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APRESENTAÇÃO 

 

Este documento apresenta o Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre Mata do Engenho Uchôa, elaborado a partir de uma nova metodologia 
audaciosa e inovadora, fruto de reflexões desenvolvidas ao longo de anos de vivência técnica na área de planejamento e de gestão de unidades de 
conservação e como resposta às dificuldades sempre presentes para ao exercício desta missão. O Governo de Pernambuco aposta na capacidade 
técnica da equipe e, com imenso orgulho apresenta este documento à sociedade pernambucana.  

Este trabalho não seria realizado sem a participação dos inspiradores deste processo que são os que vivem diariamente os conflitos inerentes à 
conservação da natureza no nosso Estado e que, num exemplo de grandeza e exercício de cidadania, se colocam, voluntariamente, no ofício de 
”conselheiros”, participando ativamente desta construção. Também registramos nosso reconhecimento a todos moradores da comunidade, aos 
servidores do poder público municipal e estadual e a todos que, apesar de não participarem do conselho gestor, estiveram presentes e contribuíram 
com seus conhecimentos para a construção deste Plano. A todos nossos agradecimentos. 

Lembrando a cantiga do ilustre pernambucano Capiba que muitas vezes embalou nossas oficinas “esta ciranda não é minha só... ela é de todos nós... 
ela é de todos nós”, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco (SEMAS), disponibiliza este documento a toda a sociedade 
pernambucana na certeza de que o primeiro passo foi dado. Agora, é dar continuidade ao processo.  
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INTRODUÇÂO E ASPECTOS METODOLÓGICOS 

O Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza (SEUC), estabelecido pela Lei Estadual Nº 13.787, de 08 de junho de 2009 
determina a obrigatoriedade de Planos de Manejo para todas as unidades de conservação estaduais e estabelece os conceitos, procedimentos, 
conteúdos e fundamentos para a sua elaboração. 

 O Plano de Manejo é conceituado como “documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de 
conservação (UC) 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”. Desta forma, nossa tarefa é elaborar um documento que explicite e divulgue os 
procedimentos que garantam adequada proteção à diversidade biológica e ecossistemas considerados relevantes, mediante o estabelecimento de 
regras para a utilização humana destes espaços.  

A elaboração de Planos de Manejo tem se constituído uma árdua tarefa a ser desenvolvida pelo poder público e uma das maiores dificuldades e 
desafios para a efetiva gestão de UCs. Geralmente a sua elaboração representa custo elevado, considerando os escassos recursos disponibilizados 
para a conservação da biodiversidade e, quando elaborados, transformam-se em documentos muitas vezes “acadêmicos”, de difícil compreensão e 
manuseio e raramente absorvidos pelos integrantes dos conselhos gestores, sendo estes os principais atores responsáveis pela sua implementação. 
Diante deste quadro e buscado alternativas para enfrentar estas dificuldades, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) construiu o 
documento “Estratégia para elaboração de Planos de Manejo das Unidades de Conservação da Natureza de Pernambuco” contendo um 
encaminhamento diferenciado do que é usualmente conhecido para esta finalidade. 

Esta estratégia considera além dos determinantes da Lei (SEUC), os princípios atuais da gestão pública, estabelecendo que um Plano de 
Manejo de Unidades de Conservação, deverá ser um documento: 

• Democrático , sendo sua elaboração, atualização e implementação fruto de ampla participação da população local e da sociedade civil; 
• Inclusivo , devendo contemplar medidas para promover a integração econômica e social das comunidades vizinhas à unidade de 

conservação; 
• Operativo , determinando e explicitando ações e atividades objetivas a serem desenvolvidas na unidade de conservação, possibilitando o 

acompanhamento e a mensuração por todo e qualquer cidadão; 
• Adaptável , considerando que o Plano de Manejo tem um caráter dinâmico, podendo receber novas contribuições a qualquer momento 

ao longo do seu processo de implementação; 
• Sistêmico , integrado ao planejamento ambiental como parte de um todo. 
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Neste sentido, a elaboração dos Planos de Manejo das unidades de conservação de Pernambuco está pautada nas seguintes premissas e 
valores: 

a) Promover e respeitar o controle social  - ferramenta fundamental no processo de elaboração e implementação dos Planos de Manejo. 
Dentro da lógica estabelecida no SEUC, os Conselhos Gestores possuem a tarefa de ser a instância legítima para a ação crítica, 
fiscalizadora e consultiva do acompanhamento das atividades fundamentais para a gestão da unidade de conservação, zelando pelos 
trabalhos do órgão gestor e construindo de forma pactuada e parceira para a implementação dos Planos de Manejo. 

b) Estimular o empoderamento da sociedade  - fator decisivo para a elaboração e para o processo contínuo de implementação dos 
Planos. A participação institucionalizada das representações da sociedade na gestão dos assuntos e interesses públicos devolve poder e 
dignidade a quem desejar o estatuto da cidadania e principalmente a oportunidade de decidir e controlar seu próprio destino com 
responsabilidade e respeito aos anseios coletivos. Assim, a participação ativa das organizações da sociedade civil, nos Conselhos 
Gestores das Unidades de Conservação, previstas no Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC), contribui decisivamente 
para a implementação das ações previstas nos Planos de Manejo. 

c) Entender a implementação como aprendizado coletivo e constante , recepcionando as novas idéias e realidades, além das próprias 
mudanças ocasionadas pela implementação das atividades. Isso é imprescindível para a adequação de processos, instrumentos e ações 
que possam redirecionar a gestão da unidade de conservação e,quando necessário, redirecionando, de forma avaliada, as metas e 
estratégias estabelecidas, mas que de alguma forma, devem ser redimensionadas. 

d) Compreender que a elaboração e implementação dos Pl anos de Manejo não é tarefa de um só agente . A ação se faz por uma rede 
de agentes implementadores, como tese fundamental para o êxito da gestão da unidade de conservação. Este agir interinstitucional 
pressupõe o trabalho compartilhado de diversos agentes públicos e sociais na tarefa integrada de elaboração e implementação dos 
Planos de Manejo, corresponsabilizando atores diversos da administração pública, organizações da sociedade civil, dos setores 
produtivos, dos sindicatos, das representações populares, das instituições acadêmicas, que devem, na medida de suas atribuições e 
possibilidades, contribuir na tarefa de proteger à diversidade biológica e ecossistemas existentes nas unidades de conservação. 

A elaboração deste Plano de Manejo foi pautada nesta concepção e entendimento. Utilizou uma metodologia baseada no planejamento 
participativo, tendo como objetivo criar uma ferramenta de planejamento ambiental pactuada com os agentes implementadores e com os agentes 
beneficiados de forma direta pelas ações estabelecidas, dando legitimidade e operacionalidade às atividades a serem realizadas, entendendo que a 
proteção da unidade de conservação é tarefa do poder público, em todos os seus níveis e da coletividade, fazendo com que a corresponsabilidade da 
elaboração do instrumento de gestão permita uma corresponsabilidade na implementação das ações, ou seja, que o “querer coletivo” alcançado 
estimule o “fazer coletivo”. Assim sendo, o processo de construção deste Plano foi baseado em dois pilares: 



13 

• Na Consulta Pública aos agentes envolvidos, realizada por meio de oficinas de planejamento participativo e audiência pública para 
estabelecer um pacto de vontades; 

 

• No Fazer Técnico , que além do respaldo cientifico, reflita o lastro de comprometimento dos agentes, a sistematização das idéias, o 
levantamento de dados secundários e a redação técnica do documento. 

Objetivando analisar o desempenho da metodologia proposta e os seus resultados, inicialmente foram escolhidas três unidades de conservação 
que, por suas características e categorias de manejo diferenciadas, permitiam a experimentação dos valores e premissas estabelecidos. A Reserva de 
Floresta Urbana Mata de Passarinho, por possuir pequenas dimensões, grandes problemas de pressão urbana, situação fundiária definida (propriedade 
pública municipal), possuir um conselho gestor mobilizado e uma Prefeitura atuante na unidade; o Refúgio de Vida Silvestre Mata do Engenho Uchôa, 
inserida em uma UC municipal, a APA do Engenho Uchôa, apresentando grande heterogeneidade de conflitos de interesses, forte pressão urbana 
imobiliária, situação fundiária conflituosa, um forte movimento popular em defesa da mata, além de um conselho gestor formado por associações da 
sociedade civil bastante mobilizada em prol da defesa da área. A terceira área escolhida para o teste da metodologia foi o Parque Estadual Mata da 
Pimenteira, por se localizar no meio rural, apresentando pressões diferenciadas em relação às unidades de conservação da Região Metropolitana do 
Recife - RMR, possuir um conselho gestor mobilizado e por estar sendo contemplada em projeto específico para identificação e implementação de 
atividades voltadas ao fortalecimento econômico de comunidades do entorno (Projeto Caatinga Sustentável), desenvolvido pela SEMAS. 

A nova estratégia foi apresentada, discutida e aprovada no Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA) e junto aos conselhos gestores 
das áreas eleitas para teste inicial. Foram realizadas reuniões envolvendo os conselhos gestores da Reserva de Floresta Urbana (FURB) Mata de 
Passarinho, do Refúgio de Vida Silvestre (RVS) Mata do Engenho Uchôa e ainda do Parque Estadual Mata da Pimenteira. Uma vez aprovada a 
metodologia e confirmada as áreas onde ela seria aplicada, foi convocada uma reunião para apresentação a todos os conselhos gestores instituídos, 
informando o calendário de execução dos trabalhos. A partir daí, foi iniciado o processo de construção dos Planos de Manejo, cujo roteiro é expresso a 
seguir. 

• Realização de Oficinas de Planejamento Participativ o 

Teve o objetivo de fomentar o planejamento participativo e a construção coletiva, a partir dos conhecimentos disponíveis, das experiências 
vivenciadas pelos atores sociais participantes e das percepções existentes sobre a UC, tendo como resultados: 

� Caracterização da área contendo as pressões e ameaças existentes à integridade ambiental da UC (vulnerabilidades) e as 
oportunidades existentes para a unidade de conservação, (potencialidades); 
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� Definição das atividades necessárias em eixos temáticos previamente estabelecidos: Controle Ambiental; Educação Ambiental; Pesquisa 
Científica; Recursos Econômicos para a Gestão Ambiental; Recuperação de Áreas Degradadas; Medidas para Promover a Integração 
Econômica e Social das Comunidades Vizinhas; Controle de Espécies Exóticas e Gestão da Unidade de Conservação; 

� Identificação de pactos de responsabilidades estabelecidos por cada agente para o gerenciamento da unidade de conservação, 
determinando as atividades que cada um poderá assumir na implementação do Plano de Manejo. 

 
• Elaboração de Documento Base do Plano de Manejo 

Esta fase consistiu na elaboração do documento base fundamentado na sistematização e tratamento das informações e conhecimentos obtidos 
na oficina de planejamento participativo para posterior validação dos atores sociais e conselheiros que delas participaram. 

• Apresentação e validação do documento  

Apresentar, aperfeiçoar e validar o documento base do Plano de Manejo junto aos agentes e conselheiros participantes das oficinas, discutindo-
o e validando-o. 

• Finalização do documento do Plano de Manejo 

Nesta etapa, as críticas e sugestões apresentadas foram incorporadas para que o Plano de Manejo seja finalizado, apresentado ao CONSEMA 
e publicado oficialmente, por meio de instrumento jurídico específico do Poder Executivo Estadual. 

A Oficina de Planejamento Participativo para o Refúgio de Vida Silvestre Mata do Engenho Uchôa foi realizada nos dias: 21 e 22 de maio; 20 de 
agosto e 10 de setembro do ano em curso. Nos dois primeiros, foi fomentado o resgate histórico da unidade de conservação, a identificação das suas 
características, suas vulnerabilidades e potencialidades analisando as vocações de cada área da UC a fim de, posteriormente, se definir o seu 
zoneamento, compatibilizando-o com os objetivos da categoria de manejo. Em 20 de agosto, foi retomada a discussão do zoneamento e identificadas 
as principais atividades relacionadas aos eixos temáticos pré-estabelecidos. Por fim, no último dia, foi validado o zoneamento e os programas de 
atividades a serem desenvolvidas em cada eixo temático assim como os pactos de responsabilidades que poderão ser assumidos e os prazos para sua 
implementação.  

 Com a consolidação deste documento, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) e a Agência Estadual de Meio Ambiente 
(CPRH), juntamente com a Prefeitura da Cidade do Recife, que participou e apoiou efetivamente todo o processo, entrega o documento “Plano de 
Manejo do Refúgio de Vida Silvestre Mata do Engenho  Uchôa”,  fruto da construção coletiva dos primeiro Planos de Manejo elaborados a partir 
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desta metodologia inovadora. Assim como acreditamos que este é um caminho possível e real, esperamos que ele se constitua um estímulo para todos 
os gestores das unidades de conservação pernambucanas, no sentido de mostrar que sempre podemos fazer algo, quando estamos determinados a 
isso. 
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1. CARACTERIZAÇÃO DO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE MATA  DO ENGENHO UCHOA 

 

1.1. Caracterização da cidade de Recife 

Capital do Estado de Pernambuco, a cidade de Recife, localiza-se às margens do oceano Atlântico, ocupando posição central no litoral do 
nordeste do Brasil e em sua Região Metropolitana encontra-se a maior aglomeração urbana do norte-nordeste, sendo a terceira metrópole mais 
densamente habitada do país, superada apenas por São Paulo e Rio de Janeiro. Possui uma população estimada em 1.599.514 habitantes 
distribuídos em uma área de 218,435 km² o que resulta uma densidade demográfica de 7.039,64 hab./km² (IBGE, 2013). Limita-se ao norte com os 
municípios de Olinda e Paulista; ao sul, Jaboatão dos Guararapes; a leste com o oceano Atlântico e a oeste com São Lourenço da Mata e 
Camaragibe. O seu ambiente natural (praias, rios, mangues, matas e mananciais) constitui riqueza ímpar e lhe atribui uma característica que a 
diferencia das demais cidades brasileiras. “Seu território é singular. Morros suaves ao norte, sul e oeste estruturam um anfiteatro que resguarda uma 
planície cortada por rios e banhada pelo mar, constituindo o ambiente sobre o qual se ergueu a Cidade. Este suporte físico-geográfico, recoberto de 
remanescentes da Mata Atlântica e seus ecossistemas associados, foi aos poucos sendo ocupado, transformado e, em alguns locais e momentos 
preservado” (PCR/SEMA, 2012). 

O Recife também se tornou um reconhecido centro de produção do conhecimento e cultura. Alguns polos hoje se destacam como o de 
tecnologia da informação, o médico, o de serviços técnicos especializados (nas áreas de consultoria, marketing, propaganda, advocacia, engenharia 
e prestação de serviços educacionais), dentre outros. A cultura tem posição de destaque, pela tradição sendo hoje considerado um dos maiores 
centros de produção artística e cultural do Nordeste, se consolidando como centro aglutinador e disseminador de novas e tradicionais tendências. 

Apesar do desempenho da economia formal, com uma base econômica relativamente moderna, ainda existe uma enorme rede de atividades 
vinculadas ao comércio e serviços informais, com expressivo número de micro e pequenas empresas prestadoras de serviços que têm um papel 
importante para a economia da cidade. 

O Recife se destaca historicamente pelas suas lutas, tradição que se revela forte, desde as lutas libertárias aos conflitos pelas terras urbanas 
dos mangues e da planície. Outra característica e que está associada a esta tradição é o seu poder de organização, de reivindicação e de 
negociação, atribuindo marca emblemática à cidade, com um grande número de organizações e movimentos populares presentes nas várias 
instâncias de poder, procurando influenciar na concepção, formulação, implementação, monitoração e controle das políticas públicas. 
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Figura 1: Localização da cidade do Recife na RMR 

Fotos 1, 2 e 3: Vistas da cidade do Recife 
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1.2. Localização do Refúgio de Vida Silvestre Mata do Engenho Uchoa 

O Refúgio de Vida Silvestre – RVS Mata do Engenho Uchôa, localiza-se na porção sudoeste da 
cidade do Recife, entre as coordenadas 8°05’ 41,24” e 8°06’ 35,52” de latitude Sul e 34° 55’ 37,54’’ e 34° 
56’ 59,49” de longitude Oeste.  Limita-se ao Norte com o rio Tejipió, ao Sul com a Vila do SESI, o rio 
Moxotó, o ramal ferroviário da Rede Ferroviária Federal (RFFSA) e com a Av. Dom Helder Câmara; a 
Leste com a Av. Recife e fundos dos lotes lindeiros e a Oeste com a BR-101 contorno Sul. 

