e controle ambiental e serviços 

científicos e tecnológicos, direta e indiretamente relacionados com o seu campo de 
atuação;  

9. Promover a educação ambiental orientada para a conscientização da sociedade no 
sentido de preservar, conservar e recuperar o meio ambiente e melhorar a qualidade 
de vida da comunidade;  

10. Contribuir na capacitação de agentes públicos e da sociedade civil para o exercício de 
atividades  que visem à proteção do meio ambiente;  

11. Requisitar informações de órgãos, instituições e entidades públicas ou privadas, bem 
como de pessoas físicas ou jurídicas sobre os assuntos de sua competência, 
determinando as diligências que se fizerem necessárias ao exercício das suas funções;  

12. Realizar inspeção veicular de gases e ruídos, conforme estabelecido pela legislação 
federal e estadual em vigor; 

13. Emitir Certidão Negativa de Débito Ambiental- CNDA;  
14. Emitir Certidão Positiva de Débito Ambiental com Efeito Negativo - CPEN;  
15. Celebrar acordos, convênios, consórcios e outros mecanismos associativos para o 

gerenciamento de recursos naturais, bem como para o desenvolvimento  de pesquisas 
e atividades técnico-científicas, com instituições públicas ou privadas ou contratar 
serviços especializados; 
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16.  Administrar o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
utilizadoras de Recursos Ambientais;  

17. Monitorar a qualidade dos recursos ambientais em todo o território do Estado de 
Pernambuco;  

18. Realizar o controle ambiental do uso dos recursos e atividades florestais, assim como 
do transporte, do beneficiamento e da comercialização de produtos e subprodutos 
florestais;  

19. Analisar e emitir pareceres em Estudos de Impacto Ambiental, bem como em outros 
estudos ambientais; 

20.  Estabelecer normas referentes ao processo de licenciamento ambiental;  
21. Propor ao CONSEMA o estabelecimento de normas e padrões ambientais;  
22.  Avaliar e exigir a compensação ambiental prevista nesta Lei;  
23.  Garantir o acesso público a dados e informações ambientais sob sua guarda;  
24.  Credenciar instituições públicas ou privadas para realização de exames, serviços de 

vistoria, auditoria ambiental e estudos, visando a subsidiar suas decisões;  
25.  Celebrar Termo de Compromisso, para adoção de medidas específicas destinadas a 

prevenir, cessar ou corrigir dano ambiental;  
26.  Exercer outras atividades que lhe sejam delegadas.  

(Fonte: Lei Estadual 14.249 de 2010). 

 

6.1.2 Competências da Diretoria de Recursos Florestais e Biodiversidade – DRFB 

As competências da Diretoria de Recursos Florestais e Biodiversidade – DRFB são: executar a 

política florestal no Estado, com vistas à conservação, à recuperação e ao uso sustentável dos 

ecossistemas e de seus recursos florestais; elaborar estudos para criação de Unidades de 

Conservação sob a responsabilidade do Estado, bem como viabilizar sua implantação e 

administração. 

A APA de Guadalupe, dentro do organograma institucional, está vinculada à Diretoria de 

Recursos Florestais e Biodiversidade, através da Unidade de Gestão de Unidades de 

Conservação e seus Setores de Administração e de Planejamento, sendo sua gestão 

administrativa realizada pelo gestor da APA (Figura 6.1). Fazem parte do corpo técnico da APA, 

dois servidores de nível médio (técnicos em meio ambiente) e dois técnicos de nível superior 

(Biólogo e Engenheiro Florestal).     
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Figura 6.1. Organograma do nível hierárquico da APA de Guadalupe no âmbito da CPRH. 

Fonte: Geosistemas, 2010. 

Quadro 6.1. Instrumentos Legais, Administrativos e Econômicos do Estado para a Conservação 
da Biodiversidade. 

Tipo Número Data Assunto 

Lei 

Estadual  

14.249 17/12/2010 Dispõe sobre o licenciamento ambiental, infrações e 

sanções administrativas ao meio ambiente, e dá outras 

providências. 

Lei 

Estadual 

13.787  08/06/2009  Institui o Sistema Estadual de Unidades de Conservação, 

estabelece critérios e normas para a criação, 

implantação e gestão das unidades que o constituem, 

além de dispor sobre o apoio e incentivo ao Sistema, 

bem como sobre as infrações cometidas em seu âmbito 

e as respectivas penalidades. 

Lei 

Estadual 

12.916 8/11/2005  Dispõe sobre licenciamento ambiental, infrações 

administrativas ambientais, e dá outras providências. 

http://www.cprh.pe.gov.br/ctudo-secoes-sub.asp?idsecao=108&idlegislacao=502
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Lei  

 

1.173 26/04/2002 

 

Ajusta os critérios de distribuição de parte do ICMS que 

cabe aos Municípios, nos termos do art. 2º, da Lei nº 

10.489, de 02 de outubro de 1990, com a redação da Lei 

nº 11.899, de 21 de dezembro de 2000, relativamente 

aos aspectos socioambientais. 

Decreto  23.473 10/08/2001 Regulamentam os critérios de distribuição da parcela do 

ICMS que cabe aos Municípios, relativos aos aspectos 

sócio-ambientais de que trata o inciso III do artigo 2º da 

Lei n° 10.489, de 02 de outubro de 1990, com a redação 

conferida pela Lei n° 11.899, de 21 de dezembro de 

2000. 

Lei 

Estadual  

11.206 31/03/1995 Dispõe sobre a Política Florestal do Estado de 

Pernambuco.  

Fonte: Geosistemas, 2010.
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6.2. Avaliação da gestão da APA de Guadalupe  
 

Por ocasião da elaboração deste Plano de Manejo, em 2010, a APA de Guadalupe contava com 

apenas dois técnicos efetivos, sendo um analista ambiental (biólogo) e uma técnica em meio 

ambiente, além de um auxiliar de serviços gerais. Uma vaga de engenheiro florestal estava 

prestes a ser preenchida, existindo ainda outra para técnico em meio ambiente. Os técnicos 

são integrantes do quadro permanente da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), 

contratados após concurso. 

As ações desenvolvidas pela equipe da APA de Guadalupe podem ser sintetizadas em quatro 

grandes linhas, descritas sucintamente a seguir, a partir dos relatos dos técnicos: 

- Educação ambiental: são promovidas palestras e oficinas e, atualmente, se busca 

desenvolver ações de apoio à capacitação de professores da rede pública municipal. Ao logo 

do ano, procura-se comemorar eventos significativos do calendário ambiental com atividades 

específicas. Algumas experiências já adotadas precisam ser consolidadas e replicadas, como as 

sessões de cinema ambiental, seguidas de debates. Outros projetos aguardam tempo e 

recursos para se concretizarem, como a realização de trilhas guiadas e a identificação de mitos 

e lendas locais para incorporação nas atividades de educação ambiental. 

- Fiscalização e monitoramento: reúne as ações destinadas à repressão do ilícito, a partir dada 

fiscalização espontânea ou atendimento de denúncias; ao monitoramento de Programas de 

Recuperação de Áreas Degradadas (PRADE) e a Termos de Ajustamento de Conduta (TAC). Há 

uma grande cooperação entre os técnicos da APA e os do ICMBio, que realizam a fiscalização 

na zona de amortecimento do Reserva Biológica de Saltinho, parceria importante não só pelo 

apoio operacional mas também pela maior agilidade de atuação do órgão federal. As etapas 

do processo de fiscalização, constatação da infração ou crime ambiental e autuação, que 

devem ser seguidas pelos analistas ambientais da CPRH, produzem resultados pouco eficazes 

pela falta de presteza. Verificado o ilícito, o técnico emite uma intimação aos responsáveis e 

encaminha relatório detalhado à sede do órgão ambiental, que passa por processo de 

julgamento, levando em conta os agravantes e atenuantes, até a emissão de auto de infração, 

com as devidas penalidades e medidas de recuperação do dano. O tempo necessário para se 

cumprir todas as etapas pode ser excessivamente longo e reduzir a eficácia das medidas, 

situação que aparentemente será corrigida com a promulgação de nova lei a respeito. 

Ressalta-se aqui a importância dada à fiscalização ostensiva e sistemática como estratégia de 

prevenção a atos ilícitos e o papel que deve ser desempenhado pelos órgãos municipais de 

controle urbano e ambiental. O fortalecimento da gestão ambiental dos quatro municípios da 

APA de Guadalupe é, assim, um meio para consecução dos objetivos, e um fim em si mesmo.  

- Incentivo a pesquisas: A APA de Guadalupe conta, em sua sede em Tamandaré, com 

alojamento completo para 12 pessoas, facilitando a realização de pesquisas acadêmicas na 

área. Para consolidar essa linha de atuação, a atual gestão realiza a divulgação da APA junto a 
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faculdades próximas e centros universitários que trabalham com áreas correlatas aos 

principais temas de interesse (conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável). 

É do interesse da equipe gestora a identificação das áreas mais importantes para a pesquisa, 

informação que deverá ser extraída deste Plano de Manejo. 

- Apoio ao desenvolvimento sustentável: Dá-se principalmente por meio da articulação 

realizada pelos gestores da APA, visando colocar em contato pequenos agricultores assentados 

e organização governamentais e não-governamentais que trabalham com  práticas agrícolas 

sustentáveis, capazes de proporcionar melhor qualidade de vida e menor impacto no 

ambiente. Reúne as ações menos desenvolvidas na APA de Guadalupe, haja vista o reduzido 

corpo técnico e as suas atribuições, mas que precisa ser reforçada com a ação conjunta de 

vários órgãos. 

6.2.1 Contribuição da metodologia RAPPAM para identificação dos desafios da gestão da 

APA de Guadalupe  

A metodologia RAPPAM (Rapid Assessment and Priorization of Protected Area Management - 

Avaliação rápida e priorização da gestão de unidades de conservação) foi desenvolvida WWF 

(World Wide Fund for Nature) com a finalidade de fornecer ferramentas para o 

desenvolvimento de políticas adequadas à proteção de florestas e à formação de uma rede 

viável de unidades de conservação. A metodologia é voltada à comparação e análise integrada 

de unidades que formam um sistema, mas pode ser aplicável a uma única unidade, com vistas 

e identificar pressões e ameaças às quais estão sujeitas a unidade, os pontos fortes e fracos do 

manejo, indicar prioridades de ação e ajudar a construir um quadro referencial, útil para o 

monitoramento dos avanços.  

A partir da metodologia adotada por WWF (2004), em São Paulo, elaborou-se um questionário 

que foi respondido pelos gestores da APA de Guadalupe em maio de 2010 (ANEXO 1).  

A análise das respostas permitiu identificar dificuldades na locação e gestão dos recursos 

financeiros: a equipe responsável pela APA só é capaz de estimar o orçamento disponível para 

pessoal (a partir dos salários recebidos) e desconhece os recursos disponíveis para 

investimento e custeio. Aparentemente não há, por parte da CPRH, planejamento 

orçamentário que contemple as demandas da APA, demandas essas que deveriam ser 

estabelecidas em plano de ação anual. Não havendo planejamento adequado, não há a 

definição de metas nem de indicadores para avaliação dos resultados. Além disso, a APA não 

tem mecanismo de geração de recursos e não há recursos de projetos e parcerias. Essa 

limitação se reflete principalmente na realização de projetos especiais, como confecção de 

cartilhas e cartazes, e aquisição de material permanente e equipamentos.  

A infra-estrutura física é satisfatória, exigindo apenas manutenção e pequenas adequações 

periódicas. 
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É reconhecida a importância da APA na proteção dos ecossistemas, embora não haja ações 

específicas para conhecimento e monitoramento da biodiversidade ali existente. A principal 

estratégia de proteção dos ecossistemas é a fiscalização, limitada pelo número de pessoas e 

pelas condições operacionais. Além disso, foi identificada a falta de agilidade no processo de 

autuação como o principal problema para aplicação das leis ambientais. 

O zoneamento da APA, vigente em 2010, foi considerado parcialmente adequado, 

apresentando como dificuldade o reconhecimento dos seus limites em campo. Evidencia-se, 

por outro lado, que esse zoneamento não se constitui instrumento legal eficiente, já que as 

restrições nas zonas são pautadas muito mais nas leis federais do que no próprio decreto. 

Identifica-se, por meio do questionário, a necessidade de ampliação e capacitação continuada 

da equipe. 

Há um clima de comunicação satisfatório entre os técnicos da unidade de Gestão de Unidades 

de Conservação assim como com outras unidades da CPRH, embora instâncias superiores de 

gestão não apareçam diretamente envolvidas nas tomadas de decisões e atendimento das 

necessidades da APA. A boa integração com o ICMBio é ressaltada, o que não ocorre com 

outros órgãos federais. Os Quadros 6.2 e 6.3 apresentam as respostas dadas a questões de 

grande relevância, que contribuem para o diagnóstico da APA tanto em relação à identificação 

de pressões e ameaças quanto à capacidade de respostas APA.  

Quadro 6.2-Pressões e ameaças à integridade ambiental da APA de Guadalupe, segundo seus 
gestores. Abrangência: Total (> 70%); Generalizada (40 – 70%); Frequente (15 – 40%); 
Espalhada (5-15%) Localizada (<5%). Impacto: Severo, Alto; Moderado; Suave. Tendência da 
ameaça: aumentar; manter-se constante; diminuir. 
 

Pressões à integridade 
ambiental da APA nos últimos 
cinco anos  

Abrangência  Impacto  Tendência nos 
próximos 5 anos  

Desmatamento para padarias  Generalizada (nos 
fragmentos)  

Severo  Manter-se constante  

Desmatamento para lenha  Espalhada (nos 
fragmentos)  

Suave  Manter-se constante  

Queimadas  Total (nos fragmentos)  Severo  Manter-se constante  

Caça  Espalhada (nos 
fragmentos)  

Moderado  Manter-se constante  

Poluição de rios  Espalhada  Moderado  Manter-se constante  

Uso irregular de RL e APP  Total  Alto  Manter-se constante  

Monocultura de cana-de-açúcar  Total  Alto  Manter-se constante  
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Usos por turismo não ecológico  Generalizada  Alto  Aumentar  

Fonte: Geosistemas, 2010. 
 
Quadro 6.3. Percepção, por parte de gestores da APA de Guadalupe, da coerência das ações 
realizadas nos últimos dois anos com as ameaças e pressões, objetivos da unidade e seu plano 
de gestão 
 
                                             
                                          Ações 

Foram coerentes? 

Sim Parcialmente Não 

Prevenção, detecção de ameaças e aplicação da lei   X 

Restauração ambiental e ações mitigadoras de impactos   X 

Manejo de vida silvestre e de habitats   X 

Divulgação e ações educacionais na comunidade X   

Desenvolvimento de infra-estrutura   X 

Capacitação e desenvolvimento de recursos humanos   X 

Pesquisa e monitoramento de resultados   X 

Interação com poder público municipal X   

Interação com a as comunidades locais  X  

Parcerias efetivas com instituições e organizações da 
sociedade 

 X  

Fonte: Geosistemas, 2010. 
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6.3. As comunidades e a APA de Guadalupe 

 

A Área de Proteção Ambiental é uma categoria de Unidade de Conservação da Natureza que 

envolve um grande número de pessoas e que tem, entre seus objetivos, a busca do bem-estar 

e qualidade de vida dessas pessoas. Na APA de Guadalupe encontra-se um variado mosaico 

social que inclui habitantes do território urbano e rural, gestores dos diferentes níveis do 

Poder Público, agentes sociais e produtivos de diferentes perfis, empreendedores, veranistas, 

frequentadores eventuais e mais inúmeros segmentos sociais, com seus interesses e visões de 

mundo. 

É esperado que o fluxo sazonal de turistas e a atração contínua de novos moradores e 

investidores para o local resultem na existência de um grande número de pessoas que ignora a 

existência da APA, seus limites e objetivos. Isso também foi percebido entre moradores mais 

antigos, a partir de conversas informais e entrevistas não-estruturadas: 

 Em Tamandaré, a existência da APA de Guadalupe é mais reconhecida do que nos 

outros municípios, mas não há clara noção dos seus limites. Foram registrados 

indagações e comentários como “onde é essa APA?” e “a APA fica ali na área dos 

cajueiros...” “sim, eu sei onde é a APA” (referindo à sede). 

 Em Rio Formoso, habitantes da área urbana associaram a APA de Guadalupe à praia de 

mesmo nome, em Sirinhaém. Essa associação foi frequente em vários contatos com a 

comunidade local. Guadalupe é um topônimo tradicional da praia e pontal na margem 

esquerda do complexo estuarino do Rio Formoso, o que dificulta a percepção de 

pertinência de moradores de outros municípios. 

