PA GA M ENT O POR SE RVI ÇO S AM BI ENT AI S NO
E STA DO DE PERNA M BUCO
V ol ume 1
Caracteri zação da área p rov ed ora d e
Serv i ços A mbi entai s no Parque Estadual d e Do is Irmão s

Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste (Cepan)
Severino Ribeiro Pinto
Diretor-presidente e Diretor de Projetos
Cristiane Lucena
Diretora-administrativa
Renata Torres
Gestora-financeira

O Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste (Cepan) é uma organização nãogovernamental conservacionista cuja missão é gerar e divulgar soluções estratégicas
para a conservação da biodiversidade mediante ciência, formação de recursos
humanos e diálogo com a sociedade. O Cepan foi fundado em 2000 por um grupo de
alunos e professores na Universidade Federal de Pernambuco e, desde então, atua no
planejamento, coordenação e execução de projetos de conservação da biodiversidade
no Corredor de Biodiversidade do Nordeste. Para saber mais acesse:
www.cepan.org.br

CEPAN

PAGA MEN TO PO R S ERVI Ç OS A MBI EN TA IS N O
ES TA DO DE PE RNA MBUC O
Vo lu me 1
Carac teri zação d a área pro ved ora de
S ervi ço s A mb ien tai s no Parq ue E st ad ual de Doi s Irmãos

Re c if e
2 012

REALIZAÇÃO
Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste (Cepan).
EQUIPE EXECUTORA DO PROJETO
Severino Rodrigo Ribeiro Pinto, Cristiane Lucena Barbosa, Eva Warren Coraciara Stadtler, Carlos
Eduardo Menezes da Silva, Felipe Alcântara de Albuquerque, Paulo Frassinete de Araújo Filho
Hewerton Alves da Silva, Naia Lua Maçaira Travassos, Daniel Francisco Milan, Aline da Costa
Ribeiro, Marianna de Souza Leão Paiva, Edson Ferreira de Aquino Júnior, Diogo Henrique Paz e
Joaquim José de Freitas Neto.
TEXTO
Carlos Eduardo Menezes da Silva, Naia Lua Maçaira Travassos, Daniel Francisco Milan, Aline da
Costa Ribeiro, Marianna de Souza Leão Paiva, Edson Ferreira de Aquino Júnior, Diogo Henrique
Paz e Felipe Alcântara de Albuquerque.
REVISÃO TÉCNICA
Severino Rodrigo Ribeiro Pinto e Eva Warren Coraciara Stadtler.
FOTOGRAFIAS
Créditos nas fotos.
APOIO
Conservação Internacional do Brasil
Monsanto
Associação para a Proteção da Mata Atlântica do Nordeste (Amane)
Parque Estadual Dois Irmãos
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas)
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio)
C397p

Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste
Pagamento por serviços ambientais no Estado de Pernambuco : caracterização da área
provedora de serviços ambientais no Parque Estadual de Dois Irmãos / CEPAN ; texto
Carlos Eduardo Menezes da Silva ... [et al.]. - Recife : CEPAN, 2012.
v. 1. : il.
Inclui referências.
1. PARQUE ESTADUAL DE DOIS IRMÃOS - RECIFE (PE) - ASPECTOS AMBIENTAIS. 2.
PARQUE ESTADUAL DE DOIS IRMÃOS - RECIFE (PE) - INVESTIMENTOS DE CAPITAL. 3.
PROJETO ÁGUA DO PARQUE - FINANÇAS. 4. ÁGUA POTÁVEL - CONSUMO. 5. AÇUDE DO
PRATA - ABASTECIMENTO - PERNAMBUCO. 6. RECURSOS NATURAIS - PERNAMBUCO CONSERVAÇÃO. 7. BIODIVERSIDADE - CONSERVAÇÃO. 8. MATA ATLÂNTICA - BRASIL PRESERVAÇÃO. 9. MEIO AMBIENTE - PERNAMBUCO - PROTEÇÃO. 10. GESTÃO AMBIENTAL.
11. PARQUE ESTADUAL DE DOIS IRMÃOS - RECIFE (PE) - HISTÓRIA. I. Silva, Carlos Eduardo
Menezes da. II. Título.
CDU 504
CDD 363.7

PeR - BPE 12-0195
ISBN: 978-85-64352-02-5

Esta publicação possui a Licença Creative Commons. Atribuição: Uso Não Comercial-Vedada a Criação de
Obras Derivadas - Compartilhamento pela mesma licença 3.0 Brasil.

Sumário

APRESENTAÇÃO

7

OBJETIVOS

8

CONTEXTO DO PROJETO

9

PARQUE ESTADUAL DE DOIS IRMÃOS

13

Localização da área de estudo

13

Histórico

14

Aspectos Físicos

20

Aspectos Bióticos

24

ENTORNO DO PARQUE ESTADUAL DE DOIS IRMÃOS

28

Histórico

28

Uso da ocupação do solo presentes na área do entorno

30

FORMAS DE USO DO PARQUE

36

ASPECTOS INSTITUCIONAIS ECONÔMICOS

38

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

40

P S A n o e s t a d o d e P e r n a m b u c o – Vo l u m e 1

APRESENTAÇÃO
O Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste (Cepan) vem a mais de dez
anos desenvolvendo ações associadas à conservação da biodiversidade na Mata
Atlântica, pautando-se sempre pelo investimento no levantamento de informações
acerca da situação atual e estratégias de conservação deste bioma. Para tanto, uma
série de parcerias com diferentes atores foram feitas.
Neste mais recente esforço em prol da conservação dos recursos naturais, o
Cepan juntamente com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Pernambuco (IFPE) e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) buscam a
consolidação de mais um instrumento de promoção da gestão ambiental, utilizando
do ferramental da economia ambiental para valorar os benefícios que os
ecossistemas propiciam aos seres humanos, também conhecidos como Serviços
Ambientais.
A estes serviços ambientais providos pelos ecossistemas são atribuídos
valores monetários para que os benefícios por eles propiciados, no caso de sua
conservação, e os malefícios provenientes de sua degradação possam ser
internalizados pela sociedade e, desta forma, a mesma passa a identificar de maneira
mais próxima a sua realidade a importância da conservação da biodiversidade.
A maneira encontrada, através de pesquisas científicas e experiências
práticas realizadas ao redor do planeta, para garantir a manutenção dos serviços
ambientais é a adoção dos mecanismos de Pagamento por Serviços Ambientais
(PSA), onde os responsáveis pela conservação de ambientes que trazem benefícios à
sociedade passam a ser pagos por aqueles que fazem uso da água, ar puro, beleza
cênica entre outros.
E é dentro dessa lógica que foi desenvolvido o Projeto Água do Parque, de
forma piloto, identificando o Parque Estadual de Dois Irmãos como provedor dos
serviços de manutenção da qualidade da água e tendo como beneficiário deste a
Companhia Estadual de Saneamento (COMPESA).
As experiências e proposições do Projeto Água do Parque são apresentadas
nesta série técnica em quatro volumes, visando a disseminação da experiência e a
contribuição para discussão deste tema.
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OBJETIVOS
Objetivo geral
O objetivo principal do projeto Água do Parque foi a geração, através de um
projeto piloto no Parque Estadual de Dois Irmãos, de um programa de Pagamento
por Serviços Ambientais para o fortalecimento do sistema Unidades de Conservação
públicas onde haja captação de água.
Objetivos específicos
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
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Geração de informação básica sobre o serviço ambiental (água)
prestado pela unidade de conservação;
Quantificação e valoração do serviço ambiental;
Delineamento da política institucional de PSA entre companhia de
abastecimento de água e unidades de conservação públicas;
Divulgação e estratégia de comunicação do PSA em Pernambuco;
Criação de bases econômicas para implementação definitiva de um
programa de PSA em Pernambuco;
Monitoramento do Projeto;
Implementação e expansão do Projeto.
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CONTEXTO DO PROJETO
Segundo a Avaliação Ecossistêmica do Milênio, nos últimos 50 anos as
atividades humanas têm transformado os ecossistemas mais rápido e extensamente
que em qualquer outro período de tempo da história (Millenium Ecossistem
Assesment, 2005). Em grande parte, toda essa transformação se justifica para
resolver rapidamente as demandas crescentes de alimento, água doce, madeira, fibra
e combustíveis, entretanto tem gerado uma perda considerável, e em grande medida
irreversível, de diversidade da vida sobre a Terra.
Dentre os ecossistemas mais afetados encontra-se a Mata Atlântica, cuja
área foi reduzida a fragmentos que totalizam apenas 11,7% de sua abrangência
original (RIBEIRO et al., 2009). Por isto mesmo, a Mata Atlântica brasileira é uma das
34 prioridades mundiais para a conservação da biodiversidade (MITTERMEIER et
al., 2004).
Calcula-se que essa floresta abrigue 20.000 espécies de plantas vasculares,
620 de aves, 261 de mamíferos, 200 de répteis e 280 de anfíbios. Do total de espécies
nestes grupos, 40% (8.567) são endêmicas deste ecossistema (MYERS et al., 2000).
Tamanha riqueza distribui-se preferencialmente em cinco centros de endemismo, os
quais representam as unidades biogeográficas básicas da floresta Atlântica (SILVA &
CASTELLETTI, 2003).
Uma dessas unidades biogeográficas é o Centro de Endemismo Pernambuco
(Figura 1), que corresponde a toda floresta Atlântica costeira ao norte do Rio São
Francisco, cobrindo uma área de distribuição original de 56.938 km² ou 5,6 milhões
de hectares (IBGE, 1985). Nesta porção da floresta Atlântica, encontram-se cinco
fisionomias de floresta, são elas: (1) áreas de tensão ecológica (43,8%), (2) floresta
estacional semidecidual (22,9%), (3) floresta ombrófila aberta (20,5%), (4) floresta
ombrófila densa (7,9%) e (5) formações pioneiras (6,1%).
Somado à essa elevada diversidade de fitofisionomias, essa região abriga
também várias espécies animais e vegetais endêmicas (exclusivas de um
determinado local) e, por isso, tem sido identificada como um importante centro de
endemismo na América do Sul (PRANCE, 1982;1987). Além das espécies endêmicas,
o Centro Pernambuco possui mais de 2/3 (434 espécies) de todas as aves que
ocorrem na floresta Atlântica brasileira (RODA, 2003), e pelo menos 8% de todas as
espécies de plantas lenhosas desta floresta (TABARELLI, dados não publicados).
Infelizmente, apenas cerca de 12% da cobertura original do Centro
Pernambuco existe atualmente e as unidades de conservação da natureza aí
9
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existente são poucas, pequenas e não implantadas (SILVA & TABARELLI, 2000).