Está inserido na bacia do Rio Tejipió, na zona sudoeste do Recife, constituindo um ecossistema 
representativo de Mata Atlântica e ecossistemas associados (que inclui mata, manguezal e restinga). 
Corresponde a 1% do território total da capital pernambucana e, em seu entorno, residem cerca de 
270.000 habitantes (19% da população recifense), exercendo ainda influência sobre 11 bairros: Ibura, 
Caçote, IPSEP, Areias, Barro, Tejipió, Estância, Cohab, Jiquiá, Imbiribeira e Jordão (Figura 2). 

 
1.3. Aspectos Físicos: geologia, clima e hidrografi a 

A RVS Mata do Engenho Uchoa é um remanescente de Mata Atlântica que se originou sobre 
Coberturas Sedimentares, formada por sedimentos terciários da Formação Barreiras, que afloram em áreas 
mais elevadas e pelos terraços fluviais e marinhos quaternários, que formaram as áreas de planície. Existe 
também na área da RVS Mata do Engenho Uchoa a Formação Cabo de idade Cretácea. A modelagem do solo 
é constituída por relevos movimentados, denominados de morro, colinas e baixada litorânea (FIDEM, 2004). O 
solo na RVS caracteriza-se por uma associação de tipos de solo, como: latossolos, podzólicos, podzois e 
areias quartzosas (CTT, 1994). 

O Clima no Município do Recife é tropical chuvoso tipo As’ a Ams’ na classificação de Koppen, ou quente úmido, com precipitação total anual 
acima de 750mm e temperatura média sempre superior a 18°C (FIDEM, 2004). É caracterizado por dois períodos distintos: o primeiro é uma estação 
seca ou de estiagem, que se prolonga de setembro a fevereiro (primavera-verão) e o segundo é a estação chuvosa que vai de março a agosto (outono-
inverno).O primeiro é agravado pelo problema do conforto térmico ambiental, pois esse apresenta elevadas temperaturas e o segundo, devido aos 
intensos eventos de precipitação, aumenta a suscetibilidade de deslizamento de encostas. 

A região oeste do Recife, por possuir mais áreas preservadas, apresenta as menores temperaturas, caracterizando-se como ilhas de frescor 
urbanas e desta forma contribuem para o aumento da qualidade de vida da população do seu entorno, oferecendo mais um argumento, além dos 
diversos já existentes, para intensificar a preservação destes ambientes. (Barros e Lombardo, 2013) 

Figura 2: Localização da Mata do Engenho 
Uchôa no Recife 
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O Engenho Uchôa está inserido na Bacia Tejipió cuja área é de 93,2 km². O rio Tejipió nasce nas terras da Fazenda Mamucaia no município de 
São Lourenço da Mata. Em Recife percorre parte dois bairros de Tejipió, Jardim São Paulo, Ibura, Boa Viagem e Pina. Tem cerca de 20 km de 
extensão e drena, além do Distrito Industrial do Curado, áreas densamente urbanizadas onde são deficientes os serviços de saneamento básico 
acarretando um alto índice de poluição hídrica. O rio Moxotó é contribuinte do Tejipió pela margem direita. Nasce no morro do Ibura a oeste do 
Aeroporto Internacional dos Guararapes, e tem uma extensão de 4,5 km. Grande parte do seu curso se encontra canalizado, onde o relevo muito plano 
favoreceu a formação de charcos nas suas margens (CTT, 1994). 

 

1.4. Aspectos Legais da Mata do Engenho Uchôa 

O Refúgio de Vida Silvestre (RVS) é uma categoria de manejo do grupo de proteção integral, criada pela Lei Estadual nº 13.787, de 8 de junho de 
2009, a qual instituiu o Sistema Estadual de Unidades de Conservação – SEUC, e que tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se 
asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora e da fauna local ou migratória (Artigo 13). Ele pode ser 
constituído por áreas particulares desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do 
local e, para viabilizar a gestão da unidade, poderá ser estabelecida parceria entre o órgão gestor e o proprietário da terra. Havendo incompatibilidade 
entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão gestor da unidade 
para a coexistência do Refúgio de Vida Silvestre com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada na forma da lei vigente. A visitação pública 
está sujeita às normas e restrições que deverão ser estabelecidas neste Plano de Manejo. 

A Mata do Engenho Uchôa foi reconhecida como Unidade de Conservação Estadual em 1987, inicialmente como Reserva Ecológica da Região 
Metropolitana do Recife (RMR), por meio da Lei Estadual nº 9.989, de 13 de janeiro daquele ano, tendo como fundamento e principal objetivo de 
criação possuir critérios de relevância biológica tais como: proteção do relevo e do solo, proteção do sistema hidrográfico da Região Metropolitana do 
Recife e proteção da qualidade ambiental urbana. 
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No que se refere à gestão de áreas protegidas em Pernambuco, em 1995 
foi sancionada a Lei Estadual nº 11.206 que instituiu a Política Florestal, onde em 
seu Art. 24 do Capítulo V, que trata das Unidades de Conservação, define a 
Reserva Ecológica como uma das categorias do grupo de proteção integral, 
estabelecendo que “as unidades de conservação de todas as categorias disporão 
de um plano de manejo, no qual se definirá o zoneamento ambiental e sua 
utilização e ainda deverão ter um regulamento próprio, aprovado pela autoridade 
competente, à qual estiver subordinada”. 

Em julho de 2000, foi instituído o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC), por meio da Lei Federal nº 9.985, depois de quase dez anos 
tramitando no Congresso Nacional. Este momento foi um marco para a 
conservação de áreas naturais no Brasil, pois estabeleceu critérios e normas para 
criação e gestão destes territórios, fortalecendo o movimento ambientalista 
nacional em prol da responsabilidade pública pela criação e gestão de áreas 
naturais. O SNUC define como Unidade de Conservação (UC): o “espaço territorial 
e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características 
naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos de 
conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 
aplicam garantias adequadas de proteção”. Esta Lei, porém, não prevê a categoria 
de manejo de Reserva Ecológica, ficando a Mata do Engenho Uchôa, no que se 
refere à proteção estadual, respaldada apenas pela Lei nº 11.206/95. 

A Mata do Engenho Uchôa, devido às fortes pressões imobiliárias, às 
constantes ameaças e degradações e, principalmente, a forte mobilização social 
em torno de sua proteção, também tem sido objeto de atenção especial por parte 
da Prefeitura do Recife. Em 1996, a Lei nº 16.176 de 13 de setembro, que 
estabeleceu o Uso e Ocupação do Solo da Cidade, institui as Zonas Especiais de 
Proteção Ambiental 2 (ZEPA 2) onde estão inseridas as 21 unidades de 
conservação criadas no município (Figura 3). Entre elas, encontra-se a Mata do 

Figura 3: Mapa das unidades de conservação do Recife e localização da Mata do 
Engenho Uchôa/ Plano Diretor 
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Engenho Uchôa que foi a única a ser precedida de estudos mais elaborados sobre suas condições. Posteriormente, em dezembro do mesmo ano, a 
unidade de conservação Engenho Uchôa foi regulamentada por meio do Decreto nº 17.548/96 de 20 de dezembro de 1996, passando a categoria de 
Área de Proteção Ambiental (APA). 

No processo da mobilização para transformar a Mata de Uchôa em um Parque Municipal, foi instituído o Decreto nº 19.336/2002, que declarou a 
área de utilidade pública para fins de desapropriação, estabelecendo um prazo de 5 anos para o seu cumprimento. Em setembro de 2007, por meio da 
Lei Municipal nº 17.337, a APA da Mata do Engenho Uchôa passa ser denominada APA Rousinete Taveira Falcão, atendendo solicitação da 
comunidade para homenagear uma de suas líderes e organizadoras do movimento em defesa da mata. 

A desapropriação da área, que deveria ter acontecido até 2007, não ocorreu. No dia 21 de novembro de 2008, o Decreto Municipal nº 24.143 
declara 5,5 hectares de área inserida na APA de utilidade pública para fins de desapropriação e instalação da concessionária Recife Energia S/A, 
atingindo em cheio o movimento popular em prol da proteção e manutenção dos 192 hectares de remanescentes de Mata Atlântica e ecossistemas 
associados no Recife. 

No processo de discussão do empreendimento e da luta pela sua não instalação, a revisão do Plano Diretor da Cidade do Recife é aprovada por 
meio da Lei nº 17.511 de 29 de dezembro de 2008. Esta Lei estabelece, entre outras normas, a estruturação espacial da cidade, (Capítulo I), dividindo-
a em macrozonas denominadas de “ambiente construído e ambiente natural”. Para esta última define como diretriz “a valorização, a preservação e a 
recuperação, de forma sustentável e estratégica, dos recursos naturais da cidade”, tendo como objetivo geral “a compatibilização dos padrões de 
ocupação com a preservação dos elementos naturais da paisagem urbana, garantindo a preservação dos ecossistemas existentes”. (Capítulo II, Seção 
II, Subseção II). Dentre as Zonas de Ambiente Natural (ZAN) encontra-se a ZAN Tejipió, composta por cursos e corpos d'água formadores da bacia 
hidrográfica do Rio Tejipió, caracterizada pela concentração da Mata Atlântica e de seus ecossistemas associados e pela presença de áreas potenciais 
para implantação de parques públicos urbanos. É nesta Zona que está inserida a Mata do Engenho Uchôa. Com esta Lei, ficam estabelecidas as 
diretrizes específicas para o uso e ocupação do solo, definindo para área a adoção do padrão de adensamento construtivo que garanta a manutenção 
ou melhoria da qualidade ambiental e paisagística, a implantação de recuperação das áreas de esporte e lazer existentes; e, implantação de parques 
naturais municipais e espaços de convivência, esportes e lazer (Artigo 102, alínea III,§ III). A aprovação da revisão do Plano Diretor fortaleceu a luta 
pela manutenção da mata e a implantação de um Parque Municipal. 

Em 2009 o Governo de Pernambuco, por meio da Lei nº 13.787 instituiu o Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC). Assim como 
o SNUC, o Sistema Estadual não contemplou a categoria de Reserva Ecológica. Também revogou o Capítulo V da Lei da Política Florestal de 
Pernambuco (que tratava das Unidades de Conservação) e determinou um prazo de dois anos para a reavaliação das unidades criadas anteriormente 
e que não pertencem às categorias previstas no SEUC. A categoria de manejo “reserva ecológica” que já havia sido destituída do Sistema Nacional foi 
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também excluída do Sistema Estadual, demandando do Governo de Pernambuco a revisão e adequação da área às categorias definidas na nova 
legislação. 

Visando atender à determinação legal, em 02 de junho de 2011, foi sancionada a Lei Estadual N.º 14.324 readequando as antigas Reservas 
Ecológicas ao Sistema Estadual de Unidades de Conservação. Nesta reavaliação a Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchôa recebeu, inicialmente, 
a proposição para ser recategorizada como Reserva de Floresta Urbana, considerando, especificamente, as características de uso e ocupação do solo 
em que a área está inserida. Todavia, atendendo à demanda de representantes do Movimento em Defesa da Mata do Engenho Uchôa e da Prefeitura 
da Cidade do Recife, que estava elaborando estudos para a criação de um Parque Municipal, a área anteriormente denominada de Reserva Ecológica 
Mata do Engenho Uchôa passa  a ser denominada Refúgio de Vida Silvestre (RVS) Mata do Engenho Uchôa (Lei Estadual nº 14.324 de 3 de junho de 
2011). 

 

1.5. Breve Histórico da Mata do Engenho Uchôa 

Os primeiros registros sobre a Mata do Engenho Uchôa resgatados no processo de construção do seu Plano de Manejo datam do ano de 1959, 
e foram obtidos em documento elaborado pela Câmara Técnico-temática Engenho Uchôa, criada pela Prefeitura da Cidade do Recife, no âmbito do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM), em dezembro de 1994. Os resultados dos levantamentos realizados por esta Câmara geraram 
4(quatro) mapas referentes à modificação da paisagem, com ênfase às modificações dos aspectos vegetacionais, registrando-se os usos existentes 
nos anos de 1959, 1975, 1984 e 1994, os quais se constituem importantes instrumentos para a compreensão da dinâmica ocupacional da área e serão 
de forma resumida apresentados a seguir.  

Em 1959, a área apresentava uma vegetação classificada como arbórea, arbustiva, herbácea, vegetação hidrófila, mangue, constatando que a 
área possuía uma grande quantidade de cultivo de cana-de-açúcar, que predominava na planície. A região colinosa era intercalada por culturas 
diversificadas com frutíferas, palmáceas e florestas mais densas em alguns morros mais próximos ao rio Tejipió. Também chama a atenção a presença 

de culturas diversificadas de ciclo longo como coqueiros, mangueiras e azeitoneiras, como mostra a Figura 4. 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ano de 1975, pode-se notar uma mudança na fisionomia. A área cultivada de cana-
de-açúcar começa a diminuir devido à falta de interesse do proprietário pela cultura, 
favorecendo o avanço e a regeneração da vegetação onde outrora existia cana, restando 
apenas uma pequena área remanescente desta cultura nas proximidades da via férrea. 
Registra-se nos estudos a presença de culturas diversificadas (fruteiras e palmáceas), com 
adensamento de coqueiral nas proximidades do rio Tejipió, conforme mostra a Figura 5. Um 
destaque deste período é a abertura da BR 101 Sul que, embora sem ser asfaltada, promove 
a separação da Mata do Barro. Registra-se também ocupação irregular de população de baixa 
renda na faixa de domínio da RFFSA (Figura 6) e em pequenas porções à margem direita do 
rio Tejipió, novas áreas com movimentação de terra ou mineração na porção sudoeste e na 
margem da BR. Aparecem também mudanças significativas no entorno da área com um 
processo de urbanização por meio de implantação de vários loteamentos (ao norte, Nossa 
Senhora de Lourdes, Fábrica PRECIL; ao sul a Vila do SESI; a leste a ampliação da Vila do 
IPSEP e a oeste, os conjuntos habitacionais da COHAB e a construção do 4º Batalhão de 

 

Figura 4: Mapa do Uso do Solo ano 1959 
Fonte: Relatório da Câmara Técnico-Temática do COMAM- 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Mapa do Uso do Solo ano 1975 
Fonte: Relatório da Câmara Técnico-Temática do COMAM- 1994 

Figura 6- Ocupação ao longo da linha da RFFSA 
Fonte: JC/Ciência e Meio Ambiente de 14 e 16.12.1995 
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Comunicação do Exército). 

Em 1978, houve uma grande atividade de mineração com a retirada de barro para a implantação do Metrô e para a construção de um 
condomínio de alto luxo o que desencadeou, em 1979, o início da luta 
organizada da comunidade para impedir a destruição da mata. Nesse 
momento, surge à primeira ONG ambientalista do Nordeste a Associação 
Pernambucana em Defesa da Natureza (ASPAN) para apoiar a luta da 
comunidade e é instalada na Assembléia Legislativa do Estado a primeira CPI 
ecológica do Brasil.  

No ano de 1984, os estudos mostraram que a área já não guardava 
mais nenhuma de suas características agrícolas, apresentando um 
adensamento da vegetação arbórea na porção colinosa central, embora na 
porção noroeste tenha ocorrido grande desmatamento. Na planície predomina 
uma vegetação arbustiva herbácea e na área estuarina, houve uma expansão 
do mangue que passou de 5,04% em 1959 para 8,58% do total da área. Neste 
período, embora a área se mantivesse preservada, houve um aumento da 
pressão antrópica em seu entorno com o início de aterro e ocupação da faixa 
oeste da Av. Recife. O aumento da mineração chega a comprometer cerca de 
27% da área e, em consequência, vários pontos de erosão e formação de 
voçorocas são observados. É também desta época a alteração do traçado da 

estrada de ferro para ampliação da pista do Aeroporto Internacional dos Guararapes, o aterro de mangue para implantação da faixa de sinalização do 
aeroporto e mais duas frentes de agressão do manguezal: pela ocupação da margem da Av. Recife e a oeste, com a conclusão da BR 101, que 
favorecia a atividade de mineração, conforme Figura 7. 

