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APRESENTAÇÃO 

Neste documento, apresentamos a primeira versão do Plano de Manejo da Reserva 

Particular do Patrimônio Natural – RPPN Pedra D’Anta. O Plano foi elaborado sob a 

coordenação da AMANE, no projeto Conservando o Complexo Florestal da Serra do Urubu: 

Plano de Manejo Participativo para a RPPN Pedra D’Anta. O Projeto foi contemplado com o 

apoio do X Edital do Programa de Incentivo às RPPNs da Mata Atlântica(CI-Brasil, SOS Mata 

Atlântica e TNC); e contou com a parceria da instituiçãoproprietária da Reserva, a SAVE-Brasil. 

O caráter participativo do Plano teve como objetivo envolver a população do entorno no 

processo de gestão da RPPN, de forma a compreender as suas demandas, iniciar um diálogo 

com atores-chave da região, e assim trabalhar de forma efetiva em favor da conservação de 

biodiversidade e promoção do desenvolvimento social na região. 

Com a elaboração deste Plano, a RPPN Pedra D’Anta inicia um processo ordenado de 

planejamento, e cumpre o estabelecido no Sistema Nacional de Unidades de Conservação – 

SNUC (Lei nº 9.985/2000), o qual enfatiza que todas as Unidades de Conservação (UC) devem 

dispor de um Plano de Manejo, que deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da 

criação da UC. Esta é uma conquista de instituições que trabalham a um longo tempo na região, 

em favor da conservação e repartição dos benefícios da biodiversidade, em uma área 

reconhecida como prioritária para conservação, em diversas dimensões ecológicas e sociais 

(e.g., veja MMA, 2002; Bencke et al., 2006; www.zeroextinction.org): o Complexo Florestal da 

Serra do Urubu (CFSU) (Fig. 1). 

No contexto da Mata Atlântica do Nordeste, a efetiva implementação da RPPN Pedra 

D’Anta, com a elaboração do seu Plano de Manejo, é uma grande vitória. Com menos de 12% 

da cobertura original remanescente (Ribeiro et al., 2009), esta porção da Mata Atlântica é 

considerada a menos conhecida, mais degradada, e menos protegida de todo o país (Silva & 

Casteletti, 2003). No Estado de Pernambuco, o cenário é ainda mais preocupante. Cerca de 90% 

dos remanescentes florestais são menores que 10 ha, com baixo valor para conservação (Ranta 

et al., 1998). Assim, o fragmento florestal que compõe a RPPN Pedra D’Anta, que juntamente à 

RPPN Frei Caneca forma um contínuo florestal com cerca de 1.000 ha, representando uma área 

http://www.zeroextinction.org/
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relictual de floresta, abrigando habitats referência das condições originais da Floresta Atlântica 

Nordestina (Pôrto et al., 2006). 

Com a implementação deste Plano, espera-se organizar, planejar e, assim, fortalecer e 

ampliar as iniciativas de conservação na RPPN Pedra D’Anta e no seu entorno, contribuindo 

para a conservação e o desenvolvimento de todo o Complexo Florestal da Serra do Urubu. Além 

de orientar as ações das instituições responsáveis pela gestão da RPPN Pedra D’Anta, este 

documento deve servir de base para outras iniciativas locais de conservação, de forma 

transversal aos diversos projetos de conservação e uso sustentável de biodiversidade na região. 
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APAC AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA 

APP ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

BI BIRDLIFE INTERNATIONAL 

CEC CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO 

CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 

CEP CENTRO DE ENDEMISMO PERNAMBUCO 

CEPAN CENTRO DE PESQUISAS AMBIENTAIS DO NORDESTE 

CI BRASIL CONSERVATION INTERNATIONAL DO BRASIL 

CNRPPN CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE RPPN 

CPRM SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL 

FEMA FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 

FUNBIO FUNDO BRASILEIRO PARA BIODIVERSIDADE 

IBA IMPORTANT BIRD AREA 

IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

IBENS INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS 

ICMBIO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

ICMS IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 

IDEB ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

IDH ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

ITR IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 

INCRA INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 

MEC MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

MMA MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

OSCIP ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 

PIB PRODUTO INTERNO BRUTO 
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PREVFOGO SISTEMA NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS 

RPPN RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL 

SAVE-BRASIL SOCIEDADE PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES DO BRASIL 

SRHE/PE SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E ENERGÉTICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

SNE SOCIEDADE NORDESTINA DE ECOLOGIA 

SNUC SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

TNC THE  NATURE CONSERVANCY 

UC UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

UFPE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

WWF WORLD WILDLIFE FUND  
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INTRODUÇÃO 

Para conservar sua diversidade biológica e garantir a repartição dos benefícios da 

biodiversidade, o Brasil tem como principal estratégia a criação de Unidades de Conservação 

(UC). Estas consistem em porções do território nacional instituídas pelo poder público –

federal, estadual ou municipal – como áreas sob regime especial de administração, às quais 

se aplicam garantias de proteção, devido à ocorrência de aspectos naturais relevantes. 

Atualmente, as UCs não são definidas como áreas destinadas apenas à conservação de 

biodiversidade em um habitat específico, sendo também reconhecidas como um elemento 

fundamental na promoção do desenvolvimento sustentável local (Naughton-Treves et al., 

2005). De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), existem 12 

categorias de UC, que se diferenciam quanto às atividades permitidas e objetivos específicos 

de manejo. Estas categorias são divididas pelo SNUC em dois grupos: Proteção Integral e Uso 

Sustentável.  

As unidades de Proteção Integral são aquelas cujo objetivo básico é a conservação da 

natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. Por outro lado, 

as unidades de Uso Sustentável têm como objetivo compatibilizar a conservação da 

biodiversidade com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais. É neste último 

grupo que está inserida a categoria Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). Estas 

são UCs instituídas em áreas privadas, gravadas com perpetuidade, com o objetivo de 

conservar a biodiversidade. Apesar de classificada como uma categoria de uso sustentável, 

não é admitida a extração de recursos naturais em RPPNs, sendo permitidas apenas 

atividades de caráter científico e visitações recreativas e educacionais. Assim, as RPPNs são 

em geral tratadas como unidades de Proteção Integral, tendo um papel fundamental para a 

conservação da biodiversidade. 

Tendo em vista a limitação da área de abrangência do sistema público de UCs, estas 

unidades particulares exercem um importante papel na ampliação da área florestal sob 

proteção (CNRPPN, 2009). Além disso, representam uma importante forma de engajamento 

dos cidadãos comuns na proteção dos ecossistemas brasileiros. Como incentivo à criação 

destas unidades, os proprietários rurais que criam uma RPPN têm isenção de impostos, 

como o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural (ITR) e podem obter recursos de fundos 
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nacionais, estaduais ou municipais para a sua implementação. Além dos benefícios 

individuais, a presença de RPPN é um dos critérios para o repasse do ICMS aos municípios do 

Estado de Pernambuco, de acordo com a Lei do ICMS Socioambiental (Lei nº 11.899/2000). 

No município de Lagoa dos Gatos, em Pernambuco, a RPPN Pedra D’Anta (Fig. 1), 

criada através da Portaria CPRH/DPR nº 021/2011, garante a proteção de 330 ha de floresta 

em uma área de extrema importância para conservação: o Complexo Florestal da Serra do 

Urubu (Fig. 1). A proprietária da Reserva –SAVE-Brasil – tem como um de seus objetivos a 

conservação da biodiversidade, com foco em especial na avifauna da região. Por isso, quase 

a totalidade da área da Fazenda Pedra D’Anta (Fig. 2), com 360 ha, é coberta pela Unidade. 

Entretanto, sabendo que para atingir seu objetivo (i.e. conservar a biodiversidade) é preciso 

reduzir pressões e ameaças sobre recursos florestais, o envolvimento com a população local, 

com vista à educação, sensibilização e promoção de alternativas de renda, é um esforço 

contínuo das instituições envolvidas na gestão da RPPN. Em especial da AMANE, que, em 

parceria com a SAVE Brasil, administra o Centro de Educação para Conservação (CEC) do 

Complexo Florestal da Serra do Urubu, no município de Lagoa dos Gatos. 

Para organizar e planejar todas essas atividades associadas a cada UC, e assim garantir 

a implementação das unidades de conservação de forma efetiva, o SNUC estabelece que 

todas as UCs devem dispor de um plano de manejo, que deve ser elaborado no prazo de 

cinco anos a partir da data da sua criação. O plano de manejo pode ser definido como um 

“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” (SNUC, 2000). 

Também de acordo com as orientações do SNUC, a elaboração dos planos de manejo 

deve seguir as orientações de roteiros metodológicos, elaborados pelos órgãos responsáveis 

pela gestão das UCs. Como a RPPN Pedra D’Anta é uma UC estadual, do Estado de 

Pernambuco, o órgão responsável pela sua gestão é a Agência Estadual de Meio Ambiente 

(CPRH). Entretanto, como a CPRH não possui nenhum roteiro específico para a elaboração 

de planos de manejo, foram seguidas, na elaboração deste documento, as orientações do 

“Roteiro Metodológico para Elaboração de Plano de Manejo para Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural” (Ferreira et al., 2004), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). De forma geral, este roteiro sugere que 
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um plano de manejo seja composto pelas seguintes partes: Informações Gerais, Diagnóstico 

e Planejamento, conforme apresentado a seguir. 

O Diagnóstico da RPPN Pedra D’Anta foi elaborado em parte com base em dados 

secundários, bem como em pesquisas realizadas na RPPN Frei Caneca, que forma um 

contínuo florestal com a RPPN Pedra D’Anta (Fig. 1). As características socioeconômicas do 

seu entorno, representado pelos municípios de Lagoa dos Gatos, São Benedito do Sul e 

Jaqueira, também foram definidas, visando um planejamento mais integrado na região. Esse 

diagnóstico deve funcionar como linha de base, visando um contínuo monitoramento (veja 

abaixo, Programa de Monitoramento Socioambiental) da efetividade de gestão da Unidade, 

frente ao seu contexto regional.  

Com base no diagnóstico, o planejamento prevê, além do zoneamento da RPPN Pedra 

D’Anta, as atividades que devem ser realizadas visando suprir as lacunas de informação e 

garantir o alcance dos seus objetivos específicos, nos seus Programas de Manejo. Estas 

atividades aqui planejadas devem ser realizadas durante cinco anos, e continuamente 

avaliadas, monitoradas e redefinidas, de maneira a aperfeiçoar a gestão da Unidade, ao 

longo de um ciclo de manejo adaptativo (veja Hockings et al., 2004). 

 



 

FIGURA 1 Áreas de Relevância Biológico no Complexo Florestal da Serra do Urubu. 
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PARTE A 

INFORMAÇÕES GERAIS 

1. LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

A Fazenda Pedra D’Anta, onde se encontra a RPPN Pedra D’Anta (185267 S; 9038069 W – 

UTM SAD 69; Fig. 1), está localizada nos municípios de Lagoa dos Gatos (47,25%), São 

Benedito do Sul (46,03%) e Jaqueira (6,72%) (Fig. 1). A cerca de 170 km da capital do Estado, 

Recife, encontra-se numa região de transição entre a Zona da Mata Sul e o Agreste 

Pernambucano (Costa et al., 2008). No contexto da paisagem, a RPPN Pedra D’Anta está 

localizada na Serra do Urubu (Fig. 1), formando um Complexo Florestal com grande valor 

para a conservação (MMA, 2002; Bencke et al., 2006). Este Complexo (Fig. 1) abrange, além 

dos municípios onde está localizada a RPPN, os municípios de Maraial e Catende. Entretanto, 

esta definição é provisória e foi baseada em critérios como a proximidade dos municípios e 

indicadores socioeconômicos, de forma que ainda é necessária uma definição mais analítica 

e participativa da região conhecida como Complexo Florestal da Serra do Urubu (CFSU).  

Toda essa região faz parte do “Complexo Catende”, área definida pelo Ministério do 

Meio Ambiente, no âmbito do seu Projeto de Conservação e Utilização Sustentável de 

Biodiversidade (Probio), como prioritária para conservação, e de extrema importância 

biológica (Fig. 3). Além desse status, a região também está entre as “Áreas Importantes para 

a Conservação das Aves” (do inglês, Important Bird Area – IBA: identificadas pela BirdLife 

International/SAVE-Brasi; Bencke et al., 2006), sendo por isso uma região de atuação 

prioritária na Mata Atlântica (Fig. 3). Neste contexto, a RPPN Pedra D’Anta, adjacente à 

RPPN Frei Caneca, forma junto a esta o contínuo florestal de maior relevância para a 

conservação da região, com cerca de 1.000 ha. 

O acesso à RPPN a partir da capital do Estado, Recife, pode ser feito pelo Município de 

Cupira. Para isso, deve-se seguir através das rodovias BR-232 até o município de Caruaru e 

pegar o acesso à BR-104, seguindo até o município de Cupira; e em seguida a leste, pela PE-

123 durante 7 km, e por fim pela PE-132 por mais 4 km (Fig. 2), passando pela sede 

municipal de Lagoa dos Gatos. A partir deste ponto, a única opção de transporte para acesso 

à RPPN é o moto-táxi, ou um veículo tracionado de transporte local. As estradas se 

apresentam relativamente bem conservadas no período seco, de forma que todo o trajeto 
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dura, de carro, em torno de três horas. No entanto no inverno, período chuvoso na região, 

em alguns trechos das estradas só é possível passar com veículo tracionado. 