Figura 1 – Localização do Centro de Endemismo Pernambuco.

Como forma de aumentar a escala e os esforços de conservação, a área de
abrangência do Centro de Endemismo Pernambuco foi enquadrada em uma
estratégia de planejamento regional que abriga várias ações de conservação
denominado Corredor de Biodiversidade do Nordeste (CBNE).
O CBNE abrange vários projetos para a proteção da biodiversidade,
compreendendo desde ações de apoio à pesquisa até atividades de educação
ambiental e estratégias de repartição de benefícios para comunidades rurais, tendo
como finalidade a mitigação das pressões antrópicas sobre os remanescentes de
floresta. Esta tentativa de implementação do CBNE está ligada a um dos maiores
desafios impostos à biologia da conservação: propor formas de evitar a extinção de
espécies e o empobrecimento em larga escala das biotas tropicais (BIERREGAARD et
al., 2001).
No caso particular de biotas altamente fragmentadas, estudos recentes
advogam pela criação de redes de paisagens sustentáveis, tendo como elemento
central as áreas protegidas e seu entorno (SOULÉ & TERBORGH, 1999; MARGULES &
PESSEY, 2000; SANDERSON et al., 2003). Tais paisagens, conectadas entre si em
10
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escala regional através de corredores ecológicos, seriam responsáveis pela
manutenção de populações e de processos ecológicos chaves em diferentes escalas
espaciais, reduzindo a probabilidade de extinção de espécies.
Em síntese, o planejamento de Corredores de Biodiversidade objetiva
reverter a drástica situação de fragmentação e isolamento dos remanescentes de
florestas tropicais assinaladas pela alta riqueza de espécies raras e endêmicas
(FONSECA et al., 2003).
Além da importância para conservação da biodiversidade, como principais
núcleos dos corredores ecológicos, as Unidades de Conservação apresentam uma
grande importância econômica. O estudo intitulado “Contribuição das unidades de
conservação brasileiras para a economia nacional”, de Medereiros et al. (2011),
apresenta as seguintes conclusões acerca das áreas protegidas em nosso país:
¥ O conjunto de serviços ambientais gera contribuições econômicas que,
quando monetizadas, superam significativamente o montante
destinado pelas administrações públicas à manutenção do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC);
¥ Somente a produção de madeira em tora nas Florestas Nacionais e
Estaduais da Amazônia, oriundas de áreas manejadas segundo o
modelo de concessão florestal, tem potencial de gerar, anualmente,
entre R$ 1,2 bilhão e R$ 2,2 bilhões a mais do que toda a madeira nativa
atualmente extraída no país;
¥ A produção de borracha, somente nas 11 Reservas Extrativistas
identificadas como produtoras, resulta em R$ 16,5 milhões anuais; já a
produção de castanha-do-pará tem potencial para gerar, anualmente,
R$ 39,2 milhões, considerando apenas as 17 Reservas Extrativistas
analisadas. Nos dois casos, esses ganhos podem ser ampliados
significativamente caso as unidades de conservação produtoras
recebam investimentos para desenvolver sua capacidade produtiva;
¥ A visitação nos 67 Parques Nacionais existentes no Brasil tem potencial
para gerar entre R$ 1,6 bilhão e R$ 1,8 bilhão por ano, considerando as
estimativas de fluxo de turistas projetadas para o país (cerca de 13,7
milhões de pessoas, entre brasileiros e estrangeiros) até 2016, ano das
Olimpíadas;
¥ A soma das estimativas de visitação pública nas unidades de
conservação federais e estaduais consideradas indica que, se o
potencial das unidades for adequadamente explorado, cerca de 20
milhões de pessoas visitarão essas áreas em 2016, com um impacto
11
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econômico potencial de cerca de R$ 2,2 bilhões naquele ano;
A criação e manutenção das unidades de conservação no Brasil impediu
a emissão de pelo menos 2,8 bilhões de toneladas de carbono, com um
valor monetário conservadoramente estimado em R$ 96 bilhões;
Considerando os limites do custo de oportunidade do capital entre 3% e
6% ao ano, pode-se estimar o valor do “aluguel” anual do estoque de
carbono cujas emissões foram evitadas pelas unidades de conservação
entre R$ 2,9 bilhões e R$ 5,8 bilhões por ano, valores que superam os
gastos atuais e as necessidades de investimento adicional para a
consolidação e melhoria dessas unidades;
No que tange aos diferentes usos da água pela sociedade, 80% da
hidroeletricidade do país vem de fontes geradoras que têm pelo menos
um tributário à jusante de unidade de conservação; 9% da água para
consumo humano é diretamente captada em unidades de conservação e
26% é captada em fontes à jusante de unidade de conservação; 4% da
água utilizada em agricultura e irrigação é captada de fontes dentro ou à
jusante de unidades de conservação;
Em bacias hidrográficas e mananciais com maior cobertura florestal, o
custo associado ao tratamento da água destinada ao abastecimento
público é menor que o custo de tratamento em mananciais com baixa
cobertura florestal;
Em 2009, a receita real de ICMS Ecológico repassada aos municípios
pela existência de unidades de conservação em seus territórios foi de R$
402,7 milhões. A receita potencial para 12 estados que ainda não têm
legislação de ICMS Ecológico seria de R$ 14,9 milhões, considerando um
percentual de 0,5% para o critério “unidade de conservação” no repasse
a que os municípios fazem jus.

Apesar dos números apresentados serem bastante expressivos, os próprios
autores ressaltam que esses valores ainda são subestimativas do potencial real dos
serviços ofertados pelas unidades de conservação. Assim, faz-se necessário o estudo
mais detalhado, tanto das metodologias de valoração quanto da aplicação destas de
forma específica à realidade de cada área protegida. Esta recomendação é
exatamente o que se pretende executar ao focalizar o Parque Estadual de Dois
Irmãos como área de atuação deste projeto.

12
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PARQUE ESTADUAL DE DOIS IRMÃOS

Não ao acaso, realizou-se a opção pelo Parque Estadual de Dois Irmãos
(PEDI) como área para o desenvolvimento desta pesquisa. Trata-se de uma das áreas
naturais mais estudadas do estado de Pernambuco. Várias monografias,
dissertações, teses e artigos escritos por pesquisadores dos principais centros
acadêmicos da região possuem o PEDI como área de estudo. Porém, toda esta
informação disponível não foi capaz de suplantar as principais dificuldades e
pressões sofridas por esse importante remanescente de floresta Atlântica encravado
em meio à zona urbana.

Localização da Área de Estudo
O Parque Estadual de Dois Irmãos, unidade de conservação estadual de
proteção integral, está localizado, no perímetro urbano do município de Recife,
estado de Pernambuco, paralelo à rodovia BR-101 norte, no Km 69 (Figura 2).

Figura 2 – Localização do Parque Estadual de Dois Irmãos na Zona Urbana do Recife.
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O PEDI está inserido na bacia hidrográfica do Rio Capibaribe, que é uma das
bacias mais importantes para o sistema produtor de água da Região Metropolitana
do Recife, área mais densamente povoada do estado de Pernambuco. Os corpos d’
água existentes dentro da área do Parque formam a Bacia hidrográfica do Prata
(Figura 3).

Figura 3 – Inserção da Bacia Hidrográfica do Prata no Parque Estadual de Dois Irmãos
e na Bacia Hidrográfica do Capibaribe.