As fortes agressões ocorridas na Mata do Engenho Uchôa motivaram o vereador Paulo Fernando Immisch, presidente da Comissão de Defesa 
do Meio Ambiente da Câmara Municipal do Recife, apoiado em abaixo-assinado encaminhado pelos moradores do Conjunto Residencial Nossa 
Senhora de Lourdes, a apelar ao então prefeito, Joaquim Francisco, no sentido de interceder para evitar a destruição da mata. (Fonte: matéria 
publicada no DP/Cidade em 10.03.1985) 

 

Figura 7: Mapa do Uso do Solo ano 1984 
Fonte: Relatório da Câmara Técnico- temática do COMAM/1994 
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Em 1986 a mata do Engenho Uchôa é alvo de um incêndio de grandes proporções que destrói cerca de 30% de sua área. Em 1987 mais uma 
vez o vereador Paulo Fernando Immisch denuncia as agressões que a área vem sofrendo e, em matéria publicada no Diário de Pernambuco, classifica 
o incêndio como criminoso, declarando que as pressões pelas quais passa o Engenho Uchôa estão relacionadas à especulação imobiliária e a outros 
interesses particulares. (Fonte: DP/Polícia, 09.08.1987) 

Neste mesmo ano acontece nova denúncia de que a Mata de Uchôa continua a sofrer depredações, com destruição progressiva de seus 
remanescentes além da retirada de barro. Estas agressões estavam associadas à implantação de um conjunto residencial de luxo (privê) cuja 
implantação já se iniciava com a derrubada das árvores. O então presidente da CPRH, Luiz Carlos Menezes, em matéria publicada no jornal Diário de 
Pernambuco do dia 5 de outubro de 1987, no caderno “Cidade”, informa que vai intensificar a fiscalização na área e que o Governo Estadual acatou a 
recomendação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembléia Legislativa, instalada para analisar o caso ocupação da área pertencente a 
incorporadora Norberto Oderbrecht, a João Carlos Paes Mendonça (do Grupo Bompreço) e a Lourival Uchôa (da firma Precil), salientando a 
necessidade de se proteger a mata, considerando sua  importância ecológica para a cidade do Recife. Ainda nesta matéria é denunciada outra 
tentativa de acabar com a vegetação por meio da permissão para se criar gado no local: “os proprietários alugaram a área para um senhor conhecido 
como seu Armando, que deixa cerca de 100 cabeças bovinas no local.” Também informa que parte da propriedade localizada na rodovia do Contorno, 
nas proximidades da ponte sobre o Rio Jordão, foi vendida e já está com a placa indicativa de “futuras instalações do Supermercado Pague Menos”. 
(Fonte: DP/Cidade, 05.10.1987). 

Ainda em 1987, considerando as agressões pelas quais passavam a Mata do Engenho Uchôa (Recife), a Mata de Passarinho (Olinda) e a Mata 
de Dois Irmãos (Recife), foi proposta a criação de uma guarda florestal, por meio de carta ao governador Miguel Arraes que ressaltava a importância da 
atuação da Polícia Militar para a defesa do meio ambiente e para o cumprimento do Código Florestal em Pernambuco. (Fonte: DP/Cidade, 06.10.1987).  
Em outubro deste ano a CPRH e a Polícia Militar anunciam o primeiro passo para viabilizar a criação de uma unidade de fiscalização e preservação 
permanente das reservas ecológicas, das bacias hidrográficas e das praias com a criação de uma unidade de fiscalização ambiental na Polícia Militar, 
composta por 30 soldados, que seriam treinados especialmente para este fim. (Fonte: DP/Cidade, 11.10.1987). 

Em 1988 é noticiado em jornal, que ainda ocorre destruição progressiva da Mata Atlântica no Engenho Uchôa. Foi constatado que havia 
trabalhadores contratados por empresários, derrubando árvores e retirando barro, para futuras instalações do Supermercado Pague Menos (Figura 8). 
É enviado um abaixo assinado da comunidade a órgãos federal, estadual e municipal, pedindo providências urgentes sobre a devastação promovida 
pela Empresa Pague Menos. Fica proibida a extração de barro no Engenho Uchôa, após fiscalização conjunta de instituições federais, estaduais e 
municipais. 
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Em 1993, a mensagem nº 64/93 da Secretaria Estadual de Assuntos Extraordinários é 
encaminhada à Assembléia Legislativa propondo um novo perímetro para a Reserva Ecológica da 
Mata do Engenho Uchôa; ela tramita em caráter de urgência, a pedido do governador Joaquim 
Francisco. O argumento utilizado pelo governo era de que a “área da reserva possuía um trecho 
ambientalmente descaracterizado e se encontra em localidade com enorme potencial para habitação, 
servida por via com grande capacidade de tráfego e próxima a estação de metrô”. (Fonte: JC 
04.09.1993). A proposta não havia sido analisada pela Comissão de Meio Ambiente, o que gerou 
indignação de seu presidente, o deputado Elias Gomes. Também era de desconhecimento do 
Secretário Estadual de Meio Ambiente, José Luís Delgado e do presidente da CPRH, Júlio Schettini, 
sendo, porém, de conhecimento do Secretário Estadual de Planejamento, Luiz Alberto Miranda, que 
justificava ser “a lei que criou as 40 reservas ecológicas, entre elas a do Engenho Uchôa, defasada, 
porque elas estão muito degradadas e descaracterizadas e se não forem ocupadas ordenadamente, 
serão invadidas.” Afirma ainda ter planos para o local, estando em processo de aprovação um projeto 
da Norberto Oderbrecht, que prevê a construção de duas mil casas populares. Com este 

empreendimento, a empresa assumia o compromisso de preservar o que resta da mata. (Fonte: JC de 
04.09.1993) O assunto gerou imensa polêmica, questionamentos e protestos por movimentos 
ambientalistas e sociedade civil, fazendo com que o governo recuasse e retirasse a mensagem da 
Assembléia Legislativa para reformulá-la. A partir daí, os moradores do entorno da Mata reivindicam a 
desapropriação e transformação da área em Parque Ecológico. 

Os estudos realizados pela Câmara Técnico - Temática do COMAM/Recife, mostram no mapa de uso e ocupação do solo para o ano de 1994, 
este processo de degradação, reflexo da forte pressão antrópica ocorrida nos últimos 10 anos (Figura 9). Registra um aumento significativo do aterro 
do mangue na Av. Recife e a implantação de área comercial, desmatamento e redução da vegetação arbórea densa, ampliação das áreas de 
mineração e a construção de galpão para fins comerciais (Supermercado Pague Menos), galpões do canteiro de obras da Norberto Oderbrecht 
(posteriormente dois foram demolidos) e a invasão do manguezal ao sul, com a construção irregular de 23 casas. Também foi registrado que a área de 
mangue, apesar de ter sido aterrada nas proximidades da Av. Recife, aumentou em sua porção oeste, havendo um adensamento da vegetação 
arbustiva ao longo do Rio Tejipió e ampliação das voçorocas, além do surgimento de novas áreas de erosão. Também se registra a retificação do Rio 
Tejipió, ao sul do loteamento Nossa Senhora de Lourdes. 

Figura 8: Parte da Mata Atlântica do Engenho Uchôa 
sendo devastada – Foto publicada no DP de 
22.01.1988/capa 
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Em abril de 1994, durante reunião do COMAM/Recife, os ambientalistas cobraram do Prefeito Jarbas Vasconcelos a assinatura de uma lei para 
transformar o Engenho Uchôa em Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE). Em 14 de abril, o prefeito Jarbas Vasconcelos, por meio do Decreto 
nº 16.609, instituiu um “regime especial temporário de controle do uso e ocupação do solo”, suspendendo a concessão de projetos de parcelamento do 
solo sob qualquer modalidade, bem como execução de obras na área do Engenho Uchôa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1995, acontece outro manifesto contra a movimentação de terra na Mata do Engenho Uchôa e aterros nas áreas de mangue em desrespeito 
às leis de ambientais existentes com a realização de uma passeata. Uma Câmara Temática criada no Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM) 
apresenta os estudos sobre a área do Engenho Uchôa e analisa o Projeto Parque Ecológico apresentado pela ASPAN, não recomendando a criação 
de uma Ária de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), como proposto inicialmente e, considerando a realidade ecológica existente, a categoria mais 
adequada seria uma Área de Proteção Ambiental (APA). Para a criação de Parque, os estudos apresentados são insuficientes e deverão ser 
aprofundados. No final deste ano novos incêndios (dias 13 e 15 de dezembro) acontecem e parte significativa da mata, aproximadamente 10 hectares, 
é atingida, sendo o fato amplamente divulgado na mídia local (Figuras 10 e 11). 

 

Figura 9: Mapa do Uso do Solo ano 1994 
Fonte: Relatório da Câmara Técnico-temática do COMAM - 1994 
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No início de 1996, várias manifestações são realizadas pelos moradores da região, onde ciclistas de várias idades saíram em defesa da 
proteção da Mata, saindo da Praça das Crianças, em Areias, indo até ás margens do Rio Tejipió, em Jardim Uchôa, onde plantaram mudas e fizeram o 
enterro simbólico de autoridades públicas (Figura 12). Neste momento o protesto era contra a nova proposta de lei de uso e ocupação do solo de 
Recife que permitiria ocupação por loteamentos na maior parte da área e a crescente extração de areia, onde diariamente eram retirados mais de 40 
caminhões. O então coordenador do Movimento S.O.S. Mata do Uchôa, Maurício Laxe, defende a proposta de transformar a área em uso público, sem 
loteamentos ou comércio, com a instalação de equipamentos comunitários como museu ecológico e centro de pesquisa. (Fonte: DP em 09.03.1996). 
Em março deste ano, a Prefeitura do Recife realiza um workshop para discutir o destino do Engenho Uchôa junto com os moradores da área. Pela lei 
de uso do solo em discussão, a área deixa de ser zona residencial 5 (ZR 5) e passa a ser considerada Zona Especial de Proteção Ambiental ( ZEPA)2.  
Passa-se então a ser discutida a instituição de uma unidade de conservação municipal em Uchôa.   

Figuras 10 e 11: Registros fotográficos de incêndio na Mata do Engenho Uchoa. 
Fonte: JC/Ciência e Meio Ambiente de 14 e 16.12.1995 
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É apresentado o zoneamento da nova unidade de conservação onde estão 
destinados à conservação de cerca de 35ha, (mais do que os 20 hectares da atual 
Reserva Ecológica protege). Todavia, apesar da nova lei, a extração de barro 
continua, próximo à BR 101, para a construção de galpões pelo proprietário da área. 
A CPRH autua o empresário e a PCR diz que ele será responsabilizado pelo dano 
causado ao meio ambiente, pois a retirada de argila está assoreando o Rio Tijipió e 
poderá acabar com o manguezal, diz a responsável pela fiscalização na 
DIRCON/PCR, Lúcia Amorim (Fonte JC/ Ciência e Meio Ambiente de 10.04.1996). 
Por meio do Decreto Municipal nº 17.548 de 16 de dezembro de 1996, uma área com 
192 hectares é instituída como Área de Proteção Ambiental (APA) da Cidade do 
Recife. (Figura 13) 

 

 

 

 

 

 

Em 1997 foi realizado um levantamento sobre a 
fisiologia vegetal (estudo dos mecanismos pelos quais as plantas crescem, se desenvolvem, 
percebem e interagem com o ambiente em que estão inseridas) da Mata do Engenho Uchôa. 
Neste período, acontecem as primeiras reuniões do Conselho Gestor da APA do Engenho Uchôa 
e discutem-se as ações prioritárias que deverão ser desenvolvidas pelo poder municipal sendo 
interrompidas posteriormente e, apesar de legalmente protegida, a APA continua sofrendo 

Figura 12: Registro jornalístico da mobilização 
comunitária em defesa da mata de Uchôa  
Fonte: JC/Ciência e Meio Ambiente de 05.02.1996 

Figura 13: Representação do Zoneamento da 
APA do Engenho Uchôa 



31 

agressões. 

Em 2001, a área estava se transformando em um “lixão”, com depósito de entulhos e dejetos, além da continuidade da extração de barro, 
motivando um grande ato político com a realização de uma marcha com mais de dois mil alunos do Colégio Estadual Presidente Humberto Castelo 
Branco, que culminou com um grande ato ás margens do rio Tejipió para plantio de mudas (Foto 4). 

Em 2002 foi encaminhado ao então prefeito do Recife João Paulo um abaixo-assinado 
com mais de 4 mil assinaturas, solicitando a criação de um Parque. Na semana do Meio 
Ambiente, foi assinado o Decreto nº 19.336/2002, que declarou a área do Engenho Uchôa de 
utilidade pública para fins de desapropriação, estabelecendo um prazo de 5 anos para o seu 
cumprimento. Na ocasião, assinou outro decreto que criava o Fundo Municipal de Meio 
Ambiente para viabilizar recursos para a desapropriação das três propriedades particulares 
inseridas na área. 

A mobilização comunitária aumenta. Em 2003, é lançado 
o informativo “Araça-da-Mata”, jornal do Movimento em Defesa 
da Mata do Engenho Uchôa, como expressão desta força e o 
Projeto “Viva a Vida – Mata do Engenho Uchôa: consciência 
ambiental e ações em defesa da Mata Atlântica” com o objetivo 
de informar, educar sensibilizar e realizar articulações voltadas à 
proteção da área, com produção de camisetas, adesivos, 

marcadores de livro, calendários e outros itens com alusão a Mata de Uchôa. 

A comunidade segue buscando seu objetivo: transformar a área em um parque, mas as ameaças continuam a 
acontecer. A área é objeto de mais um incêndio, supostamente criminoso. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a 
ocorrência foi encaminhada ao Ministério Público de Pernambuco, para os procedimentos civis e criminais, conforme 
prevê a legislação. Foi então cessada a extração de areia com a retirada dos caminhões e das escavadeiras do local. 
Acreditavam que, por represália a ação do MPPE, os focos de incêndio voltaram a ameaçar a Mata. 

Foto 4: Marcha dos alunos da Escola Estadual Presidente 
Humberto Castelo Branco 

Autor: Jorge José Araújo da Silva 
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Em 2005, foi realizado o “Seminário Mata do Engenho Uchôa” com o objetivo de apropriar integrantes do Movimento em Defesa da Mata e os 
demais interessados sobre as leis que regem o meio ambiente e, especificamente, a APA, além de traçar os rumos para a criação do Parque Ecológico 
Municipal. 

Em setembro de 2007, por meio da Lei Municipal nº 17.337, a APA da Mata do Engenho Uchôa passa ser denominada APA Rousinete Taveira 
Falcão, em homenagem a líder comunitária e uma das fundadoras e grande defensora da mata, Dona Rouse, que havia falecido sem ver seu grande 
sonho realizado. 

Ainda em  2007, o decreto de desapropriação da área, assinado pelo 
prefeito do Recife João Paulo em 2002, tem seu prazo expirado. Para garantir a 
proteção da mata, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) solicita a sua 
renovação o que até hoje não ocorreu. Com a perda de validade do Decreto, as 
ameaças voltaram a acontecer, apesar da constante mobilização da 
comunidade. 

No final do ano de 2008, o Decreto Municipal nº 24.143 datado de 21 de 
novembro, assinado pelo prefeito João Paulo, volta a aterrorizar a comunidade, 
declarando a área de utilidade pública para fins de desapropriação parcial e 
instalação da concessionária Recife Energia S/A. Este fato gerou muita polêmica 
e questionamentos, chegando a indignar a população local que há anos lutava 
pela manutenção da mata (Foto 5). 

O projeto previa a instalação da Central de Tratamento e Destinação de 
Resíduos, compreendendo uma unidade de triagem de resíduos em Uchôa, 
Recife, e uma usina para geração de energia, no Cabo de Santo Agostinho. O 
MPPE foi acionado pelo Movimento em Defesa da Mata do Engenho Uchôa. 
Foram coletadas cerca de 5000 assinaturas em apoio à causa, inclusive a do 
então Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva. Passeatas e protestos 
foram realizados. Em novembro de 2009 a Câmara de Vereadores do Recife 

aprovou, por unanimidade, lei que altera o Código de Meio Ambiente do Recife. Com a modificação, ficava proibida a construção de qualquer 
empreendimento de tratamento, triagem ou destinação de resíduos sólidos em Áreas de Preservação Ambiental (APAs). A mudança na legislação 

Foto 5: Imagem da mobilização da comunidade contra a instalação da usina de 
lixo na mata 
Fonte: http://www.oeco.org.br/reportagens/24264-incineracao-gera-polemica-no-recife/ 
acesso em 13.09.2013 
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afetava diretamente o projeto do poder municipal de implantar uma unidade de tratamento de lixo na Mata do Engenho Uchôa. Ocorre uma intensa 
mobilização dos movimentos ambientalistas que apoiavam a proteção da mata, representado pelo Eco-Vida, no Cabo de Santo Agostinho e Movimento 
em Defesa da Mata do Engenho Uchôa, em Recife, além de forte articulação política e apoio do MPPE. Um ato público durante a inauguração do 
Hospital Dom Hélder Câmara, no Cabo, contra a instalação da usina de geração de energia por meio de combustão de resíduos sólidos, garantiu a 
intervenção do governador Eduardo Campos, que o tema fosse discutido na CPRH, a qual realizou audiência pública no dia 8 de julho de 2010, onde 
participaram cerca de 500 pessoas. No final do ano de 2010 a Prefeitura do Cabo vetou a instalação da usina no município e, por fim, a CPRH informou 
oficialmente ao empreendedor o arquivamento do processo de licenciamento porque a Prefeitura do Cabo não renovou a anuência para instalação do 
empreendimento. Em 2012 o então Prefeito do Recife João da Costa, anunciou a anulação da anuência dada anteriormente, terminando, por fim, o 
drama da comunidade. 