 Em Sirinhaém, estabelece-se a confusão entre as duas APA vizinhas, ambas 

abrangendo áreas do município. Os limites entre ambas não parecem claros e o nome 

da APA de Sirinhaém permite uma identificação muito mais natural com essa unidade. 

 Foram poucas as pessoas de Barreiros entrevistadas durante as campanhas de campo 

e quase todas elas moradoras, permanentes ou não, da região litorânea, onde a 

ocupação é bastante rarefeita. Nesse caso, as ações de fiscalização e controle 

ambiental são associadas à APA Federal Costa dos Corais (“existem duas APAs?”), 

atribuídas ao IBAMA (provável ICMBio). 

 

Para buscar uma melhor compreensão da percepção dos atores sociais envolvidos com o 

planejamento e gestão da APA de Guadalupe, foi elaborado um questionário (ANEXO 2) e 

aplicado aos presentes na Oficina de apresentação do diagnóstico participativo e preparação 

para criação do Conselho Gestor, realizada em 09 de setembro  de2010, em Tamandaré, 

reunindo 57 pessoas já integradas ao processo participativo de elaboração do Plano de 

Manejo. Esse foi escolhido como “grupo de enfoque” (focal group), ou seja, grupo capaz de 
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fornecer informações qualificadas sobre o processo em estudo, sem pretensões de 

representar a média da percepção das comunidades, posto que os integrantes contam com 

níveis de motivação e informação diferenciados da maioria.  

Foram empregadas questões fechadas e abertas, conforme questionário constante no final 

desta seção, respondidas por 41 pessoas, tendo 15 se declarado residentes da APA, 14 

frequentadores eventuais e 8 que trabalhavam regularmente no território da APA ou eram  

proprietários de negócios ou terras na unidade. Três não responderam e um informou a 

categoria “outros”. Entre os residentes, 14 (93,3%) se disseram satisfeitos em morar na APA 

por acreditar que isso lhes garante uma melhor qualidade de vida e apenas um declarou ser 

indiferente. 

A maioria dos entrevistados (25) conhecia a APA há mais de 10 anos, ou seja, acompanhou as 

discussões sobre sua criação e implantação. Nove disseram conhecer há cerca de dois anos e 6 

tiveram esse conhecimento no ano em curso, provavelmente  como resultado das atividades 

de elaboração do Plano de Manejo da Unidade. 

A participação de cada um nas atividades da APA foi considerada eventual pela maioria (26; 

63,4%) e constante por 12 (20,3%) dos entrevistados. Essa participação permitiu a 

compreensão dos objetivos da unidade de conservação para 20 (48,8%) que declararam 

conhecê-los e 19 (46,3%) entrevistados que têm alguma idéia a respeito. Nenhum entrevistado 

declarou desconhecer inteiramente os objetivos da APA.  

Indagados se conheciam o zoneamento da APA e sobre a zona em que moravam ou 

trabalhavam, 34% responderam que não sabiam. Entre os que responderam positivamente, 

apenas dois usaram termos corretos para se referirem as zonas. Os demais empregaram 

expressões como “zona urbana”, “zona de assentamentos”, “zona residencial”, “zona sem 

restrições”, “Praia dos Carneiros” ou “incentivados”. Percebe-se, assim, que há pouco 

conhecimento sobre o zoneamento vigente e os termos ali estabelecidos.  

A existência da APA de Guadalupe foi considerada responsável por melhorias ambientais na 

região por 63% dos entrevistados e porcentagem ainda maior alimenta expectativas positivas 

em relação ao Plano de Manejo da unidade: 70,7% responderam que os programas integrantes 

do Plano de Manejo poderão incentivar o desenvolvimento sustentável e a conservação dos 

recursos naturais. Apenas dois entrevistados (4,9%) opinaram que a APA criou restrições ao 

desenvolvimento, enquanto 17 (41,5%) identificaram a existência da APA como oportunidade 

para o desenvolvimento. A constatação de que a APA não influenciou as condições ambientais 

na região foi compartilhada por apenas três dos participantes. 

A partir das respostas atribuídas à importância de algumas ações a serem executadas na APA 

de Guadalupe, foi possível se organizar a Tabela 6.1, na qual se observa a ordem de prioridade 

das ações julgadas relevantes. 

A preocupação com a fiscalização ambiental e o controle do turismo foi comum a todos os 

entrevistados, sendo seguida, em ordem de importância, pela constatação da necessidade de 

incentivo ao turismo, condução de programas de restauração ambiental dos ambientes 
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ribeirinhos, coleta e destinação dos resíduos sólidos, apoio à agricultura familiar, 

cadastramento e ordenamento das embarcações no Rio Formoso, seus afluentes e zona 

estuarina.  

 

Tabela 6.1  - Ações a serem implementadas na APA de Guadalupe – PE com seus índices de 

importância (% de concordância entre 41 entrevistados) 

Ações necessárias à implementação na APA de Guadalupe - PE Índice de 
importância % 

Fiscalização para coibir crimes e infrações ambientais 100,0 

Controle de operadoras de turismo que atuam no Rio Formoso e 
Praia dos Carneiros 100,0 

Apoio ao turismo 97,6 

Restauração ambiental de matas ciliares 97,5 

Melhoria do sistema de coleta e destinação do lixo 97,5 

Apoio à agricultura familiar 97,5 

Cadastramento/ordenamento das embarcações no Rio Formoso 97,5 

Monitoramento e controle da visitação aos arrecifes 95,0 

Ordenamento do uso do solo urbano 95,0 

Licenciamento ambiental de assentamentos 94,9 

Controle do uso de agrotóxicos 94,9 

Elaboração de Planos Diretores Municipais 94,9 

Ordenamento da orla 92,5 

Condução de programa de educação ambiental 90,2 

Monitoramento e controle da pesca 90,0 

Zoneamento para a navegação no estuário do Rio Formoso 90,0 

Programa de estímulo à criação de RPPN 79,5 

Fonte: Geosistemas, 2010. 

 

Todas as demais ações tiveram também alto grau de aprovação e apenas o apoio à criação de 

RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural) recebeu menos de 90% de concordância, 

possivelmente por alguns desconhecerem o significado do termo e os objetivos desse tipo de 

unidade de conservação. 

Em outra questão, solicitou-se a avaliação da participação e/ou atuação dos principais atores 

do Poder Público com responsabilidades na APA de Guadalupe. Para análise das respostas, 

atribuiu-se o valor 2 (dois) à resposta BOA, 1(um) à REGULAR e 0 (zero) à RUIM, permitindo 

assim calcular as médias das respostas e estabelecer quatro faixas de escores: Ruim (até 0,5), 

Regular negativo (de 0,51 a 1,0); Regular positivo (de 1, 1 a 1,5) e Bom (acima de 1,5). 

A Tabela 6.2 sintetiza os resultados e traz também as porcentagens de respostas relativas a 

cada instituição. Verifica-se que a CPRH é o órgão mais conhecido pelos entrevistados, já que 

87,8% opinaram a respeito, enquanto a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e Secretarias 
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de Estado foram avaliadas por menos da metade dos entrevistados. As prefeituras municipais 

também foram avaliadas por frações inferiores à metade dos participantes da pesquisa, já que 

moradores e funcionários de um município têm maior dificuldade de avaliar a atuação de 

outros municípios. A exceção foi a Prefeitura de Tamandaré, onde se deu o evento no qual o 

questionário foi aplicado. Pode-se atribuir esse maior reconhecimento da participação da 

Prefeitura de Tamandaré não só ao maior número de participantes dessa localidade, mas 

também ao fato dos eventos participativos da preparação do Plano de Manejo se realizarem 

no município, que assume o papel de “anfitrião” da APA.  

Tabela 6.2 - Avaliação da participação e atuação dos órgãos ou entidades na gestão da APA de 

Guadalupe, de acordo com entrevistados. Escore médio podendo variar de 0 (ruim) a 2 (bom).   

Órgãos 

Escore 

médio % avaliações 

Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH 1,28 87,8 

IBAMA/ICMBIO 1,27 80,5 

Secretaria do Patrimônio da União (SPU) 0,88 41,5 

INCRA 0,44 61,0 

Secretarias do Governo de Pernambuco 0,85 48,8 

Prefeitura de Sirinhaém 1,31 39,0 

Prefeitura de Rio Formoso 1,16 46,3 

Prefeitura de Tamandaré 1,16 75,6 

Prefeitura de Barreiros 0,89 43,9 

Fonte: Geosistemas, 2010. 

 

Destaca-se o reconhecimento das participações da CPRH e do ICMBIO na gestão da APA de 

Guadalupe, consideradas regulares positivas. Por outro lado, o INCRA foi órgão pior avaliado, 

cuja atuação foi julgada como ruim. Entre as prefeituras, a de Barreiros recebeu a pior 

avaliação.  

As entidades lembradas pelos participantes como tendo relação direta com a APA de 

Guadalupe foram as Associações e Colônias de Pescadores, o CIPOMA (Companhia 

Independente de Meio Ambiente), a APA Costa dos Corais, o DER (Departamento de Estradas 

de Rodagem de Pernambuco), a ONG Canários da Terra, o COMDEMA de Tamandaré, a 

Associação Ecotur, o IRCOS (Instituto Recifes Costeiros), a Associação dos Barqueiros, a CPRH, 

o IBAMA e o ICMBio, a Reserva Biológica de Saltinho, a Secretaria de Turismo de Pernambuco 

e o Prodetur, a usina Trapiche, os Sindicatos de Trabalhadores Rurais de Tamandaré, Rio 

Formoso e Barreiros, a CELPE, o INCRA, o Museu do Una e, mais genericamente, prefeituras,  

conselhos municipais, universidades e faculdade (não especificadas). 

Sobre projetos ou programas conhecidos, em desenvolvimento na APA de Guadalupe, 16 

pessoas não opinaram e 2 afirmaram não conhecer. Entre as respostas, a elaboração do Plano 

de Manejo, a realização das oficinas e a formação do Conselho Gestor apareceram como as 
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mais citadas, confirmando a importância do processo em curso para a consolidação da 

unidade. Foram também citadas as ações de educação ambiental e fiscalização realizadas 

pelos gestores da APA e a fiscalização na zona de amortecimento da Rebio de Saltinho. Como 

apenas uma citação cada, ainda registrou-se: monitoramento de áreas de preservação 

permanente; controle da pesca; projeto Mundo Limpo, Vida Melhor; revitalização da bacia do 

rio Mamucabas; ampliação da oferta de água e esgoto em Tamandaré; projeto de 

readequação do consórcio para destinação de resíduos sólidos; reflorestamento de matas 

ciliares; diagnóstico ambiental e regularização de assentamentos; formação do Conselho 

Gestor de Saltinho; funcionamento do COMDEMA de Tamandaré e o projeto Orla, com 

implantação de vias de acesso. 

A questão aberta sobre o que significa pertencer à APA de Guadalupe foi respondida por 20 

pessoas, empregando frequentemente expressões como muito importante ou fundamental. 

Percebe-se que a maioria associa essa condição à responsabilidade de cada um com a melhoria 

da qualidade de vida e a conservação dos recursos ambientais, responsabilidade essa 

relacionada à conscientização quanto às questões ambientais, a ser atuante, fazer parte e 

assumir compromissos.  

Desta forma, identificaram-se entre os atores envolvidos na construção participativa do Plano 

de Manejo da APA de Guadalupe, expectativas altamente positivas em relação ao processo. A 

visão que têm da APA é positiva, há o reconhecimento dos principais parceiros e demonstram 

interesse em participar, havendo necessidade de se consolidar e ampliar as oportunidades e os 

instrumentos que permitam e valorizem essa participação. 
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Capítulo 7  

DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA DA APA 
        



 

Unidade Executora
Estadual do
PRODETUR DE
PERNAMBUCO   

 

Rua Hermógenes de Morais, 120 - Madalena – CEP 50.610-160 – Recife-PE 
Fone/Fax: (81) 3445-7033 – CNPJ: 70.073.275/0001-30 – E-mail: geosistemas@ geosistemas.com.br 

 
178 

 

7. DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA DA APA 
 

Na APA de Guadalupe encontram-se amostras representativas dos ecossistemas terrestres e 

marinhos de Pernambuco, que guardam expressiva biodiversidade e fornecem importantes 

serviços ambientais, exigindo-se medidas efetivas para sua conservação, com estratégias 

integradas de preservação e promoção do uso sustentável. 

Os cordões de arrecifes, com sua flora e fauna associada, representam prioridade para a 

conservação assim como o complexo costeiro-estuarino integrado pelos estuários do Rio 

Formoso e zonas adjacentes, formadas pelos baixos cursos dos seus afluentes, e dos Rios 

Ilhetas e Mamucabas, aliados às porções continentais de restingas, apicuns, praias e dunas, 

constituem um conjunto único no litoral sul de Pernambuco, com grande potencial para o 

turismo, lazer, educação ambiental e interpretação da natureza e manejo da atividade 

extrativista tradicional. 

O conjunto de fragmentos florestais existente na APA de Guadalupe é de enorme importância 

para a conservação da Mata Atlântica de Pernambuco, constituindo-se em oportunidade para 

a realização de estudos sobre biodiversidade e processos ecológicos, oferta 

de propágulos para programas de restauração, além de qualificar a paisagem e proteger os 

recursos hídricos. 

Essa diversidade de ambientes e de paisagens terrestres e aquáticas de relevante beleza cênica 

estimula a prática do turismo e do lazer, atraindo atividades turísticas, as quais merecem uma 

atenção especial para que se desenvolvam práticas apoiadas nos princípios da 

sustentabilidade. Além das paisagens naturais, destacam-se também os representativos traços 

da cultura da cana de açúcar e de parte da história pernambucana registrada em igrejas 

seculares, fortificação, ruínas e comunidades tradicionais de pescadores e quilombolas. 

Esses ambientes e paisagens de valor cênico conferem a APA de Guadalupe interesse e 

significância para a atividade turística de sol e mar, na extensa área das praias dos Carneiros, 

Mamucabinha, Porto, Tamandaré, Campas, Guadalupe, Gamela, com mar calmo e de águas 

mornas, e turismo náutico nas áreas estuarinas dos rios Ariquindá, Ilhetas/Mamucabas, Rio 

Formoso, Passos, Lemenho e Sirinhaém. Remanescentes da Mata Atlântica também se 

destacam como ambientes para desenvolvimento de trilhas ecológicas, com potencial ainda a 

ser explorado. 

As potencialidades e os atrativos da APA estimularam a instalação de equipamentos turísticos 

como meios de hospedagem, restaurantes, piers que se encontram distribuídos em 

Tamandaré, praias de Gamela e Guadalupe em Sirinhaém e, em menor escala, em Rio 

Formoso. 
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Os principais agentes sociais envolvidos na APA de Guadalupe têm boa expectativa em relação 

às ações desenvolvidas pela unidade e concordam com seus objetivos, cabendo os Programas 

do Plano de Manejo potencializar e integrar as ações já empreendidas pelos parceiros. 
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ANEXO 1 
 

QUESTIONÁRIO - NÓS E A APA DE GUADALUPE 

 

1 - Qual a sua relação com a APA de Guadalupe?  

(   ) a. É residente na área da APA. 

(   ) b. Trabalha ou tem propriedades ou negócios na APA, embora resida em outro local. 

(   ) c. Frequenta a área de vez em quando, por interesse de trabalho, estudo ou lazer. 

(   )  d.Outros:.................................................................................................................... 

 

2 - Caso seja morador da APA de Guadalupe, como se sente em relação a isso? 

(   ) a. Satisfeito por acreditar que a APA pode garantir melhor qualidade de vida para seus 

moradores. 

(   ) b. Prejudicado por restrições estabelecidas em normas específicas da APA. 

(   ) c. Indiferente, pois não há diferença entre morar na APA de Guadalupe ou fora dela. 

 

3 - Há quanto tempo você sabe da existência da APA de Guadalupe? 

(  ) a. Há cerca de dez anos. 

(  ) b. Há pouco mais de dois anos. 

(  ) c. Conheceu esse ano. 

 

4 - Até agora, como você avalia a sua participação nas atividades que integram a gestão da APA 

de Guadalupe? 

(  ) a. Nenhuma. 

(  ) b. Eventual  

(  ) c. Constante 

 

5 - Você conhece os objetivos da APA de Guadalupe? 

(  ) a. Sim, já participou de reuniões onde os objetivos foram discutidos e/ou conhece os 

decretos de criação e de zoneamento. 

(  ) b. Acha que sim, pois conhece os objetivos gerais de unidades de conservação. 

(  ) c. Tem idéia de alguns,  pelo que já escutou em algumas oportunidades. 

(  ) d. Tem convicção que não os conhece. 