 Para ir da Capital até a RPPN por meio de transporte rodoviário, é preciso ir até o 

município de Caruaru e pegar o ônibus que segue para Maceió, ou algum outro que siga pela 

BR-104, até Cupira (Fig. 2), onde se deve procurar por algum transporte local para ir até 

Lagoa dos Gatos. O aeroporto mais perto da Unidade é o de Maceió, capital do Estado de 

Alagoas, que fica a cerca de 150 km. Para ir deste ponto até a Unidade, deve-se seguir pelas 

rodovias BR-104 e PE-126, até o município de Cupira, de forma semelhante ao acesso a 

partir do Recife.  
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 FIGURA 2 Localização e acesso da Fazenda Pedra D’Anta, onde se encontra inserida a RPPN Pedra D’Anta 

FIGURA 3 A Fazenda Pedra D´Anta inserida numa área de prioridade “extremamente alta” para conservação, de 

acordo com as definições do Ministério do Meio Ambiente - MMA, no âmbito do seu Projeto de Conservação e 

Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira. 
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2.HISTÓRICO DE CRIAÇÃO E ORIGEM DO NOME 

Com os primeiros levantamentos biológicos realizados na Serra do Urubu, pela BirdLife 

International (2004), e pelo CEPAN (Roda, 2003), a sua relevância para conservação pôde 

logo ser percebida, em especial para o grupo das aves. O status deste grupo na região 

chamou a atenção de alguns pesquisadores e conservacionistas, devido à ocorrência de uma 

série de espécies ameaçadas de extinção em nível local, regional, e até mesmo global (Anexo 

2; Bencke et al., 2006). Os principais exemplos são as quatro espécies de aves (Philydor 

novaesi, Myrmotherula snowi, Terenura sicki e Phylloscartes ceciliae) confinadas às Florestas 

Montanas do Nordeste, que têm somente a Serra do Urubu e o Complexo Florestal de 

Murici, em Alagoas, como seus últimos abrigos (Roda, 2005; Bencke et al., 2006). Esta 

biodiversidade singular da Serra do Urubu, com distribuição já tão restrita, sofria ainda sérias 

ameaças na região, em decorrência de atividades como a cultura de extração de madeira 

para a produção de carvão, e do avanço de áreas agrícolas sobre áreas de floresta. Como 

iniciativa de conservação, havia apenas a RPPN Frei Caneca (Fig. 1), criada através da 

Portaria IBAMA 091/2002, que mesmo com amparo legal para proteção, ainda sofria, e até 

hoje sofre (veja abaixo, 1.6. Ameaças à biodiversidade), pressões antrópicas. 

Diante da percepção do seu valor insubstituível para conservação, o Complexo 

Florestal da Serra do Urubu passou a ser alvo de uma série de esforços de conservação, 

envidados inicialmente por instituições como a BirdLife International, Sociedade Nordestina 

de Ecologia (SNE) e a SAVE-Brasil. Em 2000 a BirdLife International iniciou um Programa do 

Brasil, após identificar a necessidade de ações imediatas em determinadas áreas para evitar 

a extinção de espécies de aves criticamente ameaçadas. Este programa se consolidou na 

Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil – SAVE Brasil, que passou a representar 

oficialmente a BirdLife no Brasil. Em 2004, a SAVE Brasil adquiriu uma propriedade com 360 

hectares, contígua à RPPN Frei Caneca, e que junto a esta forma o principal núcleo florestal 

da Serra do Urubu.  

No ano de 2007, após diversas denúncias sobre desmatamentos na região, com 

matérias publicadas no Jornal do Commercio; telejornal local no programa Nordeste, Viver e 

Preservar da Rede Globo; e Jornal Hoje da rede Globo, foram realizadas reuniões com 

representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), Ministério Público do Estado de Pernambuco (MPE) e Prefeituras da região. Nessas 
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reuniões surgiu a proposta da realização de um seminário para tratar sobre a fiscalização na 

Região. O “Seminário para a Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade da Serra do 

Urubu” aconteceu no mês de agosto de 2007 e contou com a participação de órgãos do 

governo estadual, como a Secretaria Ciência, Tecnologia, e Meio Ambiente (SECTMA), 

Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), Companhia Independente de Policiamento do 

Meio Ambiente de Pernambuco (CIPOMA), Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS), 

prefeitos e secretários dos municípios de Jaqueira e Lagoa dos Gatos, líderes de 

assentamentos de reforma agrária da região, ONGs locais, Agência de Apoio ao 

Empreendedor e Pequeno Empresário (SEBRAE-PE), sindicatos e empresários da região.  

Durante o Seminário foi estruturado um plano com ações diversas, inclusive de 

fiscalização, que já resultou em fechamento de uma serraria e quatro prisões. Foi assinado 

um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) e ficou decidido que o CIPOMA e o IBAMA visitariam 

a área mensalmente (cada instituiçao em um mês) traçando um plano de ações de 

fiscalização. Os promotores se comprometeram a também dar suporte em todas as ações de 

fiscalização e a verificar se elas seriam cumpridas. 

Esse TAC vem sendo acompanhado pela SAVE Brasil e AMANE com reuniões junto ao 

Ministério Público Estadual, prefeituras locais, CPRH e IBAMA. Houve significativa redução 

das ações de degradação por retirada de madeira para construção ou por caeiras para 

fabricação de carvão, verificadas em visitas de campo. A atuação na fiscalização tem sido 

efetivada em estreita parceria da SAVE Brasil e AMANE com os proprietários da RPPN Frei 

Caneca. 

Os esforços para a criação da RPPN Pedra D’Anta foram efetivados pela SAVE Brasil,  

AMANE, e do CEPAN, que desenvolveu o projeto Apoio à criação de Unidades de 

Conservação na Floresta Atlântica de Pernambuo, com apoio do PDA/MMA. A RPPN Pedra 

D´Anta foi então criada através da Portaria CPRH/DPR 021/2011 (Anexo 1). 
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3. FICHA RESUMO DA RPPN PEDRA D’ANTA 

Nome da RPPN: RPPN Pedra D’Anta. 

Nome do proprietário: Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil (SAVE Brasil) 

Nome do representante: Jaqueline M. Goerck 

Contato(s): 55 11 3815-2862 

Endereço para correspondência: SAVE-Brasil - Rua Fernão Dias, 219,cj2, Pinheiros, São Paulo – SP 

– Brasil. CEP: 05427-010. 

Telefone/Fax/Email/Site:  

(11) 3815-2862/ pedro.develey@savebrasil.org.br/ www.savebrasil.org.br 

(81) 3223-0317/doramelo@amane.org.br/www.amane.org.br 

Área da RPPN (em ha) e área total da propriedade: 330 ha/362 ha 

Principal município de acesso à RPPN: Lagoa dos Gatos (PE) 

Município e estado abrangido: Lagoa dos Gatos, São Benedito do Sul e Jaqueira (PE). 

Coordenadas:185267 S; 9038069 W (posição geográfica de acordo com o Sistema Universal 

Transverso de Mercator - UTM, datum SAD 69). 

Data e n° Legal do ato de criação: 01/06/2011 - Portaria CPRH/DPR nº 021/2011 

Marcos e referências importantes nos limites e confrontantes: Ao Sul, RPPN e Usina Frei Caneca; 

À Leste e Norte, Projeto de Assentamento Igrejinha do Instituto de Terras de Pernambuco 

(ITERP); À Oeste, terras dos herdeiros de Manoel Cordeiro de Melo Filho e terras do Engenho 

Juriti.  

Biomas e/ou ecossistemas: Mata Atlântica/Floresta Ombrófila Aberta 

Distâncias aproximada dos centros urbanos mais próximos: 

Lagoa dos Gatos – 5 km/Cupira – 10 km/Catende – 25 km/Caruaru – 52 km/Maceió – 150 km 

Recife – 180 km. 

Meio principal de chegada à UC:  

BR-232 – BR-104 – PE-123 – PE-132 – Lagoa dos Gatos – estrada de terra. 

Atividades ocorrentes: 

Pesquisa e monitoramento – São realizadas freqüentemente pesquisas científicas na UC, com foco 

principalmente na avifauna da região. Outros grupos biológicos estudados na RPPN incluem as 

plantas (árvores, herbáceas e briófitas) e a herpetofauna. Os pesquisadores em geral são da UFPE 

e UFPB, além de técnicos das instituições gestoras da Unidade (i.e. SAVE-Brasil e AMANE). 

Fiscalização–Realizada constantemente por um funcionário da Fazenda Pedra D’Anta. Vistorias 

periódicas realizadas pelas prefeituras locais, IBAMA e CPRH, conforme TAC estabelecido. 

Visitação–Ocorrem eventualmente atividades de educação ambiental na UC, realizadas pela SAVE 

Brasil e pela AMANE. Estas atividades têm também o suporte do Centro de Educação para 

Conservação (CEC da Serra do Urubu), localizado no município de Lagoa dos Gatos. 

mailto:3815-2862/%20pedro.develey@savebrasil.org.br/%20www.savebrasil.org.br
mailto:3223-0317/doramelo@amane.org.br/www.amane.org.br
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PARTE B 

DIAGNÓSTICO 

1.CARACTERIZAÇÃO DA RPPN PEDRA D’ANTA 

1.1 CLIMA 

O clima da região, segundo a classificação de Köppen, é do tipo As - Tropical úmido 

com chuva de inverno. Possui duas estações bem definidas: cinco meses de verão quente e 

seco (outubro a fevereiro), e sete meses de inverno chuvoso (março a setembro). A 

precipitação anual tende a uma grande variação, com mínima de 650 mm em 1993 e 

máxima de 2.676 mm no ano 2000, e uma média histórica de 1.332 mm por ano, de acordo 

com o observado na RPPN Frei Caneca, adjacente à RPPN Pedra D’Anta (Fig. 1). Esses valores 

de precipitação anual, no entanto, não são tão informativos quanto a sua repartição mensal 

(Rizzini, 1976). 

Em geral, estações secas que duram de um a três meses não têm muita influência 

sobre a vegetação, pois podem ser compensadas pela reserva de água no solo. Entretanto, 

períodos de seca mais prolongados tendem a ter um forte efeito sobre a vegetação, de tal 

forma que algumas plantas podem sofrer a suspensão de suas atividades, até perder as suas 

folhas (Rizzini, 1976). Neste caso, Rizzini (1976) considera um mês seco como aquele no qual 

a precipitação tenha sido menor que 60 mm. Contudo, o autor faz a ressalva de que, se um 

mês seco (i.e. com menos de 60 mm de precipitação) é precedido por um mês com 100 mm 

ou mais, deve ser considerado um mês úmido, devido à capacidade de armazenagem do 

solo, e consequente disponibilidade hídrica para a vegetação.  

A temperatura varia de 18ºC a 30ºC, segundo dados meteorológicos da Estação São 

Benedito do Sul (LAMEPE/ITEP; apud Viana, 2011). Como causa ou efeito de uma maior 

concentração pluviométrica, as temperaturas mais amenas são observadas entre abril e 

setembro, e de forma mais pronunciada entre junho e agosto (Fig. 5).
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FIGURA 4 Valores de precipitação anual (total) entre os anos de 1956 a 2002 na RPPN Frei Caneca, adjacente 
à RPPN Pedra D’Anta, em Jaqueira, Pernambuco. 
Fonte:www.rppnfreicaneca.org.br/pag_local_precipitacao.html 

FIGURA 5 Diagramas climatológicos do município de Lagoa dos Gatos. Os dados climatológicos representam 
uma média do período entre 1961 e 1990. Fonte: Somar Meteorologia. 
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1.2 RELEVO E SOLOS PREDOMINANTES 

A RPPN Pedra D’Anta está inserida em uma paisagem composta por morros com 

altitude máxima de cerca de 800 m (Fig. 6), que fazem parte da feição geomorfológica 

Encosta Oriental do Planalto da Borborema (BDE, 2011). O relevo desta região é bastante 

acidentado, com topos planos, vertentes íngremes e vales estreitos de fundo chato (BDE, 

2011). Os solos são oriundos da decomposição de rochas do embasamento cristalino, sendo, 

em sua maioria, do tipo Podzólico Vermelho Amarelo, de composição areno-argilosa. Nos 

topos planos predominam os Latossolos; nas vertentes íngremes, os Podzólicos; e nos 

fundos chatos dos vales estreitos, os Gleissolos de Várzea (CPRM, 2005). Em geral, os solos 

se apresentam férteis nas encostas e pobres nos topos (CPRM, 2005).  

-  

1.3.HIDROGRAFIA 

O Complexo Florestal da Serra do Urubu está totalmente inserido nos domínios da 

Bacia Hidrográfica do Rio Una (Fig. 7). A Bacia possui uma área de 6.740,31 km², dos quais 

6.262,78 km² estão inseridos no Estado de Pernambuco, correspondendo a 6,37 % da área 

FIGURA 6 Mapa planialtimétrico do Complexo Florestal da Serra do Urubu, exibindo em destaque a Fazenda 
Pedra D’Anta. 
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total do Estado (BDE, 2011). Os principais tributários, na paisagem da Serra do Urubu, são os 

rios Panelas e Piranji (Fig. 8).  

Segundo os resultados do projeto Quantificação dos Serviços Ambientais Prestados 

pela Floresta Atlântica na Zona da Mata Pernambucana, realizado pelo CEPAN (2011), com o 

apoio do Fundo Estadual de Meio Ambiente – FEMA; a Bacia do Rio Una, apesar de possuir 

as características estruturais mais propícias à geração de escoamento superficial (i.e. alta 

energia potencial), não presta serviços ambientais hidrológicos com a mesma qualidade das 

demais bacias hidrográficas do Estado de Pernambuco. Considerando a deficiência de 

drenagem e as características de forma, a Bacia do Rio Una foi também considerada, dentre 

as demais do Estado, a que mais tem tendências a grandes picos de vazão e eventos de cheia 

decorrentes de períodos de intensa precipitação (CEPAN, 2011). Esta ineficiência na 

prestação de serviços hidrológicos ocorre, segundo o estudo, devido à menor cobertura 

florestal desta Bacia, que apresenta grande parte de suas nascentes e áreas ciliares 

degradadas, sem cobertura florestal.  