Cerca de mil estudantes participaram de caminhada em defesa da Mata do 
Engenho Uchôa e pela implantação no local do Parque Natural Rousinete Falcão, 
objeto de luta do Movimento em Defesa da Mata do Engenho Uchôa há décadas. A 
passeata percorreu a Avenida Dr. José Rufino, em Tejipió, até a entrada do bairro do 
Pacheco,  Zona Oeste do Recife, nos dois sentidos. A sociedade civil volta a discutir a 
criação do Parque Ecológico Municipal na área. Em julho de 2011, foi realizada uma 
audiência entre o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), a Prefeitura do Recife e 
representantes do Movimento em Defesa da Mata de Engenho Uchôa para tentar um 
avanço neste processo. Na ocasião, o Movimento cobrou resultados da Prefeitura sobre 
a situação fundiária da área e ainda a retomada das atividades do Conselho Gestor da 
APA municipal.  Em 2012, cerca de 1000 estudantes participaram da marcha em defesa 
da mata e implantação do Parque “Rousinete Falcão” (Foto 6) 

Paralelamente, o Governo Estadual, por meio da SEMAS e no processo de 
recategorização das unidades de conservação da RMR, propõe para a Mata de Uchôa 
a categoria de manejo “Reserva de Floresta Urbana (FURB)”, considerando, 
especificamente, as características de uso e ocupação do solo em que a área está 
inserida. Em consulta pública realizada em 22 de abril de 2011, a Prefeitura do Recife, 
com apoio do movimento em defesa da Mata do Engenho Uchôa, sugeriu a recategorização da área como Refúgio de Vida Silvestre – e não como 
Reserva de Floresta Urbana uma vez que ela se insere na Zona Primitiva e na Zona de Recuperação Ambiental do Zoneamento proposta para o 

Foto 6: Caminhada dos estudantes em defesa da Mata do Engenho 
Uchôa 

Fonte: http://74.86.56.34/~lucianos/site2009-2/index.php/ultimas-
noticias/6070-estudantes-ocupam-as-ruas-de-tejipio-em-defesa-da-
mata-do-engenho-uchoa- Acesso em 13.09.2013. 
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Parque Natural Municipal Engenho Uchôa, elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente. Segundo os representantes da Prefeitura, o projeto também 
prevê para esta área a recuperação ambiental, trilhas e edificação de apoio à pesquisa, com o aproveitamento de ruínas existentes no local. A proposta 
foi aceita e Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchôa passou, por meio da Lei Estadual nº 14.324 de 3 de junho de 2011, a ser denominada Refúgio 
de Vida Silvestre Mata do Engenho Uchôa. 

Em 2012, em continuidade ao processo de implantação do Refúgio desenvolvido pelo Governo Estadual e por meio da Portaria CPRH nº 
049/12, publicada no Diário Oficial do Estado em 26 de junho, foi instituído e empossado o seu Conselho Gestor Consultivo. Este Conselho é paritário, 
com onze representações da sociedade civil organizada e onze de órgãos públicos, cujas ações têm repercussão na área. Com o Conselho Gestor 
instalado e a nomeação da gestora para a unidade foi iniciada a efetiva implantação do Refúgio de Vida Silvestre Mata do Engenho Uchôa pelo 
Governo Estadual. A partir daí outras questões tornaram-se relevantes para a proteção da área, destacando-se a definição do perímetro que seria 
trabalhado para a elaboração do Plano de Manejo, uma vez que a demanda da comunidade é para que seja considerado o que corresponde aos 
192hectares, igual ao perímetro da APA municipal. Em reunião extraordinária do Conselho Gestor, com a participação do Secretário Executivo da 
SEMAS e da Secretária de Meio Ambiente do Recife foi decidido que a SEMAS encaminharia proposta para ampliação da área do Refúgio  para os 
192ha, para a qual seria elaborado o Plano de Manejo. 

Em 12 de outubro de 2013, e em atendimento ào compromisso assumido perante o conselho gestor,  é publicado no Diário Oficial do Estado o 
Decreto nº 39.938 que altera os limites da unidade de conservação Refúgio de Vida Silvestre Mata do Engenho Uchôa de 20ha para 171,05ha.  

 

1.6. Aspectos Biológicos 

1.6.1. Vegetação 

O Refúgio de Vida Silvestre Mata do Engenho Uchôa é um fragmento significativo do Bioma Mata Atlântica, no centro urbano do Município do 
Recife, existindo ainda ecossistemas associados como restinga e manguezal. Existem alguns estudos que descrevem a sua fisionomia e flora, que 
apresentam uma grande diversidade de paisagem na cobertura vegetal. 

O trabalho desenvolvido pela Câmara Técnico-Temática (CTT, 1994), a área do Engenho Uchôa foi estudada sob o aspecto da vegetação e da 
flora, como parte integrante da Zona da Mata. Devido às características geomorfológicas e geológicas locais e algumas formações vegetacionais 
distintas. Foi descrito a evolução da cobertura vegetal e o resultado do uso e ocupação do solo na área, foram comparadas a partir da análise das 
aerofotografias datadas de 1959,1973/1974,1983/1984 e 1991/1994. Os tipos de vegetação identificados são: vegetação herbácea, vegetação 
arbustiva herbácea, vegetação arbustiva densa, vegetação arbórea aberta, vegetação arbórea densa, vegetação hidrófila e vegetação de mangue. 
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Segundo Medeiros-Costa (1996), foi apresentado um relatório da flora e vegetação da área do Engenho Uchôa, através da análise 
fitossociológica da vegetação arbórea densa, amostradas por 15 parcelas. Foram feitas caminhadas para o reconhecimento dos outros tipos 
vegetacionais identificados na área, pela equipe da Câmara Técnica Temática (CTT, 1994). De acordo com o levantamento realizado a Mata do 
Engenho Uchôa está representada pelas seguintes fisionomias: vegetação arbórea densa, vegetação arbórea aberta, vegetação arbustiva densa e 
espinhosa, vegetação arbustiva herbácea, vegetação herbácea, vegetação hidrófila e vegetação de mangue. 

Conforme Medeiros-Costa (1996) a descrição dos tipos de vegetação, apresenta-se: 

• Vegetação Arbórea Densa encontra-se bem representada nas áreas de morro, possui porte arbóreo entre 10 e 15m de altura formada por 
espécies nativas e algumas frutíferas exóticas como mangueira e jaqueira. Para esta formação a presença de árvores com 15m de altura, foi 
considerada como emergentes nesta fisionomia. Para esta área arbórea densa, identificaram-se três estratos (camadas), que diferenciam no 
arranjo da fisionomia, disposição das plantas, altura e diâmetro;  

• Vegetação Arbórea Aberta ocorre no mesmo espaço da arbórea densa, mas em áreas planas, assemelhando floristicamente com a arbórea 
densa. Sua composição florística é muito semelhante a da vegetação arbórea densa. Foram identificados dois estratos, o primeiro com árvores 
esparsas ou agrupadas, de altura inferior a 8m e o outro arbustivo, que não é um sub-bosque, e sim formado por indivíduos jovens do estrato 
superior;  

• Vegetação Arbustiva Densa está representada por arbustos densos, associados ou não a plantas herbáceas, altura entre 1,00 a 3,50m, 
predomina nas áreas que antes havia plantio de cana-de-açúcar;  

• Vegetação Arbustiva Herbácea ocupa os espaços entre a vegetação arbustiva densa e a arbórea densa, apresenta estrato herbáceo bem 
desenvolvido;  

• Vegetação Herbácea caracterizada pela ocorrência de espécies de pequeno porte, onde predominam gramíneas, devido a pastos abandonados 
ou nas áreas de movimentação de terra. Sua composição florística é pouco diversificada;  

• Vegetação Hidrófila distribuída nas várzeas dos rios e em áreas encharcadas pela proximidade de nascentes possui porte variado, desde o 
herbáceo até o arbustivo; 
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Figura14: Aspectos da vegetação  

A – vista parcial dentro da mata; B – vista dentro da mata, área de dendê; C – vista da lagoa, localizada dentro da área duas espécies de ninfeias 
da família Nympheaceaee alface d’água, espécie Pistia cf. stratiotis  da família Araceae; D – vista parcial da borda da mata, margem da BR-101, 
destacando a espécie“favinha” – Stryphnodendron pulcherrium . 

A B C D 

Figura 15: Aspectos da vegetação  

A – vista parcial do rio Tejipió; B – fruto de genipa americana  
– jenipapo da família Rubiaceae; C – olho d’água dentro da 
mata do Engenho Uchôa; D – espécie de Pteridaceae; E – 
espécie de Miconia sp.- Melastomataceae; 

D 

C 

D E 

A B 

D E 

C 
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1.6.2. Flora 

De acordo com Medeiros-Costa (1996), foram amostrados 386 indivíduos, representadas por 41 espécies, distribuídas em 37 gêneros e 23 
famílias,na área de vegetação arbórea densa. O número de espécies coletadas e/ou observadas em todos os tipos de vegetação totaliza 82 espécies. 
As famílias vegetais com maior número de indivíduos amostradas na vegetação arbórea densa foram Melastomataceae (16,1%), Anacardiaceae 
(15,5%) e Leguminosae (13,2%). Na área da vegetação arbórea densa no estrato A, ocorre 16 espécies, juntamente com as emergentes ocorre: 
Sloanea obtusifolia  (mamajuda) exclusiva neste estrato. As espécies Bowdichia virgilioides  (sucupira mirim), Tapirira Guianensis  (pau-pombo) e 
Cecropia sp. (embaúba), constituem as principais emergentes, mas também são encontradas nos estratos inferiores, com indivíduos de diversas 
alturas e idades. No estrato B apresenta 20 espécies, nenhuma exclusiva, destaca-se Acrocomia intumescens  (macaíba). No estrato C, ocorre a 
maioria dos exemplares jovens da comunidade, com 37 espécies, 13 exclusivas, como: Parkia pendula  (visgueiro), Eschweilera luschnathii  
(embiriba), Byrsonima sericea  (murici), Protium heptaphyllum  (amescla de cheiro), Cupania sp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C 

D 

Figura16: Aspectos da flora 

 A – Bowdichia virgilioides  (sucupira mirim); B – Parkia pendula  (visgueiro); C –Tapirira guianensis  
(pau-pombo);D -  Protium heptaphyllum  (amescla de cheiro); E – Byrsonima sericea  (murici). 

E 

B C A D 
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Quadro I:  Relação em ordem alfabética das espécies encontradas nos diversos tipos de vegetação no Refúgio de Vida Silvestre Mata do Engenho 
Uchôa, considerando as parcelas e caminhadas realizadas na área: VAD = vegetação arbórea densa; VAA = vegetação arbórea aberta; VAR = 
vegetação arbustiva densa; VAH = vegetação arbustiva herbácea; VHB = vegetação herbácea; VHD = vegetação hidrófila; VMG = vegetação de 
mangue, (Medeiros-Costa, 1996). 

FAMÍLIA ESPÉCIE VERNÁCULO 
FISIONOMIA 

 VAD VAA VAR VAH VHB VHD VMG 
PALMAE Acrocomia intumescens macaíba X X X X    

ANACARDIACEAE Anacardium occidentale caju 
 

X X      

PTERIDACEAE Acrosticum sp. avenção do mangue       X 

ASTERACEAE Ageratum conyzoides mentranto    X X   

MORACEAE Artocarpus heterophyllus jaqueira X X      

ARECACEAE Bactris ferruginea coquinho X X X     

ARECACEAE Bactris humilis maraiá X       

RUBIACEAE Borreria verticilata vassourinha    X X   

FABACEAE (FABOIDEAE) Bowdichia virgilioides sucupira-mirim X X      

POACEAE Brachiaria mutica braquiaria      X  

MORACEAE Brosimum discolor quiri X       

MORACEAE Brosimum sp. conduru X       

MALPIGHIACEAE Byrsonima sericea murici X X X     

MORACEAE Cecropia sp. embaúba X X X X    

MELASTOMATACEAE Clidemia hirta   X X X    

FABACEAE (FABOIDEAE) Clitoria sp.   X X X X   

HYPERICACEAE Clusia nemorosa pororoca X X X X    

EUPHORBIACEAE Cnidoscolus urens urtiga branca  X X X X   

POLYGONACEAE Coccoloba sp. cananduba X X X X    

ASTERACEAE Conyza bonariensis rabo de raposa    X X   

BORAGINACEAE Cordia nodosa grão de galo X       

FABACEAE (FABOIDEAE) Crotalaria sp     X X   

SAPINDACEAE Cupania sp. caboatã X X X X    

ASTERACEAE Curatella americana lixeira   X     

POACEAE Cynodon dactylom grama de burro    X X   

CYPERACEAE Cyperus sp.      X X  
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FABACEAE (FABOIDEAE) Desmodium sp.     X X   

PALMAE Desmoncus polyacanthos titara X       

CYPERACEAE Dichromena ciliata capim estrela    X X   

FABACEAE (CAESALPINIOIDEAE) Didimopanax morototoni sambaquim X X      
 

ALISMATACEAE Echinodorus sp. chapéu de couro      X  

PALMAE Elaeis guineensis dendê X X X X  X  

POACEAE Eleusine indica capim pé de galinha    X X   

ICACINACEAE Emmotum sp.  X       

LECYTHIDACEAE Eschweilera luschnathii embiriba X X X X    

MYRTACEAE indeterminada 
 

murta X       

SAPOTACEAE indeterminada abricó X       

ANNONACEAE Guatteria australis mium X       

LECYTHIDACEAE Gustavia augusta genipapo-brabo X X X X    

HELICONIACEAE Heliconia psittacorum paquevira  X X X    

MORACEAE Helicostylis tomentosa amora X       

APIACEAE Hydrocotyle sp. dinheiro      X  

CHRYSOBALANACEAE Hirtella racemosa azeitona-da-mata X X X X    

FABACEAE (MIMOSOIDEAE) Inga sp. ingá X X X     

CONVOVULLACEAE Ipomoea asarifolia gitirana    X X   

COMBRETACEAE Laguncularia racemosa mangue branco       X 

VERBENACEAE Lantana camara chumbinho   X X    

CHRYSOBALANACEAE Licania tomentosa oiti-da-praia  X  X    

ANACARDIACEAE Mangifera indica mangueira X X X X    

MELASTOMATACEAE Miconia albicans   X X X    

MELASTOMATACEAE Miconia hypoleuca sabiazeira X X      

MELASTOMATACEAE Miconia sp. sabiazeira X X X X    

FABACEAE (MIMOSOIDEAE) Mimosa sepiaria espinheiro   X     

MONIMIACEAE Mollinedia sp.  X X      

ARACEAE Montrichardia linifera sainga      X  

LAURACEAE Ocotea sp.1 louro-pimenta X       

LAURACEAE Ocotea sp.2 louro X X      

PASSIFLORACEAE Passiflora sp. maracujá do mato  X X X    
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FABACEAE(MIMOSOIDEAE) Parkia pendula visgueiro X       

ARACEAE Philodendron imbe imbé X X X     

FABACEAE(MIMOSOIDEAE) Pithecellobium sp. bordão-de-velho X       

APOCYNACEAE Plumeria bracteata angélica X X X     

EUPHORBIACEAE Pogonophora chomburgkiana cocão X       

BURSERACEAE Protium heptaphyllum amescla-de-cheiro X X      

BURSERACEAE Protium neglectum amescla-seca X X      

MYRTACEAE Psidium guajava goiabeira  X      

MYRTACEAE Psidium guineensis araçá   X X    

MYRTACEAE Psidium sp. araçá-do-mato X       

ANACARDIACEAE Schinus therebinthifolius aroeira da praia    X   X 

CYPERACEAE Scleria bracteata tiririca  X X X X   

SAPINDACEAE Serjania sp.   X X X    

MALVACEAE Sida cordifolia relógio   X X X   

MYRTACEAE Syzygium jambolanum azeitona X X X X    

ELAEOCARPACEAE Sloanea obtusifolia mamajuba X       

SOLANACEAE Solanum paniculatana jurubeba  X X X    

SOLANACEAE Solanum sp. jurubeba-branca X X X     

ANACARDIACEAE Spondias mobim cajá  x      

FABACEAE 
Stryphnodendron 

pulcherrimum favinha x x x x    

SAPINDACEAE Talisia esculenta pitomba  x x x    

ANACARDIACEAE Tapirira guiannensis 
 

pau-pombo, cupiúba x x x x    

ACANTHACEAE Tumbergia sp.    x x    

TURNERACEAE Turnera ulmifolia chanana    x x   

 HYPERICACEAE Vismia reichardtiana lacre x x x x    

ANNONACEAE Xylopia frutescens embira-vermelha x x      

*Lista em ordem alfabética pelo nome da espécie (conforme citada nos trabalhos consultados), precedida do nome da família , com citação dos principais vernáculos.  
Não foi adotada a nova classificação filogenética para angiospermas baseada em APGIII (2009). 