Histórico
Para se entender um pouco mais da importância das águas do Prata, e
consequentemente a importância da proteção exercida pela vegetação do Parque
Estadual de Dois Irmãos, faz-se necessário conhecer um pouco da história de
formação destes dois grandes ativos ambientais da cidade do Recife.
Segundo Ramos (2007), em meados do século XIX, a cidade do Recife
apresentava um acentuado crescimento populacional e, como consequência, uma
maior ocupação urbana além dos limites impostos pelos rios e alagados. O
crescimento da cidade não foi acompanhado pelas correspondentes condições de
conforto considerando, como exemplo, água potável e saneamento.
Em 1837, o Governador da Província de Pernambuco, através da Lei n° 46,
autorizou a contratação do fornecimento de água potável. Em 1838, então, foi
contratada a Companhia do Beberibe, que recebeu esse nome em decorrência do
manancial escolhido para captação de água, o Rio Beberibe. No contrato, previa-se,
assim, a extração de água do Riacho do Prata, do Açude de Apipucos, do Açude do
Monteiro ou do Rio Beberibe, todavia o projeto aprovado em 1841 tinha como base o
manancial do Rio Prata (WEBER & RESENDE, 1998).
14

P S A n o e s t a d o d e P e r n a m b u c o – Vo l u m e 1

Na primeira metade do século XIX, a área do manancial era caracterizada
por uma rica vegetação, a qual cobria uma extensa topografia acentuada, formando
um vale onde se localizava um único açude, conhecido como Açude Grande. Este,
recebia as águas vindas do Riacho do Prata e desaguava no Rio Capibaribe (BRAGA,
2004).
O histórico de informações levantadas por Ramos (2007) continua
demonstrando quantas alterações foram realizadas até se chegar na atual
conformação que se encontram os mananciais e o PEDI atualmente, conforme
relatos a seguir:
A Companhia convidou Conrado Jacob de Niemeyer e Pedro de Alcantara
Bellegarde, para elaborar um projeto. Este projeto definiu como manancial, o Riacho
do Prata, considerado como:
“a melhor água conhecida nas vizinhanças da cidade e a altura da sua nascente
é mais de sessenta palmos acima do solo do Recife, além disto à pureza das
águas não é perturbada pela navegação e pode ser tomada imediatamente a
sua nascença e ali eficazmente policiada pela Companhia” (Diário de
Pernambuco, 1841 apud RAMOS , 2007).
O projeto consistia na transformação do Riacho do Prata em um reservatório
de mesmo nome, o qual serviria para a acumulação de água, seguindo as etapas de
captação, adução, reserva e distribuição (SILVESTRE & CARVALHO, 1998).
Em 1842, começaram os trabalhos preparatórios para as obras. Durante sua
execução, foram realizadas atividades de grande impacto ambiental, como supressão
de vegetação, dragagem e aterro para a formação da bacia de acumulação,
implantação da tubulação e das estradas de acesso. Para permitir a passagem da linha
adutora, o Açude Grande foi dividido em dois, surgindo assim os Açudes do Germano
e de Dois Irmãos. O encanamento instalado para a distribuição da água também gerou
grandes impactos, pois foram necessários vários desmatamentos e aterros (BRAGA,
2004).
No entanto, conforme descreve Ramos (2007), as obras realizadas não foram
suficientes para a demanda da cidade. Por isto, a direção da Companhia, em 1864,
decidiu consultar profissionais para solucionar o problema, sendo então sugerido
que fossem construídos uma segunda linha adutora e outro reservatório no centro da
cidade.
Para tal construção, seria necessário aumentar a bacia de acumulação do
Açude do Prata. A obra foi executada aumentando o aterro em volta do mesmo,
causando mais impactos no ecossistema local (Companhia do Beberibe, 1864 apud
RAMOS, 2007).
15
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A população se fixava ao longo dos encanamentos, formando grandes
adensamentos, devido à compra dos sítios que logo eram loteados. Essa fixação gerou
diversos impactos, pois a população provocava mais desmatamentos em prol da
agricultura, da pecuária e ao mesmo tempo não contava com as condições
urbanísticas necessárias (MENESES et al., 1991 apud RAMOS,2007).
A circulação de moradores e o surgimento de trens movidos a vapor fizeram
com que o Barão do Livramento, juntamente com dois acionistas da Companhia do
Beberibe, criasse a Companhia de Trilhos Urbanos. Esta empresa procurou utilizar,
através de entendimento com a Companhia de Abastecimento, as estradas abertas
para os encanamentos para a instalação da linha férrea. A linha Rua do Sol até a
Caxangá foi a mais promissora proporcionando ainda mais a urbanização (RAMOS,
2007).
Entretanto, para a construção da segunda linha adutora, foi necessária a
retirada da linha férrea das proximidades dos encanamentos. Preocupado com uma
possível falta de capacidade do Prata para garantir o suprimento necessário
futuramente, o diretor da Companhia do Beberibe sugeriu que um novo manancial
fosse adquirido em 1870. Após inúmeras discussões, a Companhia decidiu
estabelecer uma nova bacia de acumulação que seria ligada ao Prata (MENEZES et al.,
1991 apud RAMOS, 2007).
As obras para a construção de um dique sobre o Açude de Dois Irmãos foram
iniciadas em 1872. Entretanto, após inúmeras tentativas, constatou-se que havia
impossibilidade da construção em função da natureza do terreno.
Porém, como a Companhia necessitava aumentar a demanda do
fornecimento de água, construiu um aterro na porção sul do Açude do Prata. Este
aterro originou o Açude do Meio, o qual liga as águas que são drenadas do Açude do
Prata para o Açude de Dois Irmãos (MENEZES et al., 1991 apud RAMOS, 2007).
Segundo Ramos (2007), por mais de uma década a cidade permaneceu com o
sistema de abastecimento precário, problema agravado com o passar do tempo. Esse
fato levou a Companhia discutir a necessidade de ampliação do sistema existente. Por
isso novos estudos foram realizados mostrando a possibilidade do aproveitamento
das águas subterrâneas do Vale do Prata.
Em 1885, o Governador baixou o regulamento para as desapropriações
necessárias à realização das obras, tomando posse de todos os terrenos situados
dentro dos limites da propriedade de Dois Irmãos, e reconheceu a utilidade pública
provincial para o abastecimento de água da cidade. O perímetro da propriedade era
de 12.267 m, sendo assim uma área de aproximadamente 591 ha, na forma de
hexágono irregular, tendo como base uma carta de 1885. Em 1912, o Governo
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Estadual assumiu as funções de abastecimento e saneamento através da Comissão
de Saneamento, adquirindo a Companhia do Beberibe (WEBER & RESENDE, 1998).
Posteriormente, a propriedade de Dois Irmãos foi transferida para a
Repartição de Saneamento e depois para o Departamento de Saneamento do Estado.
A crescente urbanização da cidade do Recife gerou a necessidade de uma área
natural para a contemplação da natureza. Assim, seguindo os moldes das outras
capitais, foi fundado em 1916 o Horto Florestal de Dois Irmãos. Inicialmente, foi
administrado pela Prefeitura do Recife, passando em 1935 para o Instituto de
Pesquisas Agronômicas (IPA). E em 1939, o Horto reformado com a criação de um
Jardim Zoobotânico, foi aberto à visitação pública, tendo como primeiro diretor o
professor Vasconcelos Sobrinho (WEBER & RESENDE, 1998).
A Lei Estadual n° 2.307 de 1955, regulamentou a incorporação de uma parte
do terreno localizada ao sul à Escola de Agronomia, atual Universidade Federal Rural
de Pernambuco (UFRPE), o que veio, mais uma vez, a reduzir a área da mata. A
implantação da UFRPE e a construção da BR-101 ao leste geraram grandes impactos,
tais como desmatamentos, utilização de áreas para empréstimo de solo e bota-fora
de materiais que, por não terem sido devidamente tratadas, vêm desenvolvendo
desde então processos erosivos. O Horto Zoobotânico, em 1969, passou a ser gerido
pela Empresa Pernambucana de Turismo (EMPETUR), vinculada à Secretaria de
Turismo, Cultura e Esportes (WEBER & RESENDE, 1998).
A partir da década de 70, as áreas norte, leste e oeste do entorno de Dois
Irmãos foram sendo ocupadas por assentamentos populares, que mais uma vez
vieram a reduzir a área de Mata, dando à paisagem as feições atuais (BRAGA, 2004)
A Lei Estadual n° 9.860/1986, estabeleceu a Mata de Dois Irmãos como área
de proteção de mananciais, em função das águas do Prata. Porém, somente em 1987,
a área passou a dispor de um instrumento legal para a sua proteção, através da Lei
Estadual n° 9.989 foram criadas 40 Reservas Ecológicas na Região Metropolitana do
Recife, entre elas, a Reserva Ecológica de Dois Irmãos.
O Decreto Estadual nº 17.648, no ano de 1994, estabeleceu o tombamento
do Conjunto Ambiental, Paisagístico e Histórico do Prata formado pelos seguintes
elementos: o prédio da Usina Dois Irmãos, o Açude do Prata, poços e galerias, o Açude
do Meio, a Estação Elevatória de Macacos, os Açudes do Germano e de Dois Irmãos, a
cobertura vegetal que os protege, a peculiar topografia do lugar, a paisagem
circundante, o Chalé do Prata e o reservatório antes utilizado na distribuição de água.
No ano de 1997, o Governador do Estado determinou à Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA) a administração da Reserva e a
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elaboração de um projeto para a sua preservação definitiva (WEBER & RESENDE,
1998). Sendo assim, no ano seguinte, a área foi definida como Parque Estadual,
através da Lei Estadual n° 11.622, unindo as áreas da Reserva Ecológica de Dois
Irmãos, do Manancial do Prata e do Horto Zôobotânico, formando 387,4 ha de área
preservada. Essa Lei definiu os objetivos de criação do Parque, compatíveis com a
conservação ambiental, sendo estes: “conservar amostras do ecossistema Mata
Atlântica;preservar a biodiversidade ainda existente neste ecossistema, protegendo
a flora e a fauna local; proteger os mananciais hídricos para abastecimento público
existente em seu perímetro; proteger o Sítio Histórico e Cultural do Prata;
proporcionar atividades de educação ambiental e científica, investigação e
monitoramento ambiental; proporcionar atividades de recreação e turismo”.
A Lei n° 11.622/1998 define o zoneamento do Parque em: Zona Primitiva,
Zona de Uso Intensivo e Zona de Uso Extensivo. Entretanto, segundo Marques & Lima
(1997) apud Ramos (2007), a SECTMA elaborou um projeto que estabelece o
zoneamento do Parque Estadual em:
¥ Zona Primitiva - ZP: compreende a área onde tenha ocorrido mínima
intervenção humana, contendo espécies da fauna e flora ou fenômenos
de grande valor científico. Esta zona objetiva preservar o ecossistema
de atividades humanas, garantido a evolução plena dos processos
naturais. Nela, é permitida apenas a fiscalização e a pesquisa científica,
sendo necessária a autorização prévia da administração.
¥ Zona de Uso Intensivo - ZUI: é constituído por áreas naturais ou com
pouca alteração, onde o ambiente deve ser mantido o mais próximo do
natural, para propiciar atividades de educação ambiental e lazer ativo.
Esta zona está subdividida em duas subzonas, que são:
Subzona 1 (UI-1): é formada pelo Horto Zoobotânico, compreende
principalmente a área dos recintos dos animais, o setor
administrativo, o Açude do Germano, a praça de alimentação e a
Cidade da Criança. Esta subzona é de livre acesso aos visitantes.
Subzona 2 (UI-2): é formada pela vegetação que recobre o Morro do
Cruzeiro, a qual apresenta uma área bastante alterada.
¥ Zona de Uso Extensivo - ZUEx: objetiva manter o ambiente natural com o
mínimo de impacto humano, permitindo atividades de lazer ativo
moderado e com monitoramento, como a visitação ao Sítio Histórico e
Cultural do Prata e o turismo ecológico, cultural e científico.
Caracteriza-se como uma zona de transição entre a Zona Primitiva e a
Zona de Uso Intensivo. É subdividida em três subzonas, tais como:
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Subzona 1 (EU-1): corresponde ao Açude do Prata e seu entorno,
incluindo o Chalé do Prata.
Subzona 2 (EU-2): é formada pela vegetação circundante às zonas de
uso intensivo, limitando-se com a Zona Primitiva.
Subzona 3 (EU-3): compreende a periferia da Zona Primitiva, situada
próxima a Estrada dos Macacos. É a única Subzona de Uso Extensivo
que não está entre as Zonas de Uso Intensivo e Primitivo e tem como
objetivo a proteção desta área, devido à proximidade e à utilização
pela população localizada na Estrada dos Macacos.
Apesar da existência destas determinações em lei, Ramos (2007) ressalta
que o Parque Estadual de Dois Irmãos apresenta de fato, atualmente, três áreas: o
Fragmento Florestal, a do Manancial do Prata e a Zona de Uso Intensivo (antigo Horto
Zoobotânico). As áreas apresentam características bastante peculiares e de grande
riqueza paisagística, natural e histórica.
Área 1: Fragmento Florestal
O fragmento florestal, situado ao norte do Parque, é formado por um
remanescente de Mata Atlântica. Apresenta componentes bióticos significativos,
evidenciados anteriormente através do Diagnóstico no presente estudo. Nesta área,
diversas pesquisas científicas são realizadas, assim como algumas trilhas podem ser
abertas à visitação pública.
Área 2: Manancial do Prata
A área do Sítio Histórico e Cultural do Prata, onde se localizam os
equipamentos do atual sistema de abastecimento, os Açudes do Prata e do Meio, são
de acesso restrito aos funcionários da Companhia Pernambucana de Saneamento COMPESA - e do Parque, e aos pesquisadores.
Área 3: Zona de Uso Intensivo – antigo Horto Zoobotânico
Esta área está compreendida em aproximadamente 14 ha, distribuídos em
diversos recintos, como, por exemplo, área destinada aos animais e áreas para
alimentação e brincadeiras. Nela, são realizadas atividades de recreação, lazer,
pesquisas científicas, criação de animais em cativeiro e visitação pública. É a única
área a apresentar infraestrutura para visitação.
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Aspectos Físicos
Classificação climática
O Município do Recife, no qual está situado o Parque Estadual de Dois
Irmãos, apresenta uma variação climática muito pequena de uma estação para
outra, caracterizando um clima quente e úmido. De acordo com a classificação
climática de W. Köppen (1948), o clima é do tipo As' denominado como Tropical
Costeiro Quente e Úmido ou “Pseudo Tropical da Costa Nordestina” (COUTINHO et
al., 1998).
Pluviometria
O regime pluviométrico da área de estudo é caracterizado por apresentar
um período de deficiência hídrica nos meses de outubro a janeiro, denominado
como estação seca. O período de outono-inverno, ou seja, de março a agosto,
caracteriza a estação úmida. A precipitação média anual é de aproximadamente
2.460 mm e a evaporação média anual é de 127,19 mm (COUTINHO et al., 1998).
Geomorfologia
A área de estudo está situada quase totalmente na zona de Tabuleiros, com
altitudes variando entre 10 a 100m (Figura 4), e nas áreas com altitude de 2 a 10m,
onde se podem incluir Planícies Alagáveis e Terraços Fluviolagunares. Todo esse
conjunto faz parte do relevo de agradação (COUTINHO et al., 1998). É possível notar
também que as encostas foram separadas em dois conjuntos de feições em função
apenas do perfil da encosta, podendo ser feições convexas e/ou ligeiramente
côncavas. Encostas retilíneas e côncavas, bem como vales em V ou em U, estão
presentes em relevos degradacionais. Geralmente, este tipo de relevo está
subordinado à diferença de altitude entre as superfícies planas e as encostas
(COUTINHO et al., 1998). Os relevos de origem antrópica são decorrentes da erosão
em consequência do desmatamento e associada à retirada de material.
Pedologia
A Formação Barreiras apresenta uma razoável diversidade litológica.
Entretanto, a área de estudo se encontra situada em solos classificados como
Podzólico Amarelo Distrófico, com textura variando de arenoso a argilo-arenoso.
Possui um pH variando entre 3,8 a 4,8. São considerados solos profundos,
oligotróficos, bem drenados, recobertos por uma camada de serrapilheira variando
de 0 a 23 cm de espessura (BEZERRA, 2006).
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Figura 5 – Localização dos açudes existentes dentro do Parque Estadual de Dois Irmãos.