 
6 - A APA de Guadalupe possui um Zoneamento Ecológico-Econômico que estabelece Zonas 

com usos proibidos, tolerados e incentivados. Caso você seja residente ou tenha propriedades 

ou negócios na APA de Guadalupe, você sabe informar que Zona você vive ou trabalha? 

(  ) a. Sim          Qual? ....................................................................................................... 

(  ) b. Não  
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7 - Qual o papel da APA de Guadalupe para o desenvolvimento regional sustentável e a 

conservação dos recursos ambientais? Marque as alternativas que julgar verdadeiras. 

(  ) a. A criação da APA foi responsável por melhorias ambientais na região. 

(  ) b. A criação da APA não influenciou as condições ambientais na região. 

(  ) c. A criação da APA criou restrições que prejudicaram o desenvolvimento da região. 

(  ) d. A criação da APA proporcionou maiores oportunidades para o desenvolvimento. 

( ) e. Programas integrantes do Plano de Manejo da APA poderão incentivar o 

desenvolvimento sustentável e a conservação dos recursos ambientais. 

(  ) f. A melhoria das condições ambientais depende de maior fiscalização e isso independe da 

existência da APA. 

 

8 - Grande parte das ações propostas no Plano de Gestão original da APA de Guadalupe 

depende da CPRH (Agencia Estadual de Meio Ambiente) e das Prefeituras Municipais. Na 

Tabela abaixo, são apresentados algumas dessas ações. Por favor, diga-nos quais ações que 

você considera importantes ou não, marcando com X na coluna correspondente (SIM ou 

NÃO). Nas colunas ao lado, identifique quais as ações estão sendo ou foram desenvolvidas, 

identificando os responsáveis (CPRH, Prefeituras ou Outros – caso ninguém realize a ação, não 

marque X). Acrescente outras, se desejar. 

 

Ações Isso é 
importante? 

Quem faz? 

SIM NÃO CPHR Prefeituras Outros 

Condução de programa de educação 
ambiental 

     

Restauração ambiental de matas 
ciliares 

     

Monitoramento e controle da pesca      

Monitoramento e controle da visitação 
aos recifes 

     

Ordenamento do uso do solo urbano      

Programa de estímulo a criação de 
RPPN 

     

Licenciamento ambiental de 
assentamentos 

     

Fiscalização para coibir crimes e 
infrações ambientais 

     

Controle de uso de agrotóxicos      

Elaboração de Planos Diretores 
Municipais 

     

Melhoria do sistema de coleta e 
destinação do lixo 

     

Apoio a agricultura familiar      

Apoio ao turismo      
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Zoneamento para navegação no 
estuário do Rio Formoso 

     

Ordenamento da rla      

Cadastramento/Ordenamento das 
embarcações no Rio Formoso 

     

Controle de operadoras de turismo que 
atuam no Rio Formoso e Praia dos 
Carneiros 

     

 

9 - Como você avalia a participação/atuação das instituições na gestão da APA de Guadalupe, 

tendo em vistas os objetivos que você conhece ou imagina serem os de uma Área de Proteção 

Ambiental? 

 Boa Regular Ruim Não sabe 

CPRH     

IBAMA/ICMBIO     

DPU (Delegacia de Patrimônio da União     

INCRA     

Secretarias de Estado     

Prefeitura de Sirinhaém 

 

    

Prefeitura de Rio Formoso 

 

    

Prefeitura de Tamandaré 

 

    

Prefeitura de Barreiros 

 

    

 
10 - Quais outras entidades e pessoas você conhece com relação direta com a APA de 

Guadalupe? 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

................................................................................................... 
 
11 - Quais programas, projetos ou ações você conhece que estão sendo desenvolvidos na APA 
de Guadalupe ou que tem relação direta com a área? 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
................................................................................................... 
 
12 – Pertencer à APA de Guadalupe é  
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.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

................................................................................. 
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ANEXO 2 
Questionário para Avaliação Rápida – APA de GUADALUPE 

 

1-Responsável pela informação:........................................................................................... 

2-Data de preenchimento do questionário:......................................................................... 

3-Orçamento anual -  Total:.............................  

4-Investimento:..................................Custeio:..................................Pessoal:.................... 

5-Número de funcionários da APA:  Técnicos: .......Operacionais:.......Administrativos:..... 

6-Atividades ou rotinas básicas na APA:  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

7-Pressões e ameaças à integridade ambiental da APA:  

Abrangência: (Total > 70%); Generalizada (40 – 70%); Frequente (15 – 40%); Espalhada (5-

15%) Localizada (<5%) 

Impacto: Severo, Alto; Moderado; Suave. 

Tendência da ameaça: aumentar; manter-se constante; diminuir. 

Pressões à integridade ambiental da APA nos 

últimos 5 anos 

Abrangência Impacto Tendência 

nos próximos 

5 anos 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

8-A APA se constitui em instrumento para conhecimento e preservação de espécies/habitats 

raros e ameaçados, espécies endêmicas ou espécies-chave?  

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

9-Há conhecimento e monitoramento  de hotspots de diversidade na APA?   

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

10-A APA  apresenta boa representatividade dos ecossistemas protegidos? 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

11-Há estudos sobre estrutura e dinâmica de populações que se deseja conservar? 
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......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

12-A constituição da APA proporcionou a geração de emprego e renda para as populações 

locais? 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

13-Comunidades dependem dos recursos naturais protegidos para o  seu sustento? Quais? 

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

14-Quais as  estratégias conduzidas pelo órgão gestor da APA, para aproveitamento dos 

valores recreativos, paisagísticos, histórico e culturais da UC?  

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

 

15-Quais as dificuldades para monitorar atividades ilegais na APA? 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

16-Qual o nível de aplicações das leis ambientais na APA? 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

17-Existem práticas culturais, crenças ou usos tradicionais em conflitos com os objetivos da 

APA? Quais? 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

18-Existe uma forte demanda para recursos naturais vulneráveis da APA? Quais? 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

19-Os responsáveis pela APA sofrem alguma pressão para permitir usos indevidos dos 

recursos naturais? 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

20-Quais as dificuldades de contratação e manutenção de funcionários? 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

21-É difícil a aquisição de insumos para o desenvolvimento das atividades? 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

22-Existe estrutura de fiscalização e monitoramento? 
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......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

23-A APA  tem limites claramente demarcados em campo? 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

24-Os recursos humanos são adequados para realizar as ações necessárias ao cumprimento 

dos objetivos? 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

25-As oportunidades de capacitação são coerentes às necessidades dos funcionários? 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

26-Há  definição de metas a serem atingidas e indicadores que possibilitem sua avaliação? 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

27-Os funcionários da APA são motivados e amparados pela instituição? 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

28-A APA detém instrumentos legais eficazes para atingir seus objetivos? 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

29-O Zoneamento da APA é adequado para alcançar seus objetivos? 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

30-Há sistemas adequados a coleta de processamento e análise de dados sobre a APA? 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

31-Como se avalia a comunicação entre: 

-  o pessoal da APA e a instituição 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
- os gestores da APA e as comunidades locais? 
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......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

-os órgãos envolvidos na proteção ambiental? 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

32-As condições de transporte para realizar ações de manejo são adequadas? 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

33-A infra-estrutura e a manutenção de instalações e equipamentos são adequadas? 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

34-Tem ocorrido investimentos em infra-estrutura nos últimos 5 anos? Quais? 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

35-A infra-estrutura para visitantes é apropriada? 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

36-Os recursos financeiros dos últimos 5 anos foram suficientes para realizar as ações 

emergenciais de manejo? 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

37-A perspectiva financeira de longo prazo é adequada e estável? 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

38-A APA recebeu recursos de projetos e de outras parcerias nos últimos 5 anos? Citar as 

fontes. 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

39-As solicitações de recursos financeiros feitas pelos responsáveis pela APA são atendidas? 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

40-A APA tem mecanismos de geração de recursos? 
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......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

41-Há análises de pressões e ameaças e estratégias para tratar as mesmas? 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

42-Existem reuniões periódicas para planejamento da gestão da APA? 

.........................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................... 

 

43-A tomada de decisões é feita de forma compartilhada com a equipe e a instituição? 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

 

NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS, AS SEGUINTES AÇÕES  FORAM COERENTES COM AS 

AMEAÇAS E AS PRESSÕES, OS OBJETIVOS DA APA E O SEU PLANO DE GESTÃO: 

 SIM PARCIALMENTE NÃO 

Prevenção, detecção de ameaças e 

aplicação da lei 

   

Restauração ambiental e ações 

mitigadoras de impactos 

   

Manejo de vida silvestre e de habitats     

Divulgação e ações educacionais na 

comunidade 

   

Desenvolvimento de infra-estrutura    

Capacitação e desenvolvimento de 

recursos humanos 

   

Pesquisa e monitoramento de 

resultados 

   

Interação com poder público municipal     

Interação com a as comunidades locais    

Parcerias efetivas com instituições e 

organizações da sociedade 
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APRESENTAÇÃO  

 

As ações para consecução dos objetivos da APA de Guadalupe estão reunidas neste Encarte 

que apresenta os PROGRAMAS DE AÇÕES e seus respectivos Subprogramas. O Encarte de 

Planejamento é o instrumento orientador para a implementação de medidas efetivas 

voltadas à conservação ambiental e uso sustentável dos recursos naturais, valorização do 

patrimônio natural e imaterial e atributos turísticos da APA de Guadalupe. 

A definição de Plano de Manejo advém do SNUC – Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza, criado pela Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000, e regulamentado 

pelo Decreto n° 4.340, de 22 de agosto de 2002. Como Unidade de Conservação de Uso 

Sustentável, a APA de Guadalupe tem como objetivo fundamental compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 

Basicamente seus usos devem ser disciplinados e com os limites estabelecidos pelas suas 

condições de importância e de fragilidade ambiental.  

O Plano de Manejo vem atender à necessidade de gerenciamento ambiental da APA, 

submetida à pressão demográfica pela expansão de oportunidades econômicas 

proporcionadas pelo turismo e pelo crescimento urbano, convivendo ainda com a 

monocultura canavieira e o crescimento de áreas de assentamentos da Reforma Agrária. 

Para isso, dois instrumentos são essenciais: o Zoneamento da Unidade e os Programas de 

Ação. 

Os Programas de Ação organizam o conjunto de subprogramas com suas respectivas 

atividades, a serem realizadas para alcançar os objetivos da APA, de acordo com estratégias 

estabelecidas. Os objetivos de cada subprograma corresponderão a projetos a serem 

elaborados e conduzidos ao longo do período previsto, de acordo as prioridades apontadas. 

Na sua formulação, foram considerados os espaços institucionais, os mecanismos e os 

instrumentos legais já existentes na área e as parcerias, existentes ou potenciais, que 

viabilizarão o sucesso das iniciativas. 

É importante enfatizar que a execução dos programas do Plano de Manejo da APA de 

Guadalupe não deve ser entendida como responsabilidade um único órgão, mas sim como 
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resultado de ações integradas de diversos órgãos de governo e da sociedade civil, catalisadas 

pelo Conselho Gestor e articuladas pela equipe técnica da APA de Guadalupe. 

As ações propostas procuraram levar em consideração a necessidade de fortalecer o sistema 

de gestão, possibilitar o monitoramento constante e a ampla divulgação de informações 

ambientais, garantir a conservação e restauração dos recursos ambientais e incentivar o 

desenvolvimento de práticas produtivas sustentáveis. 

 

Recife, novembro de 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Unidade Executora

Estadual do

PRODETUR DE

PERNAMBUCO     

 

 SUMÁRIO  

 Introdução 06 

 Capítulo 1 - Programa de Administração e Gestão  09 

 Capítulo 2 - Programa de Comunicação e Educação Ambiental 17 

 Capítulo 3 - Programa de Monitoramento e Controle Ambiental 22 

 Capítulo 4 - Programa de Apoio aos Sistemas Produtivos Sustentáveis 31 

 Capítulo 5 - Programa de Desenvolvimento de Turismo Sustentável 34 

 Capítulo 6 - Programa de Recuperação e Conservação Ambiental 43 

 Anexos 48 

   



 

Unidade Executora

Estadual do

PRODETUR DE

PERNAMBUCO     

6 

Rua Hermógenes de Morais, 120 - Madalena – CEP 50.610-160 – Recife-PE 
Fone/Fax: (81) 3445-7033 – CNPJ: 70.073.275/0001-30 – E-mail: geosistemas@ geosistemas.com.br 

 

INTRODUÇÃO 

Os PROGRAMAS DE AÇÕES correspondem a uma das fases do Plano de Manejo, 

contemplando sugestões e recomendações que, a critério da CPRH – Agência Estadual de 

Meio Ambiente juntamente ao Conselho Gestor da APA, devem ser observadas e 

implementadas.  

Para tanto, são propostas ações visando estabelecer a continuidade do processo, com 

contínua avaliação dos resultados alcançados. Esse grupo de ações deve subsidiar o sistema 

de gestão, incorporando proposições para viabilizar a efetivação do Plano de Manejo. 

Para a promoção desses objetivos, a Agência Estadual do Meio Ambiente e a Geosistemas 

promoveram no dia 08 de julho de 2011, em Tamandaré, uma oficina de planejamento com 

o objetivo de subsidiar a elaboração do Plano de Manejo da APA de Guadalupe. Delas 

participaram lideranças da região e representantes das principais instituições envolvidas 

com a APA. Em anexo, ao final do volume, apresenta-se a memória da oficina de 

planejamento da APA. 

Foram definidos os critérios para o desenvolvimento dos subprogramas, em função de linhas 

estratégicas de programas, que foram de duas naturezas: programas estruturadores, 

relativos ao próprio modus operandi da gestão da APA de Guadalupe, relacionados às suas 

atribuições e competências, e programas que objetivam desenvolver ações estratégicas, 

focadas nos objetivos da APA e no equacionamento dos problemas identificados nos 

diagnósticos do Plano de Manejo. 

Os programas propostos são: 

Programas estruturadores: 

- Administração e Gestão 

- Comunicação e Educação Ambiental 

- Monitoramento e Controle Ambiental 

Programas de ações estratégicas: 
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- Apoio aos Sistemas Produtivos Sustentáveis  

- Desenvolvimento de Turismo Sustentável 

- Recuperação e Conservação Ambiental 

Para cada programa foram propostos subprogramas que reúnem atividades a serem 

desenvolvidas, em horizonte de tempo definido, após discussões com a equipe técnica de 

elaboração, a Unidade de Gestão de Unidades de Conservação/CPRH e a Gestão da APA de 

Guadalupe. 

A partir das linhas de ação, os participantes estabeleceram a relação das instituições com 

potencial de envolvimento na gestão da APA, indicando o tipo de apoio potencial das 

mesmas, definindo a prioridade de cada subprograma e seu período de implantação.  

 O estabelecimento de prioridades não se prendeu à importância intrínseca das ações, mas 

às condições reais de implementação e a sua característica como estruturadoras, 

possibilitando a implementação de outras ações.  Assim, como prioridade Muito Alta foram 

classificadas as ações que devem ser implementadas até seis meses após a aprovação do 

Plano de Manejo da Unidade; prioridade Alta refere-se às ações a serem implementadas no 

primeiro ano de execução do Plano e, como prioridade Média estão aquelas a serem 

desenvolvidas nos três primeiros anos. 

As avaliações realizadas pela equipe, o zoneamento, a Oficina de Planejamento e as reuniões 

com os técnicos da CPRH (Unidade de Gestão de Unidades de Conservação), realizadas em 

junho e julho de 2011, indicaram o conjunto de temas em programas e subprogramas 

apresentados no Quadro 1.  
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Quadro 1 - Relação de Programas e Subprogramas Propostos para a APA de Guadalupe 

PROGRAMA SUBPROGRAMA PRIORIDADE 
IMPLANTAÇÃO - ano 

  1        2        3       4       5   

Administração e 
Gestão 

Acompanhamento do Plano de 
Manejo 

Muito Alta      

Captação de Recursos Financeiros Muito Alta      

Articulação Interinstitucional Muito Alta      

Fortalecimento do Conselho Gestor 
e Municípios para a Gestão 

Ambiental 
Alta      

Comunicação e 
Educação Ambiental 

Comunicação Social e Educação 
Ambiental 

Muito Alta      

Comunicação Visual Alta      

Monitoramento e 
Controle Ambiental 

Monitoramento da Qualidade da 
Água 

Alta      

Emergência ambiental em caso de 
incêndios 

Alta      

Fiscalização Muito Alta      

Monitoramento dos Recifes Muito Alta      

Apoio aos Sistemas 
Produtivos 

Sustentáveis 
Apoio à Produção Sustentável Alta      

Desenvolvimento 
de Turismo 
Sustentável 

Educação ambiental e patrimonial 
voltada para o turismo 

Muito Alta      

Fortalecimento para a Gestão do 
Turismo 

Muito Alta      

Ordenamento do Turismo no Rio 
Formoso e área marinha 

Muito Alta      

Certificação para Equipamentos 
Turísticos 

Média      

Recuperação e 
Conservação 

Ambiental 

Conservação de Ecossistemas Alta      

Recuperação de Áreas Degradadas Alta      
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SUBPROGRAMA - ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE MANEJO DO DA APA DE GUADALUPE 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1.  DESIGNAÇÃO DO SUBPROGRAMA 1.2. PRIORIDADE 
1.3. ÁREAS 
PRIORITÁRIAS 

1.4. PERÍODO DE 
IMPLANTAÇÃO  

ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE 
MANEJO 

Muito Alta Todas 5 anos 

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1. JUSTIFICATIVA 

A implementação do Plano de Manejo da APA de Guadalupe necessita ser gradativa e 
sistematicamente aprimorada, o que requer monitoramento e avaliação que assegurem a 
interação entre o planejamento e a execução, possibilitando corrigir desvios e retroalimentar 
permanentemente todo o processo de gestão.   

