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Introdução

O campus de Dois Irmãos da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE) abriga expressiva 
biodiversidade e situa-se no entorno de uma Unidade 
de Conservação, além de ser protegido por lei 
municipal como Imóvel de Proteção de Área Verde 
(IPAV) e abrigar Áreas de Preservação Permanente às 
margens dos corpos d’água ali existentes.

Quanto ao uso e ocupação do campus, além das 
instalações  necessárias para o funcionamento das suas 
atividades, é notável a ocupação por comunidades
estabelecidas tanto no seu perímetro quanto no seu 
interior. Somando-se a essa ocupação, a UFRPE vem 
passando por um período do intenso crescimento e nem 
tem conseguido equilibrar harmonicamente a 
necessidade de atender o aumento de alunos 
ingressantes com a preservação e conservação do meio 
natural.

O zoneamento é um instrumento cuja finalidade é
justamente dividir uma porção territorial em zonas de 
acordo com os padrões característicos do ambiente e 
sua aptidão de uso, devendo-se levar em conta os 
fatores existentes. Constitui um instrumento 
indispensável para se conciliar os imperativos do 
desenvolvimento com as necessidades de se proteger e 
melhorar as condições locais [1]. 

Para se proceder ao zoneamento ambiental é 
necessário, anteriormente, se contar com um 
diagnóstico ambiental. O diagnóstico ambiental é 
elaborado a partir de dados secundários e 
complementado por levantamentos de campo, visando 
avaliar a situação de uso e ocupação da área, sua 
qualidade ambiental, grau de antropismo, possíveis 
tendências de ocupação, condicionantes e alternativas 
para usos e ocupações futuras. 

O presente trabalho tem como objetivo coletar 
informações ambientais, com ênfase no meio biótico, 
especialmente na cobertura vegetal, para alimentar um 
sistema de informações geográficas, de forma a 
identificar unidades ambientais, caracterizando-as e 
avaliando suas fragilidades e potencialidades, 
identificando também os pontos de maior fragilidade 

ambiental, dado o tipo de uso e as características do 
ambiente. 

Material e métodos

A. Área de estudo

O trabalho foi realizado no campus de Dois Irmãos da 
UFRPE situado na Rua Dom Manuel de Medeiros s/n, Dois 
Irmãos, Recife Pernambuco, latitude Sul 9°01’ e longitude 
34°08’. O campus possui área total de 1.470.000,00m2

[5]. 

B. Metodologia 

Inicialmente realizou-se treinamento dos alunos 
envolvidos, com diversas atividades como exibições 
audiovisuais, aulas teóricas e práticas no Departamento de 
Ciência Florestal (DCFL), coordenadas pela professora 
orientadora, através de 

Os alunos dividiram-se em duplas, ficando cada uma 
responsável por determinada área anteriormente delimitada.
Em seguida, os estudantes se dirigiam às áreas, munidos de 
ficha de campo que contemplava as seguintes aspectos: 
Área (nome/código); Condições gerais do terreno 
(drenagem, relevo, textura do solo); Tipo de cobertura 
vegetal: Principais espécies vegetais, estrato dominante: 
(arbóreo, arbustivo ou herbáceo), predominância de 
espécies exóticas ou nativas, cultivadas ou espontâneas; 
Presença de regeneração natural (especificar); Espécimes 
de especial relevância (porte, beleza, raridade, suporte à 
fauna, endemismo, valor histórico, cultural ou de pesquisa); 
Fauna observada ou relatada; Fragilidades ambientais 
(descrever e avaliar grau); Problemas identificados 
(deposição de lixo, erosão, assoreamento, desmatamento, 
agressões, desrespeito à legislação, com ênfase às APPs);
Impactos das intervenções humanas (definir por meio 
físico, biótico e antrópico). 
Para análise de fragilidade adotou-se a sistematização de 
uma hierarquia nominal de fragilidade proposta por Ross
[3], representada por códigos: muito fraca (1), fraca (2), 
média (3), forte (4) e muito forte (5).



Resultados e Discussão

Ao considerar fatores do meio, identificaram-se 16
unidades ambientais, sendo cada uma localizada e 
identificada no mapa da URFPE . A Tabela 1 apresenta 
algumas características sócio-ambientais das zonas 
identificadas, quanto ao tipo de uso atual, presença de 
cobertura arbórea relevante, fauna, fragilidade, presença 
e tipo de risco e potencialidades. Nas análises da 
cobertura vegetal, observou-se a predominância de
espécies exóticas como sombreiro, mangueira, 
azeitoneira, jambeiro, fruta-pão e a jaqueira; entre as 
nativas destacaram-se cajazeira, cajueiro e  pau-brasil. Na 
grande maioria das unidades foram encontradas espécies 
cultivadas e apenas nas áreas de preservação permanente 
notou-se o crescimento espontâneo de espécies exóticas 
e/ou nativas. Tratando-se da fauna, foram vistos sagüis, 
aves de pequeno, médio e grande porte, relato da visitas 
de jacarés e principalmente o trânsito de animais 
domésticos. A manutenção das áreas cultivadas foi 
considerada insatisfatória, com problemas de acesso, 
segurança e cuidados com a vegetação.

