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Introdução

A lha de Deus, com 15,3 ha, está inserida no estuário 
do rio Tejipió e no Parque dos Manguezais que possui 
aproximadamente 215 ha. A Ilha fica ligada por uma 
ponte ao Bairro da Imbiribeira, Recife- PE. Estima-se 
hoje uma população de 2000 moradores, com cerca de 
400 famílias, em uma área habitada de 3,65 ha. 
  Os habitantes da Ilha de Deus estão sujeitos à variação 

das águas e suas vidas estão conectadas diretamente ao 
ambiente do manguezal. A vida na Ilha está submetida a 
uma condição de risco à saúde da população, devido à 
poluição extrema dos rios que compõem esta área 
estuarina, situação esta agravada pelas condições 
precárias e impróprias de habitação. Por outro lado, a 
vida no manguezal é uma alternativa real e concreta de 
sobrevivência e trabalho, constituindo-se a pesca 
artesanal como a principal fonte de renda dos moradores 
da Ilha, Moreira & Souza [1].
   Apesar da população da Ilha de Deus depender do 
manguezal para sobreviver, esse ecossistema encontra-
se cada vez mais degradado. Existe a exploração das 
práticas de atividades pesqueiras, como a carcinicultura, 
além de causar impactos significativos no local essa 
atividade não oferece uma renda compatível ao que 
realmente pode gerar. Dessa forma, há uma necessidade 
de estimular a população, para que tenha consciência da 
importância do manguezal, tendo em vista que o 
desmatamento vem ocorrendo de forma gradual.    
    O objetivo desse trabalho foi acompanhar algumas 
atividades de educação ambiental realizadas pelo 
Instituto Agronômico de Pernambuco-IPA, na área de 
assistência técnica e extensão rural, relativas a um 
projeto que o IPA vem executando na Ilha de Deus. 
Elaborou-se um projeto de viveiro florestal temporário 
com intuito de formar uma unidade de aprendizagem 
para capacitação em produção de mudas e formar uma 
brigada ambiental comunitária e foi realizada uma trilha 
de percepção ambiental para analisar o estado de 
conservação do manguezal, observando aspectos de 
descaso e degradação ocorridos no ecossistema.   

Material e métodos

A. Projeto do viveiro florestal temporário 

    Um viveiro temporário se destina à produção de mudas 
durante um determinado tempo e após cumprir sua 
finalidade é desativado. Neste caso, seu planejamento não 
requer grandes cuidados, geralmente é construída próxima 
à área de plantio e sua vantagem consiste no baixo custo de 
implantação, Carneiro [2].
     Além do trabalho de conscientização da importância do 
manguezal a comunidade da Ilha de Deus, é fundamental a 
instalação de um viveiro para se produz mudas de mangue 
e dar suporte ao trabalho de recuperação do ecossistema.              
O local de instalação do viveiro é bastante central e de fácil 
acesso aos moradores da comunidade, foi cedido pela 
instituição não-governamental Centro Vida, da Igreja 
Assembléia de Deus (Fig. 1). As medições do local foram 
feitas com a ajuda dos jovens que estudam na Instituição
Centro Vida, usando-se uma trena e os dados foram 
anotados para posterior elaboração do projeto. O terreno 
terá 10 canteiros de 3m x 0,5 m cada com área total de 
184,75 m², parte do qual reservada não só para a produção 
de mudas, como também para uso na capacitação de jovens
em produção de mudas e que também irão formar uma 
brigada ambiental comunitária.  A brigada ambiental será 
formada por 20 jovens da comunidade que serão 
capacitados para o desempenho das suas atividades, de 
forma, a estimular a população para que tenha consciência 
da importância do manguezal.
         Apesar do projeto já ter sido orçado e entregue à 
Instituição Centro Vida, que ficará responsável pela 
construção do viveiro, ainda não há previsão para o início 
da construção, pois não existe até o momento a verba 
disponível para que o projeto seja executado.  

B. Trilha de percepção ambiental 

A paisagem do Parque dos Manguezais, onde fica 
localizada a Ilha de Deus, vem sendo alterada 
significativamente por causa de todo descaso e degradação 



que lhe vem ocorrendo a mais de 50 anos.
   Para a análise do estado de conservação desse grande 
manguezal realizou-se uma caminhada de 
aproximadamente 3 km, com a participação de 
membros da Associação “Caranguejo Uça”, com 
jovens da Instituição Centro Vida e com os 
extensionistas do Departamento de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (DEAT) do IPA. Foi possível 
observar durante a trilha aspectos de degradação como 
presença de lixo, armadilhas para a captura de 
caranguejo e troncos cortados (Fig. 2). Essa atividade 
permitiu compreender melhor as inter-relações entre o 
homem e o ambiente, suas expectativas, julgamentos, 
sensibilidades e condutas. E assim, conscientizar os 
jovens que participaram da importância de se preservar 
o ecossistema manguezal.

Resultados e Discussão

No decorrer das atividades observou-se que há uma 
necessidade emergencial de se inserir ao manguezal 
uma dinâmica de geração de renda que seja compatível 
com a conservação desse importante ecossistema.
Deve-se incentivar e prestar assistência à comunidade 
realizando mais atividades de educação ambiental que 
priorizem a conservação e o desenvolvimento 
sustentável no local. Espera-se que realmente medidas 
de conservação, como plantio de mudas e 
conscientização da importância do manguezal, sejam 
realizadas para não haver o desaparecimento total do 
ecossistema.
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Figura 1. Local para a instalação de um viveiro temporário 
de mudas de mangue, Ilha de Deus, Recife- PE.

Figura 2. Aspecto de degradação observado no Parque dos 
Manguezais, Recife –PE. 



Figura 1. Use “Figura” (seguido do número da figura, ambos em negrito) no início da legenda (não abrevie). Não use abreviaturas, 
escalas ou sinais (setas, asteriscos) sobre as figuras como “caixas de texto” do Word. Todos estes elementos devem fazer parte da 
própria figura (use o seu editor de imagens para isso). Não use bordo ao redor das figuras. Abreviaturas nas figuras devem seguir a 



seguinte formatação: c, calose; d, dictiossomos; er, retículo endoplasmático. Valores das escalas, se não indicadas na própria figura, 
devem aparecer desta forma: Fig. 1A, 400 nm; Fig. 1B, 500 nm; Fig. 1C, 200 nm; Fig. 1D, 200 nm.