O Açude do Prata está localizado logo após à nascente do manancial,
interliga-se ao Açude do Meio por um estreito canal e esse deságua no Açude de Dois
Irmãos, ao qual também se conecta com o Açude do Germano. Todo esse volume
hídrico deságua no Rio Capibaribe, localizado ao sul deste manancial. Destes quatro
subsistemas, atualmente, apenas os Açudes do Prata e do Meio são utilizados para o
abastecimento da população (SILVESTRE & CARVALHO, 1998; Figuras 6 e 7).
Hidrologia
De acordo com Silvestre & Carvalho (1998), o Açude do Prata apresenta
uma bacia hidráulica de aproximadamente 18.550m² com um volume de 43.267m³
no inverno e 28.658m³ no verão, possuindo uma profundidade variável entre 0,15 e
4,40m O Açude do Meio possui uma bacia em torno de 24.000m² e um volume de
53.515m³, cuja profundidade é de 0,15 a 5,40m A massa líquida dos açudes é
proveniente de poços artesianos, afloramentos de lençóis subterrâneos,
precipitação pluviométrica e percolação a partir das encostas.
Esses mananciais vêm sofrendo aporte de material sólido alóctone,
resultante de lixiviação e deposição de serrapilheira, e autóctone, oriunda da
sedimentação da matéria orgânica morta e compostos minerais oxidados. Alguns
trechos das margens são desprovidos de delimitação artificial (muretas). Nessas
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áreas, onde a zona ecotonal é bem configurada, é conspícua a perda de área de
alagamento pelo recuo da lâmina d'água e consequente invasão e colonização por
plantas de hábito terrestre. Com o avanço da linha ecotonal para o interior dos
açudes, nas áreas de assoreamento avançado, surgem ambientes de charco
(SILVESTRE & CARVALHO, 1998).