2.2.  OBJETIVOS 

O acompanhamento do Plano de Manejo contribuirá para ajustar qualquer defasagem que 
porventura exista entre as atividades previstas e as implementadas, possibilitando: 

I. Verificar e corrigir a execução das atividades programadas. 
II. Contribuir para a programação de atividades de cada Plano Operativo Anual. 
III. Fornecer uma visão global da implementação do Plano de Manejo como forma de dar 
satisfação à sociedade e permitir sua revisão. 

2.3 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Deverá ser elaborada uma “matriz de indicadores”, resumindo todos os indicadores de metas dos 
programas deste Plano de Manejo, para que os resultados obtidos sejam registrados de acordo 
com os cronogramas propostos. Ao final de cada ano, os resultados deverão ser discutidos em 
reunião do Conselho Gestor e divulgados à comunidade, por meio de nota à imprensa e site oficial. 

2.4 RESULTADOS ESPERADOS 

-Monitoramento constante da eficiência da gestão da APA de Guadalupe na administração da 
Unidade, no monitoramento e controle ambiental, no licenciamento, no provimento de recursos 
humanos e recursos financeiros e melhoria em infraestrutura; 
-Metas planejadas aferidas através de seus indicadores e dos seus objetivos propostos e 
identificação de pontos que inibiram o sucesso da tarefa e aqueles que o facilitaram; 
-Programas do Plano de Manejo com ajustes necessários; 
-Relatório Anual de Avanço na implantação do Plano de Manejo; 
-Plano de Manejo atualizado e revisto após cinco anos de sua vigência. 

2.5 INDICADORES 

-Número de subprogramas previstos e implementados; 
-Relatório anual da avaliação; 

2.6 RESPONSÁVEIS E PARCEIROS 

Gestor e Conselho Gestor da APA. 

3. FONTES DE FINANCIAMENTO 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DE FONTES DE FINANCIAMENTO PARA AS AÇÕES PREVISTAS 

Recursos orçamentários da CPRH 
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SUBPROGRAMA - CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS  
 
1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1.  DESIGNAÇÃO DO 
SUBPROGRAMA 

1.2. PRIORIDADE 
1.3. ÁREAS 
PRIORITÁRIAS 

1.4. PERÍODO DE 
IMPLANTAÇÃO 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
FINANCEIROS 

Muito Alta Todas 
5 anos (atividade 

intensiva nos primeiros 
dois anos) 

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1. JUSTIFICATIVA 

A efetiva implementação do Plano de Manejo da APA de Guadalupe depende da provisão de 
recursos suficientes que devem ser previstos e dimensionados de forma adequada, com recursos 
estaduais orçamentários e apoio de diferentes agentes financeiros e patrocinadores. 

2.2.  OBJETIVOS 

Proporcionar o aporte financeiro necessário para promover a implementação das ações propostas 
no Plano de Manejo. 

2.3 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Buscar o apoio de entidades governamentais e de direitos privados para o estabelecimento e 
desenvolvimento dos programas previstos neste plano de manejo; 
- Empreender esforços para identificar e contatar possíveis patrocinadores interessados em 
desenvolver projetos e ações na APA, exceto instituições que atuem em desacordo com os 
objetivos da APA. 
- Criar uma câmara técnica do Conselho Gestor da APA, encarregada de dinamizar as ações de 
captação de recursos, com identificação de agentes financiadores e patrocinadores e elaboração 
de projetos; 
- Adequar o planejamento orçamentário anual às demandas e prioridades identificadas no Plano de 
Manejo; 
- Viabilizar o estabelecimento de parcerias, visando à implantação das ações gerenciais; 
- Atuar junto às instituições governamentais e não governamentais para desenvolvimento de ações 
conjuntas, visando à obtenção de financiamento para programas previstos no plano de manejo; 
- Desenvolver e enviar projetos de captação de recursos para instituições de fomento a pesquisa e 
desenvolvimento, bem como identificar editais, dotação orçamentária de programas e ementas 
parlamentares para submeter os programas e projetos da APA. 
- Avaliar os passivos ambientais e legais existentes na área da APA, bem como sua respectiva forma 
de compensação ambiental; 
- Articular palestras periódicas de divulgação da APA e de seus problemas ambientais, a fim de 
buscar apoio de potenciais parceiros. 
- Identificar oportunidades e apoiar a implementação de projetos de pagamento de serviços 
ambientais que possam contribuir para consecução dos objetivos da APA e concretização das 
atividades propostas em programas deste Plano de Manejo. 

2.4 RESULTADOS ESPERADOS 

- Plano orçamentário anual para realização das atividades da APA; 
- Captação de recurso de diversas fontes; 
- Projetos aprovados e em andamento. 
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2.5 INDICADORES 

- Projetos em andamento; 
- Arrecadação de recursos para viabilização de projetos; 
- Número de projetos propostos aprovados. 

2.6 RESPONSÁVEIS E PARCEIROS 

Coordenado pelo gestor da APA, com apoio da UGUC e de gestores de programas da CPRH e 
SEMAS. 

3. FONTES DE FINANCIAMENTO 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DE FONTES DE FINANCIAMENTO PARA AS AÇÕES PREVISTAS 

Recursos orçamentários da CPRH 
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SUBPROGRAMA - ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL 
 
1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1.  DESIGNAÇÃO DO 
SUBPROGRAMA 

1.2. PRIORIDADE 
1.3. ÁREAS 
PRIORITÁRIAS 

1.4. PERÍODO DE 
IMPLANTAÇÃO 

ARTICULAÇÃO 
INTERINSTITUCIONAL 

Muito Alta Todas 5 anos 

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1. JUSTIFICATIVA 

O sucesso da gestão da APA de Guadalupe depende, em boa parte, da troca sistemática de 
informações e da construção compartilhada de ações por todos os atores envolvidos no processo. 

2.2.  OBJETIVOS 

Criação de sistema de trabalho que assegure planos de ação operativos e cooperativos entre as 
instituições que atuam na APA. 

2.3 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Fortalecer e valorizar a participação das entidades integrantes do Conselho Gestor em atividades 
na APA, voltadas à consecução dos seus objetivos; 
- Estreitar as relações entre os municípios, proporcionando oportunidades para fóruns sobre meio 
ambiente e desenvolvimento sustentável; 
- Apoiar os municípios na elaboração e implantação da Agenda 21; 
- Incentivar a criação de consórcios intermunicipais para a contratação de técnicos especializados 
no trato da questão ambiental; 
- Estimular gestores públicos municipais para criação de incentivos a serem aplicados na 
conservação e desenvolvimento sustentável na APA e entorno; 
- Buscar oportunidades para celebração de convênios de cooperação com diferentes órgãos da 
administração pública e entidades governamentais e não governamentais; 
- Propor aos gestores públicos temas de interesse da APA para inclusão nos planos e metas 
governamentais;  
- Acompanhar a elaboração e execução de planos diretores em consonância com o estabelecido no 
Plano de Manejo da APA, priorizando as questões ambientais; 
- Sensibilizar os agentes sociais locais para questões ambientais; 
- Identificar as ações interinstitucionais de turismo, educação ambiental, fiscalização sanitária, 
fiscalização marítima, pesquisa e extensão rural já existentes nos municípios, efetuando contatos 
com o objetivo de estabelecer novas parcerias; 
- Colaborar com iniciativas de sindicatos e associações, voltadas à produção sustentável e à 
educação ambiental.  
- Articular com diversos órgãos, cursos de capacitação e extensão para a mão-de-obra local, 
contemplando as questões sócio-ambientais detalhadas no Plano de Manejo. 
- Constituir parcerias com instituições de ensino e pesquisa para o desenvolvimento de trabalhos 
de graduação e pós-graduação e realização de estágios nas diversas áreas do conhecimento o 
voltadas à conservação ambiental e às práticas sustentáveis.   
- Identificar entidades sociais em atuação na APA de Guadalupe, elaborando cadastro com 
contatos e área de atuação. 
- Solicitar meios para uma atuação ampla e efetiva da CIPOMA no território da APA. 
- Incentivar a criação dos Planos de Contingência municipais, com participação de técnicos da APA 
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juntamente com a Defesa Civil.  

2.4 RESULTADOS ESPERADOS 

-Acordos e convênios celebrados com parceiros estratégicos; 
-Prioridade da APA de Guadalupe nas políticas públicas estaduais e municipais para o meio 
ambiente e desenvolvimento sustentável; 
-Realização de pesquisas, com ampla divulgação de resultados, nas áreas de diagnósticos e 
conservação da biodiversidade, recuperação ambiental, monitoramento ambiental, educação 
ambiental, turismo, entre os vários temas prioritários na APA. 

2.5 INDICADORES 

- Número de convênios e cooperações formalizadas; 
- Número de ações desenvolvidas em parceria com outras instituições. 

2.6 RESPONSÁVEIS E PARCEIROS 

Coordenado pelo gestor da APA, com apoio de prefeituras municipais, IPA, IFPE, SEBRAE, SENAR e 
ONGs. 
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SUBPROGRAMA - FORTALECIMENTO DO CONSELHO GESTOR E DOS MUNICÍPIOS PARA A 

GESTÃO AMBIENTAL 
 
1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1.  DESIGNAÇÃO DO 
SUBPROGRAMA 

1.2. PRIORIDADE 
1.3. ÁREAS 
PRIORITÁRIAS 

1.4. PERÍODO DE 
IMPLANTAÇÃO 

FORTALECIMENTO DO CONSELHO 
GESTOR DA APA E DOS 

MUNICÍPIOS PARA A GESTÃO 
AMBIENTAL  

Alta Todas 5 anos 

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1. JUSTIFICATIVA 

É necessária uma visão integrada no contexto da gestão ambiental por parte daqueles que 
comandam e discutem as questões municipais. Para tanto, é necessário que haja uma preparação 
de técnicos da gestão municipal e de membros do Conselho Gestor da APA de Guadalupe para a 
elaboração/adoção de instrumentos que auxiliem o planejamento, a gestão ambiental e a tomada 
de decisão, de modo a equacionar problemas, ordenar as atividades, fortalecer a cooperação 
interinstitucional e possibilitar a participação efetiva de todos os segmentos atuantes no setor 
ambiental. 

2.2.  OBJETIVOS 

- Promover a formação/atualização de membros do Conselho Gestor da APA e gestores municipais 
para o planejamento integrado da gestão ambiental articulando ações de diferentes secretarias 
municipais; 
- Instrumentalizar gestores municipais e membros do Conselho Gestor da APA para a gestão 
ambiental em áreas rurais e urbanas; 
- Instrumentalizar gestores municipais e membros do Conselho Gestor da APA para o uso 
adequado dos instrumentos de planejamento e gestão ambiental (níveis: municipal, APA de 
Guadalupe, estadual e nacional). 

2.3 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Capacitação de gestores municipais e membros do Conselho Gestor da APA para o planejamento 
integrado da gestão ambiental, articulando ações de diferentes secretarias municipais. 
- Capacitação de gestores municipais e membros do Conselho Gestor da APA para a gestão 
ambiental em áreas rurais e urbanas considerando os instrumentos de planejamento e gestão 
ambiental municipal (níveis: municipal, APA de Guadalupe, estadual e nacional). 

- Criação de comissão de elaboração e monitoramento de projetos. 
- Capacitação de membros do Conselho Gestor da APA em Mediação de Conflitos, Conhecimento 
de Experiências Exitosas de Conselhos Gestores de APA e Legislação Ambiental e Urbana 

2.4 RESULTADOS ESPERADOS  

- Formação de equipes técnicas capazes de planejar a gestão ambiental municipal nos municípios 
que compõem a APA de Guadalupe. 
- Organização de um sistema municipal de meio ambiente. 

2.5 INDICADORES 

-Número de capacitações realizadas. 

2.6 RESPONSÁVEIS E PARCEIROS 

Prefeituras Municipais e CPRH. 
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3. FONTES DE FINANCIAMENTO 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DE FONTES DE FINANCIAMENTO PARA AS AÇÕES PREVISTAS 

Recursos orçamentários e recursos captados junto a fontes financiadoras de projetos. 
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Capítulo 2  

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 
 

Subprograma - Comunicação Social e Educação Ambiental 

Subprograma - Comunicação Visual 
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SUBPROGRAMA - COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1.  DESIGNAÇÃO DO 
SUBPROGRAMA 

1.2. PRIORIDADE 
1.3. ÁREAS 
PRIORITÁRIAS 

1.4. PERÍODO DE 
IMPLANTAÇÃO 

COMUNICAÇÃO SOCIAL E 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Muito Alta Todas 5 anos 

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1. JUSTIFICATIVA 

O desenvolvimento da sensibilização ambiental e da participação pró-ativa na gestão da APA é uma 
necessidade real para o desenvolvimento dos demais programas. Portanto, a realização de ações 
para professores, moradores e empresários voltadas para o conhecimento da realidade no que se 
refere aos problemas e potencialidades existentes naturais, culturais e econômicas na APA de 
Guadalupe, deverá despertar na comunidade residente uma mudança de atitude em relação à 
importância da conservação ambiental, do uso sustentável dos recursos ambientais e da 
minimização de impactos negativos na APA, tornando possível o desenvolvimento de um ambiente 
capaz de manter as atividades e a população local, possibilitando a sua sustentabilidade.  

2.2.  OBJETIVOS 

Estruturar e implementar as ações de comunicação e educação ambiental da APA de Guadalupe, 
com atividades formais e não formais, definindo diretrizes e meios para ampla informação sobre os 
objetivos da APA, seus principais valores ambientais e as formas de desenvolver o protagonismo 
ambiental dos residentes, empresários e veranistas. 

2.3 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Promover, na sede da APA, eventos de informação ambiental, percepção da natureza e da 
cultura, em calendário previamente definido e amplamente divulgado. 
- Promover atividades culturais e lúdicas, tratando de conservação ambiental, consumo e produção 
de resíduos, coleta seletiva e reciclagem, em espaços escolares e comunitários. 
- Capacitar professores das redes de ensino público e privado e lideranças políticas e empresariais 
para a análise e atuação na conservação ambiental e gestão do ambiente. 
- Promover a sensibilização de proprietários rurais sobre a importância das matas ciliares como 
corredores biológicos e sobre a aplicação prática do Código Florestal. 
- Promover campanhas para produção, distribuição e plantio de mudas de espécies nativas com 
apoio das prefeituras municipais. 
- Promover a interação e o conhecimento da comunidade para o desenvolvimento dos demais 
programas integrantes deste Plano de Manejo, servindo-lhe de apoio. 
- Apoiar a elaboração e a implementação de programa de educação ambiental para os municípios 
da APA de Guadalupe, contextualizado a realidade local e a condição de Unidade de Conservação. 
- Procurar conhecer, apoiar e participar de eventos educativos das comunidades e instituições 
localizadas na APA e no seu entorno. 
- Articular com escolas, comércio, empreendimentos do setor turístico, organizações religiosas ,  
sociais e populações tradicionais (quilombolas do Engenho Siqueira), ações de educação ambiental 
direcionadas para a sustentabilidade da APA.  
- Promover campanhas educativas junto aos produtores rurais da APA prevenindo danos 
ambientais. 
- Articular junto aos órgãos estaduais responsáveis para a realização de campanhas periódicas de 
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sensibilização sobre comércio e uso dos agrotóxicos, enfatizando os perigos para a saúde humana e 
os riscos ao meio ambiente. 
- Desenvolver atividades educativas e preventivas de incêndios nas comunidades e propriedades 
rurais da APA, dedicando especial atenção a estas áreas nos períodos de maiores riscos de 
queimadas. 
- Divulgar o Plano de Manejo junto às comunidades da APA e entorno, notadamente o seu 
zoneamento e os programas. 
- Divulgar a legislação ambiental vigente como o SNUC, Código Florestal e Lei de Crimes 
Ambientais, além da legislação ambiental do estado de Pernambuco, como instrumentos de 
controle ambiental na APA e no seu entorno. 
- Desenvolver campanha para sensibilizar a população local a colaborar com a APA, por meio de 
denúncias telefônicas, sobre qualquer tipo de infração ambiental presenciada pelos mesmos.  
- Disponibilizar informações, com base no banco de dados da APA, nas atividades de educação 
ambiental, a missão, os atributos naturais, a importância para a conservação da biodiversidade 
local-regional e nacional, os tipos de problemas, os programas e soluções que estão sendo 
adotadas, entre outros. 
- Capacitar os funcionários, voluntários, parceiros e estagiários para atuarem na implantação deste 
Programa. 
- Implantar um endereço eletrônico para divulgar a APA. 
- Divulgar as condições de balneabilidade das praias inseridas na APA. 
- Promover a comunicação social e educação para a prevenção e segurança de desastres naturais. 