Além de aspectos quantitativos associados ao volume de escoamento superficial, a 

qualidade hidrológica também está diretamente relacionada à presença de matas ciliares. 

Isto porque, quando ecossistemas naturais maduros margeiam os corpos d’água, os 

sedimentos são fixados, a água em excesso é contida, a energia erosiva de correntezas é 

dissipada e os fluxos de nutrientes nas águas passam por filtragem química e por 

processamento microbiológico, o que reduz a turbidez e aumenta a pureza da água (Tundisi 

et al., 2008; SBPC, 2011). Desta forma, além de abrigar biodiversidade e assim prover 

serviços ambientais diversos, os solos úmidos e a vegetação nativa, nas zonas de influência 

de corpos hídricos, são ecossistemas de suma importância na redução da erosão superficial 

e, conseqüentemente, do assoreamento de rios, de maneira que condicionam a qualidade 

da água e têm reconhecida importância na atenuação de cheias e vazantes (SBPC, 2011). 

Assim, ações de restauração florestal na Bacia do Rio Una, com vista à recuperação de 

nascentes e matas ciliares, se fazem urgentes (CEPAN, 2011). No contexto da Serra do 

Urubu, esta demanda por iniciativas de restauração é evidente. Isto porque, apesar de 

possuir, em relação ao seu entorno imediato, uma maior cobertura florestal, a paisagem da 

Serra do urubu também apresenta inúmeras nascentes e uma longa extensão de matas 

ciliares degradadas.  
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As zonas ciliares encontram-se em processo de restauração florestal, no Projeto 

Energia Verde, realizado pela AMANE, em parceria com a SAVE-Brasil, e com o apoio da 

Companhia Energética de Pernambuco (CELPE/NEOENERGIA). Em 2012 a AMANE iniciou 

outro projeto de restauração ecológica na região, Produzindo água na Serra do Urubu, com 

vista à melhoria da qualidade hidrológica. A recuperação de 15ha está prevista para um 

prazo de três anos e com o apoio da Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos do Estado 

de Pernambuco (SRHE), e pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC). Nessa 

iniciativa o plantio se dará na Fazenda Perseverança, de propriedade da Destilaria São Luiz, 

em Maraial. 

  

 

 

 

 

FIGURA 7 Localização da Fazenda Pedra D’Anta no mapa das bacias hidrográficas de Pernambuco, exibindo a 
Fazenda totalmente inserida nos limites da Bacia Hidrográfica do Rio Una. 
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FIGURA 8 Mapa da hidrografia da região do Complexo Florestal da Serra do Urubu. 
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1.4 VEGETAÇÃO 

Do ponto de vista da vegetação, a RPPN Pedra D’Anta está inserida no domínio da 

Mata Atlântica (Coimbra-Filho & Câmara, 1996; Lei nº 11.428/06). Mais especificamente, 

está localizada na Floresta Atlântica ao norte do Rio São Francisco, também conhecida como 

Centro de Endemismo Pernambuco. Devido à barreira geográfica representada pelo São 

Francisco, essa região apresenta uma altadissimilaridade florística em relação à Floresta 

Atlântica ao sul deste Rio (Santos et al., 2007). Por isso, inúmeros casos de endemismo (i.e. 

distribuição de uma espécie limitada a um determinado local) são observados na região, 

sendo o Complexo Florestal da Serra do Urubu um dos locais onde mais ocorrem espécies 

com esse status (Pôrto et al., 2006). 

Caracterização da vegetação da RPPN Pedra D’Anta 

As informações aqui apresentadas são resultantes de um diagnóstico da vegetação da 

RPPN Pedra D’Anta, realizado pela AMANE com o objetivo de subsidiar as ações de 

restauração florestal na Fazenda Pedra D’Anta (veja abaixo, 2.1. Caracterização e avaliação 

da área em restauração florestal na RPPN Pedra D’Anta).  

A caracterização da vegetação foi realizada a partir de um inventário florístico, que 

seguiu o método “tempo de avaliação”, adotado e adaptado pelo Laboratório de Ecologia e 

Restauração Florestal (LERF/ESALQ/USP) para programas de adequação ambiental e 

restauração florestal. Foram realizados oito tempos de avaliação e, em cada um destes, foi 

registrada a ocorrência de todas as espécies de árvores com Circunferência à Altura do Peito 

(CAP) ≥ 8 cm, arbustos e palmeiras visualizadas, em períodos de 15 minutos de busca por 

novas espécies. Quando a busca era interrompida por outras atividades, como coleta de 

amostras botânicas, o cronômetro era parado. As rotas percorridas em cada tempo foram 

georreferenciadas e distanciadas entre si de forma a abranger a maior parte do fragmento. 

Cada tempo de avaliação foi executado dentro de um mesmo tipo de hábitat (por exemplo, 

área de várzea, afloramento rochoso, vale, topo de morro ou encosta). 

A identificação dos espécimes coletados foi realizada através da comparação com a 

coleção do Herbário UFP – Geraldo Mariz e as coleções virtuais dos herbários New York 

Botanical Garden, Neotropical Herbarium Specimens e Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A 
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classificação taxonômica e nome aceito adotados seguem a lista de espécies da Flora do 

Brasil, versão 2012 (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/). 

Além do diagnóstico da vegetação (veja adiante; Anexo 3), também foi elaborado o 

Guia de Árvores da RPPN Pedra D’Anta (Anexo 4), contendo fotos de detalhes morfológicos 

das principais espécies vegetais ocorrentes na Reserva. Este Guia, além de servir para 

identificação da vegetação com fins de restauração, também deve apoiar ações de educação 

ambiental na RPPN. 

Tipo de vegetação e habitats naturais  

A formação vegetal da RPPN Pedra D’Anta, bem como do seu entorno, é classificada 

predominantemente como Floresta Estacional Semidecidual (Veloso et al. 1991). Esta 

classificação é justificada pela ocorrência de mais de três meses secos ao longo do ano (veja 

acima, Fig. 5). Entretanto, aparentemente (veja Anexo 3) a vegetação caracteriza uma área 

de Floresta Ombrófila Montana (denominação para florestas úmidas situadas acima de 600 

m de altitude), conforme observado por alguns autores (e.g. Siqueira-Filho et al., 2008), visto 

que as espécies vegetais em geral não perdem as suas folhas ao longo do ano, como 

costuma ocorrer em Florestas Estacionais Semideciduais. 

Independentemente desta classificação em grande escala espacial, é comum 

ocorrerem na região variações topográficas que condicionam diferenças nas comunidades 

de plantas lenhosas, como é o caso dos fundos de vale (vales em V fechado, que possuem 

solos profundos e grande disponibilidade de água, onde a floresta apresenta grandes árvores 

e dossel mais alto), encostas e topos de morro (que tendem a ter solos mais rasos, onde a 

floresta tende a ser mais baixa), e várzeas (vales de fundo chato ou terrenos baixos mais ou 

menos planos adjacentes às margens de rios, onde há normalmente gleissolos ou 

organossolos e a floresta é dominada por poucas espécies adaptadas a solos encharcados); 

além de porções de afloramentos rochosos (inselbergues), nos quais a floresta dá lugar a 

uma comunidade de ervas e arbustos rupícolas, onde endemismos são freqüentes. Dentro 

da RPPN Pedra D’Anta, foram inventariados trechos de florestaao longo de toda a Unidade, 

incluindo todos os tipos de habitats (Fig. 9). 

 

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/
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FIGURA 9 Visão interna da floresta antiga na RPPN Pedra D’Anta, nos habitats: (A) chã / topo de morro, (B) 
encosta, e (C, D) várzea. 
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As florestas antigas (i.e. áreas onde o solo é ocupado a um longo tempo por floresta, 

mesmo que esta tenha sofrido alterações antrópicas) em topos de morros e encostas 

possuem uma composição de espécies similar, enquanto que a várzea possui uma 

composição bem distinta (Fig. 10; Anexo 3). Também diferente é a composição de espécies 

em áreas de regeneração florestal, em relação à de florestas antigas (Fig.10). Há um trecho 

da floresta que está em regeneração há aproximadamente 8 anos, após ter sido pasto, onde 

há predominância de Amarelo (Plathymenia reticulata; SUC 1, Fig. 11), e outro que está em 

regeneração há aproximadamente 12 anos, onde foi sítio e roça branca (SUC 2, Fig. 11). 

Estas florestas em regeneração possuem menor riqueza de espécies (Fig. 13), sobretudo pela 

ausência de espécies raras, típicas da florestas maduras. 

Desta forma, são áreas passíveis de ações de restauração através do enriquecimento 

com espécies características de estágios sucessionais tardios, que só são observadas em 

florestas antigas (veja em Planejamento e Zoneamento). Além disso, o controle de espécies 

exóticas invasoras também é uma ação fundamental para o sucesso destas áreas em 

regeneração, visto que estas espécies podem competir com espécies nativas e, em alguns 

casos (e.g. herbáceas, como a Braquiária), podem freiar o processo de sucessão florestal 

(para uma revisão, veja Guariguata & Ostertag, 2001). Espécies prioritárias para a 

reintrodução, sobretudo em SUC 1 (Fig. 13), são árvores com frutos grandes atrativos à 

fauna (e.g. espécies da família Sapotaceae e Combretaceae, entre outras), e espécies com 

risco de extinção regional (como algumas palmeiras de sub-bosque, diversas epífitas, e 

plantas lenhosas raras; veja abaixo). 

Riqueza e composição de espécies  de plantas lenhosas 

Foram encontradas 253 espécies no fragmento florestal da RPPN Pedra D’Anta, entre 

árvores, arbustos e palmeiras, das quais 143 espécies foram identificadas ao nível específico, 

60 determinadas ao nível de gênero, 29 ao nível de família, e 21 ficaram indeterminadas 

(Anexo 3). Desse conjunto de espécies, 246 são nativas e 7 são exóticas, distribuídas em 51 

famílias botânicas. O nome popular local foi reconhecido para 148 espécies, com base nos 

nomes usados pelos moradores locais bons conhecedores das plantas. O Anexo 3 contém a 

lista com todas as espécies encontradas, associadas a seus nomes populares locais, grupo de 
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plantio para restauração florestal, forma de crescimento, origem e locais onde foram 

encontradas.  

Essas são apenas as espécies encontradas na área de floresta dentro da RPPN. Se 

considerarmos a área em restauração florestal, o número total de espécies encontradas 

aumenta para 297. Certamente, essa riqueza de espécies encontrada refere-se apenas a 

uma parte das espécies lenhosas que realmente existe na RPPN. É o que demonstra a curva 

espécie-área (Fig. 12), indicando que ainda há muitas espécies que não foram registradas 

neste inventário, reforçando a grande riqueza de espécies que existe na floresta da RPPN. 

Para se ter uma idéia, com apenas oito “tempos de avaliação” foram encontradas 201 

espécies. Caso tivessem sido realizados 50 tempos de avaliação, seria provável encontrar 

330 espécies, de acordo com a curva espécie-área (Fig. 12).  

Em uma outra paisagem composta por remanescentes de Floresta Ombrófila Densa, 

há cerca de 80 km de distância da RPPN, foram registradas, em 75 parcelas de 0,1 ha, 219 

espécies de árvores (Santos et al., 2008). Tendo em vista o esforço amostral bem menor na 

RPPN Pedra D’anta, sua vegetação se demonstra, em relação a outras áreas da região, 

extremamente rica. 

Os trechos da floresta com maiores riquezas de espécies de árvores e arbustos, e 

certamente de epífitas, estão no limite sul da propriedade (FMA 3 e FMA 4; Fig. 13). Esta 

área faz limite com a RPPN Frei Caneca, sendo o local que apresenta o melhor estado de 

conservação (ver abaixo) na RPPN Pedra D’Anta; de forma que é claramente uma área 

prioritária para fiscalização, pesquisa e monitoramento. 
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FIGURA 10 Gráfico MDS, mostrando a similaridade da composição de espécies de árvores e arbustos 
entre os diferentes trechos inventariados da floresta. 

FIGURA 11 Trechos de floresta em regeneração a aproximadamente 8 anos após ter sido pasto (a; 
área SUC1), e a aproximadamente 12 anos, onde foi sítio e roça branca (b; área SUC2). 
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FIGURA 12 Curva espécie-área, de acordo com as espécies observadas em função do número de 

tempos de avaliação (permutado 1000 vezes), e (b) a curva estimada a partir da equação da 

regressão logarítimica. 
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FIGURA 13 Mapa da RPPN com localização dos trechos inventariados, associado ao código e riqueza de espécies de árvores e arbustos. 
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Estado de Conservação 

A vegetação da RPPN Pedra D’Anta compreende um mosaico de áreas em diferentes 

estados de conservação. Parte da vegetação trata-se de áreas de floresta antiga, mas que, 

certamente, já foram afetadas pela extração de madeira, sobretudo para a produção de 

carvão; visto que esta prática é comum na região (IBENS, 2008). Outras áreas são florestas 

em regeneração em trechos onde houve atividade agropecuária. As áreas de floresta antiga 

possuem três a quatro estratos de vegetação (subbosque, subdossel, dossel e emergente), 

com dossel contínuo e possuindo entre 15 e 20 m de altura, com alta riqueza de espécies de 

árvores e arbustos, bem como de epífitas. Os trechos mais conservados desta floresta estão 

no limite sul da RPPN Pedra D’Anta, na área de contato com a floresta da RPPN Frei Caneca. 