Figura 6 – Açude do Prata, dentro do Parque Estadual de Dois Irmãos.
Foto: Joaquim Freitas.
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Figura 7 - Açude do Meio, dentro do Parque Estadual de Dois Irmãos.
Foto: Felipe Alcantara.
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O Açude de Dois Irmãos possui uma superfície oito vezes maior do que a do
Açude do Prata, isto é, 161.456m² (SILVESTRE & CARVALHO, 1998). O Açude do
Germano é o que apresenta menor volume de água que os demais.
Limnologia
Estudos qualitativos da água dos Açudes do Prata e do Meio constataram sua
potabilidade, onde 97% das análises demonstraram águas dentro dos limites
estipulados pela Portaria do Ministério da Saúde - MS - n° 518/2004. Esta
característica de potabilidade enquadra as águas dos Açudes na “Classe Especial” da
Resolução CONAMA n° 357/2005, sendo necessário apenas à desinfecção, devido à
presença de organismos planctônicos causadores de problemas organolépticos e
produtores de toxinas (VASCONCELOS & BEZERRA, 2000).
De acordo com Chamixaes et al. (1993) apud Ramos (2007), compostos
como amônia, nitrito, nitrato e fosfato são encontrados em baixas concentrações nas
águas superficiais dos Açudes do Prata e do Meio, devido à utilização dos mesmos
pelas comunidades de algas perifíticas e de macrófitas, as quais suplantam o aporte
nutricional alóctone.
Segundo Ramos (2007), citando vários autores, os Açudes exibem reflexos
de mananciais eutróficos devido à elevada biomassa de macrófitas. Contudo, ao
longo de um perfil batimétrico, ambos os açudes mostram-se oligotróficos em
relação à concentração de fósforo, tanto no período seco como no chuvoso.
Corroborando isso, de acordo com o Mapa da Qualidade de 2009 da Agência
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, atesta-se o estado trófico das águas
do reservatório Prata-Meio como oligotróficos (PERNAMBUCO, 2010).
A temperatura da água dos Açudes do Prata e do Meio apresentam um
gradiente entre 26 e 29°C, com uma amplitude anual de 3°C. A turbidez da água, de
ambos, é baixa, principalmente nos locais mais profundos, refletindo a ocorrência de
águas claras e transparentes, principalmente durante o período de seca.
Os valores de pH demonstram que a água é ligeiramente ácida a raramente
neutra, com uma amplitude entre 5,5 e 7,0. A água apresenta elevados teores de
oxigênio dissolvido, durante os dois períodos climáticos, como consequência
principal do baixo aporte de nutrientes.
As concentrações de nitrito e nitrato são bastante baixas. O amônio varia
entre 0,04 e 0,08 mgNH4/L, com pequenas diferenças anuais. O fosfato total
dissolvido também apresenta baixas concentrações, com pequenas elevações
durante o período chuvoso. A concentração de silicato dissolvido apresenta uma
média de 29,10 mgPO4/L, considerada baixa quando comparada com outros
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ambientes lacustres, estando a maior parte desse nutriente incorporado à biomassa
de algas diatomáceas.
Recursos Hídricos Subterrâneos
O sistema que constitui a área de estudo pertence ao aquífero Beberibe
Inferior, que ocupa grande parte do Município do Recife. Este aquífero é constituído
por áreas que apresentam uma profundidade que varia de 120 a quase 200m em
direção à praia (W-E) e apresenta uma área de recarga localizada no bairro de
Guabiraba, ao norte do Parque Estadual de Dois Irmãos (VASCONCELOS & BEZERRA,
2000).
O aquífero Beberibe possui classificação dominante como sendo Mista
(40%), mas estudos específicos indicam a predominância de água Cloretadas
Sódicas e Cloretadas Mistas. A vulnerabilidade natural do aquífero Beberibe é
considerada baixa nas suas condições de confinamento, isto é, vulnerável aos
poluentes mais persistentes e em longo prazo. Devido aos estratos inferiores, as
águas encontram-se protegidas por camadas impermeáveis da unidade que o
sobrepõe. Por outro lado, nas áreas aflorantes expostas como aquíferos livres, a
vulnerabilidade natural é considerada alta (VASCONCELOS & BEZERRA, 2000). O
que torna ainda mais importante a existência de fragmentos florestais como o que
compõe o PEDI e a necessidade de conservar outros fragmentos na zona de recarga
deste aquífero, visto que ele contribui tanto para capitação de água para
abastecimento público como também é usado por empresas produtoras de bebidas,
que conseguem no aquífero Beberibe, uma água de boa qualidade, necessária aos
seus produtos, ressaltando assim outro serviço ambiental prestado pela área do
PEDI e demais fragmentos florestais vizinhos.