2.4 RESULTADOS ESPERADOS 

- Programa de Educação Ambiental formulado e em andamento, adequado e contextualizado às 
condições socioambientais da APA de Guadalupe. 
- Grande parte da comunidade de residentes e visitantes da APA sensibilizada ambientalmente e 
capaz de exercer o protagonismo ambiental na minimização dos problemas. 
- Melhoria das condições ambientais gerais da APA e da participação pró-ativa na gestão. 

2.5 INDICADORES 

-Número de eventos, atividades e campanhas realizadas; 
-Número de participantes das atividades; 
-Número de ocorrências/denúncias relacionadas à infração ambiental. 

2.6 RESPONSÁVEIS E PARCEIROS 

Coordenado pelas responsáveis pelo Programa de Comunicação e Educação Ambiental da APA de 
Guadalupe, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), Secretarias Municipais de 
Educação e Meio Ambiente e ONGs. 

3. FONTES DE FINANCIAMENTO 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DE FONTES DE FINANCIAMENTO PARA AS AÇÕES PREVISTAS 

SEMAS, patrocinadores privados, órgãos de fomento a projetos.  
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SUBPROGRAMA - COMUNICAÇÃO VISUAL 
 
1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1.  DESIGNAÇÃO DO 
SUBPROGRAMA 

1.2. PRIORIDADE 
1.3. ÁREAS 
PRIORITÁRIAS 

1.4. PERÍODO DE 
IMPLANTAÇÃO 

COMUNICAÇÃO VISUAL Alta Todas 5 anos 

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1. JUSTIFICATIVA 

A APA de Guadalupe depende de uma articulação de processos de comunicação dinâmica e efetiva 
com a rede de parceiros e usuários, de modo a viabilizar o compartilhamento de experiências 
visando à compreensão do cenário socioambiental. A identidade da APA de Guadalupe poderá ser 
consolidada por meio de processo de comunicação visual, com sinalização ambiental e turística 
adequada.  

2.2.  OBJETIVOS 

- Divulgar a identidade visual da APA, a partir da logomarca já existente; 
- Atualizar e implantar projeto gráfico para placas informativas e de orientação turística e 
ambiental. 

2.3 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Divulgação da logomarca da APA de Guadalupe, para conhecimento de moradores e visitantes, 
através de produção e ampla divulgação de material informativo e educativo, em stands 
itinerantes em locais de grande fluxo de pessoas nos quatro municípios da APA. 
- Identificação de cenários naturais relevantes, elementos representativos e significantes para o 
desenvolvimento dos programas e materiais que envolvem a comunicação visual. 
- Implantar sistema de comunicação visual, abrangendo sistema de sinalização interno e externo, 
sinalização turística, identificação de cenários naturais relevantes e áreas legalmente protegidas. 
- Promover periodicamente a remoção, mudança ou renovação das placas de sinalização. 
- Solicitar ao DNIT a aposição de placas indicativas nos limites da APA. 
- Elaborar material gráfico informativo (folheto, folder, cartilha, cartaz, banner, audiovisual, entre 
outros) sobre objetivos e cuidados na conservação dos recursos naturais e patrimoniais , além de 
material institucional sobre a APA, para divulgar sua missão, normas e zoneamento, 
funcionamento e contatos do Centro de Visitantes. 
- Criar material padronizado para campanhas publicitárias, material de divulgação e placas 
informativas sobre atropelamentos de fauna. 
- Adequar o sistema de sinalização turística e placas informativas ao Guia Brasileiro de Sinalização 
Turística, respeitando as situações impostas por normas específicas. 
- Promover concurso cultural visando escolher espécies-símbolos da Unidade de Conservação, a 
fim de criar um espaço de discussão e conscientização a respeito da importância da necessidade da 
conservação.  

2.4 RESULTADOS ESPERADOS 

Divulgação da identidade visual da APA de Guadalupe, com ampla sinalização com vistas ao 
conhecimento de moradores e visitantes e produção de material informativo e educativo. 

2.5 INDICADORES 

- Número de placas implantadas no perímetro da Unidade. 
- Quantidade de material educativo produzido e distribuído. 
- Número de peças de divulgação desenvolvidas. 
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2.6 RESPONSÁVEIS E PARCEIROS 

CPRH, DNIT, DER, FUNDARPE, SETUR, empresas privadas e ONG. 

3. FONTES DE FINANCIAMENTO 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DE FONTES DE FINANCIAMENTO PARA AS AÇÕES PREVISTAS 

Recursos orçamentários e recursos captados junto a fontes financiadoras de projetos. 
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Capítulo 3  

PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE 

AMBIENTAL 
 

Subprograma - Monitoramento da Qualidade da Água 

Subprograma - Emergência ambiental em caso de incêndios 

Subprograma - Fiscalização  

Subprograma - Monitoramento dos Recifes 
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SUBPROGRAMA - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA 
 
1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1.  DESIGNAÇÃO DO 
SUBPROGRAMA 

1.2. PRIORIDADE 
1.3. ÁREAS 

PRIORITÁRIAS 
1.4. PERÍODO DE 
IMPLANTAÇÃO 

MONITORAMENTO DA 
QUALIDADE DA ÁGUA 

Alta Todas 5 anos 

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1. JUSTIFICATIVA 

O monitoramento da qualidade de água proposto para a área da APA de Guadalupe permitirá 
acompanhar a evolução das condições de qualidade de água ao longo do tempo, e também 
identificar possíveis fatores e agentes que interferem na qualidade da água na APA. 

2.2.  OBJETIVOS 

Estabelecer o monitoramento da qualidade de água, observando-se os níveis aceitáveis de 
potabilidade e de outros usos, conforme a Política Nacional de Recursos Hídricos, promulgada pela 
Lei n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997, a chamada Lei das Águas. O estado de Pernambuco dispõe 
de legislação específica: Lei nº 12.984 de 30 de dezembro de 2005 que trata da Política Estadual de 
Recursos Hídricos e do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e Resolução do 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CPRH nº 10, de 03 de dezembro de 2009, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de realização de análises físico-químicas e bacteriológicas. 

2.3 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Implementar pontos de coleta de água para análises realizadas pela CPRH no seu programa de 
monitoramento qualidade de água, levando em consideração as bacias hidrográficas e a localização 
das usinas e centros urbanos, com objetivo de detectar fontes poluidoras. 
-Criação e manutenção de plantão de fiscalização na APA para atendimento de denúncias urgentes 
em finais de semana e feriados, com equipamentos necessários incluindo sonda multiparâmetro 
para análise da água. 
- Aquisição e manutenção de bóias e embarcações para fiscalização marítima e destacamento de 
agentes de fiscalização para as ações integradas. 
- Indicar, a partir dos dados do monitoramento, providências concretas que alimentem o 
subprograma de fiscalização e demais programas. 
- Promover o monitoramento da balneabilidade das praias inseridas na APA. 

2.4 RESULTADOS ESPERADOS 

Monitoramento da qualidade da água superficial da APA de Guadalupe de forma a manter os 
padrões de qualidade admitidos pela legislação. 

2.5 INDICADORES 

-Número de avaliações periódicas da qualidade da água; 

2.6 RESPONSÁVEIS E PARCEIROS 

CPRH, Compesa, Secretária Estadual de Recursos Hídricos, Gestão da APA de Guadalupe, 
Prefeituras Municipais, Universidades. 

3. FONTES DE FINANCIAMENTO 

3.1 Identificação de Fontes de Financiamento para as ações previstas: 

Recursos orçamentários e recursos captados junto a fontes financiadoras de projetos. 
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SUBPROGRAMA - EMERGÊNCIA AMBIENTAL EM CASO DE INCÊNDIOS 
 
1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1.  DESIGNAÇÃO DO 
SUBPROGRAMA 

1.2. PRIORIDADE 
1.3. ÁREAS 

PRIORITÁRIAS 
1.4. PERÍODO DE 
IMPLANTAÇÃO 

EMERGÊNCIA AMBIENTAL EM 
CASO DE INCÊNDIOS  

Alta Todas 4 anos 

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1. JUSTIFICATIVA 

Na área da APA de Guadalupe ocorrem incêndios nas faixas de domínio das rodovias e nos 
remanescentes florestais ou áreas naturais em recuperação, tanto de origem acidental quanto 
criminosa, na maioria das vezes relacionados à tradicional prática da queima da cana para colheita 
ou a queima de restos de cultura para preparo do terreno.  

2.2.  OBJETIVOS 

Dotar a gestão da APA dos mecanismos e estratégias necessárias para atender casos de 
emergência ambiental como incêndios. 

2.3 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

-Produção e distribuição de material educativo e produção de campanha de rádio sobre cuidados 
na prevenção e combate de incêndios. 
- Elaborar um plano de ação para incêndios florestais, envolvendo prevenção e combate. 
- Apoiar a montagem de Brigadas de Combate a Incêndios Florestais com voluntários e 
funcionários, aptos inclusive a atuarem em outras emergências ambientais (contaminação e 
desastres naturais). 
- Promover curso de capacitação em combate a incêndios para todos os funcionários da APA e 
demais brigadistas, inclusive voluntários. 
- Dispor de equipamentos de proteção individuais (EPIs) para os brigadistas com capacetes, 
máscaras com filtro contra gases, cantis, óculos de neoprene, hermético, botas de cano alto, 
uniformes, luvas de couro e cintos, moto-bomba de alta pressão, roçadeiras costais portáteis, 
binóculos, bombas costais flexíveis, pinga fogo, enxadas, rastelos, enxadões, pás, motosserras, 
abafadores comuns, abafadores tipo chicote, EPI para motosserra e para a roçadeira e 100 metros 
de mangueiras para alta pressão. 
- Dispor de kit de primeiros socorros, GPS, lanternas e rádios HT e fixos. 
- Monitorar focos de incêndio, fazendo relatórios com informações de localização e data dos focos, 
depositando no banco de dados da APA. 
- Orientar, por meio do programa de comunicação ambiental, aos proprietários rurais que desejem 
efetuar queimadas controladas, os procedimentos junto ao IBAMA e/ou à CPRH e demais órgãos 
de fiscalização. 
- Normatizar a necessidade do gestor da APA ser informado das intenções, locais e datas de onde 
serão efetuadas as queimadas controladas. 

2.4 RESULTADOS ESPERADOS 

- Plano de combate a incêndio florestal elaborado. 
- Brigadas de combate a incêndios florestais capacitadas e devidamente equipadas. 
-Focos de incêndios identificados e monitorados. 
- Pessoal capacitado na prevenção e combate de incêndios florestais. 
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2.5 INDICADORES 

- Número de integrantes de brigadas capacitados e com equipamentos. 
- Relatório de monitoramento de queima controlada e de focos de incêndio. 

2.6 RESPONSÁVEIS E PARCEIROS 

 

3. FONTES DE FINANCIAMENTO 

3.1 Identificação de Fontes de Financiamento para as ações previstas: 

Recursos orçamentários e recursos captados junto a fontes financiadoras de projetos. 
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SUBPROGRAMA – FISCALIZAÇÃO 
 
1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1.  DESIGNAÇÃO DO 
SUBPROGRAMA 

1.2. PRIORIDADE 
1.3. ÁREAS 

PRIORITÁRIAS 
1.4. PERÍODO DE 
IMPLANTAÇÃO 

FISCALIZAÇÃO Muito Alta Todas 5 anos 

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1. JUSTIFICATIVA 

A consecução dos objetivos da APA de Guadalupe dependerá da eficácia de medidas de promoção 
de atividades consideradas adequadas à Unidade, aliada ao controle ambiental que, por sua vez, 
depende de ações de fiscalização a fim de se verificar o atendimento das normas impostas e 
eventuais infrações e crimes ambientais.  

2.2.  OBJETIVOS 

Definir estratégias para o adequado controle e fiscalização dos diversos tipos de usos, atividade e 
empreendimentos existentes e a serem implantados na APA de Guadalupe, visando o efetivo 
controle ambiental das atividades e suas decorrências, bem como o cumprimento da legislação 
pertinente, de forma integrada. 

2.3 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Efetivar e intensificar a fiscalização na APA priorizando o combate ao desmatamento, às 
queimadas, à pesca predatória, ao tráfego desordenado de embarcações e à caça; o controle de 
atividades poluentes e o cumprimento de exigências ambientais e legislação relativa às áreas de 
preservação permanente, reservas legais e uso de agrotóxicos;  
- Firmar convênios entre o Estado e os municípios delegando competências quanto à fiscalização, 
bem como promover a capacitação de técnicos municipais para atuar na fiscalização e 
monitoramento ambientais; 
- Equipar o grupo de fiscalização com rádio HT, GPS, um automóvel com tração 4x4, autotrac, rádio 
e telefone celular; 
- Dotar as equipe de fiscalização com Equipamentos de Proteção Individual (EPI), equipamentos de 
campo e primeiros socorros; 
- Buscar parcerias específicas com outras entidades como, por exemplo, a Polícia Militar , de modo 
a suprir as necessidades de controle e proteção; 
- Definir rota de fiscalização dentro do perímetro da APA; 
- Estabelecer rotina e escalas de fiscalização, bem como criar e manter plantão de fiscalização na 
APA para atendimento de denúncias urgentes em finais de semana e feriados, com equipamentos 
necessários incluindo sonda multiparâmetro para análise da água. 
- Estabelecer como rotina de trabalho, o preenchimento de relatórios diários de atividades, 
incorporando todas as informações no banco de dados da APA; 
- Formular estratégias de investigação (identificação dos problemas, fragilidades, entre outros) e de 
incursão (rotas, periodicidade, entre outros); 
- Estabelecer estratégias de monitoramento das atividades licenciadas visando à fiscalização e ao 
controle ambiental; 
- Promover a integração entre os setores de fiscalização e licenciamento (com enfoque sistêmico 
da propriedade); 
-Estabelecer o Sistema de Controle e Fiscalização Integrado com base nas estratégias definidas, 
bem como definir um método de monitoramento do sistema, visando avaliar permanentemente 
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seus resultados; 
- Elaborar proposta de fiscalização integrada com  outros órgãos federais e municipais; 
- Confecção e manutenção de Sistema de Informações Geográficas (SIG) para registro de 
ocorrências: denúncias, operações de fiscalização, fatos observados e/ou notificados; 
- Realizar estudos de capacidade de carga para a circulação em ambientes marinhos e estuarino, 
incluindo aspectos da pesca e circulação e atracação de embarcações; 
- Elaborar e regulamentar o Plano de Utilização de Substâncias Potencialmente Perigosas e 
respectivo relatório (PUSPP/RUSPP), previstos no Zoneamento da APA. 

2.4 RESULTADOS ESPERADOS 

- Sistema de controle e fiscalização implantado e avaliado permanentemente; 
- Conservação da biodiversidade e do desenvolvimento sustentável através de orientação e 
controle. 

2.5 INDICADORES 

- Número de convênios e acordos de parcerias firmados, para realização de ações de fiscalização e 
monitoramento. 
- SIG elaborado e em operação. 
- Número de infrações registradas relacionadas ao número de vistorias realizadas. 
- Relatórios de fiscalização elaborados. 
- Regulamentação do Plano de Utilização de Substâncias Potencialmente Perigosas e do Relatório  
de Utilização de Substâncias Potencialmente Perigosas, com respectivos indicadores de 
fiscalização, monitoramento e controle. 
- Estudos de capacidade de carga para a circulação em ambientes marinhos e estuarino elkaborado 
e com sistema de atualização implementado. 