 



41 

1.6.3. Fauna 

A Mata Atlântica é o habitat de uma enorme variedade de espécies de animais. A sua grande diversidade ambiental e a extensão do território 
contribuem para o alto grau de endemismo e, desta maneira, é considerado o bioma de maior diversidade biológica do planeta, embora restem apenas 
10% de sua cobertura, sendo uma área crítica devido à pressão e destruição exercida pelo ser humano (Willis & Oniki, 1992). A fauna possui várias 
espécies distintas, sendo várias delas endêmicas, incluindo aves, primatas, borboletas (Primack & Rodrigues, 2001). 

O maior problema em relação ao monitoramento faunístico está exatamente na riqueza de espécies verificada nos ecossistemas tropicais. 
Entretanto, este problema pode ser solucionado, selecionando espécies conhecidas como “bioindicadoras” entre aquelas que não apresentem elevado 
grau de dificuldade para identificação. A fauna silvestre é composta pelos mamíferos (mastofauna), pelas aves (avifauna), e pelos répteis e anfíbios 
(herpetofauna), sendo os dois primeiros grupos bioindicadores mais eficientes (Almeida & Almeida, 1998) 

Para o Refúgio de Vida Silvestre (RVS) Mata do Engenho Uchôa, existe um relatório com um levantamento para avifauna, realizado pela ONG 
Observadores de Aves de Pernambuco em 1996, mostrando que a área da RVS apresenta-se preservada, e com possibilidade de recuperação, e com 
a indicação de algumas aves como bioindicadoras, sem afirmar se são bioindicadoras de poluição ou de qualidade ambiental. A população de avifauna 
é um parâmetro elementar para avaliação de área, porque as aves exigem muito do habitat e são seletivas, desta maneira são consideradas como 
indicadora biológica do estado de conservação do ambiente (Lyra-Neves et al, 2003). No quadro II, estão listados as aves observadas na RVS Mata do 
Engenho Uchôa e marcadas com (*) as aves que são bioindicadoras. 

Não se tem informação de estudos sobre mamíferos (mastofauna), anfíbios e répteis (herpetofauna) e invertebrados (insetos, anelídeos e 
aracnídeos), para o Refúgio de Vida Silvestre Mata do Engenho Uchôa. O quadro III lista os animais que podem ser encontrados na área do RVS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C D 

Figura17: Avifauna A – Coragyps atratus  (urubu de cabeça preta); B – Rupornis magnirostris  (gavião carijó); C –Ceryle torquata  
(martim pescador grande); D –Eupetomena macroura  (beija flor rabo de tesoura);  
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Quadro II  - Lista das aves observadas no Refúgio de Vida Silvestre Mata do Engenho Uchôa (Fonte, 
OAP, 1995-1996). 

Família Espécie Vernáculo 
ARDEIDAE Botaurus pinatas * socó-boi-baio 

CATHARTIDAE Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta 

 Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermalha 

ACCIPITRIDAE Rupornis magnirostris* gavião carijó 

COLUMBIDAE Columbina talpacoti rolinha vermelha 

 Columbina minuta rolinha 

CUCULIDAE Crotophaga ani anu preto 

TROCHILIDAE Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-branca 

 Eupetomena macroura beija-flor-rabo-de-tesoura 

ALCEDINIDAE Ceryle torquata* martim pescador grande 

 Chloroceryle americana* martim pescador pequeno 

BUCCONIDAE Nystalus maculatus dorminhoco 

FORMICARIIDAE Thamnophilus caerulescens* espanta raposa 

 Formicivora grisea* papa formiga pardo 

FURNARIIDAE Certhiaxis cinnamomea* casaca de couro 

TYRANNIDAE Fluvicola nengeta lavandeira 

 Phyllomiyas fasciatus* pássaro fantasma 

 Pitangus sulphuratus bem-te-vi 

E F G Figura18: Avifauna E – Fluvicola nengeta  (lavandeira); F – Pitangus sulphuratus  (bem te vi); G – Troglodytes aedon  

E F G 
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Oorrências de espécies citadas por moradores e frequentadores da RVS Mata do Engenho Uchôa (Fonte, OAP, 1995-1996) 

Espécie  Vernáculo  
Sporophila nigricollis papa-capim 

Sporophila bouvreuil caboclinho 

Sporophila leucoptera patativa chorona 

Sicolis luteola mané-magro 

Euphonia violacea guriatã 

Aramides cajanea sericóia 

Dendrocygna viduata marreca irerê 

 Elaenia flavogaster maria–é-dia 

 Todirostrum cinereum reloginho 

 Tolmomyias sulphurescens* bico-chato-de-orelha-preta 

 Conopias trivirgata bem-te-vizinho 

HIRUNDINIDAE Tachycineta albiventer andorinha do rio 

 Stelgidopteryx ruficollis andorinha serrador 

 Progne chalybea andorinha doméstica grande 

TROGLODYTYDAE Troglodytes aedon rouxinol 

 Thryothorus genibarbis* garrinchão pai-avô 

MUSCICAPIDAE Turdus amaurochalinus* sabiá-bico-de-osso 

VIREONIDAE Cyclarhis gujanensis pitiguari 

EMBEREZIDAE Thraupis sayaca sanhaçu-de-bananeira 

 Thraupis palmarum sanhaço –de- coqueiro 

 Coereba flaveola cebito 

 Euphonia chlorotica* vem-vem 

 Tangara cayana frei-vecente 

 Volatinia jacarina tiziu 

PASSERIDAE Passer domesticus pardal 

ESTRIIDIDAE Estrilda astrild bico de lacre 
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Tyto alba coruja-rasga-mortalha 

Otus choliba corujinha-do-mato 

Tapera naevia peitica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro III : Lista dos animais que podem ser encontrados na área, mas que necessitam de confirmação e de 
registro científico. 

V
er

te
br

ad
os

 

Anfíbios cobra-cega, jia, perereca, rã e sapo. 

Répteis 
calango, cágado, cobra-cipó, caninana, coral-verdadeira, falsa-coral, iguana, jararaca, 
jabuti, lagartixa e teju. 

Mamíferos bicho-preguiça, camundongo, catita, cuíca, morcego, preá, rato, raposa, sagüim e timbu. 

In
ve

rt
eb

ra
do

s Insetos 

abelha, besouro, barbeiro, barata, bicho-pau, borboleta, borrachudo, broca, cavalo-do-cão, 
cigarra, cupim, esperança, formiga, gafanhoto, grilo, gorgulho, joaninha, libélula, louva-a-
deus, mariposa, mangangá, marimbondo, maruim, mosca, mosquito, muriçoca, mutuca, 
paquinha, percevejo, pernilongo, pulga, pulgão, rainha, saúva, serra-pau, soldadinho, 
tesourinha, traça, trinca, tripes, vaga-lume, varejeira e vespa. 

Anelídeos minhoca e sanguessuga. 

Aracnídeos aranha, ácaro, caranguejeira, escorpião e carrapato. 

Miriápodes centopeia, embuá, lacraia e piolho-de-cobra. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIALIDADES E VULNERABILIDA DES 

O levantamento de vulnerabilidades e potencialidades do RVS Mata do Engenho Uchôa foi realizado a partir de uma matriz de 
planejamento denominada de Matriz FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) onde foram identificados os fatores importantes, 
positivos e negativos que, direta ou indiretamente, repercutem nos objetivos da unidade de conservação. Por meio dela, foram ressaltadas as 
pressões e ameaças existentes atualmente à integridade ambiental do Refúgio (o que representa as suas vulnerabilidades) e suas forças e as 
oportunidades existentes (o que representa suas potencialidades). 

No que se refere às potencialidades, foram destacados os seguintes aspectos:  

1. Mobilização social histórica em defesa da mata  – a Mata do Engenho Uchôa possui em seu entorno uma comunidade mobilizada 
que há mais de 30 anos luta em prol da sua proteção, com um bom espaço de divulgação conquistado junto à mídia local, possuindo 
instrumentos e mecanismos de comunicação próprios e adesão das escolas existentes na região. O Movimento em Defesa da Mata do 
Engenho Uchôa, constituído especificamente para este fim, possui mais de 30 anos de atuação e agrega representações da sociedade 
civil de diversos bairros, além de movimentos trabalhistas e culturais da região oeste do Recife, pesquisadores, desenvolvendo uma 
forte articulação política que o apoia; 

2. Existência de um grande número de escolas na região  – isso torna a mata um local apropriado para aulas ao ar livre e para a 
prática de educação ambiental como também um espaço de lazer e atividades recreativas de baixo impacto podendo abranger várias 
escolas de bairros da redondeza; 

3. Representatividade cultural da região que abriga um grande número de grupos folclóricos e artistas locais envolvidos com a proteção 
da mata; 

4. Atuação positiva do conselho gestor da unidade , possuindo uma significativa capacidade técnica que poderá se constituir referência 
em gestão participativa de unidades de conservação no Recife, por meio de uma ação compartilhada entre os governos estadual e 
municipal que estão comprometidos com a sua implantação, favorecendo o estabelecimento de parcerias para implementação do Plano 
de Manejo; 

5. Possibilidade de significativa integração e partici pação da comunidade local  e desenvolvimento de ações integradas entre os 
diversos órgãos da administração pública estadual e municipal, principalmente no que se refere às ações de educação ambiental onde 
o Estado e a Prefeitura poderão atuar em parceria; 

6. Potencialidade para o estabelecimento de convênios e parcerias  entre diversas instituições de ensino e pesquisa que participam do 
conselho gestor o que pode facilitar o aprofundamento do conhecimento científico sobre o Refúgio, principalmente no que se refere aos 
aspectos sociais do seu entorno e aos aspectos biológicos da área; 
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7. O Plano de Manejo  uma vez que possibilitará a definição de atividades prioritárias a serem desenvolvidas no Refúgio assim como 
orientará a mobilização de recursos financeiros para viabilizar a sua implementação, inclusive da compensação ambiental e de 
empreendedores privados; 

8. Capacidade de regeneração natural da mata que já passou por vários momentos de degradação resistindo a todos os fatores 
adversos; 

9. Possibilidade de formação de corredores ecológicos com fragmentos florestais existentes nas proximidad es – como a Mata do 
Barro, o manguezal ao longo do rio Tejipió podendo de estender até o Parque dos Manguezais. 

Quanto às vulnerabilidades, elas foram percebidas pelos conselheiros e participantes das oficinas nos seguintes aspectos: 
 
1. Ausência de estrutura física operacional para e equ ipe insuficiente  para implementar a gestão da unidade de conservação, 

dificultando uma presença constante e vigilante na UC; 
2. Área sujeita a forte especulação imobiliária e, juntamente com a falta de fiscalização e controle ambientais efetivo s aliados à 

ausência de programas de comunicação e educação ambiental para a comunidade propiciam práticas inadequadas de disposição de 
resíduos sólidos (principalmente lixo doméstico) no Refúgio, invasões e ocupações irregulares nos limites da unidade de conservação; 

3. Ausência de sinalização  com indicação dos seus potenciais e de que se trata de unidade de conservação onde as ações de 
degradação nela cometidas estão sujeitas a legislação de crimes ambientais;  

4. Falta de integração das duas UCs existentes : APA Municipal e RVS Estadual associada a desmobilização do conselho gestor da 
APA e à descontinuidade da gestão pública dificulta o desenvolvimento de projetos da comunidade e de programas permanentes para 
a área; 

5. Degradação da área pela ocorrência de incêndios flo restais , associado à inexistência de um sistema preventivo de combate aos 
mesmos; 

6. Baixo conhecimento científico ou disponibilidade de  pesquisas e estudos  sobre a área nos diversos aspectos necessários ao 
conhecimento do Refúgio, principalmente os dados sociais da comunidade local e os dados biológicos e físicos da área (fauna, flora, 
hidrografia, etc.); 

7. Existência de áreas degradadas  de solo, vegetação, ausência de mata ciliar, presença de espécies exóticas e exóticas invasoras da 
flora e fauna, assoreamento e poluição do rio Tejipió; e 

8. Saneamento Básico precário e insuficiente  na área do entorno. 
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A identificação das potencialidades e vulnerabilidades do Refúgio possibilitará a definição de ações que venham ressaltar o que ela tem de 
melhor de maneira a minimizar ou até mesmo anular as fragilidades existentes, visando o bom desempenho da gestão e o atingimento de metas que 
propiciem resultados efetivos para a UC. 

Para visualizar no território do Refúgio e no seu entorno os aspectos relacionados a vulnerabilidades e potencialidades, foi elaborado, de forma 
coletiva, o mapa falado da unidade  de conservação, que reflete a percepção espacial dos agentes públicos e sociais, implementadores da sua gestão, 
contendo não só as observações feitas anteriormente como também identificando os usos existentes no interior da UC e no seu entorno imediato, cujas 
imagens encontram-se abaixo apresentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta compreensão do contexto em que se encontra o Refúgio foi o subsídio concreto para as propostas de ação para a unidade de conservação, 
definindo-se a partir dela o Zoneamento Ambiental e os Programas de Atividades para a Gestão, apresentados na segunda parte deste Plano. 

  

Fotos 7, 8, e 9: Registro fotográfico do processo de elaboração do “mapa falado” produzido pelos grupos de 
trabalho das oficinas de construção do Plano de Manejo 

Fonte: Arquivo SEMAS 
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PARTE II PARTE II PARTE II PARTE II ––––    CONSTRUINDO O FUTUROCONSTRUINDO O FUTUROCONSTRUINDO O FUTUROCONSTRUINDO O FUTURO    
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3. ZONEAMENTO AMBIENTAL DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO D E PERNAMBUCO 

 

3.1. Base Conceitual 

Quando se busca o gerenciamento territorial, uma questão orientadora é fundamental na condução dos trabalhos: deve-se debruçar sobre o que 
existe neste território ou sobre o que para ele se deseja? Na primeira hipótese, tem-se um retrato fiel da situação existente, identificando e 
descrevendo, minuciosamente, o que é encontrado. Neste caso, é fundamental a participação de diversos atores que atuam e vivenciam o território 
considerado no levantamento de dados primários e secundários que descrevem o espaço, objetivando entender sua formação e prospectando as 
tendências futuras de sua ocupação. Quando se passa à segunda hipótese, busca-se contemplar o “dever ser”, o que é desejado para o território em 
pauta, refletindo sobre o que para ele se quer e traçando as metas ideais, considerando esta situação desejada. Nesta reflexão o existente nada mais é 
que um período transitório para o que será, ou seja, para o que se deseja que ele seja. 

Na construção do zoneamento para as Unidades de Conservação da Natureza em Pernambuco, buscou-se utilizar os dois paradigmas anteriores, 
ou seja: entender o que existe nos espaços protegidos, sem perder o foco do que para ele se deseja coletivamente. De outra forma pode-se dizer que o 
“dever ser” será o orientador das estratégias sem perder de vista a realidade que se considera transitória para o “planejar” e que influencia, em muito, 
as estratégias e metas, juntamente com as possibilidades determinadas pelas categorias de manejo. 

A Lei Estadual Nº 13.787 de 08 de junho de 2009, que estabeleceu o Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC), conceitua 
zoneamento como a “definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e normas específicas, visando 
proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz.” O zoneamento é, 
portanto, o estabelecimento de zonas e setores homogêneos nos aspectos físicos e/ou nos objetivos que possibilitam uma regulamentação especifica 
para a ocupação e utilização da unidade de conservação e para o uso do dos recursos naturais. 

Para a gestão territorial das Unidades de Conservação, buscou-se dividir o território trabalhado em duas categorias: Zonas e Setores . 

As Zonas  estão definidas como frações territoriais que possuem homogeneidade nos aspectos físicos e/ou nos objetivos de uso, que retratam os 
objetivos ideais para o território, cumprindo os objetivos da Unidade de Conservação. 

Os Setores  estão definidos como frações territoriais que, em determinado momento, não cumprem os objetivos da Unidade de Conservação, 
devendo possuir estratégias e metas específicas para a eles se adequarem. 



50 

Considerando que as unidades de conservação são espaços que buscam, em sua essência, a conservação de amostras significativas da 
biodiversidade e também a sensibilização pública para importância da manutenção deste patrimônio, pode-se afirmar que quando do estabelecimento 
de seu zoneamento a ênfase nos usos que serão estabelecidos deverá ser para a conservação das áreas mais preservadas, sendo este o objetivo de 
sua existência, ou seja, o que deu sentido à criação da unidade de conservação. Quando se reporta aos paradigmas acima relacionados, esta seria a 
situação ideal, o “dever ser” que representa a visão do futuro que se deseja. 