Aspectos Bióticos
Flora
O Parque apresenta uma cobertura vegetal que segundo Andrade-Lima
(1961) apud Guedes (1998) pertence à Floresta Estacional Perenifólia Costeira ou,
de acordo com Veloso e Goes-Filho (1982) apud Guedes (1998), à Floresta Ombrófila
Densa, ou ainda, conforme Barros (1998), faz parte das Formações Florestais
Perenifólias Latifoliadas Higrófilas Costeiras.
As margens dos Açudes do Prata e do Meio são habitadas por bancos de
macrófitas aquáticas, entre as quais destaca-se a espécie Eleocharis interstincta
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(Vahl.) Roemer & Schult (Cyperaceae), uma gramínea que contribui para o aumento
da disponibilidade de substrato para a fixação de algas perifíticas.
Araújo et al. (2006), durante o monitoramento da biomassa, observaram a
presença de quatro espécies de macrófitas, tais como Cabomba aquatica Aublet,
Salvinia molesta Mitchell, S. auriculata Aublet e Limnobium laevigatum (Humb. &
Bonpl. Ex Willd.) Heine.
Vasconcelos et al. (1998) analisaram as algas perífíticas dos Açudes que
compõem o sistema do Vale do Prata, e identificaram 47 taxa, distribuídos em quatro
divisões de algas: Cyanophyta (14,6%), Pyrrophyta (2,1%), Chrysophyta (31,2%) e
Chlorophyta (52,1%).
O complexo macrófitas-algas perifíticas assume um importante papel
ecológico, pois a comunidade de microalgas representa o maior regulador do fluxo
de nutrientes para o ambiente.
No caso dos Açudes do Prata e do Meio, as baixas concentrações de
nutrientes na água podem ser atribuídas a uma intensa atividade dos bancos das
macrófitas associados à flora epífita, podendo ser provável que toda a matéria
alóctone e autóctone seja reciclada, funcionando neste sistema como um potente
filtro biológico e conferindo às águas destes Açudes características oligotróficas
(VASCONCELOS et al., 1998).
A brioflora compilada até o momento compõe-se de 49 espécies. No
conjunto, os dados revelam a presença de uma diversidade de briófitas
relativamente rica, característica de florestas tropicais, sujeitas a estádios diversos
de conservação: primárias, secundárias ou até mesmo perturbadas, embora
também sejam reconhecidos elementos de sítios abertos e xéricos (PORTO &
OLIVEIRA, 1998).
Diversas comunidades de briófitas podem ser reconhecidas na área como,
por exemplo, nos sítios abertos próximos à entrada ou às margens da mata, sobre o
solo argiloso ou argilo-arenoso úmido e sombreado por plantas de pequeno porte.
As briófitas também podem ser visualizadas nas muretas, postes de iluminação,
poços de captação, dentre outros substratos de origem antrópica, comuns nas
proximidades dos Açudes (RAMOS, 2007).
O Parque Estadual de Dois Irmãos abriga sob o seu dossel, uma flora de cerca
de 43 espécies de pteridófitas, as quais compreendem 25 gêneros e 15 famílias.
Essas pteridófitas vivem preferencialmente em ambientes como: barrancos
ensolarados ou sombreados próximos aos açudes, em bordas de trilhas no interior
da mata e em solos intermitentemente alagáveis. Além disso, em sua maioria, são de
hábito herbáceo, conquanto alguns exemplares sejam subarbustivos eretos ou
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subarbustivos escandentes (BARROS, 1998).
Com relação ao padrão sazonal apresentado por essas espécies, em sua
maioria, é sempre-verde, isto é, crescem vegetativa e reprodutivamente durante
todo o ano, tanto no período chuvoso quanto no de estiagem.
A vegetação arbórea presente no Parque é constituída por três estratos, mais
ou menos densos, formando um dossel que atinge, em média, 20 m de altura, com
alguns indivíduos emergentes que chegam a atingir 31 m (GUEDES, 1998). O estrato
arbustivo e o herbáceo estão presentes em áreas semi-abertas com penetração de
luz.
Comparativamente, o Parque se assemelha a outros fragmentos de floresta
Atlântica do estado (GUEDES, 1998). Foram identificadas 170 espécies de
fanerógamas pertencentes a 112 gêneros e 58 famílias. As famílias que apresentam
espécies trepadeiras correspondem a 20,8%, sendo encontradas em maior
abundância nas áreas degradadas, principalmente em regeneração (GUEDES, 1998).
Também de acordo com Guedes (1998), das 170 espécies amostradas, 99
pertenciam ao estrato arbóreo. A densidade total da área foi de 549,07
indivíduos/ha. Segundo o autor, o PEDI possui maiores índices de diversidade do
que em algumas áreas de Mata Atlântica do Sul do país. Somado a isso, encontram-se
espécies como Tabebuia impetiginosa (pau-d'arco-roxo), Andira fraxinifolia
(angelim), Parkia pendula (visgueiro), Ocotea bracteosa (louro branco), Protium
heptaphyllum (amescla), dentre outras (MEUNIER, 1998) características de áreas de
floresta não perturbada.
Fauna
Mais uma vez, a grande diversidade de espécies existentes no Parque
Estadual de Dois Irmãos fica evidente nos muitos estudos realizados para o
levantamento da fauna deste remanescente, a exemplo de Santos & Silva (1998) que
afirmam existir 31 espécies de anuros no Parque, sendo as famílias Hylidae e
Leptodactylidae predominantes em relação à abundância e diversidade de animais.
Ainda são identificadas espécies como Bufo crucifer Wied-Neuwied, Hyla
albomarginata Spix, Eleutherodactylus sp., Leptodactylus labryrinthicus Spix, dentre
outros.
Alterações ambientais em aspectos físicos e químicos têm fundamental
importância para as atividades e o ciclo biológico dos anfíbios, sendo vários destes
animais muito sensíveis às mudanças das condições microclimáticas, o que significa
que alterações por mínimas que sejam na qualidade do ambiente em que vivem essas
espécies podem afetá-las rapidamente.
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De acordo com Santos & Silva (1998), no Parque, essas evidências são
marcadas para a maioria das espécies que têm suas atividades definidas durante a
estação úmida. Os autores consideram que o impacto sofrido pelo fragmento
provavelmente está comprometendo a biodiversidade da área.
A avifauna é outro grupo bastante presente no Parque. Azevedo Júnior et al.
(1998) identificaram 171 espécies de aves distribuídas em cerca de 40 famílias. Por
sua vez, Vasconcelos & Bezerra (2000) identificaram 202 espécies de aves presentes
no Parque Estadual de Dois Irmãos. Ainda segundo Azevedo Júnior et al. (1998), a
maioria das aves identificadas é residente e poucas são migratórias como a marrecacabocla (Dendrocygna autumnalis), o maçarico-de-sobre-branco (Calidris
fuscicollis) e as andorinhas (Progne chalybea, Stelgidopteryx ruficollis e Hirundo
rústica) e algumas como os nambús (Crypturellus soui e C. parvirostris) e pombas
(Columbina passerina, C. minuta, C. talpacoti, Leptotilla rufaxilla e Geotrygon
montana) ocorrem no fragmento e em seu entorno.
Azevedo Júnior et al. (1998) observaram a presença de aves cuja
distribuição natural não é a Mata Atlântica, como a pomba fogo-pagou (Scardafella
squammata) e o galo-de-campina (Paroaria dominicana), habitantes do bioma
Caatinga. Segundo os autores, a presença destas espécies é devido à utilização
inadequada do Parque, como área de soltura pelos órgãos ambientais (IBAMA e
CPRH).
Com relação ao grupo dos mamíferos, Monteiro da Cruz & Barreto Campelo
(1998) afirmam que 36 espécies distribuídas em 18 famílias foram observadas no
Parque Estadual de Dois Irmãos. As autoras consideram que a diversidade da
mastofauna do Parque não se encontra em equilíbrio.
Na área de estudo é possível observar Tamandua tetradactyla (tamanduámirim), Euphactus sexcinctus (tatu-peba), Hydrochaeris hydrochaeris (capivara),
Cebus apella (macaco-prego), Sturnira lilium (morcego), Cerdocyon thous (raposa),
dentre outros (MONTEIRO DA CRUZ & BARRETO CAMPELO, 1998).
De acordo com Tabarelli (1998), algumas espécies, como os marsupiais
Didelphis albiventris e D. marsupialis e o roedor Micoreus cinerius, apresentam uma
densidade elevada no fragmento.
Também foram identificadas espécies como Rattus rattus (rato-de-casa) e
Rattus norvegicus (guabiru), os quais respondem de forma positiva à presença de
assentamentos urbanos (MONTEIRO DA CRUZ & BARRETO CAMPELO, 1998).
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ENTORNO DO PARQUE ESTADUAL DE DOIS IRMÃOS
Além de entender os elementos físicos e bióticos que constituem o
remanescente de Mata Atlântica do Parque Estadual de Dois Irmãos, é também
necessário conhecer a realidade do seu entorno para reconhecer os possíveis fatores
de degradação e impactos sobre a biodiversidade do Parque e para promover um
planejamento adequado das ações de controle destes impactos.
Para tanto, neste capítulo caracterizaremos como se deu a formação da
região de entorno do PEDI e quais são os principais vetores de modificações, bem
como os instrumentos existentes para ordenar estas alterações.

Histórico
Segundo Ramos (2007), a área do entorno é composta por espaços com
ocupações realizadas em tempos distintos. O bairro de Dois Irmãos inicialmente era
um Engenho, cujo nome deu origem ao mesmo. Esta área começou a sofrer grandes
transformações ao se implementar o sistema de abastecimento de água da cidade.
Ao longo dos encanamentos, que conduziam a água até o bairro da Boa Vista, a
população ia se fixando e formando grandes adensamentos. Isto se deu em função da
compra de sítios posteriormente loteados.
Neste cenário, a ocupação populacional de baixa renda no entorno do PEDI
vem exercendo pressão sobre a Mata (CALDAS, 2007), elevando-se ainda com a
implantação da BR-101 e da Universidade Federal Rural de Pernambuco.
O bairro de Apipucos, assim como o de Dois Irmãos, também era no início do
século XVII um engenho. Durante o século XIX, diversos ingleses escolheram o bairro
para morar, proporcionando o surgimento de grandes empreendimentos na área,
como por exemplo, a passagem da linha férrea pelo bairro. Tempos depois, a
circulação de moradores e a instalação do trem movido a vapor geraram mais
oportunidades para intensificar a urbanização. Na primeira metade do século XX
para a construção da linha de trem, o Açude de Apipucos foi dividido e a porção norte
que se formou passou logo a ser aterrada para a construção de casas (VERAS, 1999
apud RAMOS, 2007).
Apesar do desmembramento em sítios, as áreas dos morros continuaram
despovoadas até os anos 30 do século XX, quando passaram a ser vistas como áreas
adequadas para abrigarem as populações pobres expulsas do centro da cidade, pois
estas haviam consideradamente aumentado no final do século XIX em decorrência
da Abolição da Escravatura (MENEZES et. al., 1991 apud RAMOS, 2007).
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A ocupação dos morros do Recife foi realizada em diferentes momentos e
ocorreu sem qualquer planejamento urbanístico ou ordenação dos loteamentos
(VERAS, 1999 apud RAMOS, 2007).
O bairro da Guabiraba abriga a ZEPA (Zona de Especial de Proteção
Ambiental) de mesmo nome, sendo uma área cuja densa Mata Atlântica, segundo
PCR (2005), sofreu grande transformações durante os anos 70, quando a população
começou a se fixar na área. Esta ocupação desordenada hoje resulta na classificação
deste bairro com altos índices de exclusão (CAVALCANTI et al., 2008).
A ocupação do bairro de Sítio dos Pintos teve início a partir de 1936 de forma
gradual, quando a área era formada por uma extensa vegetação que, através de
loteamentos, foi transformada em sítios (Prefeitura da Cidade do Recife, 2005).
Segundo a FADURPE (2003), neste mesmo bairro ocorreram ocupações
mais recentes, como o Córrego da Fortuna, localizado no terreno de propriedade da
Universidade Federal Rural de Pernambuco. Em 1974, a instituição tentou impedir a
invasão, ameaçando derrubar as casas que foram construídas. Foi constatado que a
população residente era formada por funcionários da Universidade, sendo então a
ocupação permitida. No entanto, a partir de 1985, a área começou a ser ocupada por
pessoas de origens diversas, dificultando o controle da ocupação.
A Lei de Uso e Ocupação do Solo do município do Recife foi elaborada através
do zoneamento por densidade construtiva e da capacidade de infraestrutura
instalada, respeitando-se as características geomorfológicas das diversas áreas da
cidade, bem como os seus valores sociais, paisagísticos e histórico-culturais (Lei
Municipal n° 16.176/1996).
De acordo com esta Lei, a área de estudo é composta pelas seguintes zonas:
¥ Zona Especial de Proteção Ambiental - ZEPA 220 Parque Estadual de
Dois Irmãos;
¥ ZEPA 2 Guabiraba/Pau-Ferro, localizada ao norte do Parque;
¥ Zona de Urbanização Restrita - ZUR21 Sítio dos Pintos e ZEPA 2 Sítio dos
Pintos, a oeste do Parque;
¥ ZUR composta pela área da Universidade Federal Rural de Pernambuco
e as demais áreas do bairro de Dois Irmãos, ao sul;
¥ Zona de Urbanização Preferencial 2 - ZUP22 e Zona Especial do
Patrimônio Histórico-Ambiental - ZEPH23, correspondendo ao bairro
de Apipucos, centrada a sudeste e;
¥ Zona Especial de Interesse Social - ZEIS24 e Zona de Urbanização de
Morros;
¥ ZUM25 localizadas no bairro Brejo da Guabiraba, a leste do Parque.
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Uso e Ocupação do Solo Presentes na Área do Entorno
O entorno do Parque Estadual de Dois Irmãos é compreendida por cinco
bairros localizados a noroeste da cidade do Recife: Sítio dos Pintos, Dois Irmãos,
Apipucos, Córrego do Jenipapo e Guabiraba (Figura 8). As características de uso e
ocupação do solo nos bairros do entorno estão ligadas à natureza do histórico da
ocupação, assim como às características sócioeconomicas dos seus habitantes e à
densidade populacional. De acordo com a Prefeitura da Cidade do Recife (2005), a
população total destes bairros alcançou aproximadamente 28.093 habitantes no
ano 2000. O Córrego do Jenipapo, dentre as áreas analisadas, apresenta a maior
população, sendo em torno de 8.602 habitantes, seguido pelo bairro de Sítio dos
Pintos, com 5.660. Os bairros de Sítio dos Pintos, Dois Irmãos e Guabiraba estão
localizados em uma região populosa, embora apresentem baixa densidade
demográfica.