A composição de espécies da floresta antiga é formada principalmente por espécies 

raras, secundárias tardias e características de florestas maduras (veja Anexo 3); embora 

também ocorram espécies pioneiras em clareiras naturais. Dentre as espécies que ocorrem 

no dossel deste ambiente, destacam-se: Urucuba (Virola gardneri), Goiti-de-morcego 

(Couepia impressa), Oiti-coró (Couepia rufa), Buranhém (Pradosia lactescens), Sapateiro 

(Huberia consimilis), Flor-roxa (Tibouchina fissinervia), Mamajuda-preta (Sloanea 

guianensis), Gameleira (Ficus gomelleira), Cedro (Cedrela odorata) e Maçaranduba 

(Manilkara salzmannii). No sub-bosque, destacam-se espécies como os Açaís (Geonoma 

pohliana e Euterpe edulis) e palmeiras de porte arbóreo típicas de ambientes florestais 

conservados: Bactris pickelii, e Cymbopetalum brasiliense. 

As áreas em processo de regeneração natural na RPPN Pedra D’Anta (Fig. 13) 

compreendem florestas com 8 a 15 anos pós-abandono da atividade agropecuária 

(pastagem ou roça branca). Nesses trechos a floresta apresenta apenas dois estratos, sub-

bosque e dossel, sendo este último descontínuo, com baixa riqueza de espécies e 

dominância de árvores pioneiras de ciclo de vida longo ou secundárias iniciais, como, por 

exemplo, Amarelo (Plathymenia reticulata), Cupiúba (Tapirira guianensis), Murici (Byrsonima 

sericea), Lacre (Vismia guianensis) e Brasa-apagada (Miconia minutiflora). Por outro lado, a 

ocorrência de epífitas é rara, e são comuns focos de espécies exóticas invasoras, como a 

Jaqueira (Artocarpus heterophyllus) e o Dendezeiro (Elaeis guineensis), especialmente no 

trecho cujo uso anterior foi roça e sítios (Fig. 14). No entorno das antigas caieiras utilizadas 

para produzir carvão, a floresta sofreu grande impacto em sua estrutura por causa do corte 

seletivo ou raso, evidente ainda hoje pela ausência de adultos com grande diâmetro, e pela 
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alta densidade de árvores jovens ou rebrotos (Fig. 15). Parte da riqueza de espécies arbóreas 

nestas áreas se deve à ocorrência desses rebrotos. 

  

 
 

FIGURA 14 Localização dos focos de espécies exóticas com potencial invasor observados na RPPN Pedra D’Anta. 

FIGURA 15 Caieira desativa há cerca de5 anos e aspecto da floresta no entorno da caieira. 
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As espécies mais frequentes na floresta dos topos e encostas da RPPN foram Cupiúba 

(Tapirira guianensis), Munguba-da-mata (Eriotheca gracilipes), Purpuna (Myrcia sylvatica), 

Carrasco (Miconia hypoleuca), Louro-verdadeiro (Ocotea glomerata), Murici (Byrsonima 

sericea), Caboatã-de-leite (Thyrsodium spruceanum), Banana-de-papagaio (Himatanthus 

bracteatus) e Sambaquim (Schefflera morototoni). Na floresta de várzea ou floresta 

paludosa, foram mais comuns Bulandi (Symphonia globulifera), Candieiro (Henriettea 

succosa), Mangue (Clusia nemorosa), Lacre (Vismia guianensis), e Cupiúba (Tapirira 

guianensis), além do Pau-cardoso (Cyathea microdonta) no sub-bosque. Além de 

abundantes localmente, estas espécies apresentam ampla distribuição geográfica na 

Floresta Atlântica nordestina, e tendem a se proliferar em áreas perturbadas. São 

freqüentes, por exemplo, em áreas de bordas florestais e clareiras no interior da floresta. 

Na RPPN Pedra D’Anta há inúmeras espécies raras. Uma espécie é considerada rara 

quando sua população está restrita a uma pequena área de ocorrência, quando ocorre 

somente em condições específicas e/ou quando apresenta baixa densidade ao longo de sua 

distribuição geográfica (Kruckeberg & Rabinowitz, 1985). Por causa destas características, 

espécies raras são as mais suscetíveis a serem extintas por perturbações antrópicas ou 

eventos estocásticos naturais. Portanto, a localização destas espécies revela sítios que são 

biologicamente insubstituíveis (Brooks et al. 2006). Destacamos a seguir algumas espécies 

raras na flora da RPPN:  

(1) Sapateiro (Huberia consimilis): apresenta distribuição geográfica restrita e disjunta ao 

longo da costa brasileira, com populações registradas apenas para os estados de 

Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro (Baumgratz, 2004). Em Pernambuco, ocorre em 

remanescentes florestais com altitude entre 800 a 1000 m, com registros de 

populações nos municípios de Brejo da Madre de Deus, Maraial e Jaqueira 

(Baumgratz, 2004).  

(2) Flor-roxa (Tibouchina fissinervia): apesar de abundante em áreas de floresta 

conservada na RPPN, possui, na floresta Atlântica ao norte do Rio São Francisco, 

uma distribuição geográfica restrita. Nas coleções dos principais herbários da 

região, há registros de populações desta espécie apenas para os municípios de 

Jaqueira, Lagoa dos Gatos e Bonito, estado de Pernambuco.  

(3) Bactris pickelii: possui extensão de ocorrência estimada entre 5.000 e 20.000 km², e 

estimativas indicam estar severamente fragmentada ou restrita a poucas 
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localidades. As coleções dos principais herbários do Brasil e do mundo indicam 

apenas nove registros desta espécie nos estados da Bahia, Pernambuco (Rio 

Formoso – REBIO Saltinho e Brejo da Madre de Deus – RPPN Bituri) e Espírito Santo.  

(4) Coroa-de-cristo (Xylosma ciliatifolia): pouco abundante na RPPN e com ocorrência 

apenas em trechos de floresta conservada. No Nordeste há poucos registros de 

populações desta espécie, e são mais escassos ainda os registros de sua ocorrência 

na Floresta Atlântica ao norte do Rio São Francisco, embora ocorra com maior 

freqüência na Floresta Atlântica do Sudeste e até em outros ecossistemas. 

(5) Mané-gonçalves (Ilex sapotifolia): espécie com escassos registros nos estados de Rio 

de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará. Com base em informações de 

coleções de herbários, populações desta espécie são conhecidas nos municípios de 

Murici-AL e Brejo da Madre de Deus-PE.  

Segundo a Flora do Brasil versão 2012 (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012), 21 

espécies arbustivo-arbóreas ocorrentes na RPPN Pedra D’Anta são endêmicas da Floresta 

Atlântica brasileira (Tab. 1), sendo quatro restritas ao Nordeste do Brasil: Cajueirinho 

(Tetragastris catuaba), Goiti-de-morcego (Couepia impressa), Tamanqueira (Aegiphila 

pernambucensis) e Mangue-da-mata (Tovomita mangle).  

Apenas uma espécie observada na RPPN, o Açaí (Euterpe edulis), consta na lista oficial 

das espécies ameaçadas de extinção (Instrução Normativa MMA nº 06 de 23 de setembro de 

2008). Bactris pickelii é citada no Anexo II da mesma Instrução Normativa como espécie com 

deficiência de dados, embora a Lista da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção publicada pela 

Fundação Biodiversitas tenha classificado esta espécie como vulnerável à extinção. O Açaí, 

embora ocorra por toda a extensão da Mata Atlântica, sofre forte pressão por extrativismo. 

Os indivíduos são cortados ainda em idade imatura, sem que tenha havido produção de 

frutos e sementes que viabilizem a regeneração natural da população, por isso suas 

populações estão ameaçadas de extinção. Na RPPN Pedra D’Anta, a espécie é rara e pouco 

conhecida por moradores locais, de forma que não tem nenhum valor econômico ou de uso 

associado.  

Quanto à presença de espécies exóticas, sete espécies foram observadas na RPPN. São 

elas: Jaqueira (Artocarpus heterophyllus), Dendezeiro (Elaeis guineensis), Mangueira 

(Mangifera indica), Goiabeira (Psidium guajava), Seringueira (Hevea brasiliensis), Bananeira 

(Musa spp.) e Senna aversifolia. Destas, as quatro primeiras são consideradas invasoras ou 
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potencialmente invasoras, embora com diferentes riscos de invasão (Leão et al., 2011). Na 

RPPN foi observado que estão recrutando e supostamente expandindo suas populações: a 

Jaqueira, o Dendezeiro e a Seringueira. A distribuição dessas espécies na Reserva é bem 

ampla, mas os maiores adensamentos foram observados em FMA 1 e 2, e SUC 2 (Fig. 13). No 

entanto, vale ressaltar a necessidade de se aumentar o esforço amostral da vegetação ao 

longo da RPPN, visto que outros focos de espécies exóticas invasoras devem ocorrer ao 

longo da Unidade, em especial nas áreas em regeneração. Este diagnóstico mais acurado, 

assim como um plano de ação para a prevenção e controle dessas espécies, está previsto 

para ser realizado em novembro de 2012, pela AMANE, como atividade prevista no projeto 

“Produzindo Água na Serra do Urubu: projeto piloto para restauração ecológica na Bacia do 

Rio Una”, apoiado pela SRHE/PE. 

TABELA 1. Espécies de plantas lenhosas endêmicas da Mata Atlântica, segundo a lista da Flora do Brasil 2012, 

observadas na RPPN Pedra D’Anta. 

Família Espécie 

Annonaceae Guatteria pogonopus Mart. 

Apocynaceae Himatanthus bracteatus (A.DC.) Woodson 

Aquifoliaceae Ilex sapotifolia Reissek 

Arecaceae Bactris pickelii Burret 

Arecaceae Geonoma pohliana Mart. 

Burseraceae Tetragastris catuaba Soares da Cunha 

Celastraceae Maytenus distichophylla Mart. ex Reissek 

Chrysobalanaceae Couepia impressa Prance 

Chrysobalanaceae Couepia rufa Ducke 

Clusiaceae Tovomita mangle G.Mariz 

Fabaceae Andira nitida Mart. ex Benth. 

Fabaceae Exostyles venusta Schott 

Fabaceae Hymenolobium janeirense Kuhlm. 

Lamiaceae Aegiphila pernambucensis Moldenke 

Melastomataceae Miconia amacurensis Wurdack 

Myristicaceae  Virola gardneri (A.DC.) Warb. 

Myrtaceae Myrcia spectabilis DC. 

Sapotaceae Chrysophyllum splendens Spreng. 

Sapotaceae Manilkara salzmannii (A.DC.) H.J.Lam 

Sapotaceae Pouteria grandiflora (A.DC.) Baehni 

Sapotaceae Pradosia lactescens (Vell.) Radlk. 

 

Outros grupos de plantas 

Além das espécies de plantas lenhosas, outros grupos, como as briófitas, as herbáceas 

e as bromélias, também são alvos de estudos na RPPN Pedra D’Anta e na RPPN Frei Caneca. 
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Os dados referentes a esta última também foram considerados neste diagnóstico, visto que 

a sua área de floresta é contígua à da RPPN Pedra D’Anta. 

A região apresenta a maior riqueza de espécies de briófitas ao longo de toda a Floresta 

Atlântica ao norte do Rio São Francisco (Pôrto et al., 2006). No total, foram registradas 110 

espécies, dentre as quais 70 são hepáticas e 40 são musgos (veja Pôrto et al., 2006; Siqueira-

Filho et al., 2008), sendo pelo menos oito novas ocorrências para o Estado de Pernambuco e 

uma delas para o Nordeste (Campelo & Pôrto, 2007). Fatores como a alta umidade, em 

decorrência da elevada altitude (Campelo, 2005; Campelo & Pôrto, 2007); bem como o 

tamanho dos fragmentos florestais, que no contexto da Mata Atlântica do Nordeste e, 

principalmente, do Estado de Pernambuco (veja Ranta et al., 1998) estão entre os maiores; 

são apontados como os principais determinantes dessa alta riqueza de espécies. 

Em levantamento parcial das espécies de plantas herbáceas da RPPN Pedra D’Anta, 

Viana (2011) identificou 85 espécies (e.g. Fig. 16), distribuídas em 33 famílias e 55 gêneros. 

Poaceae (13 espécies) foi a família que apresentou o maior número de espécies, seguida de 

Cyperaceae (10), Rubiaceae (6) e Acanthaceae, Fabaceae e Maranthaceae (5). Dentre as 

espécies identificadas estão algumas consideradas ruderais, como Hypoxisdecumbens L., 

Cipurapaludosa Aubl., Commelinadiffusa Burm.f., Rhynchosporanervosa (Vahl) Boeckeler e R. 

cephalotes (L.) Vahl. Aproximadamente 38% das espécies foram coletadas apenas no interior 

da floresta, como: Becquereliacymosa Brongn., Dichorisandrathyrsiflora J.C. Mikan, 

Commelinarufipes var. rufipes Seub., Dorsteniabahiensis Klotzsch ex Fisch. & C.A. Mey., 

Coccocypselumlymansmithii Standl., Gonzalaguniadicocca Cham. & Schltdl., entre outras; 

ressaltando o requerimento específico de habitats destas espécies. Algumas espécies de 

ervas rizomatosas, pertencentes aos gêneros Ctenanthe, Calathea e Maranta 

(Marantaceae), foram também observadas no interior da floresta. 