Os principais problemas ambientais identificados 
foram a inadequada deposição de lixo em vários locais do 
campus, erosão no morro da Zootecnia e Departamento 
de Biologia, assoreamento na margem do rio 
Camaragibe, nas imediações da Transrural, corte 
desnecessários de árvores e ocorrência de queimadas em 
APP, caracterizando impactos ambientais negativos. 

As áreas identificadas com maior grau de fragilidade 
foram as áreas alagadas, importantes para a drenagem 
local e para a conservação da biodiversidade, sendo os 
locais com maior presença de fauna e espécies da flora 
nativa. As áreas próximas aos remanescentes de mata e às 
margens dos açudes também se destacaram pela 
importância ambiental, ao mesmo tempo em que foram 
observadas como sujeitas aos impactos decorrentes da 
deposição de resíduos sólidos. 

A proteção à drenagem e às áreas de preservação 
permanente e a criação de áreas verdes de uso coletivo 
aparecem como prioridades flagrantes para o 
planejamento de uso das zonas. Servilha [4] faz 
referência aos resultados da impermeabilização 
encontrada nas bacias hidrográficas de áreas urbanas, 
resultando no fluxo muito rápido das águas de chuva em 
direção os fundos de vales, carreando todo tipo de 
material que encontram pela frente, juntando-se as já 
poluídas águas dos corpos d’água. 

Uma ferramenta interessante a ser implantada no corpo 
institucional da UFRPE seria um Sistema de Gestão 
Ambiental – SGA, definida como um instrumento 
organizacional que possibilita às instituições alocação de 
recursos, definição e responsabilidades, bem como 
também a avaliação contínua de praticas, procedimentos 
e processos, buscando a melhoria permanente do seu 
desempenho ambiental. A gestão ambiental integra o 
sistema de gestão global de uma organização, que inclui, 
entre outros, estrutura organizacional, atividades de 
planejamento, responsabilidades, práticas, 
procedimentos, processos e recursos para programar e 
manter uma política ambiental [2]. É preciso ressaltar, no 
entanto, que considerando a importância do campus de 
Dois Irmãos da UFRPE pela sua extensão e localização, 
o SGA a ser implantado não deverá focar apenas os 
processos, mas prioritariamente o uso e a ocupação dos 
espaços físicos e as necessárias medidas de proteção e 
reabilitação ambiental.
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Tabela 1. Identificação, local e características sócios ambientais. A presença de cobertura arbórea (X); trânsito da fauna silvestre (S), 
Doméstica (D), utilizada em estudos acadêmicos (ES); hierarquia de nominal de fragilidade: muito fraca (1), fraca (2), média (3), forte
(4) e muito forte (5); risco ambientais: alagamento (A), erosão (E)

Unidade Local Tipo de uso atual Cobertura 
arbórea

relevante

Fauna Fragilidade Risco Potencialidades de uso

U-1 Marginal ao 
estacionamento do 

DCFL

Sem 
uso/estacionamento/

conservação

X S 5 A Práticas de ensino ao ar livre 
– Área verde de uso coletivo

U-2 DCFL/DA/DTR Ensino/pesquisa/
administração

D 2 Ampliação com ordenação 
do uso do espaço –

estabelecimento de áreas 
verdes de convivência.

U-3 CEAGRI Ensino S/D 1 A Ampliação com ordenação 
do uso do espaço –

estabelecimento de áreas 
verdes de proteção e 

convivência.
U-4 Base de Pesca Pesquisa EA/S/D 3 Conservação e reabilitação: 

Práticas de ensino, pesquisa, 
extensão e plantio de mudas

U-5 Experimentos
agrícola e bosque 

dos eucaliptos 

Pesquisa aulas 
práticas

3 Conservação e reabilitação 
Práticas de ensino pesquisa e 

extensão
U-6 A Transrural Sem uso/lixão X S 5 Reabilitação e preservação
U-6 B Transrural Sem uso S 3 Reabilitação e preservação; 

estabelecimento de áreas 
verdes de convivência

U-7 Morro da Zootecnia Residencial/ aulas 
práticas (?)

X D 3 E Reabilitação e conservação; 
estabelecimento de áreas 
verdes de convivência

U-8 DZ Ensino/pesquisa/
administração

X ES 1 Otimização do uso dos 
espaços. Requalificação das 

áreas verdes.
U-9 Área dos búfalos Criação de animais X ES/S/D 5 Restauração e preservação 

U-10 Antiga mina de 
diatomito

Preservação X S 5 Restauração e preservação

U-11 DEPAQ, DMV, 
DE, CEGOE

Ensino/pesquisa/
administração

D/ES 2 Ampliação com ordenação 
do uso do espaço –

requalificação de áreas 
verdes de convivência.

U-12 Prédio central Ensino/pesquisa/
administração

D/S 1 Otimização do uso dos 
espaços. Requalificação das 

áreas verdes. 
U-13 BC e PRAE Administrativo D/S 2; 4 p/ o 

bosque do 
pau-brasil

Limite de uso atingido
Restauração de APP –

estabelecimento de área 
verde de proteção e de uso 

coletivo.
U-14 Ilha dos macacos Residencial, 

preservação/lixão
x S 5 Preservação

U-15 DB- Céu Ensino/pesquisa S 3 E Restauração das áreas 
verdes.