Figura 8 – Bairros do entorno do Parque de Dois Irmãos. Fonte: Carta topográfica da SUDENE
de 1985, folha de Recife, escala de 1:25.000 (recorte).
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Na área de estudo, é possível observar uma diversidade de dinâmica
populacional, tais como a crescente taxa de crescimento anual da população entre os
anos de 1991-2000 nos bairros de Dois Irmãos, Guabiraba e Sítio dos Pintos.
Guabiraba
O bairro da Guabiraba apresenta como limites o bairro Dois Irmãos e a
Estrada dos Macacos, sendo esta situada na calha do Rio Macacos. A calha é
constituída por sedimentos depositados pelo rio e material coluvial da Formação
Barreiras. As habitações situadas às margens desta estrada estão inseridas
diretamente no leito do rio. Dessa forma, no período chuvoso, o volume do rio
aumenta, fazendo com que a água danifique os alicerces das construções e,
consequentemente, provoca o solapamento do relevo (BEZERRA, 2006).
Bezerra (2006) identificou diversas áreas de cortes ou deslizamentos no
relevo na área limite do Parque e do bairro da Guabiraba, com retirada de material
mineral. A autora também observou que nas áreas onde o relevo é mais baixo, os
moradores retiram o solo do Parque para fazer aterros, aumentando assim a área de
uso. Os cortes realizados propiciam locais para o cultivo de jardins, plantas
medicinais e frutíferas, espaços de lazer, construção de bares irregulares, bem como
improvisação de banheiros para os clientes dos mesmos e depósito de lixo.
Ramos (2007) observou que ao longo da Estrada dos Macacos existem cerca
de 22 aberturas ilegais na borda do Parque, através de cortes na cerca divisória, com
trilhas para acesso à mata por parte da população. As aberturas se dão para a
retirada de lenha, frutas e caça de animais. A população instalada no bairro da
Guabiraba também realiza cortes no relevo para a construção de campos de futebol
que são usados como forma de lazer na área situada dentro do limite do Parque .
Segundo Bezerra (2006), os moradores afirmaram em entrevista que, por
ocasião da instalação da cerca divisória do Parque, os residentes da área pediram aos
trabalhadores da empresa responsável pela obra para deixar o campo de futebol
livre, pois seria o único local de lazer da comunidade.
Na porção leste do bairro é possível observar o funcionamento de duas áreas
de mineração, ou seja, lavra a céu aberto. A camada superficial do solo é bastante
arenosa, e em alguns trechos aflora um perfil mais argiloso, o qual favorece a
extração de material mineral (BEZERRA, 2006).
A parte noroeste do Parque é constituída por um relevo com altitude
variando entre 40 a 80m (COUTINHO et al., 1998), tornando a porção mais
acidentada e dificultando a ocupação e uso da área.
Nesta região, apesar de possuir uma ocupação inferior, pode ser observado o
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desmatamento para o cultivo de árvores frutíferas e até mesmo espécies exóticas à
Mata Atlântica.
Nesta área, é possível observar a formação de voçorocas em “V” muito
profundas, cabeceiras de drenagem bem formadas e estabelecidas, com topos que
ultrapassam a cota de 70 ou 80 metros de profundidade. A declividade do relevo
favorece a ocorrência de diversos pontos de erosão, evidenciados pelo solapamento
do relevo, assim como árvores com raízes expostas e inúmeros pontos de erosão
(COUTINHO et al., 1998). Também nota-se a presença de pecuária e instalação de
construções irregulares.
Sítio dos Pintos
De acordo com Bezerra (2006), esta área é formada por relevo com
altitudes variando entre 17 a 62 metros, tornando-se bastante acidentado.
Apresenta diversas ocupações desordenadas que proporcionam o difícil
escoamento do fluxo das águas geradas no período chuvoso e invadem as
residências. Cortes no relevo são realizados para aumentar as áreas de moradias
e/ou construção de novas residências, bem como comercialização de material
mineral.
O bairro Sítio dos Pintos é composto por trechos onde existem muros de
arrimo construídos ou em construção para a contenção das encostas. Em alguns
trechos, há o solapamento do relevo e o surgimento de ravinas.
A camada superficial do solo, neste bairro, é bastante arenosa, e em alguns
trechos aflora um perfil mais argiloso, favorecendo a extração de material mineral
(areia e barro), principalmente quando ocorrem as precipitações mais elevadas, as
quais transportam grande quantidade de sedimento arenoso que são depositados
nas calhas dos fluxos de água e ao longo das principais vias (BEZERRA, 2006).
De acordo com a FADURPE (2003), a atividade de piscicultura é
desenvolvida em algumas propriedades de pequena escala produtiva, onde há
prática de criação de peixes ornamentais, principalmente para complementar a
renda familiar. A água utilizada nestes empreendimentos é capturada de poços
artesanais ou através do próprio afloramento do lençol freático. O lençol freático,
nestas propriedades, é considerado superficial, uma vez que basta realizar uma
escavação com cerca de 50cm para obter água direto nos viveiros de peixes. Este tipo
de abastecimento facilita o enchimento dos tanques, mas dificulta a drenagem. As
espécies de peixes são criadas, principalmente, em sistema semi-intensivo, sendo o
produto comercializado localmente em feiras e mercados livres.
No bairro Sítio dos Pintos está localizada a comunidade religiosa Vale do
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Amanhecer, situada dentro dos limites legais do Parque (SILVA et al., 2003), e cuja
edificação está muito próxima à encosta de aproximadamente 15 m de altura. Por ter
sido encravada em local aberto através de um grande corte no relevo, a encosta
apresenta evidências de deslizamento de massa e ravinamentos em material arenoargiloso.
Quanto aos demais usos já descritos anteriormente, também foram
observados neste bairro: retirada de lenha, deposição de lixo, uso como forma de
lazer através da construção de campo de futebol, caça de animais através de
armadilhas e o cultivo de plantas de uso alimentar e medicinal.
Dois Irmãos
O bairro Dois Irmãos é constituído em grande parte pelo Parque Estadual de
Dois Irmãos, o qual ocupa cerca de 67% da área, sendo as demais áreas
caracterizadas por residências e empreendimentos de grande e médio porte. A
camada superficial do solo, na porção sul do bairro, é bastante arenosa, dificultando
a agricultura apesar da utilização de sistemas de irrigação (BEZERRA, 2006). A
presença do Parque e, principalmente, da Zona de Uso Intensivo nesta porção do
bairro, promove o desenvolvimento do comércio informal, como bares e
lanchonetes ao longo das vias de acesso à entrada da Unidade de Conservação.
Em algumas áreas, o relevo apresenta feições erosivas que vão de sulcos e
ravinas até voçorocas, como no caso da encosta do Terminal Integrado da Macaxeira.
Identificam-se também movimentos de massa, desabamentos e queda de blocos em
vários pontos. Segundo Bezerra (2006), a relação entre a ocupação da área e as
mudanças nas feições do relevo pode ser evidenciada através de residências e
pontos comerciais, como uma fábrica de móveis, localizadas próximas à Estrada dos
Macacos, as quais invadem a área do Parque e realizam cortes nas encostas.
Este bairro destaca-se pela presença de grandes empresas comerciais, como
a Queiroz Galvão, a transportadora RAMTHUM e postos de combustíveis, entre
outras, que buscam a vantagem da topografia e da excelente localização, próxima ao
centro urbano e da rodovia BR-101. De acordo com Bezerra (2006), algumas
instituições, como a Associação de Tiro do Recife, realizaram cortes nas encostas na
borda do Parque.
Foram identificados neste bairro outros usos como pecuária, lazer (campos
de futebol), cultivo de plantas e uso residencial, assim como a realização de
pesquisas científicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco.
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Apipucos
O bairro de Apipucos é formado por áreas mais planas ocupadas por uma
população de aproximadamente 2,6 hab/ha, sendo esta de classe média e baixa. Tem
como característica marcante a presença de áreas residenciais e comerciais de
grande e médio porte, consideradas de alto e médio poder aquisitivo (Prefeitura da
Cidade do Recife, 2005).
A tradição da urbanização do bairro, assim como a paisagem formada pelo
Açude de Apipucos e áreas circunvizinhas, gera uma elevada especulação imobiliária,
o que não o exclui os problemas evidenciados nos outros bairros.
Quanto aos demais usos já descritos anteriormente, também foram
observados neste bairro: deposição de lixo em áreas públicas, uso para lazer e o
cultivo de plantas de uso alimentar e medicinal em pequenas áreas situadas nas
proximidades do Córrego do Jenipapo (BEZERRA, 2006).
Córrego do Jenipapo
O bairro de Córrego do Jenipapo é o mais populoso dentre os analisados na
área de estudo, pois apresenta 13,66 hab/ha (Prefeitura da Cidade do Recife, 2005).
Entretanto, esta população está situada em áreas de morro com altitudes variando
entre 30 a 62m, tornando-se bastante acidentado e estando constantemente
sofrendo com problemas deslizamento de barreiras e formação de sulcos e ravinas.
Este bairro apresenta diversas ocupações desordenadas, as quais
proporcionam o difícil escoamento do fluxo das águas gerado através do período
chuvoso e estas invadem as residências. Diversos cortes no relevo são realizados para
aumentar as áreas de moradias e/ou construção de novas residências. Diversos
trechos são formados por muros de arrimo construídos ou em construção, pela
Prefeitura da Cidade, para a contenção dos deslizamentos das encostas.
Como já descrito anteriormente nos outros bairros analisados, também
foram observados: retirada de material para a produção de carvão ou como lenha, uso
como forma de lazer, caça de animais através de armadilhas e o cultivo de plantas de
uso alimentar e medicinal.
De acordo com Bezerra (2006), a população residente no Córrego do
Jenipapo utiliza as áreas próximas ao Parque para a realização de cultos afroreligiosos. Os moradores retiram plantas do remanescente florestal para oferendas e
preparação de rituais (Bezerra, 2006).
Outro aspecto observado no entorno do Parque é a existência de outros
fragmentos florestais em diversos estados de conservação que, de acordo com dados
da FADURPE (2003) apresentam composição de resquícios de Mata Atlântica
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descaracterizada a partir da ocupação urbana, restando poucos representantes do
bioma em propriedades particulares (Figura 9).