2.6 RESPONSÁVEIS E PARCEIROS 

O subprograma de fiscalização será conduzido pelos analistas ambientais responsáveis pela 
coordenação e execução das atividades do Programa de Monitoramento e Controle Ambiental, 
com a parceria das equipes da CPRH, Polícia Militar de Pernambuco, ICMBio, IBAMA, ADAGRO e 
DEPOMA. 

2.7 PERÍODO DE IMPLEMENTAÇÃO  

Todo planejamento e estruturação das atividades serão feitos ao longo do primeiro ano, dando-se 
continuidade nos anos seguintes. 

3. FONTES DE FINANCIAMENTO 

3.1 Identificação de Fontes de Financiamento para as ações previstas: 

Recursos orçamentários e recursos captados junto a fontes financiadoras de projetos. 
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SUBPROGRAMA - MONITORAMENTO DOS RECIFES 
 
1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1.  DESIGNAÇÃO DO 
SUBPROGRAMA 

1.2. PRIORIDADE 
1.3. ÁREAS 

PRIORITÁRIAS 
1.4. PERÍODO DE 
IMPLANTAÇÃO 

MONITORAMENTO DOS 
RECIFES DA APA DE 
GUADALUPE  

Muito Alta Todas 5 anos 

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1. JUSTIFICATIVA 

Devido ao uso desordenado ao longo dos anos, diversos recifes brasileiros, principalmente os 
recifes costeiros como os existentes na APA de Guadalupe, estão em acelerado processo de 
degradação. Evidências indicam que o uso inadequado destes ecossistemas pela pesca, atividades 
turísticas, uso da terra na orla marítima e nas margens dos rios, e o aumento do aporte de 
sedimentos e da poluição costeira podem estar comprometendo o futuro destes ambientes. 
Programas de monitoramento de recifes costeiros são essenciais para um melhor entendimento 
dos ecossistemas recifais, qual o seu estado atual e qual a melhor forma de manejo desses 
valorosos recursos naturais.  

2.2.  OBJETIVOS 

- Proteger a biodiversidade marinha; 
- Promover a recuperação e a conservação dos recifes costeiros da APA de Guadalupe; 
- Estimular e normatizar atividades de recreação e turismo de baixo impacto ambienta;l 
- Ordenar a pesca amadora; 
- Promover a pesquisa científica e estudos compatíveis com as características da área geralmente 
afetada por atividades antrópicas; 
- Promover a educação ambiental; 
 - Contribuir para o monitoramento ambiental. 

2.3 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Monitoramento dos recifes utilizando o método do Reef Check, bem como realização de cursos 
de capacitação de atores locais para utilização do método; 
- Monitoramento da qualidade da água a partir dos seguintes parâmetros: sólidos suspensos totais, 
salinidade, temperatura e oxigênio; 
- Acompanhamento e avaliação do índice de biodiversidade local e do grau de desenvolvimento da 
fauna e flora acompanhante; 
- Aquisição e manutenção de bóias e embarcações para fiscalização marítima e destacamento de 
agentes de fiscalização para as ações integradas. 

2.4. RESULTADOS ESPERADOS 

- Redução dos impactos negativos sobre os recifes costeiros da APA 
- Recuperação da biodiversidade e do potencial pesqueiro da APA 
- Subsídios para implementação de novas áreas protegidas ao longo da APA de Guadalupe 

2.5. INDICADORES 

- Relatórios trimestrais de monitoramento. 
- Relatórios trimestrais de fiscalização e controle ambiental/ registro de ocorrências. 

2.6 RESPONSÁVEIS E PARCEIROS 

Marinha do Brasil, APA Costa dos Corais, Universidades, ICMbio, APA Guadalupe 
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2.7 PERÍODO DE IMPLEMENTAÇÃO 

5 anos 

 
3. FONTES DE FINANCIAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Identificação de Fontes de Financiamento para as ações previstas 

Governo Federal (CNPq, CAPES); Governo do Estado (FACEPE). 
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Capítulo 4  

PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS PRODUTIVOS 

SUSTENTÁVEIS 
 

Subprograma - Apoio à Produção Sustentável 
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SUBPROGRAMA - APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 
 
1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1.  DESIGNAÇÃO DO 
SUBPROGRAMA 

1.2. PRIORIDADE 
1.3. ÁREAS 
PRIORITÁRIAS 

1.4. PERÍODO DE 
IMPLANTAÇÃO 

APOIO À PRODUÇÃO 
SUSTENTÁVEL 

Alta 
Zona Rural 

Diversificada 
5 anos 

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1. JUSTIFICATIVA 

Os resultados do uso intensivo dos solos são por demais conhecidos, inclusive se traduzindo em 
redução na produção, por perdas por erosão e exaurimento dos solos, além dos graves problemas 
de contaminação dos solos e da água. No caso da pequena agricultura familiar, isso se agrava com 
a venda de produtos com baixo grau de tecnificação e valor agregado e nenhum cuidado de pós-
colheita, desvalorizando os produtos e comprometendo a qualidade de vida das famílias que 
dependem da produção rural para a sua sobrevivência. O mesmo ocorre na pesca artesanal, com 
redução dos estoques, baixa produtividade e dificuldades de comercialização. A APA de Guadalupe 
tem o grande papel catalisador de ações em direção ao desenvolvimento sustentável na sua área 
de abrangência. Para cumprir esse papel, precisa desenvolver ações de caráter estratégico, que 
viabilize os objetivos expressos no seu zoneamento. O ordenamento territorial integrado e o fiel 
cumprimento das disposições legais precisam ser alimentados por ações constantes de promoção e 
incentivo às atividades que se desenvolvem em bases sustentáveis. 

2.2.  OBJETIVOS 

- Promover o desenvolvimento sustentável junto a pequenos produtores na APA de Guadalupe por 
meio da agroecologia e outras práticas de produção agropecuária de baixo impacto ambiental, 
buscando alternativas de transformação da produção com agregação de valores socioambientais e 
geração de renda. 
- Incentivar a pesca e o extrativismo em bases sustentáveis. 

2.3 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Elaborar diagnóstico das práticas agropecuárias desenvolvidas na área da APA até o momento, 
visando elaboração de propostas de ações efetivas nessa área; 
- Articular com as instituições governamentais e não-governamentais, para apoiar tecnicamente os 
proprietários rurais da APA, no sentido de estimulá-los a adotarem práticas agroecológicas; 
- Capacitar agricultores na adoção das práticas agrícolas, florestais e de pecuária adequados aos 
objetivos da APA; 
- Auxiliar, com informação, capacitação e articulação, as estratégias de comercialização junto às 
comunidades e aos municípios; 
- Apoiar a criação de novos negócios como turismo rural e ecoturismo, integrados à produção 
primária; 
- Apoiar a realização de cursos de profissionalização nos municípios da APA, nos temas de 
fruticultura; processamento mecânico de doces e frutas; cooperativismo, entre outros; 
- Criar formas para divulgar as linhas de financiamentos disponíveis para as atividades propostas; 
- Incentivar e apoiar os produtores da APA na adoção de sistemas agroflorestais; 
- Divulgar e incentivar a adoção das formas possíveis de diversificação da produção compatíveis 
com as condições edafoclimáticas da região; 
- Envolver o poder público local e os consumidores na discussão e implantação de projetos 
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voltados a produção sustentável; 
- Divulgar técnicas alternativas para a produção de grande escala como sistema de plantio direto, 
manejo integrado de pragas, controle biológico e insumos orgânicos. 
- Capacitar pescadores e coletores para adoção de práticas adequadas à conservação dos recursos. 
- Divulgar os benefícios da utilização dos produtos orgânicos na merenda escolar dos municípios. 
- Incentivar o desenvolvimento do mercado agroecológico, segundo os princípios da economia 
solidária. 
- Incentivar a diversificação de culturas de espécies animais e vegetais produtivas adequadas ao 
ecossistema e às condições edafoclimáticas da região. 
- Apoiar as atividades extrativistas locais, tais como: coletores de caju, mangaba e marisqueiras. 
- Articular o estabelecimento de um diálogo entre o Conselho Gestor da APA e a comunidade 
Pesqueira. 

2.4 RESULTADOS ESPERADOS 

- Produtores rurais e pescadores informados e capacitados; 
- Produção agroecológica crescente, comercializada entre os moradores, equipamentos turísticos e 
turistas da APA; 
- Redução do uso de agroquímicos e de outras práticas danosas ao meio ambiente como as 
queimadas para preparo do terreno. 

2.5 INDICADORES 

- Aumento no número de projetos de sistemas produtivos agrícolas sustentáveis desenvolvidos na 
área da APA; 
- Número de cursos de capacitação. 

2.6 RESPONSÁVEIS E PARCEIROS 

CPRH, Secretaria Estadual de Agricultura, Secretarias municipais de Agricultura, Universidades, IPA, 
Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Centro Agroecológico Sabiá, APIME, Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ministério da Aquicultura e 
Pesca (MAPA). 

3. FONTES DE FINANCIAMENTO 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DE FONTES DE FINANCIAMENTO PARA AS AÇÕES PREVISTAS: 

Secretaria Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria Estadual de Agricultura e Reforma Agrária. 
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Capítulo 5  

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO 

SUSTENTÁVEL 
 

Subprograma - Educação ambiental e patrimonial voltada para o turismo 

Subprograma - Fortalecimento para a Gestão do Turismo  

Subprograma - Ordenamento do Turismo no Rio Formoso e área marinha  

Subprograma - Certificação para Equipamentos Turísticos 
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SUBPROGRAMA - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL VOLTADA PARA O TURISMO 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO SUSTENTÁVEL NA APA DE GUADALUPE 

1.1.  DESIGNAÇÃO DO 
SUBPROGRAMA 

1.2. PRIORIDADE 
1.3. ÁREAS 
PRIORITÁRIAS 

1.4. PERÍODO DE 
IMPLANTAÇÃO 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 
PATRIMONIAL VOLTADA PARA O 
TURISMO 

Muito Alta Todas 5 anos 

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1. JUSTIFICATIVA 

A APA de Guadalupe precisa desenvolver ações educativas junto às comunidades locais, 
empresários, veranistas e turistas que a frequentam, no sentido de auxiliá-los a terem uma melhor 
compreensão do meio ambiente e do patrimônio cultural da região e refletir sobre o seu potencial 
turístico e os possíveis impactos decorrentes da atividade turística. 
Estas ações, além de orientar sobre os aspectos jurídicos de usos permitidos e proibidos dos locais, 
devem promover a sensibilização desse público para que, a partir do reconhecimento de sua 
importância, seja despertado o desejo de sua preservação.  
Propõe-se a realização da educação patrimonial em complementação à de educação ambiental em 
função da educação patrimonial possuir uma metodologia própria e abordagem focada na área 
cultural. Esta ação justifica-se ainda pelo fato da APA apresentar patrimônio cultural diversificado, 
formado por bens materiais como igrejas, forte, cruzeiro, engenhos; e bens imateriais como as 
manifestações folclóricas, celebrações e artesanato, que, no entanto, são pouco aproveitados 
turisticamente, e em geral não apresentam bom estado de conservação, apesar de alguns deles 
serem tombados. 
As ações voltadas aos turistas e visitantes são necessárias para facilitar a interpretação do 
patrimônio, para que possam ter uma melhor compreensão do meio ambiente, das edificações e 
demais manifestações culturais. 

2.2.  OBJETIVO 

-Realizar ações de educação ambiental e patrimonial no intuito de promover o reconhecimento dos 
patrimônios naturais e culturais da região e consequentemente desenvolver uma consciência 
preservacionista desses bens na APA de Guadalupe; 
-Sensibilizar a comunidade, empresários e agentes turísticos sobre os impactos da atividade 
turística e como podem ser minimizados os fatores negativos e ampliados os efeitos positivos; 
-Sensibilizar a comunidade, empresários e agentes turísticos para a valorização e proteção do 
patrimônio natural e cultural, bem como promover uma reflexão sobre o papel da comunidade 
escolar diante do potencial turístico-cultural da cidade. 
-Sensibilizar a comunidade, empresários e agentes turísticos para a importância da preservação dos 
bens naturais e culturais para a sustentabilidade da atividade turística. 

2.3 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

- Capacitar professores das redes de ensino público e privado para compreensão do 
desenvolvimento do turismo na região e dos impactos positivos e negativos da atividade, para que 
possam se integrar, bem como motivar a participação dos estudantes no processo de 
desenvolvimento comunitário (exercício da cidadania); 
- Realizar oficinas com professores do ensino público e privado para que possam realizar a 
educação ambiental e aplicar a metodologia de educação patrimonial, de forma transversal, nos 
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conteúdos programáticos das disciplinas do Ensino Fundamental; 
- Realizar atividades lúdico-pedagógicas em escolas públicas (urbanas e rurais) para sensibilização 
dos estudantes sobre a preservação do meio ambiente e patrimônio cultural; 
- Realizar oficinas com empresários e agentes turísticos para discutir sobre a responsabilidade, 
ética e o compromisso com o meio ambiente e o patrimônio cultural no desenvolvimento da 
atividade turística; 
- Realizar ações de educação ambiental voltadas a comunidade local, para turistas, condutores de 
embarcações, condutores de trilhas ecológicas, agentes de turismo, bares, restaurantes e 
empreendimentos turísticos, através de oficinas, eventos e visitas técnicas. 
-Realização de capacitações para conduta consciente em ambientes recifal, manguezal e de praia, 
com atores locais. 

2.4 RESULTADOS ESPERADOS 

- Sensibilizar as comunidades locais, veranistas e turistas quanto a importância do desenvolvimento 
de um turismo sustentável na APA de Guadalupe; 
- Alertar para as ações permitidas e proibidas na APA;  
- Auxiliar na interpretação ambiental e patrimonial dos bens e locais representativos da APA, 
melhorando a qualidade da experiência dos turistas e moradores nos locais visitados; 
- Prática de um turismo de baixo impacto ambiental. 

2.5 INDICADORES 

- Número de ações educativas realizadas; 
- Número de participantes das atividades; 
- Número de escolas atendidas. 

2.6 ARRANJO INSTITUCIONAL NA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

Prefeituras Municipais, CPRH, Fundarpe, Secretaria de Turismo de Pernambuco (SETUR PE), 
Ministério do Turismo (MTur), Secretarias Municipais de Turismo e Iniciativa Privada, Petrobras 
Ambiental. 

3. FONTES DE FINANCIAMENTO 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DE FONTES DE FINANCIAMENTO PARA AS AÇÕES PREVISTAS 

Prefeituras Municipais, CPRH, Fundarpe, Secretaria de Turismo de Pernambuco (SETUR PE), 
Ministério do Turismo (MTur), e recursos captados junto a fontes financiadoras de projetos 
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SUBPROGRAMA - FORTALECIMENTO PARA A GESTÃO DO TURISMO 
 
1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1.  DESIGNAÇÃO DO 
SUBPROGRAMA 

1.2. PRIORIDADE 1.3. ÁREAS 
PRIORITÁRIAS 

1.4. PERÍODO DE 
IMPLANTAÇÃO 

FORTALECIMENTO PARA A 
GESTÃO DO TURISMO 

Muito Alta Todas 2 anos 

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1.  JUSTIFICATIVA 

O turismo precisa ser desenvolvido de forma a compatibilizar suas atividades com a conservação 
das áreas naturais e do patrimônio cultural. Para tanto, é necessário que haja uma preparação de 
técnicos da gestão municipal para a elaboração/adoção de instrumentos que auxiliem o 
planejamento e a gestão do turismo, de modo a equacionar problemas, ordenar as atividades, 
fortalecer a cooperação interinstitucional e possibilitar a participação efetiva de todos os 
segmentos atuantes no setor turístico. 

2.2.  OBJETIVO 

- Promover a formação/atualização de gestores municipais e dos membros do conselho gestor da 
APA para o planejamento integrado do turismo e sua gestão na APA; 
- Capacitar técnicos municipais, membros do conselho gestor da APA e funcionários de instituições 
parceiras para atuarem na regulamentação do turismo, com base no zoneamento da APA e na 
realização de ações de sensibilização e informação ao visitante; 
- Incentivar a comunidade para o fortalecimento dos grupos culturais, estimulando para que se 
integrem ao Programa Cultura Viva (Ministério da Cultura), possibilitando a preservação do 
patrimônio imaterial. 

2.3 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

- Realizar oficinas de formação /atualização de gestores municipais e membros do conselho gestor 
da APA para o planejamento integrado do turismo e sua gestão na APA de Guadalupe; 
- Realizar oficinas de formação em elaboração de projetos, captação de recursos e gerenciamento 

de programas e projetos. 
- Monitorar o fluxo e o perfil dos visitantes/turistas da APA. 
- Apoiar a criação de espaços públicos de conservação e lazer. 