Quanto ao grupo das bromélias, foram observadas 38 espécies e 18 gêneros na RPPN 

Frei Caneca, de forma que a região foi considerada uma das áreas com a maior riqueza de 

gêneros de todo o país (Siqueira Filho, 2002; Siqueira Filho & Leme, 2006). Dentre as 

espécies registradas, algumas foram consideradas novas para a ciência, como Neoregelia 

pernambucana e Aechmea gustavoi (Fig. 17). Além de diverso, o grupo das bromélias, assim 

como de outras epífitas, é também abundante na RPPN Pedra D’Anta, em especial nas áreas 

mais conservadas (i.e. FMA 3 e 4; Fig. 13). O funcionário da Fazenda Pedra D’Anta, José 

Antônio Vicente, conhecido como Zezito, tem grande experiência no cultivo de epífitas (e.g. 
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bromélias e orquídeas), verifica-se que há um grande potencial para o enriquecimento de 

algumas áreas da RPPN, principalmente das áreas em regeneração (i.e. SUC 1 e 2) com esse 

grupo de plantas. 

  

 

A B 

C D E 

FIGURA 17 Exemplos de espécies de plantas herbáceas observadas na RPPN Pedra D’Anta: a) 
Dichorisandrasp.; b) Coccocypselum capitatum; c) Dichorisandrathyrsiflora; d) Olyra sp.; e)Calathea 
brasiliensis. 

FIGURA 16 Duas espécies de bromélias observadas na RPPN Frei Caneca, que representaram novos registros 
para a ciência: a) Neoregelia pernambucana; b) Aechmea gustavoi 
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1.5 FAUNA 

Assim como a vegetação, a fauna da Floresta Atlântica ao norte do Rio São Francisco, 

com destaque para algumas áreas específicas, como a Serra do Urubu, é composta por 

inúmeras espécies endêmicas a esta região. Devido à fragmentação da paisagem da Mata 

Atlântica do Nordeste, e às ameaças relacionadas a este processo (veja Tabarelli et al., 

2004), várias dessas espécies encontram-se no limiar da extinção (para uma revisão, veja 

Pôrto et al., 2006;). Neste contexto, o Complexo Florestal da Serra do Urubu representa uma 

das áreas com maior foco de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção (Pôrto, 2006; e.g. 

Roda, 2005; Anexo 2).  

No fragmento florestal formado pelas RPPN Pedra D’Anta e Frei Caneca, principal foco 

de espécies endêmicas e ameaçadas na Serra do Urubu (Pôrto et al., 2006), pesquisas 

científicas são constantemente realizadas visando diagnosticar a fauna local. Como estas 

RPPN são contínuas, formando um único remanescente florestal, o diagnóstico da fauna da 

RPPN Pedra D’Anta, aqui apresentado, foi composto a partir de informações referentes a 

pesquisas realizadas em ambas as unidades, ao longo de todo o fragmento florestal. 

Enquanto que alguns grupos (e.g. aves e anfíbios) são bem diagnosticados, outros (e.g. 

mamíferos e alguns invertebrados) carecem de informações, representando lacunas de 

conhecimento sobre a biodiversidade da região.  

Vertebrados 

Mastofauna 

Os mamíferos exercem funções ecológicas (e.g. polinização e dispersão de sementes) 

extremamente diversificadas e fundamentais para a estruturação de comunidades biológicas 

e manutenção dos ecossistemas naturais (Robinson & Redford, 1986). A diversidade 

taxonômica e funcional de espécies deste grupo pode ser um bom indicador da qualidade de 

um determinado habitat (Cruz & Campelo, 1998), visto que estas compõem o topo da cadeia 

alimentar e, por isso, são mais vulneráveis à extinção (the trophic rank hypothesis, sensu Holt 

et al., 1999). Dentre os mamíferos, assim como em outros grupos biológicos, aquelas 

espécies mais especializadas em determinados recursos alimentares, ou com requerimentos 

específicos de habitat, tendem a ser particularmente vulneráveis (sensu Zabel & Tscharntke, 

1998; Holt et al., 1999). 
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Na RPPN Pedra D’Anta, ainda não foram realizados estudos científicos tendo o grupo 

dos mamíferos como foco; de forma que este representa um grupo animal prioritário para a 

realização de pesquisas na Unidade. Contudo, na RPPN Frei Caneca, que apresenta uma 

história mais longa de conservação e apoio a pesquisas, existem alguns registros de espécies 

de mamíferos, mas ainda assim as informações são escassas. Silva Junior (2007), registrou 28 

espécies de mamíferos de médio e grande porte na RPPN Frei Caneca, duas das quais 

constam na lista de espécies ameaçadas de extinção, a Jaguatirica (Leopardus pardalis) e o 

Gato-do-Mato (Leopardus tigrinus). 

Além deste trabalho, um diagnóstico inicial dos morcegos da RPPN Frei Caneca 

detectou 12 espécies de morcegos de ampla ocorrência na Mata Atlântica. Os morcegos 

representam um grupo importante de ser estudado de forma mais detalhada na RPPN Pedra 

D’Anta, visto que representam, junto às aves, um dos últimos grupos de animais capazes de 

suportar a fragmentação da paisagem, e prestar serviços como a dispersão de sementes 

vegetais (e.g. Melo et al., 2009). 

Avifauna 

O Brasil é um dos países com maior diversidade de aves, 1.832 espécies são 

encontradas no país, sendo que 236 são endêmicas do território brasileiro (CBRO, 2011). É o 

segundo país no mundo com a maior riqueza de aves (sendo a Colômbia o primeiro), no 

entanto, é o primeiro em número de espécies globalmente ameaçadas de extinção. Das 

1.313 espécies globalmente ameaçadas, 152 estão no Brasil, sendo 22 Criticamente 

Ameaçadas, 41 Em Perigo, 89 Vulneráveis e 125 Quase Ameaçadas (BirdLife International, 

2012). Considerando a lista nacional de aves ameaçadas, 160 espécies são ameaçadas de 

extinção; no entanto a lista brasileira também considera as subespécies ameaçadas, o que 

em parte explica as diferenças em relação à lista global (Machado et al.,  2005). Essas 

características fazem do Brasil um país chave para a conservação das aves.  

Entre os biomas brasileiros, a Mata Atlântica é o bioma que abriga o maior número de 

espécies de aves globalmente ameaçadas de extinção no Brasil. Das 152 espécies de aves 

brasileiras globalmente ameaçadas, 98 (64%) ocorrem ali. Este fato está relacionado ao alto 

índice de desmatamento deste bioma que se encontra extremamente fragmentado.  

Os remanescentes encontrados ao norte do Rio São Francisco, que fazem parte do 

Centro de Endemismo Pernambuco (Silva e Castelletti, 2003), consistem na região de 
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floresta tropical mais ameaçada do mundo (Alves-Costa et al., 2008). Inserida na região está 

a Serra do Urubu, que é a única localidade além de Murici-AL onde podem ser encontradas 

juntas as quatro espécies de aves globalmente ameaçadas e restritas às florestas montanas 

da região (Terenura sicki, Myrmotherula snowi, Phylloscartes ceciliae e Philydor novaesi) 

(Barnett et al., 2005). Além destas, são encontradas outras 6 espécies de aves globalmente 

ameaçadas, incluindo o criticamente ameaçado Leptodon forbesi.   

O diagnóstico de avifauna da RPPN Pedra D’anta, a seguir, é parte de um programa de 

monitoramento de aves realizado pela SAVE Brasil que contou com a colaboração de 

diversos ornitólogos renomados. O monitoramento ocorre em regime anual desde 2005. 

Este monitoramento é de extrema importância para direcionar as ações necessárias para a 

conservação da reserva, bem como para avaliar a efetividade das ações de conservação 

desempenhadas pela SAVE Brasil e AMANE com relação à conservação da biodiversidade, 

uma vez que as aves são consideradas ótimos indicadores biológicos. 

Metodologia  

As atividades de pesquisa foram realizadas em sete campanhas distintas, sendo uma 

por ano (entre os anos de 2005 e 2011), com exceção de 2010, quando foram realizadas 

duas campanhas. As amostragens foram realizadas sempre entre os meses de setembro e 

fevereiro, de forma qualitativa e quantitativa, sendo esta última adotada a partir de 2010. As 

amostragens foram realizadas em transectos pré-definidos pelos ornitólogos da SAVE Brasil, 

em áreas de floresta, nas seguintes localidades: 

Capelinha: esta trilha liga a sede da RPPN Pedra D’Anta com a Serra do Quengo na 

RPPN Frei Caneca. Para a amostragem quantitativa foram estabelecidos 10 pontos de 

amostragem. 

Mosquito: trilha que tem início na trilha da capelinha e passa pelo limite da RPPN com 

a Reserva Legal do Assentamento Igrejinha. Esta trilha apresenta trechos bem preservados 

de floresta e possui 10 pontos de amostragem. 

Monitores: a área onde foi aberta esta trilha foi alvo de atividades de carvoaria antes 

do estabelecimento da Reserva. Possui grandes trechos de área em regeneração e seu ponto 

final é no limite com a RPPN Frei Caneca. Esta trilha foi amostrada apenas em 2009 e teve 6 

pontos de amostragem.  
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Amostragem  

Foram realizadas amostragens qualitativas (observação/gravação direta) e 

quantitativas (Pontos Fixos). No levantamento qualitativo foram percorridas as três trilhas e 

outras áreas que fazem parte da Fazenda Pedra D’Anta, como o entorno das benfeitorias e 

as áreas de restauração florestal (que não estão dentro dos limites da RPPN). Durante o 

percurso foram anotadas todas as espécies de aves identificadas através de contato visual e 

auditivo. Quando possível, a vocalização das espécies foi registrada com o uso do 

equipamento de gravação Sony TCM-5000 e microfone direcional. Também foram obtidos 

registros visuais através de fotografias e filmagens. Para o levantamento quantitativo foi 

utilizado o método do Ponto Fixo ou Pontos de Escuta. Nesse método o observador 

permanece parado em um ponto por um tempo determinado, anotando todos os indivíduos 

de aves registradas por contato visual ou auditivo. Para garantir a independência dos dados 

foi considerada uma distância mínima de 200 metros entre cada ponto. Os pontos foram 

amostrados do amanhecer até cerca de três horas após o nascer do sol. O tempo de 

permanência em cada ponto foi de 10 minutos.   

A ordem sistemática e nomenclatura utilizada na listagem das aves apresentada nas 

tabelas e apêndices seguem a estabelecida pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos 

(CBRO). As espécies foram classificadas de acordo com o status de conservação a nível 

Global (BirdLife International, 2012) e Nacional (MMA  - Machado et al., 2003). As aves 

consideradas florestais foram classificadas quanto ao grau de sensibilidade a alterações de 

hábitat seguindo Stotz et al. (1996) e separadas por guilda trófica seguindo as propostas de 

Develey (2004), com adaptações de acordo com o conhecimento dos autores sobre as 

espécies. As comparações entre as diferentes áreas da Reserva foram realizadas com base 

na riqueza e composição de espécies, enfatizando as espécies ameaçadas de extinção. 

Resultados e Discussão  

Lista de Espécies e Riqueza  

Um total de 237 espécies foi registrado na RPPN Pedra D’Anta e entorno imediato que 

se refere às benfeitorias e áreas de restauração florestal, bem como, os limites com a RPPN 

Frei Caneca (veja Anexo 2). Foram registradas 33 espécies endêmicas de Mata Atlântica e 18 

espécies endêmicas do Centro Pernambuco. Em relação às espécies ameaçadas e quase-

ameaçadas, foi registrado um total de 28 espécies, 12 espécies considerando a lista global 
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(IUCN) e 25 considerando a lista nacional do MMA (Tab. 2). Esses números deixam clara a 

importância mundial da RPPN Pedra D’anta para a conservação de aves. Espécies como os 

criticamente ameaçados limpa-folha-do-nordeste (Philydor novaesi) e a choquinha-de-

alagoas (Myrmotherula snowi) apresentam a maior parte de seus poucos registros na RPPN 

Frei Caneca, no entanto, as duas RPPNs compõem a mesma floresta. Além disso, o limpa-

folha-do-nordeste foi registrado uma vez na RPPN Pedra D’Anta durante a campanha de 

monitoramento de 2007. Outras espécies ameaçadas são mais comuns em diversas áreas da 

RPPN Pedra D’Anta, como Myrmeciza ruficauda, Synallaxis infuscata, Terenura sicki e 

Phylloscartes ceciliae. O status de algumas dessas espécies ameaçadas, na RPPN Pedra 

D’anta, é descrito a seguir: 

Leptodon forbesi: espécie registrada apenas por uma vez na RPPN Frei Caneca (8°42’45,1” S 

35°50’46,8” W), sobrevoando uma área de mata entre o ponto 7 e o ponto 8. Foi apenas um 

único indivíduo que apresentava as penas desorganizadas, com  algumas parecendo 

quebradas. 

Touit surdus: freqüentemente registrado tanto na RPPN Frei Caneca quanto na RPPN Pedra 

D’Anta, sobrevoando a mata. 

Synallaxis infuscata: registrado em diversos pontos da RPPN Pedra D’anta.  O sub-bosque 

nestes pontos apresenta um estrato herbáceo muito denso.  

Terenura sicki: espécie registrada frequentemente e observada nas duas propriedades. Os 

casais são observados forrageando no dossel. 

Myrmeciza ruficauda: da mesma maneira que T. sicki, foi registrada nas duas propriedades, 

sempre no sub bosque. 

Phylloscartes ceciliae: espécie observada forrageando no dossel e em algumas vezes junto 

com bando misto composto por Tachyphonus cristatus, Coereba flaveola, Tangara fastuosa, 

Cranioleuca semicinerea, Hemithraupis guira e Picumnus exilis. 

Hemitriccus mirandae: observado poucas vezes nas duas propriedades. Foi observado na 

trilha da divisa entre as duas áreas, forrageando na área da RPPN Pedra D’Anta, em uma 

clareira com vegetação pioneira tendo muitas espécies herbáceas e sub-bosque bastante 

denso. 
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Tangara fastuosa: espécie observada com certa freqüência na RPPN Frei Caneca. Foi 

registrada poucas vezes na RPPN Pedra D’Anta. Vista uma única vez em bando misto 

(descrito acima). A espécie visitava freqüentemente o comedouro que havia em uma casa 

logo à entrada da trilha para a Serra do Quengo na RPPN Frei Caneca. 