Figura 9 – Fragmentos de Floresta Atlântica próximo ao Parque de Dois Irmãos.

O padrão vegetacional da área é composto por cultivos de subsistência, tais
como milho (Zea mays), mamona (Ricinus communis), macaxeira (Manihot
esculenta), árvores frutíferas, bem como pastagens naturais representadas pela
andacá (Comelina mudiflora) e papua (Paspalum sp.), que servem de suporte
alimentício à criação de pequenos animais (FADURPE, 2003).
Observa-se também a presença da vegetação de capoeiras, consideradas
como áreas cuja vegetação é secundária em estágio inicial ou médio de regeneração.
Deve-se ressaltar a presença de áreas sem vegetação, localizadas próximas aos
limites do Parque.

35

P S A n o e s t a d o d e P e r n a m b u c o – Vo l u m e 1

FORMAS DE USO DO PARQUE
As três áreas que compõe a Unidade de Conservação são utilizadas de
diversas formas, dentre as quais estão:
Captação e abastecimento
As águas dos Açudes do Prata e do Meio, atualmente, abastecem
aproximadamente 100.000 habitantes residentes nos morros e córregos do Alto da
Brasileira, Progresso, Giriqui e Jenipapo, situados na Zona Norte da cidade do Recife
(BEZERRA, 2006).
A COMPESA realiza regularmente a manutenção do sistema de captação e
abastecimento do Prata. No entanto, durante a manutenção ocorrem diversas
atividades geradoras de impactos, tais como dragagem, supressão da vegetação
terrestre e aquática, manutenção das vias de acesso, troca e limpeza das tubulações e
perfuração de poços artesianos nos açudes.
Visitação pública
A visitação pública do Sítio Histórico e Cultural do Prata e do Fragmento
Florestal pode ser realizada através do acompanhamento dos funcionários do
Centro de Educação Ambiental - CEA, mediante solicitação prévia do visitante.
Segundo o CEA, os dias de maior visitação da Zona de Uso Intensivo são os
finais de semana e feriados, principalmente no mês de outubro, por razão do Dia da
Criança. Durante a semana, a área é visitada principalmente por grandes grupos de
escolas, empresas, instituições ou caravanas de diversas partes do Estado que
agendam suas visitas, sendo acompanhados por monitores. Nos fins de semana, o
público é composto basicamente por famílias e grupos de amigos, provenientes da
Região Metropolitana do Recife - RMR - que realizam suas visitas livremente na área
do Horto.
Um intenso processo erosivo ocorre em uma das encostas do Parque, como
resultado da alteração das condições naturais para a ampliação da infraestrutura da
Cidade da Criança.
Investigação Científica e Monitoramento Ambiental
O Parque Estadual de Dois Irmãos tem sido palco de estudos sobre a Mata
Atlântica desde a passagem dos primeiros naturalistas por Pernambuco.
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Atualmente, são realizadas pesquisas abordando desde aspectos da história natural
da biota, como a composição da flora e da fauna, até questões relacionadas aos
efeitos da fragmentação, à biologia reprodutiva dos grupos vegetais, colocando essa
mata como uma das mais bem conhecidas da região (TABARELLI, 1998).
Diversas pesquisas são realizadas na área da Zona de Uso Intensivo, tais
como estudos de comportamento dos animais em cativeiro, observação da
percepção da população visitante perante os cativos, análise dos ectoparasitas dos
espécimes expostos, dentre outros.
A questão da segurança no Parque é bastante preocupante, pois a cerca que
delimita sua área, construída anteriormente pela administração, foi destruída em
diversos pontos, permitindo o fácil acesso das pessoas que utilizam a mata como
esconderijo e ponto de consumo de drogas, sendo as áreas leste (próxima ao
Terminal da Macaxeira) e norte (próxima à Estrada de Macacos) consideradas pela
equipe da Companhia Independente de Policiamento ao Meio Ambiente (CIPOMA)
como as mais perigosas (BEZERRA, 2006). Nestas áreas ocorreram diversos casos de
apreensões de armas e drogas, tornando o percurso das trilhas bastante perigoso
para os visitantes e pesquisadores do Parque (BRAGA, 2004).
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ASPECTOS INSTITUCIONAIS E ECONÔMICOS
O Parque Estadual de Dois Irmãos, por suas características históricas,
culturais, paisagísticas, ambientais e recursos hídricos presentes, relaciona-se com
diversas instituições, cabendo a cada uma delas as seguintes competências:
¥ Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS: responsável
pela administração e fiscalização do Parque Estadual de Dois Irmãos,
através da Administração da Unidade de Conservação;
¥ Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e
Renováveis - IBAMA: responsável por executar a Política Nacional de
Meio Ambiente, referentes às atribuições federais permanentes
relativas à preservação, à conservação e ao uso sustentável dos
recursos ambientais e sua fiscalização e controle. Também tem como
função a proteção e manejo integrado de ecossistemas, de espécies, do
patrimônio natural e genético de representatividade ecológica em
escala regional e nacional; disciplinamento, cadastramento,
licenciamento, monitoramento e fiscalização dos usos e acessos aos
recursos ambientais, bem como a fiscalização e controle da coleta e
transporte de material biológico;
¥ Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH: exerce poder de polícia
administrativa quanto à proteção do uso e ocupação do solo e dos
recursos naturais, principalmente no que diz respeito à proteção do
solo e dos recursos hídricos;
¥ Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA: utiliza o
manancial do Prata para abastecimento público;
¥ Prefeitura da Cidade do Recife - PCR: realiza a fiscalização do uso e
ocupação do solo e de irregularidades ambientais ao longo da área de
estudo, através da Brigada Ambiental, órgão diretamente relacionado
a Diretoria de Controle Urbano;
¥ Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco FUNDARPE: responsável por emitir parecer técnico sobre os projetos
propostos para a área de estudo, assim como exercer uma fiscalização
periódica sobre os bens tombados e possui o Poder de Polícia em caso
de descumprimento da legislação ou de suas recomendações, no que
diz respeito ao Patrimônio Histórico.
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Segundo Ramos (2007), o Parque é autossustentável do ponto de vista
econômico, ou seja, não recebe recursos externos, apenas os gerados através das
áreas de lazer. Visitado por pessoas de todas as classes sociais e faixas etárias,
contudo, em sua maioria, o público visitante é formado por pessoas de classe média
baixa e por crianças com idade entre 6 e 13 anos.
A visitação pública pode ser realizada diariamente, com ingresso ao preço
único de R$ 2,00. Atualmente, o Parque recebe em média de 250.000 visitantes por
ano, sendo os finais de semana e feriados os dias de maior visitação da Zona de Uso
Intensivo. Como anteriormente mencionado, a visitação se intensifica no mês de
outubro, por razão do Dia da Criança.
E é sobre este aspecto que o projeto Água do Parque visa incidir diretamente,
como forma de incrementar economicamente a gestão da Unidade de Conservação,
tornando assim efetiva a conservação da biodiversidade presente neste
remanescente de floresta atlântica.
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