2.4 RESULTADOS ESPERADOS 

- Formação de equipes técnicas capazes de planejar e gerir o desenvolvimento turístico nos 
municípios que compõem a APA de Guadalupe. 
- Sustentabilidade dos grupos e atrativos culturais. 

2.5 INDICADORES 

- Número de capacitações realizadas; 
- Número de programas e projetos em andamento; 
- Número de pontos de cultura. 

2.6 ARRANJO INSTITUCIONAL NA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

Prefeituras Municipais, CPRH, Secretaria de Turismo de Pernambuco (SETUR PE), SEBRAE, 
Ministério do Turismo (MTur), Programa de Regionalização do Turismo, Prodetur, Fundarpe e 
Iniciativa Privada. 
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3. FONTES DE FINANCIAMENTO 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DE FONTES DE FINANCIAMENTO PARA AS AÇÕES PREVISTAS 

Prefeituras Municipais, CPRH, Secretaria de Turismo de Pernambuco (SETUR PE), Ministério do 
Turismo (MTur), Ministério da Cultura (MinC), Fundarpe e Iniciativa Privada. 
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SUBPROGRAMA - ORDENAMENTO DO TURISMO NO RIO FORMOSO E ÁREA MARINHA  
 
1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1.  DESIGNAÇÃO DO 
SUBPROGRAMA 

1.2. PRIORIDADE 
1.3. ÁREAS 
PRIORITÁRIAS 

1.4. PERÍODO DE 
IMPLANTAÇÃO 

ORDENAMENTO DO TURISMO NO 
RIO FORMOSO E ÁREA MARINHA 

Muito Alta 

Subzona do 
Complexo 

Estuarino do 
Rio Formoso 

3 anos 

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1. JUSTIFICATIVA 

O turismo no estuário do rio Formoso assim como na praia de Tamandaré tem se intensificado nos 
últimos quatro anos com a ampliação do número visitantes, de construções, de embarcações de 
pequeno, médio e grande porte sem qualquer controle, aspecto que tem promovido problemas 
quanto à intensidade de uso da área aquática e dos corais. 
Não se observa ordenamento de fluxo de embarcações assim como a definição de pontos de 
atracação e de área para banhistas resguardando a sua segurança. No período de alta estação, 
entre dezembro, janeiro e fevereiro, com a demanda de agências de turismo e dos visitantes e 
veranistas em busca de um turismo de sol e mar, o fluxo de embarcações e de turistas se 
intensifica resultando numa forte pressão sobre o ambiente ameaçando a vida aquática assim 
como a vida daqueles que buscam as praias como lazer. 

2.2.  OBJETIVOS 

- Pesquisar e registrar a demanda turística no estuário do Rio Formoso e na praia de Tamandaré; 
- Ordenar o fluxo de embarcações e de turistas nos rios Formoso e Ariquindá, em torno dos recifes 
e na paria de Tamandaré; 
- Definir áreas de embarque, ancoragem e circulação de embarcações; 
- Monitorar o turismo no Complexo Estuarino do Rio Formoso e Tamandaré. 

2.3 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Registrar, monitorar e fiscalizar embarcações que circulam nos rios Formoso e Ariquindá, em torno 
dos recifes e nas praias de Tamandaré, Mamucabas e Porto; 
- Delimitar pontos de embarque e ancoragem nos rios Formoso e Ariquindá, em torno dos recifes e 
nas parias de Tamandaré, Mamucabas e Porto; 
- Sinalizar áreas de circulação de embarcações nos rios Formoso, Ariquindá e Tamandaré; 
- Monitorar o fluxo de visitantes nas praias de Tamandaré e Carneiros e no nos rios Formoso e 
Ariquindá. 
-Realização de estudos de capacidade de carga para a circulação em ambientes marinhos e 
estuarino, incluindo aspectos da pesca e circulação e atracação de embarcações. 

2.4 RESULTADOS ESPERADOS  

A partir do levantamento do fluxo de turistas e embarcações e do registro das embarcações que 
circulam no estuário e na área marítima (embarcações de pescadores, de veranistas e de 
empresários do turismo), espera-se monitorar e controlar o fluxo turístico no estuário do rio 
Formoso onde se dá a maior intensidade de usos turísticos, e, nas praias de Tamandaré, 
Mamucabas e Porto (estas com baixa intensidade turística). 
Com a definição de áreas de embarque e ancoragem e de circulação das embarcações por meio de 
bóias assim como de visitação dos atrativos – piscinas e restaurantes, será possível ordenar o uso 
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turístico da área estuarina e da área marítima. Todavia, vale ressaltar que esses resultados irão se 
concretizar com a implementação de programa de educação ambiental voltado para a 
sensibilização ambiental de agentes de turismo, funcionários dos bares, restaurantes e hotéis, 
condutores de embarcações, visitantes e frequentadores da Praia de Carneiros sobre a importância 
conservação dos recursos naturais e culturais da área para a manutenção do turismo local. 

2.5 INDICADORES 

- Número de embarcações cadastradas; 
- Número de turistas 
- Proporção de embarcações que obedecem à sinalização e a delimitação dos pontos de embarque 
e ancoragem 

2.6 ARRANJO INSTITUCIONAL  NA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO: 

Secretaria de Turismo do Estado, Prefeituras municipais e APA de Guadalupe. 

3. FONTES DE FINANCIAMENTO 

4.1 Identificação de Fontes de Financiamento para as ações previstas: 

Governo Federal (CNPq, CAPES); Governo do Estado (FACEPE); Recursos orçamentários da CPRH. 
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SUBPROGRAMA - CERTIFICAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 
 
1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1.  DESIGNAÇÃO DO 
SUBPROGRAMA 

1.2. PRIORIDADE 
1.3. ÁREAS 
PRIORITÁRIAS 

1.4. PERÍODO DE 
IMPLANTAÇÃO 

CERTIFICAÇÃO PARA 
EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS NA 

APA DE GUADALUPE 
Média Todas 3 anos 

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1. JUSTIFICATIVA 

O turismo na região em que está inserida a APA de Guadalupe apresenta grandes perspectivas de 
crescimento, o que acarretará numa maior pressão sobre os atrativos naturais e culturais, que são 
os fatores motivacionais para o turismo no litoral Sul do Estado.  
A implantação de um programa de certificação em turismo sustentável, baseado em sistemas de 
gestão (processos) e desempenho (metas mensuráveis), e voltado para os equipamentos turísticos, 
especialmente os meios de hospedagem, justifica-se por auxiliar na mitigação dos impactos 
ambientais, uma vez que as empresas serão estimuladas a agir com responsabilidade ambiental,  
mediante o cumprimento de padrões e normas a serem estabelecidos. 
A certificação também orienta os turistas na escolha de produtos e serviços com diferencial 
ambiental e social, por meio de selo e estratégias publicitárias orientadas a estimular o consumo 
em equipamentos certificados, o que permitirá um retorno de mídia ainda maior para a APA. 

2.2.  OBJETIVOS 

- Fomentar a gestão ambiental na área hoteleira como estratégia multiplicadora junto aos 
fornecedores, hóspedes, comunidades e funcionários; 
- Sensibilização dos equipamentos de hospedagem para a responsabilidade e a postura quanto às 
práticas ambientais com vistas à sustentabilidade da atividade turística na região e aos ganhos 
operacionais e de mercado que podem ter a partir da adesão ao programa; 
- Integrar ações de gestão ambiental nos procedimentos gerenciais comuns dos meios de 
hospedagem. 

2.3 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Definição dos padrões e normas para o programa de certificação, de acordo com a realidade dos 
equipamentos localizados na APA; 
- Realização de reuniões de ajustes com as associações locais, como a AHPREST, ADESC, e a 
Associação da Indústria Hoteleira – ABIH/PE; 
- Criar níveis diferenciados de certificação de acordo com o tamanho e a capacidade dos 
equipamentos de hospedagem; 
- Captação de empresas de hospedagem para se certificarem; 
- Avaliação dos equipamentos de hospedagem, oferecendo: 
  a) Manual de adequação ambiental, com indicadores de gerenciamento de energia, água, 

efluentes, emissões, resíduos sólidos, prestadores de serviço e fornecedores; 
  b) Capacitação de funcionários para implantação das principais ações; 
  c) Cadastro de fornecedores que declaram responsabilidade ambiental; 
- Monitoramento dos equipamentos de hospedagem certificados. 
- Qualificar os prestadores de serviços turísticos para adoção de práticas sustentáveis, através da 

realização de atividades de capacitação envolvendo jangadeiros, condutores de embarcações, 
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profissionais da rede hoteleira e condutores de trilha. 

2.4 RESULTADOS ESPERADOS  

- Sensibilização dos equipamentos turísticos para adoção de práticas sustentáveis, especialmente 
por estarem situados em Área de Preservação Ambiental; 
- Estimular agências de viagens e operadoras na identificação do selo como garantia de qualidade e 
responsabilidade ambiental; 
- Consolidar o selo como indicador para facilitar o acesso a fundos de investimentos e subsídios 
junto ao poder público. 

2.5 INDICADORES 

- Número de equipamentos certificados; 
- Níveis alcançados pelos equipamentos no programa de certificação; 
- Retorno de mídia para a região. 

2.6 ARRANJO INSTITUCIONAL NA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO: 

Prefeituras Municipais, CPRH, Secretaria de Turismo de Pernambuco (SETUR PE), SEBRAE, 
Ministério do Turismo (MTur), Associação Brasileira da Indústria Hoteleira – Regional PE (ABIH/PE), 
Prodetur e Iniciativa Privada. 

3. FONTES DE FINANCIAMENTO 

3.1 Identificação de Fontes de Financiamento para as ações previstas: 

Prefeituras municipais, CPRH, Secretaria de Turismo de Pernambuco (SETUR PE), SEBRAE, 
Ministério do Turismo (MTur), Prodetur e Iniciativa Privada. 
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Capítulo 6  

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO 

AMBIENTAL 
 

Subprograma - Conservação de Ecossistemas 

Subprograma – Recuperação de Áreas Degradadas 
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SUBPROGRAMA - CONSERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 
 
1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1.  DESIGNAÇÃO DO 
SUBPROGRAMA 

1.2. PRIORIDADE 
1.3. ÁREAS 

PRIORITÁRIAS 
1.4. PERÍODO DE 
IMPLANTAÇÃO 

CONSERVAÇÃO DE 
ECOSSISTEMAS 

Alta 

Zona Rural 
Diversificada e 

Zona de 
Proteção 
Estuarina 

5 anos 

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1. JUSTIFICATIVA 

A manutenção das áreas de ecossistemas naturais remanescentes depende em grande parte do 
emprego dos instrumentos legais, juntamente às ações de fiscalização e monitoramento 
ambientais.  Ao mesmo tempo, parcerias precisam ser estabelecidas para fortalecer a aplicação de 
institutos como as reservas legais, corredores ecológicos e unidades de conservação de proteção 
integral, para promoção da conservação dos ecossistemas. 

2.2.  OBJETIVOS 

Conservação dos ecossistemas remanescentes e aumento das áreas protegidas da APA de 
Guadalupe e incentivo às práticas sustentáveis.  

2.3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Incentivo à criação de Unidades de Conservação (UC), identificando e propondo a criação de UC 
de Proteção Integral e mobilizando e incentivando proprietários à criação de Reservas Particulares 
do Patrimônio Natural (RPPN). 
-Instituir o licenciamento de cultivo de espécies exóticas, levando em consideração o potencial 
invasor e o impacto sobre a diversidade local e a necessidade de estabelecimento de zona de 
amortecimento monitorada no entorno das áreas de cultivo; 
- Estabelecer parcerias com Universidades e outros centros de pesquisa para realização de 
diagnósticos da biodiversidade e estudos de técnicas de conservação e recuperação ambiental; 
- Viabilizar e apoiar estudos que contemplem a conectividade de fragmentos, os corredores 
ecológicos e a conservação dos ecossistemas; 
-Estimular e apoiar a averbação das reservas legais das propriedades rurais da APA, incentivando e 
monitorando sua recuperação e priorizando, na delimitação das suas áreas, a possibilidade de 
estabelecimento de corredores ecológicos entre os fragmentos florestais e as áreas de preservação 
permanente; 
- Estudar a viabilidade de vincular a composição de Reservas Legais de acordo com as diretrizes de 
estabelecimento de corredores ecológicos; 
- Estimular a regularização da situação de proprietários rurais perante o Código Florestal; 
- Promover a integração entre os setores de fiscalização e licenciamento (com enfoque sistêmico 
da área da APA); 
- Monitorar a dinâmica da área com cobertura vegetal, através da criação e manutenção do 
Sistema de Informação Geográfica baseado em imagens de satélite para monitoramento da 
cobertura vegetal, com atualizações anuais. 
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2.4 RESULTADOS ESPERADOS 

- Propriedades rurais adequadas ambientalmente 
- Cobertura florestal monitorada 
- Indicação de possíveis corredores ecológicos 
- Novas áreas legalmente protegidas 
- Parcerias com universidades para realização de atividades de pesquisa e extensão 

2.5 INDICADORES 

-Número de atividades de pesquisa e extensão realizadas; 
- Número e extensão de reservas legais averbadas em cartório; 
- Número de unidades de conservação criadas. 
- SIG implementado. 
- Extensão da cobertura florestal. 

2.6 ARRANJO INSTITUCIONAL  NA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

CPRH, Prefeituras municipais, instituições de pesquisa. 

3. FONTES DE FINANCIAMENTO 

3.1 Identificação de Fontes de Financiamento para as ações previstas: 

Recursos orçamentários e recursos captados junto a fontes financiadoras de projetos. 
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SUBPROGRAMA – RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 
A DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1.  DESIGNAÇÃO DO 
SUBPROGRAMA 

1.2. PRIORIDADE 
1.3. ÁREAS 

PRIORITÁRIAS 
1.4. PERÍODO DE 
IMPLANTAÇÃO 

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
DEGRADADAS 

Alta 
Zona Rural 

Diversificada 
5 anos 

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1. JUSTIFICATIVA 

O incentivo ao uso racional dos recursos naturais, à proteção dos remanescentes das diversas 
formações vegetais e à rede hídrica são objetivos da APA de Guadalupe. Como o uso das terras 
promovido até hoje nem sempre esteve de acordo com legislação ambiental e com os requisitos do 
manejo conservacionista dos solos e da água, são necessários esforços para recuperação de áreas 
degradadas, notadamente as definidas como de preservação permanente, uma vez que o processo 
de degradação destes sítios causam severos impactos ambientais, principalmente sobre os 
recursos hídricos, por meio da erosão do solo exposto, assoreamento, solapamento de margens, 
aumento dos sedimentos carreados, poluição difusa e comprometimento dos ecossistemas 
estuarinos e marinhos. 

2.2.  OBJETIVOS 

Recuperar áreas degradadas por atividades impactantes ao ambiente e recompor as áreas de 
Preservação Permanente, notadamente as encostas declivosas e faixa mínima de 30 m ao longo de 
corpos hídricos. 

2.3 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

-Identificar áreas prioritárias para recuperação ambiental, com ênfase àquelas protegidas por lei e 
estratégicas para estabelecimento de corredores ecológicos, aptas a receberem projetos de 
compensação/reposição florestal, mediante termo de compromisso do proprietário com a sua 
manutenção; 
- Fazer parcerias com prefeituras, ONGs, iniciativa privada e proprietários de áreas degradadas em 
geral a fim de elaborar planos de recuperação; 
- Promover, por meio do programa de comunicação ambiental, a conscientização de proprietários 
rurais sobre a importância das matas ciliares como corredores biológicos e sobre a aplicação 
prática do Código Florestal; 
- Estimular pesquisas que estejam relacionadas com a Recuperação de Áreas Degradadas; 
- Incentivar a implementação de parcelas experimentais em campo para identificação de espécies 
mais apropriadas para a recuperação de áreas degradadas nos diversos ambientes que formam a 
APA e servirem de módulos demonstrativos; 
- Incentivar programas de produção de mudas de espécies florestais nativas nos assentamentos 
rurais; 
-Promover  iniciativas de produção de mudas de espécies nativas para projetos de reflorestamento 
e arborização de áreas urbanas (divulgando o uso de espécies arbóreas nativas nas áreas verdes 
urbanas); 
- Incentivar a recomposição de Áreas de Preservação Permanente e Reservas Legais já averbadas 
que estejam ocupadas por plantios agrícolas. 
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2.4 RESULTADOS ESPERADOS 

- Áreas degradadas recuperadas; 
-Recomposição de Áreas de Preservação Permanente e Reservas legais com espécies adequadas. 