Tabela 2. Espécies de aves ameaçadas de extinção observadas na RPPN Pedra D’anta, em Lagoa dos Gatos, 

Pernambuco. 

Espécies Nome comum Global* Nacional 

Penelope superciliaris alagoensis  jacupemba   Em Perigo 

Leptodon forbesi  gavião-de-pescoço-branco CR   

Pseudastur polionotus  gavião-pombo-grande NT   

Touit surdus  apuim-de-cauda-amarela VU   

Phaethornis margarettae rabo-branco-de-margarette   Em Perigo 

Thalurania watertonii beija-flor-de-costas-violetas NT Vulnerável 

Picumnus exilis pernambucensis pica-pau-anão-de-pintas-amarelas   Vulnerável 

Thamnophilus caerulescens pernambucensis choca-da-mata   Vulnerável 

Thamnophilus aethiops distans choca-lisa   Em Perigo 

Myrmotherula snowi  choquinha-de-alagoas CR Criticamente ameaçada 

Terenura sicki  zidedê-do-nordeste EN Em Perigo 

Cercomacra laeta sabinoi chororó-didi   Vulnerável 

Pyriglena leuconota pernambucensis papa-taoca   Vulnerável 

Myrmeciza ruficauda soror formigueiro-de-cauda-ruiva EN Em Perigo 

Conopophaga lineata cearae chupa-dente   Vulnerável 

Conopophaga melanops nigrifrons cuspidor-de-máscara-preta   Vulnerável 

Dendrocincla fuliginosa taunayi arapaçu-pardo   Em Perigo 

Xiphorhynchus atlanticus arapaçu-rajado-do-nordeste   Vulnerável 

Synallaxis infuscata  tatac EN Em Perigo 

Philydor novaesi  limpa-folha-do-nordeste CR Criticamente ameaçada 

Xenops minutus alagoanus bico-virado-liso   Vulnerável 

Hemitriccus mirandae maria-do-nordeste VU Em Perigo 

Phylloscartes ceciliae cara-pintada EN Em Perigo 

Platyrinchus mystaceus niveigularis patinho   Vulnerável 

Schiffornis turdina intermedia flautim-marrom   Vulnerável 

Iodopleura pipra leucopygia anambezinho   Em Perigo 

Tangara fastuosa  pintor-verdadeiro VU Vulnerável 

Tangara cyanocephala corallina saíra-militar   Vulnerável 

* Lista Global de responsabilidade da IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza) e desenvolvida pela 

BirdLife International. CR (Critically endangered), EN (Endangered), VU (Vulnerable) e NT (Near threatened). 

Considerando o grau de sensibilidade das espécies às alterações de habitat, a maior 

parte delas possui baixa sensibilidade, sendo que 81 apresenta baixa, 70 média e 21 alta 

sensibilidade (Fig. 18). Quanto à classificação de guilda trófica, a maior parte dos táxons são 

espécies de borda (51 táxons), seguidos pelos insetívoros de sub-bosque (26 táxons). O fato 

da maior parte das espécies serem de baixa sensibilidade e estarem classificadas como de 
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borda é explicado pelo histórico de degradação que a floresta sofreu no passado, 

especialmente, com a exploração para a carvoaria. Como conseqüência dessa exploração 

antiga, muitas áreas da Reserva encontram-se em regeneração. 

Comparando-se as áreas de amostragem, a trilha da capelinha foi a que apresentou a 

maior riqueza e o maior número de espécies ameaçadas tanto na lista nacional quanto na 

global (Fig. 19), seguida pela trilha do mosquito e por fim a trilha dos monitores. 

Considerando as espécies endêmicas da Mata Atlântica e do Centro Pernambuco, observa-se 

o mesmo padrão de distribuição das espécies ameaçadas, sendo a capelinha a trilha com 

maior número de espécies endêmicas da Mata Atlântica, a trilha do Mosquito com o maior 

número de espécies endêmicas do Centro Pernambuco, e a trilha dos monitores com o 

menor número de espécies endêmicas da Mata Atlântica (Fig. 20). 
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FIGURA 18 - Grau de sensibilidade a distúrbios das espécies de aves observadas na RPPN Pedra 

D’anta, em Lagoa dos Gatos, Pernambuco. 
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FIGURA 20 Número de espécies de aves endêmicas da Mata Atlântica e do Centro de Endemismo Pernambuco, 
observadas na RPPN Pedra D’anta, em Lagoa dos Gatos, Pernambuco. 
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FIGURA 19 Riqueza e número de espécies ameaçadas nos três locais de amostragem na RPPN Pedra D’anta, em Lagoa dos Gatos, 
Pernambuco. 
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Como esperado devido ao histórico de degradação da área, os frugívoros de dossel são 

pouco representativos quando comparados às demais guildas. Entretanto, com a 

recuperação e processo natural de regeneração das áreas degradas, espera-se que este 

número aumente ao longo dos anos de monitoramento. Um grande exemplo disso é o 

registro de araponga (Procnias nudicollis) realizado em 2010 por um ornitólogo e guia de 

observação de aves que conhece muito bem a avifauna de região. A espécie também foi 

registrada este ano pelo assistente de campo que trabalha há anos na floresta e relatou que 

a espécie não aparecia há muitos anos. 

Dentre as três áreas amostradas podemos concluir que a trilha dos monitores é a área 

que se encontra com o menor grau de conservação ambiental. Apesar do esforço de 

amostragem nesta área ter sido menor, os indícios das atividades de corte seletivo que 

ocorreram no passado e suas áreas em regeneração explicam a menor riqueza de aves. No 

entanto, vários trechos da vegetação estão se recuperando e pode haver uma re-colonização 

por parte da avifauna. O aparecimento da araponga aponta as boas perspectivas que a RPPN 

Pedra D’Anta apresenta para a re-colonização. 

FIGURA 21 - Número de espécies observadas por guilda trófica na RPPN Pedra D’anta, em Lagoa dos Gatos, 

Pernambuco. 
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Espécies de importância econômica e cinegética 

Entre as aves cinegéticas registradas na RPPN, a jacupemba (Penelope superciliaris 

alagoensis) é a espécie mais importante e muito perseguida pelos caçadores. A caça é a 

principal razão para o declínio populacional dessa espécie. Outras cinco espécies cinegéticas 

foram registradas na RPPN (representantes dos gêneros Crypturellus, Rhynchotus e Ortallis; 

veja Anexo 2). Os moradores locais relatam também a caça de outras aves, como pombas e 

juritis, para alimentação. 

 

Considerações Finais 

O presente diagnóstico reitera a relevância da RPPN Pedra D’Anta para a conservação 

da avifauna ameaçada da Mata Atlântica, uma vez que a área abriga um grande número de 

espécies. A RPPN Pedra D’Anta tem a área muitas vezes menor do que a área de Parques 

Nacionais e contêm um número muito maior de espécies ameaçadas. Mesmo considerando 

a presença de muitas espécies de borda, podemos concluir que mesmo que a área esteja em 

processo de regeneração, esta RPPN é crucial para a conservação de muitas espécies de aves 

e representa uma das poucas esperanças para a sobrevivência de algumas espécies, como o 

limpa-folha-do-nordeste. A RPPN também é um dos últimos remanescentes de Floresta 

Montana do Estado de Pernambuco, e abriga um grande número de aves ameaçadas e 

endêmicas. 
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Herpetofauna 

A diversidade de anfíbios representa um excelente indicador de qualidade ambiental, 

de forma que o monitoramento desse grupo deve ser uma ação prioritária. Em um rápido 

levantamento realizado por pesquisadores da Universidade Regional do Cariri (URCA; Ávila 

et al., 2011), foram registradas 19 espécies de anfíbios anuros na RPPN Pedra D’Anta (Anexo 

5).  

Na RPPN Frei Caneca, foram registradas, em um diagnóstico preliminar realizado em 

2007, 44 espécies de Anura, distribuídas em oito famílias: Amphignathodontidae (1), 

rachycephalidae (3), Bufonidae (3), Cycloramphidae (1), Hylidae (27), Leiuperidae (2), 

Leptodactylidae (6) e Ranidae (1). Dentre estas, algumas merecem destaque pelo seu status 

de conservação. A Hypsiboas freicaneca foi descrita pela primeira vez na RPPN Frei Caneca 

(Carnaval & Peixoto, 2004, apud Siqueira-Filho et al., 2008) e por um tempo considerada 

restrita à Unidade. No entanto, foi registrada posteriormente no Estado de Alagoas (Cardoso 

et al., 2006). Hylomantis granulosa, por sua vez, tem registro nas listas de espécies 

ameaçadas do IBAMA (2003) e da IUCN (2009).  

Em um diagnóstico mais conclusivo, Santos (2009), na sua monografia Diversidade e 

distribuição temporal de anfíbios anuros na RPPN Frei Caneca, Jaqueira, Pernambuco; 

identificou 47 especies e teve 2.881 registros de anfibios anuros pertencentes a oito familias. 

A familia com maior número de especies foi a Hylidae (29), seguida da Leptodactylidae (6), 

Brachycephalidae (3), Bufonidae (3), Leiuperidae (2), Hemiphractidae (2), Cycloramphidae 

(1), e Ranidae (1). Dentre essas, duas representaram novos registros para o Estado de 

Pernambuco, Hypsiboas exastis e Gastrotheca pulchra. A curva de rarefação (Fig. 22) tendeu 

a se estabilizar ao longo do período de amostragem, demonstrando que a riqueza de 

espécies das áreas amostradas não deve ser muito maior do que a observada (Santos, 2009). 

Entretanto, deve-se ter cuidado na interpretação e generalização desses resultados, visto 

que, neste estudo, foram realizadas apenas quatro réplicas espaciais. 
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Dentre as espécies registradas, 15 têm ocorrência restrita à regiao Nordeste do Brasil: 

Gastrotheca pulchra, Rhinella jimi, Phyllomedusa nordestina, Leptodactylus vastus, L. 

troglodytes, Ischnocnema gr. ramagii, Dendropsophus gr. oliveirai, Hylomantis granulosa, 

Hypsiboas atlanticus, H. exastis, H. freicanecae, Scinax auratus, S.pachycrus, Phyllodytes 

acuminatus e P. gyrinaethes (Frost, 2009). As demais apresentam ampla distribuição ao 

longo de toda a Mata Atlântica. 

Segundo Santos (2009), a riqueza de anuros da RPPN Frei Caneca é representativa em 

relação à anurofauna do Estado de Pernambuco, pois foi maior em relação a outras 

localidades na Mata Atlântica do Estado, representando cerca de 75% das espécies de Anura 

conhecidas nesta região (Santos & Carnaval, 2002, apud Santos, 2009). A grande riqueza de 

especie da RPPN Frei Caneca pode estar relacionada, segundo a autora, às baixas 

temperaturas, à alta umidade do ar e à alta altitude do local. A presença de inúmeras 

espécies de bromélias, com capacidade de retenção de água, foi também apontada como 

um fator determinante para a ocorrência de alguns gêneros associados a estas plantas, 

como Phyllodytes, Gastrotheca e Ischnocnema. Fatos como esse demonstram que a 

diversidade de anuros observada deve indicar uma alta qualidade ambiental do local, visto 

que esta diversidade está associada à diversidade de habitats, que favorece a presença de 

espécies com requerimentos específicos. 

Além da riqueza e composição de espécies, Santos (2009) avaliou parâmetros da 

assembléia de espécies de Anura associados á abundância relativa e à distribuição temporal 

FIGURA 22 Curvas de rarefacao representando a riqueza cumulativa das especies na RPPN Frei Caneca, 

Jaqueira/PE entre o periodo de Agosto de 2007 a Setembro de 2008. 
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das espécies. A diversidade de espécies (H’ = 1,27; H’ Max = 1,61; e = 0,79)1 foi considerada 

alta pela autora. Quanto à distribuição temporal, dois períodos distintos puderam ser 

percebidos, o seco, entre agosto/2007 e janeiro/2008; e o chuvoso, entre fevereiro e 

setembro/2008. A maior riqueza de espécies foi observada no período chuvoso, nos meses 

em que foram registrados os maiores valores de precipitação e as menores temperaturas. 

No entanto, vale ressaltar que o poder de generalização desses resultados é baixo, tendo em 

vista que a autora (Santos, 2009) não realizou réplicas temporais de amostragem, uma vez 

que amostrou apenas uma vez cada uma das estações climáticas. 

Com base no padrão de vocalização, foram evidenciados cinco grupos de espécies de 

Anura, com diferentes padrões de distribuição temporal:  

1. Anuais: cujos machos vocalizaram em todos os 14 meses amostrados (Dendropsophus 

branneri, D. minutus, D. elegans, Hypsiboas albomarginatus, H. exastis, H. faber, H. 

semilineatus, H. luteolus, Leptodactylus marmoratus) ou apenas 13 meses (Proceratophrys 

boiei, Hypsiboas atlanticus); 

2. Presentes no final da estação seca e final da chuvosa (Leptodactylus natalensis, 

Hypsiboasraniceps); 

3. Em toda a estação chuvosa (Gastrotheca fissipes, Leptodactylus vastus, L. cuvieri, 

Scinaxeurydice, S. nebulosus); 

4. Esporádicas, cujos machos vocalizaram em meses alternados (Scinax pachycrus, S. 

xsignatus, Ischnocnema sp. 1); entre Janeiro e Fevereiro, e Setembro (Hypsiboas crepitans); 

ou apenas um mês (Dendropsophus gr. nanus., Leptodactylus fuscus, Scinax 

fuscovarius,Phyllomedusa nordestina, Rhinella jimi); 

5. Especies que nao vocalizaram em nenhum dos meses de observação (Rhinella crucifer, R. 

granulosa, Ischnocnema gr. ramagii, I. sp. 2, Dendropsophus decipiens, D. oliveirai, D. 

freicanecae, Scinax auratus, Trachycephalus mesopheus, Pseudopaludicola sp., Leptodactylus 

ocellatus, Lithobates palmipes). 