Por outro lado, toda unidade de conservação deve ter uma área onde seja possível desenvolver, no mínimo, as atividades administrativas. Neste 
espaço deverá ser disponibilizada também a infraestrutura para visitação e apoio, quando for o caso, e o desenvolvimento de recreação em contato 
com a natureza. Em síntese, este espaço representa o local (ou locais) onde a presença do homem poderá e deverá acontecer, sempre que possível 
monitorada e avaliada para evitar ou minimizar os impactos decorrentes de sua presença. 

Com base nesta reflexão, entende-se que o zoneamento de uma unidade de conservação deve refletir esta intenção: por um lado, estabelecer 
espaços visando garantir a proteção integral do ecossistema, seus recursos genéticos e características naturais, além do desenvolvimento de 
atividades de estudos e pesquisas científicas, mantendo-o livre de alterações causadas por interferência humana. Para esta situação, foi estabelecida a 
denominação de ZONA DE AMBIENTE NATURAL (ZAN), que representa o “coração” da unidade, o que ela tem de melhor, o que se deseja atingir em 
termos de proteção ao ecossistema existente no território. 

Por outro lado, existem os usos que são necessários à gestão da unidade e os que foram consolidados historicamente, seja pela comunidade, seja 
pela necessidade inerente a cada categoria de manejo. Estes espaços têm, por excelência, a possibilidade da presença do homem, permitindo o seu 
contato com o ambiente natural, favorecendo uma interação entre o visitante e o ecossistema, além do desenvolvimento de todas as atividades de 
administração da unidade de conservação e das atividades necessárias à implementação do Plano de Manejo. Para este território foi estabelecida a 
denominação de ZONA DE USO ANTRÓPICO (ZUA). Neste espaço, os usos possíveis deverão ser sempre compatíveis com a categoria e os objetivos de 
manejo de cada UC. 

Para maior orientação quanto às disposições de edificações, controle de visitações e considerando a possibilidade de compatibilizar usos culturais 
nas unidades de conservação, a ZONA DE USO ANTRÓPICO poderá conter as seguintes SUBZONAS : 

• Subzona de Administração; 

• Subzona de Visitação; 

• Subzona Cultural. 
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Além destas duas zonas, o SEUC determina que toda unidade de conservação, exceto as Áreas de Proteção Ambiental (APAs), as Reservas de 
Floresta Urbana (FURBs) e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), deverão ter uma ZONA DE AMORTECIMENTO (ZA), definida como 
“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”. Esta Zona deverá ser definida quando da criação da unidade ou quando da elaboração do seu Plano de 
Manejo. 

Por fim, nas oficinas de construção dos Planos de Manejo foi criada outra Zona para as unidades de conservação de Pernambuco: a ZONA DE 

ATENÇÃO ESPECIAL (ZAE). Ela tem como objetivo criar uma barreira de vigilância prioritária com o propósito de minimizar os impactos negativos da área 
de entorno sobre a unidade. Esta zona deverá ser localizada no interior da UC, percorrendo seu perímetro nos trechos onde as pressões antrópicas se 
mostram mais fortemente estabelecidas e onde as suas vulnerabilidades ficam mais evidentes.  

Outro aspecto analisado do zoneamento ambiental para unidades de conservação foi a necessidade que poderá ocorrer em algumas UCs de se 
identificar áreas específicas para o estabelecimento de alguma infraestrutura física para dar suporte a atividades de administração e de visitação 
previstas no Plano de Manejo, mas em áreas que não sejam contíguas. Também poderá ocorrer a presença de algum sítio cultural no seu interior e 
que, pela sua relevância, poderá necessitar de um tratamento especial. Para estes casos, considerando que possuem um caráter permanente de 
localização, foram estabelecidas as SUBZONAS DE ADMINISTRAÇÃO , DE VISITAÇÃO E CULTURAL , com as características expressas no quadro XXX. 

Por fim, considerando os paradigmas já definidos, foram estabelecidos o SETOR DE RESTAURAÇÃO E O SETOR DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, 
diferenciando-os das subzonas pelo seu caráter temporário ou transitório, uma vez que as áreas sejam ambientalmente restauradas ou que tenham 
solucionado a sua situação fundiária, elas passarão a incorporar a zona a qual mais se adequar, seja de Ambiente Natural ou de Uso Antrópico, 
podendo ainda se constituir uma subzona (de visitação ou de administração) ou ainda outro setor, também transitório, no caso de áreas que tiverem 
sua situação jurídica solucionada, mas que ainda necessitam de ações para sua restauração ambiental. 

Uma vez estabelecidos estes conceitos, foi elaborado o Quadro IV, orientador para o estabelecimento do zoneamento ambiental das unidades de 
conservação de Pernambuco, que apresenta a sistematização conceitual e as características que serão consideradas quando da elaboração do 
Zoneamento Ambiental. 
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QUADRO IV: SISTEMATIZAÇÃO DO ZONEAMENTO AMBIENTAL PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PERNAMBUCO 

ZONA DESCRIÇÃO OBJETIVOS 

Zona de Amortecimento (ZA) 

Espaço no 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. 

Minimizar os impactos externos sobre a unidade. 

 

Zona de Atenção Especial (ZAE) 
Espaço na unidade de conservação destinado a criar uma 
barreira de vigilância prioritária com o propósito de minimizar 
os impactos negativos da área de entorno sobre a unidade. 

Reduzir a vulnerabilidade das áreas limítrofes da unidade 
propiciando um controle especial sobre elas. 

Zona de Ambiente Natural (ZAN) 

Espaço destinado à proteção integral do ecossistema, seus 
recursos genéticos e características naturais, além do 
desenvolvimento de atividades de estudos e pesquisa 
científica, mantendo-o livre de alterações causadas por 
interferência humana. É a área onde devem estar presentes as 
amostras mais significativas do(s) ecossistema(s) protegido(s) 
pela UC, espécies raras, endêmicas, frágeis ou ainda as 
ameaçadas de extinção, sendo admitido apenas o uso indireto 
dos seus atributos. 

Garantir a proteção dos ecossistemas, da biodiversidade e da 
paisagem; 

Proteger espécies raras, endêmicas ou ameaçadas de 
extinção; 

Desenvolver e incentivar a realização de estudos e pesquisa 
científica; 

Assegurar o processo de regeneração de áreas degradadas 
nela existentes; 

Proteger a integridade dos recursos genéticos e hídricos. 

Zona de Uso Antrópico (ZUA) 

Espaço destinado à conservação dos ecossistemas e ao uso 
humano, que apresentam potencial para visitação, permitindo 
o contato com o ambiente natural, favorecendo uma interação 
entre o visitante e o ecossistema. Nesta Zona deverão ser 
dispostas as edificações e infraestruturas necessárias ao 
funcionamento da unidade de conservação e à implementação 
das atividades do Plano de Manejo. 

Propiciar a interação do homem com o ambiente natural, 
estimulando a conservação dos recursos ambientais e dos 
processos ecológicos; 

Concentrar as edificações e a infraestrutura física para 
atendimento às demandas da unidade de conservação e à 
implementação do Plano de Manejo; 

Oferecer infraestrutura para o desenvolvimento das atividades 
educação ambiental e integração com a comunidade local; 

Facilitar a educação ambiental e a recreação em contato com 
o meio ambiente. 

Subzona de Administração (SA) 

Espaço destinado às edificações onde serão realizadas as 
atividades administrativas da UC e onde poderão ser 
instalados equipamentos de apoio ao Setor de Visitação, como 
centro de visitantes, sanitários, quiosques e afins. 

Deve estar localizado, preferencialmente, na periferia da 
unidade e, sempre que possível, aproveitando as edificações e 
infraestruturas existentes ou áreas já degradadas.. 

Oferecer infraestrutura física que permita o desenvolvimentos 
das atividades inerentes à administração da UC e de apoio à 
implementação do Plano de Manejo 

Subzona de Visitação (SV) 
Espaço destinado à visitação pública e às atividades a ela 
associada. Sua utilização deverá ser monitorada e, sempre 
que possível condicionada a sua capacidade de suporte. 

Propiciar a recreação e a prática da educação ambiental em 
contato com a natureza; 
Disponibilizar e realizar trilhas ecológicas; 
Implantar equipamentos e sinalização adequados à categoria 
de manejo 
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Subzona Cultural (SC) 

Áreas onde são encontradas sítios amostras do patrimônio 
cultural que deverão ser preservadas, estudadas, restauradas 
e interpretadas para o público. Se a importância destes sítios 
não for significativa, eles poderão ser integrados ao setor de 
visitação. 

Proteger sítios culturais em harmonia com o meio ambiente. 

Setor de Restauração (SR) 

 

Espaço de propriedade pública, que foi submetido a alterações 
da vegetação ou do solo, necessitando de recuperação ou 
regeneração, natural ou induzida, visando à restituição do 
ecossistema degradado ao mais próximo possível da sua 
condição original. 

Setor considerado de existência provisória e deve ser 
incorporado a outra zona/ setor, após sua restauração. 

Conter os processos de degradação ambiental; 

Restaurar as áreas de relevante interesse ambiental, 
priorizando a regeneração natural dos ecossistemas 
degradados; 

Promover e assegurar a recuperação/regeneração natural ou 
induzida, quando necessário; 

Promover e assegurar a recuperação de solos degradados; 

Realizar o monitoramento ambiental; 

Permitir uso público somente para fins educacionais. 

Setor de Regularização Fundiária (SF) 

 

 

Espaço de propriedade privada, que deve ser incorporado ao 
patrimônio público da unidade de conservação para evitar 
desapropriação indireta ou para ser utilizado no 
desenvolvimento de atividades e/ou projetos destinados ao 
cumprimento dos objetivos da UC. 

Setor considerado de existência provisória e deve ser 
incorporado a outra zona / setor, após sua regularização. 

Incorporar a área ao patrimônio público para manter e/ou 
restituir o ecossistema a uma condição o mais próxima 
possível da original ou utilizar a área para atividades 
destinadas ao cumprimento dos objetivos da UC. 

 

 

3.2. Zoneamento do Refúgio de Vida Silvestre Mata d o Engenho Uchôa 

O Zoneamento Ambiental do Refúgio de Vida Silvestre Mata do Engenho Uchôa foi definido a partir da base conceitual construída pela equipe 
técnica da SEMAS/CPRH e da identificação dos usos potenciais e futuros expressos no Mapa Falado da UC, construído coletivamente nas oficinas de 
planejamento. Estas informações foram posteriormente analisadas em imagem de satélite o que possibilitou a identificação das áreas homogêneas, 
classificando-as em conformidade com a base conceitual estabelecida e compatibilizando-as com os objetivos da categoria de manejo “Refúgio de Vida 
Silvestre”, definida no SEUC. A partir destas informações e critérios, o zoneamento foi desenhado, estabelecendo-se os usos proibidos, os usos 
tolerados, além das recomendações específicas para cada uma das zonas, subzonas e setores apresentados abaixo: 
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QUADRO V: ZONA DE AMORTECIMENTO (ZA) 

Descrição 
Espaço no entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas. 

A Zona de Amortecimento está delimitada pelas ruas e avenidas existentes, o que facilita sua visualização, incluindo a Mata do Barro. 

Objetivo Minimizar os impactos ambientais negativos sobre a unidade por meio de instrumentos de gestão apropriados de orientação e controle de uso e ocupação do solo e 
de atividades consideradas inadequadas ou potencialmente degradadoras. 

Usos Proibidos Usos Tolerados Recomendações 

� Barramento do rio Tejipió; 

� Atividades e usos que não sejam considerados 
impactantes para a integridade da UC com base na 
legislação vigente e que não resultem em dano à flora, à 
fauna e aos demais atributos naturais do Refúgio. 

� Os Usos Tolerados devem possuir autorização do Órgão 
Gestor (CPRH) e/ou da Prefeitura do Recife, quando for o caso 
e estão sujeitos ao licenciamento ambiental cabível; 

� Desmatamento de Mata Atlântica, manguezal ou restinga;  

� Os órgãos fiscalizadores do poder público estadual e municipal 
deverão exercer uma fiscalização ambiental e controle urbano 
intensivo a fim de evitar a ocupação irregular e a disposição de 
resíduos sólidos; 

� Deposição de lixo em locais inadequados, tais como, 
terrenos abandonados, margens de rios, áreas de 
vegetação nativa, etc.; 

 
� Estreitar relações com a comunidade vizinha a fim de estimular 

sua participar de ações relativas à proteção, manutenção e 
defesa do Refúgio; 

� Lançamento de efluentes domésticos e/ou industriais e/ou 
comerciais, sem tratamento, nos corpos hídricos inseridos 
na zona de amortecimento; 

 
� Divulgar o Plano de Manejo e todo o seu conteúdo, informando-

a sobre a delimitação e limites da zona, atividades e usos 
admitidos, de acordo o especificado neste documento; 

� Uso do fogo em áreas contíguas ao Refúgio e nos 
fragmentos florestais existentes na zona de 
amortecimento; 

 
� Estimular atividades e usos compatíveis com os objetivos da 

Unidade de Conservação; 

� Instalação de indústrias ou atividades com potencial 
degradador sem anuência do órgão gestor da UC. 

 � Inserir a comunidade do entorno nos Programas de Atividades 
de Gestão da UC; 

 
 � Estimular a conectividade entre os ecossistemas, 

principalmente ao longo do rio Tejipió, identificada como a área 
propícia à formação de corredor ecológico. 
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QUADRO VI: ZONA DE ATENÇÃO ESPECIAL (ZAE) 

Descrição 

Faixa que 40 metros de largura localizada no entorna da Mata do Engenho Uchôa, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas e 
onde o órgão gestor deverá observar uma vigilância mais intensiva visando minimizar as pressões do entorno da UC. 

A ZAE 1, localiza-se ao longo das margens do rio Tejipió, a ZAE 2, abrange a margem deste rio após a via férrea, no sentido Av. Recife, acompanhando o fundo dos 
lotes ali existentes e seguindo até  encontrar o rio Moxotó, nas proximidades da via férrea; a ZAE 3 

Objetivo Minimizar os impactos externos negativos sobre a unidade. 

Usos Proibidos Usos Tolerados Recomendações 

� Edificações para qualquer finalidade; 

� Tráfego de veículos, excetuando-se os casos necessários à 
proteção da UC; 

� Visitação pública que não esteja inserida nos programas de 
manejo da UC; 

� Disposição de resíduos; 

� Modificações no ambiente natural que possam comprometer a 
integridade dos recursos naturais. 

� Instalação de placas educativas e de comunicação/sinalização 
da UC; 

� Cercamento dos limites da UC; 

� Realização de estudos e pesquisa científica e atividades de 
monitoramento e fiscalização que não comprometam a 
integridade ambiente; 

� Coleta de material biológico para pesquisa, mediante 
autorização e supervisão do órgão gestor; 

� Restauração de áreas degradadas; 

� Instalação provisória de equipamentos e infraestrutura para 
desenvolvimento de projetos para recuperação induzida da 
área, que devem ser retirados após o término da atividade; 

� Erradicação e controle de espécies exóticas dentro de um 
plano específico e com a autorização e a supervisão técnica do 
órgão gestor. 

� Os Usos Tolerados devem possuir autorização do Órgão 
Gestor (CPRH) e/ou da Prefeitura do Recife, quando for o caso; 

� Os órgãos fiscalizadores do poder público estadual e municipal 
deverão ser fomentados para exercer uma fiscalização 
ambiental e controle urbano intensivo a fim de evitar a 
ocupação irregular e a disposição de resíduos sólidos; 

� O órgão gestor e a Prefeitura do Recife, por meio do controle 
urbano e ambiental da municipalidade, em ação integrada, 
deverão realizar administrativamente demolições de novas 
edificações clandestinas, comunicando imediatamente ao 
Ministério Público Estadual sobre a ação; 

� A constatação de uso proibido, pelo órgão gestor, deverá ser 
comunicado imediatamente ao Ministério Publico Estadual. 
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QUADRO VII: ZONA DE AMBIENTE NATURAL (ZAN) 
 

 Descrição 

Espaço destinado à proteção integral do ecossistema, seus recursos genéticos e características naturais, além do desenvolvimento de atividades de estudos e pesquisa 
científica, mantendo-o livre de alterações causadas por interferência humana. É a área onde estão presentes as amostras mais significativas do ecossistema protegido pela 
UC. Nesta Zona é admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais. 

A está subdividida em três partes: ZAN 1,  caracterizada pela predominância de Mata Atlântica; ZAN 2, formada pelo manguezal a ZAN 3 que além de mangue, apresenta 
remanescentes de restinga. 