2.5 INDICADORES 

- Iniciativas de estudos e pesquisas implementadas, voltadas à recuperação de áreas degradadas; 
- Projetos de compensação ambiental implantados e monitorados;  
- Extensão de áreas  recuperadas; 
- Número de assentamentos com programas de produção de mudas. 
- Número de mudas de espécies da Mata Atlântica produzidas 

2.6 ARRANJO INSTITUCIONAL NA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

 Gerência da APA, CPRH, Prefeituras Municipais e ONGs. 

3. FONTES DE FINANCIAMENTO 

3.1 Identificação de Fontes de Financiamento para as ações previstas: 

Recursos orçamentários e recursos captados junto a fontes financiadoras de projetos. 
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Anexo 1 - Resultados do Trabalho em Grupo da Oficina de Planejamento -Programas de Ações para APA de Guadalupe 
Tamandaré – PE       08.07.2011 

GRUPO A - PROGRAMA GESTÃO/ COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

AÇÃO OBJETIVOS PRIORIDADE 
PERÍODO DE 

IMPLANTAÇÃO 
RESPONSÁVEIS E PARCEIROS 

Criar comissão no conselho gestor de monitoramento, 
elaboração de projetos e captação de recursos 

Fortalecer o conselho 
gestor 

Alta 
Até 1 ano após a 
regulamentação do 
conselho 

Responsável 
Gestor da APA e entidades 

integrantes do conselho 
 

 
Capacitar o conselho para gestão da APA, definindo um 
programa de capacitação nas áreas de: 

1. Mediação de conflitos 
2. Captação e gestão de recursos 
3. Conhecimento de experiências exitosas de 

conselho gestor de APA 
4. Legislação ambiental e urbana 

 

 
Fortalecer o conselho 
gestor 

Muito alta 

Até 1 ano após 
regulamentação do 
conselho 
 

Responsável 
CPRH 

 
Parceiros 

Ongs 
Prefeituras 

 

Captar novas tecnologias para fomentar a gestão da APA 
através de convênios, buscando consolidar uma base 
produtiva sustentável 

Desenvolver a 
articulação 
institucional para 
fomento da gestão da 
APA 

Alta 
Até 2 anos de 
desenvolvimento da 
gestão da APA 

Responsável 
Conselho gestor 

 
Parceiros 

Sistema s, Sebrai, Senac, etc 
Ongs 

Governo federal 
Entidades de financiamento 
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GRUPO A - PROGRAMA GESTÃO/ COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL (Continuação) 
 

AÇÃO OBJETIVOS PRIORIDADE 
PERÍODO DE 

IMPLANTAÇÃO 
RESPONSÁVEIS E PARCEIROS 

 
Desenvolver programa de comunicação social para divulgar 
a marca da APA utilizando recursos como:   
 

1. Implantar stand 
2. Divulgação de materiais informativos em 

equipamentos turísticos 
3. Sinalizações 
4. Placas 
5. Formação de grupos de guias turísticos 

 
Divulgar a marca da 

APA no território 

 
Muito alta 

 
Imediata 

Ação permanente 

Responsável 
Gestão da APA e conselho gestor 

 
 

Parceiros 
Usina 
Ongs 

Prefeituras 
Empresas 

 
Articular com escolas, comércio, empreendimentos do 
setor turístico, organizações religiosas, sociais e 
tradicionais, com destaque para as populações 
quilombolas, ações de educação ambiental direcionadas a 
sustentabilidade da APA 

 
Desenvolver a 

educação ambiental 
em prol da 

sustentabilidade da 
APA 

 
Muito alta 

 
Imediata e 

permanente 

Responsável 
Gestor da APA e conselho gestor 

 
Parceiros 

Governo federal 
Sistema s 

Fundações 
Prefeituras 

Entidades sociais 
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GRUPO B – MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO / CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 
 

MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

AÇÕES OBJETIVO (S) Prioridade Período Responsável/ Parceiros 

-Delegação de responsabilidades na 
fiscalização ambiental. 
-Firmar convênios entre o Estado os 
municípios, delegando competências 
quanto à fiscalização.  
-Promover a capacitação de técnicos 
municipais para atuar na fiscalização e 
monitoramento ambientais. 

Fortalecer, agilizar e descentralizar as 
ações de monitoramento e fiscalização. 

Alta 

Firmar convênios 6 
meses após a 
aprovação do Plano de 
Manejo e realizar 
capacitações de 
técnicos municipais em 
1 ano. 

CPRH e municípios 

Implementar de pontos de coleta de 
água para análises padrão realizadas 
pela CPRH no monitoramento da 
qualidade da água, levando em 
consideração as bacias hidrográficas e a 
localização de usinas e centros urbanos 
(pontos de coleta podem se situar fora 
da APA).  

Monitorar a qualidade da água e detectar 
origem de fontes poluidoras, 
proporcionando ações corretivas e 
coercitivas imediatas e específicas. 

Muito alta Imediata e permanente 

CPRH (Laboratório de 
Qualidade da Água) e gestor da 
APA (para definição de pontos 

de coleta) 
 

Criação e manutenção de plantão de 
fiscalização na APA para atendimento de 
denúncias urgentes em finais de semana 
e feriados, com equipamentos 
necessários incluindo sonda 
multiparâmetro para análise da água. 

Atender prontamente às denúncias e 
permitir registros de flagrantes. 

Alta 

Iniciar em até 6 meses 
após a aprovação do 
Plano de Manejo - 
permanente 

CPRH e APA de Guadalupe 
(destacamento de fiscais e 
organização de plantões); 

Municípios. 
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GRUPO B – MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO / CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (Continuação) 
 
 

MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

AÇÕES OBJETIVO (S) Prioridade Período Responsável/ Parceiros 

Aquisição e manutenção de bóias e embarcações para 
fiscalização marítima e destacamento de agentes de 
fiscalização para as ações integradas 

 
Monitoramento e controle do 
tráfego de embarcações nas Zonas 
Marítimas e de Proteção Estuarina. 

 
 

Alta 

Permanente, 
iniciando-se no 
primeiro ano após 
a aprovação do 
Plano de Manejo. 

CPRH e APA de Guadalupe, 
em parceria com APA Costa 

dos Corais, Capitania dos 
Portos, Prefeituras 

Municipais. 

Criação de mecanismos de sustentação financeira para 
continuidade das ações de fiscalização – Criação de Grupo de 
Trabalho do Conselho Gestor para identificar oportunidades de 
obtenção de recursos materiais (financeiros e humanos) para 
ampliar as ações de fiscalização e monitoramento. 
 

 
 
Viabilizar financeiramente as ações 
de monitoramento, fiscalização e 
estruturação da APA 

Alta 

 
 
No semestre após 
a aprovação de 
Plano de Manejo 

Gestor da APA e Conselho 
Gestor. 

Confecção e manutenção de Sistema de Informações 
Geográficas (SIG) para registro de ocorrências: denúncias, 
operações de fiscalização, fatos observados e/ou notificados.(a) 

Fornecer base para direcionamento 
da fiscalização e permitir o 
monitoramento integrado da 
conservação ambiental da APA 

Alta 

Permanente, com 
SIG criado no 
semestre após a 
aprovação do 
Plano de Manejo.   

Gestor da APA, com parceria 
de instituições integrantes 

do Conselho Gestor. 

Realização de cursos de capacitação de atores locais para 
monitoramento dos recifes, de acordo com o estabelecido pelo 
“Reef Check Brasil”. (b) 

 
 

Monitorar ambientes recifais 
 
 

Alta 

 
No primeiro ano 
após a aprovação 
do Plano de 
Manejo. 
 

Gestor da APA, com parceria 
de instituições integrantes 

do Conselho Gestor. 
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CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 
 

AÇÕES OBJETIVO(S) Prioridade Período Responsáveis/Parceiros 

Incentivo à criação de Unidades de 

Conservação (UC), identificando e propondo 

a criação de UC de Proteção Integral e 

mobilizando e incentivando proprietários à 

criação de Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural (RPPN). 

Ampliar a área de preservação no 
interior da APA, propiciando as 
atividades de pesquisa, educação 
ambiental e ecoturismo. 

Alta 

Permanente, iniciando 
no primeiro ano após a 
aprovação do Plano de 

Manejo. 

Gestor da APA de Conselho 
Gestor; CPRH, SEMAS 

Realização de capacitações para  conduta 

consciente em ambientes recifal, manguezal 

e de praia, com atores locais. 

Sensibilizar e capacitar atores locais 
para a conservação dos ambientes 
recifal, estuarino e de praia. 

Alta 

Permanente, iniciando 
no primeiro ano após a 
aprovação do Plano de 

Manejo. 

Gestor da APA e Conselho Gestor, 
UFPE, UFRPE. 

Realização de estudos de capacidade de 

carga para a circulação em ambientes 

marinhos e estuarino, incluindo aspectos da 

pesca e circulação e atracação de 

embarcações. 

Ter elementos para subsidiar o 
monitoramento e a fiscalização, 
coibindo práticas danos aos 
ambientes. 

Média 

A partir do segundo 
ano de vigência do 

Plano de Manejo da 
unidade. 

CPRH 

Promoção de iniciativas de produção de 
mudas de espécies nativas para projetos de 
reflorestamento e arborização de áreas 
urbanas (divulgando o uso de espécies 
arbóreas nativas nas áreas verdes urbanas). 

Conservar a diversidade vegetal local 
e divulgar seu uso. 

Média 

A partir do segundo 
ano de vigência do 

Plano de Manejo da 
unidade. 

Gestor da APA, Municípios, usinas, 
projetos de assentamento rural 
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CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (Continuação) 

AÇÕES OBJETIVO(S) Prioridade Período Responsáveis/Parceiros 

Instituição do licenciamento de cultivo de 
espécies exóticas, levando em consideração 
o potencial invasor e o impacto sobre a 
diversidade local e a necessidade de 
estabelecimento de zona de amortecimento 
monitorada no entorno das áreas de cultivo. 

 
Proteger a biodiversidade local. 
Permitir monitoramento e controle 
de espécies exóticas. Estimular o 
cultivo de espécies nativas da fauna 
e flora. 

 
Média 

Normas para 
licenciamento 
definidas e aprovadas 
no primeiro após a 
aprovação do Plano de 
Manejo. 

 
Gestor da APA, Conselho Gestor, 

CPRH (Gerências de 
Licenciamento e Uso do Solo) 

Estímulo e apoio a averbação das reservas 
legais das propriedades rurais da APA, 
incentivando e monitorando sua 
recuperação e priorizando, na delimitação 
das suas áreas, a possibilidade de 
estabelecimento de corredores ecológicos 
entre os fragmentos florestais e as áreas de 
preservação permanente. 

Ampliar a área com cobertura 
vegetal, proteger a biodiversidade. 

Alta Permanente 
Gestor da APA, Conselho Gestor, 

CPRH (Diretoria de Recursos 
Florestais e Biodiversidade) 

Pesquisa e Extensão - Estabelecer parcerias 
com Universidades e outros centros de 
pesquisa para realização de diagnósticos da 
biodiversidade e estudos de técnicas de 
conservação e recuperação ambiental 

Ampliar o conhecimento sobre a 
biodiversidade local e permitir sua 
conservação. 

Alta Permanente 
Gestor da APA e Conselho Gestor. 
UFRPE, UFPE, UPE, IFES-Barreiros, 

ONGs e institutos. 

Criação e manutenção de Sistema de 
Informação Geográfica baseado em imagens 
de satélite para monitoramento da 
cobertura vegetal, com atualizações anuais. 

Monitorar a dinâmica da área com 
cobertura vegetal. 

Alta 

Criação do SIG no 
primeiro ano após a 
aprovação do Plano de 
Manejo e alimentação 
 e relatórios anuais, 
por 5 anos. 

CPRH, SEMAS e outros órgãos do 
estado. 
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CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (Continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES OBJETIVO(S) Prioridade Período Responsáveis/Parceiros 

Identificar áreas prioritárias para restauração 
ambiental, com ênfase àquelas protegidas 
por lei e estratégicas para estabelecimento 
de corredores ecológicos, aptas a receberem 
projetos de compensação/reposição 
florestal, mediante termo de compromisso 
do proprietário com a sua manutenção. 

Viabilizar a restauração de áreas 
importantes para a conservação 
ambiental. 

Alta 

Permanente, com 
definição de áreas no 
primeiro ano após a 

aprovação do plano de 
Manejo. 

Gestor da APA, Conselho Gestor, 
CPRH (Diretoria de Recursos 
Florestais e Biodiversidade), 

Associações de Assentamentos 
Rurais, proprietários rurais, 

Municípios. 
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GRUPO C – TURISMO SUSTENTÁVEL E APOIO AOS SISTEMAS PRODUTIVOS SUSTENTÁVEIS 
 

TURISMO SUSTENTÁVEL 

AÇÕES OBJETIVO (S) Prioridade Período Responsável/ Parceiros 

CAPACITAÇÃO 
Atividades de capacitação de: 
Jangadeiros 
Condutores de Embarcações 
Profissionais da Rede Hoteleira 
Condutores de Trilha 

Qualificar os prestadores de serviços 
turísticos para adoção de práticas 
sustentáveis. 

Alta 04 Anos 

Secretaria de Turismo, Prefeituras, 
Secretaria de Meio Ambiente, 
SEBRAE, SENAC, Instituto Recife 
Costeiro, ADESC, AHPREST e AMICO 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Sensibilizar visitantes, turistas, 
moradores, veranistas para conduta 
sustentável nos passeios turísticos. 

 Sensibilizar para preservação do 
Patrimônio Natural e Cultural da região. 

Sensibilizar visitantes, turistas e 
moradores para desenvolvimento do 
turismo sustentável. 

Alta 05 Anos 

Secretaria de Turismo, Prefeituras, 
Secretaria de Meio Ambiente, SENAC 
Instituto Recife Costeiro, ADESC, 
AHPREST e AMICO 

CERTIFICAÇÃO 

 Definir critérios e padrões sustentáveis  

 Definir a entidade certificadora 

 Identificar produtos e serviços a serem 
certificados 

 Monitorar 

 Realizar ação de comunicação e 
marketing. 

Definir critérios e padrões adequados para 
os produtos e serviços em UC 

Média 03 ANOS 
Instituto de Hospitalidade e ABIH/PE, 
Empetur, Sec. Turismo, Ministério do 
Turismo, Senac, Sebrae e AHPREST 
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TURISMO SUSTENTÁVEL (Continuação) 
 

AÇÕES OBJETIVO (S) Prioridade Período Responsável/ Parceiros 

GESTÃO DO TURISMO 

  

  

 Capacitar gestores municipais, membros 
do conselho gestor da APA e apoiar os 
Conselhos Municipais de Turismo para o 
planejamento integrado do turismo. 

 Monitorar o fluxo e o perfil dos 
visitantes/turistas da APA 

 Cadastrar pessoas para realizar cursos de 
capacitação 

 Apoiar a criação de espaços públicos de 
conservação e lazer. 

Alta 06 anos 

Secretarias Municipais de Turismo, 
Senac, Secretaria Estadual de 
Turismo, Empetur, PNMFT (Parque 
Natural Municipal Forte Tamandaré), 
CONDEMA 

TURISMO RURAL 

  

  

  

  

 Incentivar o turismo rural em 
propriedades e assentamentos rurais.   
 
 
 
 

Média 03 anos 

Secretarias Municipais de Turismo, 
Senar, Secretaria Estadual de 
Turismo, Empetur, PNTRAF, MDA e 
EMBRAPA 
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APOIO AOS SISTEMAS PRODUTIVOS SUSTENTÁVEIS 

AÇÕES OBJETIVO(S) Prioridade Período Responsáveis/Parceiros 

AGROECOLOGIA 

Incentivar práticas agroecológicas, Dar assistência 
técnica, Compatibilizar a preservação agrícola e 
pastoril e a conservação ambiental. 
 

   

APOIO À DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS 
PRODUTIVAS 

Incentivar a diversificação de culturas de espécies 
animais e vegetais produtivas adequadas ao 
ecossistema e às condições edafoclimáticas da região. 
 

   

TURISMO RURAL 
Incentivar práticas turísticas dentro dos sistemas 
produtivos existentes. 
 

   

APICULTURA e MELIPONICULTURA 
(criação de abelha nativa) 

Conservação de espécies nativas e favorecimento da 
polinização. 
 

   

ADEQUAÇÃO DAS PROPRIEDADES À 
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

Apoiar as propriedades para adequação às exigências 
legais (averbação da Reserva Legal, recuperação das 
Áreas de Preservação Permanente (APP), Dialogar com 
o setor sucro-alcooleiro. 
 

   

ATIVIDADE EXTRATIVISTA LOCAL e PESCA 

Apoiar as atividades extrativistas locais, tais como: 
Coletores de caju, mangaba e marisqueiras. 
 
Articular o estabelecimento de um diálogo entre o 
Conselho Gestor da APA e a comunidade Pesqueira 

   

 