Em estudo realizado especificamente na RPPN Pedra D’Anta, pesquisadores da URCA 

registraram também algumas espécies de répteis raras. O objetivo deste trabalho (i.e. Ávila 

et al., 2011) foi investigar a identidade de uma espécie de lagarto do gênero Enyalius que 

ocorre na RPPN Pedra D’Anta, possivelmente desconhecida para a ciência. Foram coletados 
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dois indivíduos de Enyalius, um identificado como E. catenatus, enquanto o segundo 

necessita de melhor análise para confirmação de sua identidade ou mesmo descrição 

formal. A problemática de identificação de lagartos deste gênero reside no fato deles 

apresentarem dimorfismo sexual e, especialmente no caso de E. catenatus, possuírem os 

machos com coloração esverdeada. Entretanto, a presença de um macho com o padrão 

observado na RPPN Pedra D’Anta foge aos padrões conhecidos para a espécie. Assim, 

análises merísticas, morfométricas e mesmo genéticas devem ser realizadas, visando a 

identificação desta espécie.  

Na RPPN Frei Caneca, há também registro de ocorrência de uma espécie de Jararaca, a 

Bothriopsis bilineata (Viperidae); espécie de serpente rara, que ocorre na Amazônia, e não 

era registrada no Estado de Pernambuco há 59 anos (Siqueira-Filho et al., 2008). 

Invertebrados 

Na RPPN Pedra D’anta, ainda não foram realizados estudos tendo como foco grupos de 

invertebrados. Todavia, estudos realizados na RPPN Frei Caneca demonstram a importância 

do fragmento florestal formado por ambas as reservas para alguns desses grupos (Veja 

Siqueira-Filho et al., 2008).  

Por exemplo, um levantamento rápido de borboletas indicou a ocorrência de 59 

espécies, dentre as quais karschina delicata, considerada uma das espécies de borboletas 

mais ameaçadas do Brasil (MMA, 2003, apud Siqueira-Filho et al., 2008). Isto demonstra a 

qualidade ambiental e grande relevância deste fragmento para conservação, visto que a 

riqueza e ocorrência de espécies raras de borboletas é um importante bioindicador do 

estado de conservação de áreas florestais (Lewinsohn et al., 2005). Outro exemplo que 

demonstra a relevância ecológica do fragmento florestal das RPPN Frei Caneca e Pedra 

D’Anta, e merece destaque, é o registro da abelha Chilicola megalostigma, da família 

Colletidae, que foi encontrada na RPPN Frei Caneca 92 anos após o primeiro registro 

(Siqueira-Filho et al., 2008). 

1.6 AMEAÇAS À BIODIVERSIDADE 

A paisagem da Serra do Urubu, assim como de toda a Floresta Atlântica ao norte do 

Rio São Francisco, em especial no Estado de Pernambuco (veja Ranta et al., 1998), é 

composta por pequenos remanescentes florestais, imersos em uma matriz de atividades 
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agropecuárias (Fig. 23). No município de Lagoa dos Gatos, a atividade predominante é a 

pecuária, enquanto que no município vizinho, Jaqueira, a cultura da cana-de-açúcar é a 

principal atividade econômica. Em ambos os casos, a principal matriz da paisagem se 

demonstra extremamente hostil para espécies que ocorrem em ambientes florestais. Esta 

configuração fragmentada da paisagem representa uma séria ameaça à biodiversidade, 

devido a efeitos diretos (e.g. perda de habitats, isolamento dos remanescentes florestais e 

efeitos de borda; veja Fahrig, 2003) e indiretos (e.g. potencialização de outras ameaças, 

como incêndios florestais e a caça de animais silvestres; veja Tabarelli et al., 2004). Como 

conseqüência desses efeitos, paisagens fragmentadas tendem a favorecer apenas um 

pequeno grupo não-aleatório de espécies (e.g. Santos et al., 2008), levando a um 

empobrecimento biológico dos remanescentes florestais (Tabarelli et al., 2008). 

No caso das plantas, espécies características de estágios sucessionais iniciais (i.e. 

pioneiras), com crescimento rápido em áreas com muita incidência de luz, dispersas por 

mecanismos abióticos e com baixo valor para conservação, tendem a ser favorecidas em 

paisagens fragmentadas (Santos et al., 2008). Em contraponto, um grande grupo de espécies 

características de florestas maduras, polinizadas e dispersas por vertebrados e que podem 

acumular biomassa, tende a ser comprometido (Santos et al., 2008). Este padrão pode ser 

explicado em parte pela perda de animais vertebrados dispersores de sementes (e.g. Melo 

et al., 2006), que reduz a capacidade de mobilidade destas espécies de plantas ao longo da 

paisagem; e pelos efeitos microclimáticos da matriz circundante (e.g. Laurance et al., 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 23 Paisagem do Complexo Florestal da Serra do Urubu composta por 

pequenos remanescentes florestais, imersos em uma matriz de atividades 

agropecuárias (Foto: Aroldo Palo Jr.). 
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Para muitas espécies de animais, a matriz que circunda os fragmentos florestais da 

região, composta basicamente por cultivos de cana-de-açúcar e pastos, pode representar 

uma barreira intransponível (Fisher & Lindenmayer, 2007; Franklin & Lindenmayer, 2009). 

Desta forma, muitas populações de animais (e consequentemente das espécies de plantas 

que estes dispersam) tendem a ficar confinadas em pequenos fragmentos, isoladas de 

populações que habitam outros fragmentos. Diante deste cenário, as espécies podem ser 

localmente extintas devido à escassez de recursos e/ou erosão genética (i.e. endogamia) de 

suas populações (Turner, 1996). O efeito da configuração fragmentada da paisagem sobre 

espécies de animais, no entanto, é mais variável, visto que a percepção da paisagem é 

espécie-específica (Fischer et al., 2004). De forma geral, grupos de animais que ocupam 

níveis tróficos superiores (Holt et al., 1999), e/ou são mais especializadas em determinados 

habitats e recursos alimentares (Zabel & Tscharntke, 1998), tendem a ser mais vulneráveis à 

extinção em paisagens com essa configuração. 

 

Uma importante alternativa, para reduzir os efeitos advindos da fragmentação 

florestal, é a manutenção de matrizes menos hostis (e.g. sistemas agroflorestais), de forma a 

amenizar os efeitos microclimáticos da matriz circundante (Murcia, 1995), assim como o 

isolamento dos remanescentes florestais (Lindenmayer & Fisher, 2007). No entorno da RPPN 

Pedra D’Anta, ações já estão sendo realizadas neste sentido, pela AMANE e parceiros (ver 

abaixo, 2. Caracterização da Propriedade).  

Além da fragmentação florestal, a RPPN Pedra D’Anta, assim como todo o Complexo 

Florestal da Serra do Urubu, está sujeita a outras ameaças, muitas vezes também 

relacionadas indiretamente ao processo de fragmentação. Por exemplo, atividades como o 

corte seletivo de madeira, queimadas, caça e a expansão de espécies exóticas invasoras, 

ocorrem na região e podem comprometer a manutenção da biodiversidade local. A RPPN 

Pedra D’Anta foi alvo por um longo período de intensa atividade de extração de madeira 

para a produção de carvão pela população local. Com as ações de fiscalização, sensibilização 

e educação promovidas pela AMANE, em parceria com a SAVE Brasil, esta atividade foi 

reduzida significativamente na RPPN Pedra D’Anta, apesar de ainda ocorrer no seu entorno. 

Na RPPN Frei Caneca, contígua à RPPN Pedra D’Anta, por exemplo, atividades de extração de 

madeira com fins econômicos ainda são observadas. O fortalecimento de ações de educação 



 

 

 

 
Plano de Manejo da RPPN Pedra D’Anta  

 Recife, 2012 
 

 
 
44 

ambiental e a promoção de alternativas de renda, neste cenário, se faz necessário para 

reduzir essas ameaças. 

Quanto à invasão de espécies exóticas, processo tido como uma das maiores causas de 

perda de biodiversidade (Vitousek et al., 1997; Wilcove et al., 1998), ainda não há 

conhecimento suficiente que permita um manejo adequado da Unidade. De forma geral, a 

ocorrência de espécies exóticas com histórico de invasão pode ser amplamente percebida na 

região, inclusive na RPPN Pedra D’Anta. Nas áreas da Fazenda Pedra D’Anta em processo de 

restauração florestal, estas espécies estão sendo constantemente manejadas (ver abaixo). 

Para ampliar este controle ao longo de toda a RPPN Pedra D’Anta, está previsto, no projeto 

“Produzindo Água na Serra do Urubu: projeto piloto para restauração ecológica da Bacia do 

Rio Una”, aprovado recentemente pela SRHE/PE e que tem a AMANE como proponente, a 

realização de um diagnóstico, treinamento de equipe e um plano de ação para o controle de 

espécies exóticas invasoras na RPPN Pedra D’Anta. 

1.7 ASPECTOS HISTÓRICOS E CULTURAIS 

Na Fazenda Pedra D’Anta, podem ser observados alguns sítios históricos, como por 

exemplo, ruínas de uma antiga capela (Fig. 24) e outras construções antigas (Fig. 25). A 

proprietária da RPPN, a SAVE-Brasil, junto à AMANE, planeja restaurar essas edificações, de 

forma a preservar aspectos históricos da região e dar suporte a atividades de pesquisa e 

visitação na Unidade (veja abaixo, 5. Projetos Específicos). Não existem mais informações 

acerca da história dessas edificações, de forma que, para uma melhor caracterização, faz-se 

necessária uma pesquisa em arquivos históricos da região. 

O município de Lagoa dos Gatos, onde está inserida a RPPN Pedra D’Anta, recebeu 

este nome devido à ocorrência frequente do Gato-Maracajá (Leopardus wiedii) em uma 

bonita lagoa da região, formada por inúmeras nascentes. Esse felino costuma ser confundido 

com a Jaguatirica, só que se distingue por ter olhos e rabo relativamente grandes, como 

prováveis adaptações à vida noturna e ao deslocamento sobre as árvores. O animal é 

sensível a perturbações, e não há registros atuais da sua presença na região. 

Vale destacar também que o município foi palco de um dos maiores conflitos 

históricos no Brasil, ocorrido no Império: a Guerra dos Cabanos, também conhecida como 

“Cabanagem” (Chiavenato, 1984). Esta revolta social, que ocorreu entre 1835 e 1840, 

resultou da indignação de populações tradicionais e indígenas frente ao cenário de extrema 
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pobreza e fome. Com terreno muito acidentado, quase todo cercado de montanhas, e 

coberto de matas inóspitas e desconhecidas, o município de Lagoa dos Gatos promovia 

condições ideais aos rebeldes Cabanos. Entretanto, devido à enorme chacina e destruição 

promovida pela Coroa Portuguesa, hoje não existem mais vestígios desta história na região.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 24 Capela da Fazenda Pedra D'Anta. 

FIGURA 25 Vista da sede e das edificações da Fazenda Pedra D'Anta. 
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1.8 VISITAÇÃO 

Na RPPN Pedra D’Anta, são permitidas visitações apenas de caráter científico e 

educacional. Eventualmente, ocorrem visitas à Reserva com alunos de escolas do município 

de Lagoa dos Gatos (Fig. 26), e com um grupo de jovens monitores ambientais, que 

participam ativamente das atividades de educação promovidas pela AMANE e a SAVE-Brasil, 

no Centro de Educação para Conservação. Nestas visitas, são realizadas atividades como: 

observação de aves (birdwatching) e trilhas interpretativas ao longo da floresta. Visitações 

de caráter científico também ocorrem eventualmente (ver abaixo), e devem ser ampliadas 

em breve, com a restauração das edificações que devem dar suporte a pesquisadores (veja 

Projetos Específicos, abaixo). Na RPPN, algumas potencialidades para visitação podem ser 

apontadas, como uma torre, antes utilizada para a caldeira da antiga Usina Pedra D’Anta, 

que pode apoiar atividades de birdwatching; e as antigas edificações encontradas na 

Fazenda. Há também inúmeros atrativos turísticos (e.g. cachoeiras) na região, mas estes não 

representam uma oportunidade para a RPPN Pedra D’Anta, visto que esta não tem objetivos 

turísticos. 

Essas atividades realizadas na Reserva, no entanto, representam apenas uma pequena 

parte das atividades de visitação que contam com o envolvimento da população local. A 

maioria das visitações de caráter educacional relacionadas à RPPN Pedra D’Anta ocorre no 

Centro de Educação para Conservação (CEC) da Serra do Urubu (Fig. 26), em Lagoa dos 

Gatos. Criado em 2008, o CEC é um espaço físico com atividades permanentes de educação 

socioambiental (e.g. palestras, oficinas, cursos e sessões de cinema), administrado pela 

SAVE-Brasil, em parceria com a AMANE. Além das atividades permanentes, o CEC funciona 

como um centro de integração com a comunidade local, dando suporte constantemente às 

atividades das instituições que trabalham em prol da conservação do Complexo Florestal da 

Serra do Urubu. 