 Objetivos 

� Garantir a proteção do ecossistema, da biodiversidade e da paisagem; 

� Proteger espécies raras, endêmicas ou ameaçadas de extinção; 

� Desenvolver e incentivar a realização de estudos e pesquisa científica; 

� Assegurar o processo de regeneração natural ou induzido; 

� Proteger a integridade dos recursos hídricos e genéticos. 

Usos Proibidos Usos Tolerados Recomendações 

� Edificações para qualquer finalidade; 

� Instalação de infraestrutura; 

� Tráfego de veículos, excetuando-se os casos necessários à 
proteção da UC; 

� Visitação pública que não possua relação comas atividades 
prioritárias dos programas de manejo da UC; 

� Disposição de resíduos de quaisquer naturezas, excetuando-se 
os necessários para o desenvolvimento de projetos compatíveis 
com o Plano de Manejo, desde que de caráter temporário e 
devidamente autorizado pelo órgão gestor; 

� Modificações no ambiente natural que possam comprometer a 
integridade dos recursos naturais;. 

� Utilização de espécies exóticas para recuperação das áreas. 

 

� Realização de estudos e pesquisas científicas e atividades de 
monitoramento e fiscalização sem comprometimento da 
integridade dos recursos naturais; 

� Utilização das trilhas da UC apenas para desenvolvimento de 
estudos e pesquisa científica e atividades de monitoramento e 
fiscalização; 

� Coleta de material biológico para pesquisa, mediante 
autorização e supervisão do órgão gestor; 

� Controle e erradicação de plantas exóticas, mediante estudo 
técnico e autorização do órgão gestor; 

� Restauração de áreas degradadas; 

� Acesso de pesquisadores, equipes de fiscalização, funcionários 
e prestadores de serviço com autorização da administração; 

� Instalação provisória de equipamentos e infraestrutura para 
desenvolvimento de projetos para recuperação induzida da 
área, que devem ser retirados após o término da atividade. 

� Os Usos Tolerados devem possuir autorização do Órgão 
Gestor (CPRH) e/ou da Prefeitura do Recife, quando for o 
caso; 

� A constatação de uso proibido, pelo órgão gestor, deverá ser 
comunicada imediatamente ao Ministério Publico Estadual; 

� Fomentar o estabelecimento de parcerias com instituições de 
pesquisas para aprofundar o conhecimento biológico da ZAN. 
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QUADRO VIII: ZONA DE USO ANTRÓPICO (ZUA) 

 Descrição 

Espaço destinado à conservação dos ecossistemas e ao uso humano, que apresentam potencial para visitação, permitindo o contato com o ambiente natural, 
favorecendo uma interação entre o visitante e o ecossistema.  

Nesta Zona deverão ser dispostas as edificações e infraestruturas necessárias ao funcionamento da unidade de conservação, a visitação pública e às atividades a ela 
associada e ao desenvolvimento das atividades do Plano de Manejo. 

Esta Zona está subdividida em ZUA 1, próxima ao rio Tejipió, local já utilizado pela comunidade para atividades educativas, e a ZUA 2, mais ao sul, onde atualmente 
existe um campo de futebol. 

 Objetivos 

� Propiciar a interação do homem com o ambiente natural, estimulando a conservação dos recursos ambientais e dos processos ecológicos; 

� Concentrar as edificações e a infraestrutura física para atendimento às demandas da unidade de conservação e à implementação do Plano de Manejo; 

� Oferecer infraestrutura para o desenvolvimento das atividades de educação ambiental, visitação pública e integração com a comunidade local; 

� Atender a demanda administrativa do Refúgio, com a implantação de construções, ampliações ou reformas. 

Usos Proibidos Usos Tolerados Recomendações 

� Modificações no ambiente natural que possam comprometer 
a integridade dos recursos naturais; 

� Danos ou supressão da vegetação; 

� Plantio de espécies exóticas e/ou exóticas invasoras; 

� Disposição de resíduos de quaisquer naturezas, excetuando-
se os necessários para o desenvolvimento de projetos 
compatíveis com o Plano de Manejo, desde que de caráter 
temporário e devidamente autorizado pelo órgão gestor; 

� Uso de buzinas ou outro tipo de som que possam afetar a 
fauna da UC. 

 

� Instalação de edificações e infraestrutura física para o 
desenvolvimento das atividades administrativas e 
implementação do Plano de Manejo; 

� Criação e realização de Trilhas interpretativas; 

� Instalação de equipamentos de segurança e sinalização da 
UC que auxiliem na conduta dos visitantes e 
desenvolvimento das atividades do Plano de Manejo, sem 
causar danos ao ambiente natural; 

� Atividades relacionadas à pesquisa, proteção, educação 
ambiental, manejo e recuperação da flora e fauna; 

� Controle e erradicação de espécies exóticas invasoras, 
dentro de um plano especifico e com a autorização e a 
supervisão técnica do órgão gestor; 

� Uso de agrotóxicos para o controle de espécies exóticas, 
mediante projeto autorizado pelo órgão gestor; 

� Estudos e Pesquisas científicas;  

� Instalação de viveiro florestal para produção de mudas e 
desenvolvimento de atividades educativas; 

� Ordenamento do armazenamento e depósito de resíduos 
sólidos gerados na UC, para posterior recolhimento urbano 
adequado; 

� Compostagem. 

� Os Usos Tolerados devem possuir autorização do Órgão 
Gestor (CPRH) e/ou da Prefeitura do Recife, quando for o 
caso; 

� Quando necessária à realização de obras, elas devem ser 
aprovadas pelo órgão gestor;  

� As espécies exóticas existentes na zona devem ser 
gradativamente substituídas por espécies nativas;  

� O acesso às áreas de visitação só deve ser realizado com 
acompanhamento de condutor; 

� A utilização das trilhas deverá ser monitorada e 
condicionada a sua capacidade de suporte; 

� Capacitação da comunidade local para apoio às atividades 
de educação ambiental e realização de trilhas; 

� Os veículos deverão transitar em velocidade baixa; 

� Os resíduos produzidos na UC deverão ser coletados e 
transportados para esta zona, onde serão armazenados e 
recolhidos pelo órgão competente do poder municipal. 
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QUADRO IX: SETOR DE RESTAURAÇÃO (SR) 
 

 Descrição Espaço de propriedade pública, que foi submetido a alterações da vegetação ou do solo, necessitando de recuperação ou regeneração, natural ou induzida, visando à 
restituição do ecossistema degradado o mais próximo possível da sua condição original.  Considerado de existência provisória, deve ser incorporado a outra zona/ setor, após 
sua restauração. 

 Objetivos � Conter os processos de degradação ambiental; 

� Restaurar as áreas de relevante interesse ambiental, priorizando a regeneração natural dos ecossistemas degradados; 

� Promover e assegurar a recuperação/regeneração natural ou induzida, quando necessário; 

� Promover e assegurar a recuperação de solos degradados; 

� Realizar o monitoramento ambiental; 

� Permitir uso público somente para fins educacionais. 

Usos Proibidos Usos Tolerados Recomendações 

� Plantio de espécies exóticas e exóticas invasoras para 
recuperação das áreas; 

� Disposição de resíduos provenientes das atividades toleradas 
no setor de restauração. 

 

� Acesso restrito para pesquisadores, equipes de fiscalização, 
funcionários e prestadores de serviço com autorização da 
administração; 

� Pesquisas científicas visando à execução de projetos de 
restauração ambiental; 

� Instalação provisória de equipamentos e infraestrutura para 
desenvolvimento de pesquisas ou projetos de restauração 
ambiental, desde que devidamente autorizado pelo órgão 
gestor e que possam ser retirados após o término da atividade; 

� Controle e/ou erradicação de espécies exóticas invasoras, 
dentro de um plano especifico e com a autorização e a 
supervisão técnica do órgão gestor. 

� Os Usos Tolerados devem possuir autorização do Órgão Gestor 
(CPRH) e/ou da PMO, quando for o caso; 

� A constatação de uso proibido, pelo órgão gestor, deverá ser 
comunicada imediatamente ao Ministério Publico Estadual; 

� Fomentar o estabelecimento de parcerias com instituições de 
pesquisas para aprofundar o conhecimento biológico do setor; 
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QUADRO X - SETOR DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (SF) 
 

 Descrição Espaço de propriedade privada, que deve ser incorporado ao patrimônio público da unidade de conservação para evitar desapropriação indireta e/ou para ser 
utilizado no desenvolvimento de atividades e/ou projetos destinados ao cumprimento dos objetivos da UC. Considerado de existência provisória, deve ser incorporado 
a Zona de Uso Antrópico após sua regularização. 

O RVS Mata do Engenho Uchôa possui dois setores para regularização fundiária: o SF 1 constituído pela área onde está situada a CADAN Distribuição; e o SF 2, 
onde existe uma população ao longo da via férrea da RFFSA. 

 Objetivos • Incorporar a área ao patrimônio público para ser utilizada no desenvolvimento de atividades destinadas ao cumprimento dos objetivos da UC. 

Usos Proibidos Usos Tolerados Recomendações 

� Novas edificações de quaisquer naturezas ou ampliação de 
edificações existentes; 

� Atividades econômicas que não estejam compatíveis com os 
objetivos da UC, a critério de avaliação do órgão gestor; 

� Plantio de espécies exóticas. 

� Utilização de edificação existente para fins de moradia; 

� Utilização de edificação para atividades econômicas 
compatíveis com os objetivos da UC, a critério do órgão 
gestor; 

� Plantio de espécies nativas. 

� Os Usos Tolerados devem possuir cadastro e/ou autorização 
do Órgão Gestor (CPRH) e/ou da Prefeitura do Recife, 
quando for o caso; 

� O órgão gestor deverá autuar as novas edificações 
clandestinas, solicitando à municipalidade a imediata 
demolição das mesmas e comunicando o Ministério Público 
Estadual sobre a ação; 

� A constatação de uso proibido, pelo órgão gestor, deverá ser 
comunicada imediatamente ao Ministério Publico Estadual; 

� Desenvolvimento de campanhas educativas voltadas aos 
objetivos do Refúgio. 

 

 

A Figura 19 apresenta a representação gráfica do Zoneamento Ambiental do Refúgio de Vida Silvestre Mata do Engenho Uchôa, que foi elaborado 
a partir de imagens de satélite do “Google Earth” e expressa a visão do futuro desejado para a unidade de conservação. 
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Figura 19: Representação gráfica do Zoneamento Ambiental do RVS 
Mata de Engenho Uchôa 
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3.3. Normas Gerais de Uso do Refúgio de Vida Silves tre Mata do Engenho Uchoa 
 

• A fiscalização e o monitoramento ambiental serão permanentes e constantes em todas as zonas da UC;  

• É proibida a introdução de espécies animais ou vegetais consideradas exóticas na UC; 

• É proibido coletar ou apanhar espécimes da flora nativa, ou parte destes, exceto os casos autorizados pelo órgão gestor; 

• É proibido matar, perseguir, caçar, capturar, manter em cativeiro ou utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem 

a devida permissão, licença ou autorização do órgão gestor ou em desacordo com ela;  

• É proibido o uso ou ocupação, mesmo que temporária, de áreas de preservação permanente - APPs e das Zonas de Ambiente Natural; 

• É permitida a realização de pesquisas em quaisquer zonas da unidade de conservação, desde que autorizadas previamente pelo órgão 

gestor, conforme normas por ele estabelecidas, ficando sujeitas a seu acompanhamento e fiscalização; 

• As pesquisas realizadas no RVS não podem colocar em risco a sobrevivência das espécies e dos ecossistemas;  

• Os equipamentos utilizados durante as atividades de pesquisa devem ser retirados, no prazo previsto no projeto de pesquisa aprovado; 

• A reintrodução de fauna somente será permitida com autorização prévia do órgão gestor;  

• É proibida a realização de queimadas em quaisquer zonas da UC; 

• É proibida a circulação de indivíduos ou grupos no interior da UC sem autorização do órgão gestor; 

• A realização de trilhas deverá ser autorizada previamente pelo órgão gestor da UC e ser acompanhada por condutores habilitados; 

• O RVS deverá adotar a Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P; 

• É proibido o lançamento de resíduos de qualquer natureza no interior RVS; 

• O programa de educação ambiental do RVS deverá contemplar atividades permanentes e constantes; 

• As novas edificações, reformas ou acréscimos que se fizerem necessárias nas unidades de conservação, só serão permitidos, mediante 

autorização do órgão gestor e/ou da Prefeitura do Recife, quando for o caso; 

• As empresas responsáveis por prestação de serviços no RVS responderão por descumprimento às normas por parte de seus funcionários, 

independente da penalidade individual aplicada ao infrator. 
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4. PROGRAMAS DE ATIVIDADES PARA GESTÃO DA UNIDADE D E CONSERVAÇÃO  

 
Para a definição das atividades necessárias à gestão do Refúgio de Vida Silvestre Mata do Engenho Uchôa, foram consideras as 

potencialidades e vulnerabilidades identificadas nas oficinas de planejamento, o zoneamento ambiental e as atividades compatíveis para cada zona, 
subzona e setor, além dos objetivos de manejo da categoria, conforme estabelecido no SEUC. A metodologia estabelecia previamente os eixos 
temáticos orientadores para as atividades de gestão: 

• Gestão e monitoramento da UC (efetividade de manejo); 

• Controle ambiental (fiscalização e monitoramento);  
• Recuperação de áreas degradadas; 

• Controle de espécies exóticas; 

• Estudos ambientais e pesquisas científicas; 
• Educação ambiental;  

• Medidas para promover a integração econômica e social das comunidades vizinhas; 

• Recursos econômicos para a gestão. 
 

No processo de discussão e construção do Plano de Manejo, foi proposta e aceita a junção dos eixos: 
• Educação ambiental com medidas para promover a integração econômica e social das comunidades vizinhas, por se considerar ações 

integradas e relacionadas que passou a ser denominado de “Educação Ambiental e integração com a comunidade”; 
• Recuperação de áreas degradadas com Controle de espécies exóticas, esta última considerada parte integrante de um processo de 

restauração florestal. O eixo temático ficou denominado “Recuperação Ambiental”. 
 

A estratégia concebida também estabelece que as atividades do Plano de Manejo ainda podem ser agrupadas em conformidade com a sua 
tipologia. Para tanto, após a finalização das oficinas de planejamento, a equipe técnica classificou cada atividade planejada de acordo com o seguinte 
critério: 

• Atividades autônomas  são aquelas que podem ser desenvolvidas dentro da governança do Conselho Gestor e do órgão gestor da 
unidade de conservação, pela natureza, abrangência e repercussão exclusivamente local. 

• Atividades integradas constituídas pelo conjunto de atividades desenvolvidas em parceria com outros agentes públicos e privados, por 
extrapolarem as competências do Conselho Gestor e do Órgão Gestor da unidade de conservação, pela natureza, abrangência e 
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repercussão que ultrapassam os limites da unidade de conservação. Estas atividades poderão, posteriormente, favorecer a instituição de 
um programa estadual que possa contemplar todas as UCs. 

Esta compreensão possibilita ao Conselho Gestor a oportunidade de identificar dentre as prioridades, aquelas que estão sob sua custódia e que 
poderão ser desenvolvidas imediatamente, gerando os primeiros resultados para gestão da UC e aquelas que demandarão maiores investimentos, seja 
de recursos financeiros ou articulações envolvendo outras parcerias. Esta classificação está apresentada nos quadros dos programas pelas letras A 
(atividades autônomas) e I (atividades integradas).  
 

Tendo em vista a necessidade de se estabelecer um prazo para que as ações sejam avaliadas quanto à sua execução, adequação à realidade 
e à capacidade operacional das instituições envolvidas e resultados obtidos, considerando o que foi planejado e o que foi efetivamente realizado, foi 
estabelecido um período de 4 (quatro) anos como o horizonte temporal para revisão geral do Plano. Por outro lado, o atendimento aos resultados 
projetados só será possível a partir de um acompanhamento sistemático do desenvolvimento das ações e por meio de indicadores chaves, capazes de 
orientar o caminho da sua efetivação. Sendo assim, com o objetivo de “não deixar o bonde sair dos trilhos”, a realização de oficinas periódicas de 
monitoramento do Plano é fundamental para garantir o seu bom desempenho. Neste momento poderão ser necessários ajustes ou mesmo 
redirecionamento de atividades para garantir o maior número possível de ações previstas e realizadas. 

Os Programas de Atividades para a Gestão do RVS Mata do Engenho Uchôa estão caracterizados abaixo assim como os quadros que contém 
além das atividades relacionadas a cada eixo temático o cronograma físico para execução e a sua classificação de acordo com a tipologia (autônomas 
ou integradas). 
 

4.1. Gestão e Monitoramento da Unidade de Conservaç ão 

Este eixo temático tem como característica o agrupamento de atividades que permitem um acompanhamento periódico da sua gestão incluindo 
a sua administração, articulação institucional para estabelecimento de parcerias, manutenção da infraestrutura, fortalecimento institucional além do 
monitoramento e avaliação do Plano de Manejo. O monitoramento do Plano será realizado por meio da qualificação e da quantificação de variáveis 
(indicadores) que permitam medições comparativas entre a situação atual e situação desejada. As atividades de monitoramento da gestão permitirão o 
acompanhamento das modificações no meio ambiente e seus reflexos na unidade de conservação, indicando, quando necessário, a utilização de 
instrumentos de correção da ação gerencial. Este eixo temático é constituído por quatro Programas de Atividades para a Gestão: Articulação 
Institucional, Recuperação e Manutenção da Infraestrutura Física, Fortalecimento Institucional Monitoramento e Avaliação do Plano de Manejo. As 
atividades relacionadas ao eixo e a cada Programa são apresentadas a seguir: 
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QUADRO XI: GESTÃO E MONITORAMENTO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

PROGRAMAS DE ATIVIDADES PARA A GESTÃO RESPONSÁVEL 
ANO 

 

I II III IV 

I. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL           

• Motivar a participação mais efetiva do conselho gestor CONSELHO GESTOR         A 

• Estabelecer parceria com escolas do entorno, para divulgar a importância de preservar a UC CPRH/PCR         A 

• Promover a gestão compartilhada entre o Município do Recife e o Estado  CPRH/PCR         I 

• Articular a realização da avaliação da área para fins de desapropriação, considerando os 171,05ha CPRH/PCR         I 

• Viabilizar parcerias com os setores privado, público e universidades para produção de pesquisas CPRH/PCR         I 

• Acompanhar as ações estabelecidas para a unidade de conservação definida no Plano Plurianual (PPA) 
Estadual e Municipal 

CONSELHO GESTOR     
    A 

• Restabelecer e incorporar a área do limite da UC com a Av. Recife anteriormente pertencente a esta unidade 
de conservação 

CPRH/PCR     
    I 

• Elaborar a base cartográfica da unidade          I 

II. RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSI CA           

•  Implantar a sede administrativa do RVS e posto da CIPOMA com efetivo fixado em quadro organizacional CPRH         I 

• Realizar o cercamento da UC principalmente em áreas críticas CPRH/PCR         I 

• Elaborar e implantar projeto de sinalização para a UC CPRH/PCR         I 

III.  FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL           

• Elaborar o regimento interno CONSELHO GESTOR         A 

• Ampliar o quadro de pessoal à disposição da UC CPRH/PCR         I 

• Elaborar um plano de capacitação e atualização continuada para gestores e conselheiros CONSELHO GESTOR         A 

IV.  MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE MANEJO           

• Definir indicadores de resultados para monitoramento do Plano de Manejo CONSELHO GESTOR         A 

• Realizar oficina de monitoramento e avaliação para ajustes do Plano CONSELHO GESTOR         A 
A - atividades autônomas I – atividades integradas 
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4.2. Controle Ambiental (monitoramento e fiscalizaç ão) 

Envolve um conjunto de atividades visando à manutenção das condições da diversidade biológica e dos ecossistemas da unidade de conservação, 
baseado no poder de policia administrativo ambiental do aparato estatal, que busca de forma antecipada evitar ou minimizar impactos ambientais, 
através da vigilância e fiscalização ambiental, bem como do monitoramento do ecossistema protegido pela UC. Os Programas de Gestão estão 
definidos em atividades de Fiscalização e Monitoramento Ambiental conforme quadro abaixo: 

QUADRO XII: CONTROLE AMBIENTAL (MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO) 

PROGRAMAS DE ATIVIDADES PARA A GESTÃO RESPONSÁVEL 
ANO  

I II III IV 

I. FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL          

• Criar e divulgar um canal exclusivo de denúncias CPRH/PCR         A 

• Realizar parcerias com a CIPOMA para efetiva fiscalização CPRH/PCR/CIPOMA         I 

• Articular junto aos órgãos de controle a criação e disponibilização de guarda-parque CPRH/PCR         I 

• Desenvolver ações de combate à caça e desmatamento CIPOMA         A 

• Desenvolver ações para a erradicação da disposição de lixo na UC e área do entorno CPRH/PCR         A 

• Exercer o controle e erradicação das construções irregulares dentro da UC PCR         A 

• Elaborar proposta e promover a regularização dos Setores de Regularização Fundiária (SF), indicados no 
zoneamento. 

CPRH/PCR         I 

• Criar e implantar brigadas para prevenção e combate à incêndios florestais CPRH/PCR/CIPOMA         I 

• Eliminar os pontos de degradação de lixo e criatórios de animais CPRH/PCR/CIPOMA         A 

• Implantar o monitoramento do uso da UC CPRH         A 

• Definir as regras de acesso e uso das zonas de uso antrópico e ambienta natural CONSELHO GESTOR         A 
A - atividades autônomas I – atividades integradas 
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4.3. Recuperação Ambiental 

Compreende um conjunto de atividades realizadas em um ambiente degradado (pela poluição, erosão, desmatamento, dentre outras) visando à 
recuperação da cobertura vegetal e das características físicas, químicas e biológicas da área, semelhantes às condições originais, visando à 
manutenção das condições da diversidade biológica e do ecossistema. Envolve também o controle das espécies exóticas cuja introdução ou dispersão 
ameaça o ecossistema, habitats ou espécies, causando impactos ao ambiente, interferindo na qualidade biológica da área protegida. Os Programas de 
Atividades deste eixo são apresentados a seguir: 

QUADRO XIII: RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 

PROGRAMAS DE ATIVIDADES PARA A GESTÃO RESPONSÁVEL ANO  

I II III IV  

I.  RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS           

• Elaborar e implantar o Projeto de Recuperação Ambiental para o Setor de Restauração, incluindo 
reflorestamento, controle de erosão e recuperação de solos e recuperação de nascentes 

UNIVERSIDADES         I 

• Identificar, georreferenciar e monitorar as nascentes CPRH         A 

II. CONTROLE DE ESPÉCIES EXÓTICAS           

• Elaborar e implantar o plano de manejo de plantas exóticas adultas CPRH/UNIVERSIDADES         I 

• Promover o controle de propagação das espécies exóticas e de espécies exóticas invasoras (retirada de 
sementes, mudas/plântulas e ervas daninhas) 

CPRH/PCR/ 

UNIVERSIDADES 

        A 

A - atividades autônomas I – atividades integradas 
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4.4. Estudos e Pesquisas Científicas 

Trata-se um conjunto de atividades que resultam na ampliação do conhecimento sobre a área da unidade de conservação e que estimulam 
práticas e saberes sociais, conduzindo a manutenção das condições da diversidade biológica e dos ecossistemas e a ampliação da qualidade 
socioambiental. Este eixo temático envolve um único Programa, cujas atividades são apresentadas a seguir: 

QUADRO XIV: ESTUDOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS 

PROGRAMAS DE ATIVIDADES PARA A GESTÃO RESPONSÁVEL 
ANO  

I II III IV  

I. ESTUDOS E PESQUISAS           

• Criar um banco de dados para acesso público com as pesquisas realizadas na UC, como monografias, teses 
e dissertações 

CPRH/PCR         I 

• Apoiar e fomentar a elaboração e realização do Estudo fitossociológico 
CPRH/PCR 

        I 

• Apoiar e fomentar a elaboração e realização do Levantamento florístico 
CPRH/PCR 

        I 

• Apoiar e fomentar a elaboração e realização do Levantamento da fauna 
CPRH/PCR 

        I 

• Apoiar e fomentar a estudos sobre solos (pedológicos) e voçorocas existentes na UC 
CPRH/PCR 

        I 

• Apoiar e fomentar estudos de capacidade de carga para as áreas de trilhas, destinação a visitação 
CPRH/PCR 

        I 

• Apoiar e fomentar a elaboração e realização do levantamento e localização das nascentes e olhos d’água e 
análise de qualidade 

CPRH/PCR 
        I 

• Apoiar e fomentar estudo da dinâmica fluvial para prever enchentes 
CPRH/PCR 

        I 

• Apoiar e fomentar estudos para a renaturalização da bacia do rio Tejipió, visando à promoção da qualidade 
socioambiental da unidade de conservação e seu entorno 

 
        I 

• Apoiar e fomentar pesquisa para incentivo ao turismo ecológico 
CPRH/PCR 

        I 

• Apoiar e fomentar estudos e projetos para a formação de corredores ecológicos  
 

        I 

A - atividades autônomas I – atividades integradas 
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4.5. Educação Ambiental e Integração com a Comunida de 

Diz respeito a um conjunto de atividades que propiciam processos por meio dos quais o cidadão e a coletividade possam construir valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação da unidade de conservação, contribuindo para o fomento de uma 
atuação comunitária em defesa da área protegida. Também envolve medidas para promover a integração econômica e social das comunidades 
vizinhas, assegurando uma relação amistosa entre elas e a área protegida promovendo praticas sociais que contribuam para o fomento de uma 
atuação comunitária em defesa da unidade de conservação. Este eixo temático envolve os seguintes dois programas: o de Educação Ambiental e o de 
Comunicação e Integração com a Comunidade, cujas atividades são apresentadas a seguir: 

QUADRO XV: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE 

PROGRAMAS DE ATIVIDADES PARA A GESTÃO RESPONSÁVEL 
ANO  

I II III IV 

I. EDUCAÇÃO AMBIENTAL           

• Criar espaço físico para realização das atividades de educação ambiental e cultural CPRH/PCR         I 

• Realizar palestras nas escolas e na comunidade do entorno CPRH/PCR         A 

• Desenvolver campanhas educativas relacionadas aos temas: lixo, queimada, desmatamento, caça e 
apreensão de animais para a comunidade do entorno 

CPRH/PCR         A 

• Elaborar e implantar projeto para a realização de trilhas monitoradas CPRH/PCR         I 

• Elaborar e implantar projetos para envolvimento e participação das escolas do entorno nas atividades da UC CPRH/PCR         A 

II. COMUNICAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE           

• Criar a marca do Refúgio para utilização em peças de comunicação e divulgação da UC CONSELHO GESTOR         A 

• Constituir uma comissão de moradores no entorno para participar da gestão da UC CONSELHO GESTOR         A 

• Buscar recursos ou parcerias para instalação de outdoor na BR-101 e Av. Recife, informando que é área de 
preservação ambiental e unidade de conservação 

CPRH/PCR         A 

• Potencializar os meios já existentes de divulgação das ações da UC CONSELHO GESTOR         A 

• Elaborar peças de comunicação para informação e sensibilização da comunidade e usuários da UC CONSELHO GESTOR         A 

• Desenvolver programa para premiação comunitária “Amigos da Mata”, por ações voltadas à proteção da Mata CONSELHO GESTOR         A 

• Realizar divulgação dos eventos e atividades da UC em blogs, sites e outros canais de comunicação CONSELHO GESTOR         A 
A - atividades autônomas I – atividades integradas
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Recursos Econômicos para Apoio à Gestão  

São atividades que propiciem mecanismos de apoio à gestão ambiental da unidade de conservação, por meio da potencialização das 
oportunidades de mobilização de recursos financeiros para apoiar a gestão da FURB Mata de Passarinho. Este eixo temático envolve um único 
Programa de Mobilização de Recursos para Apoio à Gestão, cujas atividades são apresentadas a seguir: 

QUADRO XVI: RECURSOS ECONÔMICOS PARA APOIO À GESTÃO  

PROGRAMAS DE ATIVIDADES PARA A GESTÃO RESPONSÁVEL ANO  

I II III IV 

I. MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA APOIO À GESTÃO           

• Elaborar projetos para mobilização de recursos (definir áreas prioritárias) CPRH/CONS. GESTOR         A 

• Viabilizar recursos da compensação ambiental para ações estabelecidas no Plano de Manejo CPRH/PCR         I 

• Dimensionar o custeio da gestão da UC CONSELHO GESTOR         A 

• Apresentar projetos à Prefeitura do Recife para utilizar os recursos do ICMS socioambiental em ações do 
Plano de Manejo 

CPRH/CONS. GESTOR         A 

• Viabilizar parcerias com atores locais para a produção de souvenires (camisetas, blocos, canetas, adesivos 
para carro) utilizando a marca do RVS 

CPRH/CONS. GESTOR         A 

• Estimular a participação de atores locais no apoio financeiro à gestão CPRH/CONS. GESTOR         A 
A - atividades autônomas I – atividades integradas 
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ANEXO I: REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO ZONEAMENTO AMBIENTAL E SETORIZAÇÃO DO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE MATA 
DO ENGENHO UCHÔA 

Poligonais dos limites do RVS Mata do Engenho Uchôa e de seu zoneamento obtidas pela união dos vértices ordenados nas tabelas 
seguintes, com suas respectivas Coordenadas Geodésicas referidas ao WGS-84 
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LIMITE DO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE MATA DO ENGENHO UCHÔA 
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LIMITE DA ZONA DE AMORTECIMENTO (ZA)  
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LIMITE DA ZONA DE ATENÇÃO ESPECIAL 1 (ZAE 1)   
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LIMITE DA ZONA DE ATENÇÃO ESPECIAL 2 (ZAE 2)   
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LIMITE DA ZONA DE ATENÇÃO ESPECIAL 3 (ZAE 3)   
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LIMITE DA ZONA DE ATENÇÃO ESPECIAL 4  (ZAE  4)   
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  LIMITE DA ZONA DE AMBIENTE NATURAL 1 (ZAN 1)   
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LIMITE DA ZONA DE AMBIENTE NATURAL 2  (ZAN 2)   
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LIMITE DA ZONA DE AMBIENTE NATURAL 3  (ZAN 3)   



83 

 
  

LIMITE DA ZONA DE USO ANTRÓPICO 1  (ZUA 1)   
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LIMITE DA ZONA DE USO ANTRÓPICO  2  (ZUA 2)   
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LIMITE DO SETOR DE RESTAURAÇÃO (SR)   
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LIMITE DO SETOR DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  1 (SF 1)   
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LIMITE DO SETOR DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  2 (SF 2)   
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ANEXOII: LISTA DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS PARA CONSTRUÇÃ O DO PLANO DE MANEJO DO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE M ATA DO 
ENGENHO UCHÔA 
 
NOME REPRESENTAÇÃO  NOME REPRESENTAÇÃO  

Adalberto Tavares da Silva UFPE José Cordeiro dos Santos SEMAS/ PE 

Alexandre Botelho SEMAS/ PE José dos Santos Semente Mov. em  Defesa da Mata do Engenho Uchôa 

Alexandre Jorge P. Moura ECOS José Inácio Barbosa Morador do entorno  

Aluisio de Araújo Figueirôa Orçamento Participativo - OP José Valmir Souza Leão Morador do entorno  

Ana Cláudia Sacramento de Paula SEMAS/ PE Laudielcio F.M.Silva UFPE 

Anna Caroline V. Braga PCR / SMAS Luci Machado Pinheiro Mov. em Defesa da Mata do Engenho Uchôa 

Augusto Semente Mov. em Defesa da Mata do Engenho Uchôa Luiz Fernando Guedes de Moraes ASPAN 

Breno Augustus CPRH Marcelo Olímpio dos Santos PCR / SMAS- 

Cícero Fernandes Jr. PCR/ SMAS- Márcio André C. Lima ALEPE 

Cristina Caldas PCR / SMAS- Maria Claudelúcia N. Ferreira CPRH 

Doralice Cristina S. Lundgren CPRH Marília Regina Costa Castro Lira IFPE 

Durázio R. Siqueira SEMAS/ PE Marilourdes Vieira Guedes SEMAS/ PE 

Edmar José Amorin Neto SINTEPE Nahum Tabatcmnik CPRH 

Eduardo A.M.Lins PCR / SMAS- Patrícia Maria da Silva Caldas Condepe /FIDEM 

Eriberto Rodrigues Apolinário IFPE Paulo Roberto P. Batista CPRH 

Flávio Pedro da Silva PREZEIS Rayanna Barroso de G. Alves CPRH 

Giannina Cysneiros Bezerra SEMAS/ PE Rodrigo Ferraz Marques CPRH 

Greciele Joelen de L. Cavalcante UPE/FUNDAJ Sargento Edson Pereira Rosa CIPOMA 

Hélvio Polito Lopes Filho SEMAS/ PE Valter Libanio da Silva FECBOIS 

Ivanildo Albuquerque Figueiredo Fed. das Entidades Comunitárias do Ibura /Jordão Verônica Maria Lima Siqueira SEMAS/ PE 

Jéssica Faria Costa Ecologista Ximena de Souza Leão Neves Moradora do entorno  

Jorge José Araújo da Silva UPE Zenaide Nunes Magalhães PCR / SMAS 
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NEXOII: LISTA DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS PARA CONSTRUÇÃ O DO PLANO DE MANEJO DO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE M ATA 
DO ENGENHO UCHÔA 
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