Recentemente, um projeto da AMANE, intitulado Capacitando lideranças para a 

conservação da Mata Atlântica do Nordeste, foi aprovado pelo Fundo Brasileiro para a 

Biodiversidade (FUNBIO). A Serra do Urubu, junto ao Complexo Florestal de Murici, em 

Alagoas, consiste em uma das áreas focais do projeto, que prevê ações continuadas de 

capacitação, visando instrumentalizar organizações locais para a elaboração e gestão dos 

seus próprios projetos socioambientais. Além deste projeto, a AMANE firmou, 
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recentemente, parceria com a Fundação Carlos Chagas, no programa Livros para todos. Esta 

parceria deve fortalecer as atividades de educação no CEC, com a instalação de uma 

biblioteca, atividades permanentes de contação de histórias e apoio às demais atividades do 

Centro. 

  

1.9 PESQUISA E MONITORAMENTO 

A pesquisa e o monitoramento da biodiversidade do Complexo Florestal da Serra do 

Urubu representam os principais objetivos da RPPN Pedra D’Anta, tendo em vista a 

conservação da biodiversidade local. A SAVE-Brasil realiza desde 2005 o monitoramento da 

avifauna (veja acima). Além deste monitoramento, já foram realizadas pesquisas na Unidade 

visando caracterizar a sua vegetação arbórea (AMANE, 2012) e herbácea (Viana, 2011), 

assim como a sua herpetofauna (Ávila, 2010).  

Além das pesquisas realizadas na RPPN Pedra D’Anta, são também, e há bem mais 

tempo, desenvolvidas pesquisas na RPPN Frei Caneca, no mesmo fragmento florestal da 

Pedra D’anta (Veja Siqueira-Filho et al., 2008). Afora as pesquisas que ocorrem nestas duas 

A B 

FIGURA 26 Atividades de educação ambiental, promovidas pela AMANE e SAVE-Brasil, na a) RPPN 

Pedra D’Anta; e no b) Centro de Educação para Conservação da Serra do Urubu. 
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unidades, os demais remanescentes florestais da Serra do Urubu ainda não foram bem 

explorados, contando apenas com um breve diagnóstico realizado pela SAVE-Brasil (veja 

abaixo, 4. Possibilidades de Conectividade). 

Para mais informações sobre formas de apoio a pesquisas na RPPN, normas e 

pesquisas com potencial para o manejo da Unidade, veja o Programa de Pesquisa e 

Monitoramento, mais abaixo. 

1.10 OCORRÊNCIA DE FOGO 

Embora ocorram eventualmente, não há registros formais de focos de incêndio na 

região. De qualquer forma, o risco de incêndios florestais é evidente no entorno da RPPN 

Pedra D’Anta, visto que o Complexo Florestal da Serra do Urubu é composto 

predominantemente por atividades agrícolas que envolvem o uso de fogo, como o cultivo de 

cana-de-açúcar, roças e pastagens. Como não existem UCs federais no entorno da RPPN, não 

há como contar com o apoio do Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios 

Florestais (PREVFOGO), do IBAMA. Entretanto, há a possibilidade de iniciar um diálogo com 

o Corpo de Bombeiros e com a Polícial Ambiental da região, visando o apoio à contenção de 

eventuais incêndios. 

1.11 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Na RPPN Pedra D’Anta, ocorrem basicamente atividades de fiscalização/proteção, 

pesquisa/monitoramento, e educação. Além destas, ocorrem atividades (e.g. restauração 

florestal) na Fazenda Pedra D’Anta, que são descritas mais abaixo. As atividades de 

fiscalização são realizadas apenas pelo funcionário da Fazenda, Zezito, de forma esporádica 

e não sistemática. Após o “Seminário para a Conservação e Uso Sustentável da 

Biodiversidade da Serra do Urubu” que aconteceu no mês de agosto de 2007, conforme 

descrito no item 2 deste documento,  houve redução das pressões à biodiversidade, no 

entanto, há que se estabelecer um planejamento e acompanhamento permanente das ações 

dos órgãos envolvidos e resultados obtidos.  

Tanto na RPPN Pedra D’Anta como no seu entorno imediato, atividades de pesquisa e 

monitoramento de biodiversidade são frequentes (veja 1.8. Pesquisa e Monitoramento). No 

entanto, essas pesquisas ocorrem de forma isolada, sem um devido planejamento que 

defina um norte e um objetivo articulado. No Programa de Pesquisa e Monitoramento (veja 

mais abaixo, na Parte C - Planejamento), estão descritas as atividades necessárias para 
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organizar esse processo, de forma a avaliar continuamente a biodiversidade da região, e 

assim permitir a avaliação da efetividade, e subseqüente adaptação, de ações de manejo 

(Veja Hockings et al., 2004). 

Todas essas atividades de manejo, incluindo ações de fiscalização, pesquisa e 

educação, são apoiadas por projetos realizados na região pelas instituições gestoras da RPPN 

Pedra D’Anta, i.e, a SAVE e a AMANE. Dentre os projetos em desenvolvimento na região, 

destacam-se: 

- Corredor da Biodiversidade do Nordeste: definição, planejamento e ações piloto para 

conservação: realizado pela SAVE-Brasil, em parceria com a AMANE e com o apoio do 

PDA/MMA, tem como objetivo Contribuir para a formulação de políticas públicas por meio 

da definição de um Corredor da Biodiversidade da Mata Atlântica do Nordeste. Dentre as 

ações piloto para a implementação do Corredor há ações piloto para conservação da 

biodiversidade e repartição de benefícios socioamentais, que inclui atividades de educação e 

agroecologia.  

- Projeto Energia Verde: coordenado pela AMANE, conta com apoio financeiro da 

CELPE/NEOENERGIA, tem como objetivo a restauração ecológica de 35 hectares de mata 

ciliar na Fazenda Pedra D’Anta. 35ha foram restaurados e estão em processo de manutenção 

e monitoramento. 

- Produzindo Água na Serra do Urubu: projeto piloto para a restauração ecológica da Bacia 

do Rio Una: coordenado pela AMANE, com apoio da SRHE/PE, tem como objetivo proteger e 

recuperar a Mata Atlântica da Serra do Urubu, garantindo o estabelecimento dos serviços 

ambientais com enfoque na restauração de mata ciliar de micro bacias hidrográficas 

inseridas na bacia do Una. O projeto conta com 4 componentes: 1. Geoprocessamento; 2. 

Restauração ecológica; 3. Comunicação e educação; e 4. Invasões Biológicas. 

- Programa Livros para Todos: realizado pela AMANE, com o apoio da Fundação Carlos 

Chagas, tem como objetivo: Consolidar e fortalecer ações de sensibilização e educação nos 

Centros de Educação para a Conservação da Mata Atlântica do Nordeste - CECs, situados na 

Cidade de Murici, em Alagoas e, na cidade de Lagoa dos Gatos, em Pernambuco, no âmbito 

do projeto Livros para Todos, da Fundação Carlos Chagas - FCC. 

- Capacitando Lideranças para a Conservação da Mata Atlântica do Nordeste – projeto 

coordenado pela AMANE, com apoio do Tropical Forest Conservaction Act - TFCA / Fundo 
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Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO, com o objetivo de Capacitar e articular 

organizações locais e lideranças, que atuam em áreas prioritárias para a conservação no 

Corredor de Biodiversidade do Nordeste, para o desenvolvimento e a implementação 

participativa de projetos integrados de conservação e uso sustentável de biodiversidade. 

As ações destes projetos, com enfoque em programas integrados de conservação e 

uso sustentável da biodiversidade, se constituem em experiências únicas e demonstrativas 

na Mata Atlântica do Nordeste. A busca de alternativas para repartição dos benefícios da 

biodiversidade, de maneira articulada com a urgência de conservação de áreas prioritárias 

para conservação, tem sido um esforço contínuo das instituições (e.g. AMANE e SAVE) que 

trabalham em prol dessa região. 

1.12 SISTEMA DE GESTÃO 

Conforme mecionado anteriormente, a RPPN Pedra D’Anta é propriedade da SAVE 

Brasil (www.savebrasil.org.br). Como a sede desta instituição é em São Paulo, a instituição 

conta com a AMANE (www.amane.org.br), Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP) que trabalha desde a sua criação na região; como parceira executora das 

atividades na Gestão da RPPN e no CEC da Serra do Urubu.  

O sistema de gestão adotado pela SAVE Brasil tem como objetivo gerenciar e 

continuamente melhorar as políticas, procedimentos e processos para a implementação da 

UC. Para tanto, tem observado itens como Planejamento (tendo este plano como principal 

ferramenta a ser implementada); Implementação e Operação; Segurança, Controle e 

Fiscalização; Comunicação e Captação de recursos; Avaliação de Desempenho e Análise 

Crítica. O Conselho Deliberativo da SAVE Brasil tem sido o principal fórum de discussão e 

avaliação do desempenho das ações na RPPN. O Conselho Deliberativo da AMANE também é 

um fórum privilegiado por contar com sete organizações não governamentais com ampla 

experiência em Mata Atlântica e em UCs: The Nature Conservancy - TNC, WWF Brasil, Centro 

de Pesquisas Ambientais do Nordeste – CEPAN, Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da 

Mata Atlântica – IA RBMA, Fundação SOS Mata Atlântica, Conservação Internacional do 

Brasil – CI e a SAVE Brasil. 

http://www.savebrasil.org.br/
http://www.amane.org.br/
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1.13 PESSOAL 

A equipe da SAVE-Brasil, sob a coordenação da sua Presidente, Jaqueline M. Goerck, e 

do seu Diretor de Conservação Pedro Develey, coordena a gestão da RPPN Pedra D’Anta. 

Para apoiar na administração da Reserva, a SAVE-Brasil conta com um funcionário, José 

Antônio Vicente, que reside na Fazenda e realiza atividades diversas, como por exemplo, a 

sua fiscalização, apoio as visitas e demais atividades na propriedade. As ações do funcionário 

da SAVE são orientadas e monitoradas pela SAVE Brasil, por meio de visitas periódicas e 

ligações telefônicas. 

Para apoiar a SAVE na gestão da RPPN Pedra D’Anta, a equipe da AMANE, sob a 

coordenação da sua Diretora Executiva, Maria das Dores de V. C. Melo, conta com equipe 

técnica formada por uma bióloga educadora Renata Pires, que coordena as ações do Centro 

de Educação para Conservação de Lagoa dos Gatos; o engenheiro agrônomo, Leonardo 

Rodrigues, responsável pelas ações de restauração na Fazenda Pedra D’Anta, que coordena 

as ações de cinco funcionários de campo, Alexandre Vicente, Isaias Avelino Calado, Jose 

Edson dos Santos, Jose Edvaldo da Silva e Jose Leandro da Silva, que atuam na coleta de 

sementes, produção de mudas nativas, plantio e manutenção da área restaurada. 

Indiretamente outros funcionários da AMANE atuam em prol da implementação da UC, 

como a coordenadora administrativo financeiro da AMANE, a administradora Mariana 

Cardim F. de Almeida, a bióloga Denise Bacelar e o estagiário em ciências ambientais Ravi 

Rocha, dentre outros consultores que realizam ações pontuais nos projetos que envolve a 

RPPN. 

1.14 INFRA-ESTRUTURA 

A área da RPPN Pedra D’Anta é totalmente composta por floresta, no entanto, na área 

da Fazenda Pedra D’Anta, além da RPPN, estão disponíveis as seguintes infra-estruturas: 

- CASA-SEDE: edificação restaurada em 2005, com área de 120m², conta com 3 quartos, 2 

banheiros, cozinha, sala e terraço, é ocupada pelo funcionário da Fazenda, José Antonio 

Vicente, assim como por eventuais trabalhadores e pesquisadores que visitam a Reserva.  

- VIVEIRO FLORESTAL (Fig. 27): área de cerca de 1ha, dá suporte às atividades de restauração 

ecológica na Fazenda Pedra D´Anta. Com capacidade para a produção de 60 mil mudas por 

ano, supre a demanda de produção necessária para a restauração de áreas degradadas 

dentro da RPPN e a restauração de APPs da Fazenda. Na área destinada ao viveiro há 
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canteiros estruturados provisoriamente de madeira para o armazenamento das mudas e 

uma pequena  

- CASA DE FERRAMENTAS, pequena edificação com cerca de 4m², utilizada para armazenamento 

de materiais e ferramentas.  

- ANTIGA TORRE DA USINA (Fig. 25): antes utilizada para o caldeirão da Usina, esta torre não 

apresenta hoje nenhuma função, mas tem um grande potencial para ser utilizada para 

práticas de birdwatching na Reserva. 

- ANTIGA ESCOLA (Fig. 25) edificação em ruína, com estruturas de paredes e sem coberta, 

com divisões para 2 salas, 2 banheiros e uma pequena cozinha. 

 Essa área é alvo de projetos Especificos no item 5. deste documento. 

 

FIGURA 27 Viveiro Florestal da RPPN Pedra D'Anta (Lagoa dos Gatos/PE). 

1.15 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

Na Fazenda Pedra D’Anta, estão disponíveis apenas equipamentos de apoio às ações 

de restauração florestal e fiscalização, assim como os equipamentos de proteção individual 

dos funcionários. Existe uma antena de celular próxima à RPPN, e o funcionário José Antonio 

Vicente tem um telefone celular de propriedade da SAVE Brasil, que permite a comunicação 
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direta com o CEC de Lagoa dos Gatos , e com as sedes da AMANE e da SAVE Brasil, em Recife 

e em São Paulo, respectivamente. 

Além disso, estão disponíveis no CEC diversos equipamentos para as atividades de 

pesquisa e educação, como livros, computador, telefone e internet. Para realizar as suas 

atividades na região, a AMANE conta também com dois carros, sendo um Logan, de 

propriedade da SAVE Brasil e outro tracionado para acessar a Reserva.  

Eventualmente, quando de interesse dos gestores, podem ser prestados serviços de 

apoio a pesquisas na RPPN, como transporte e hospedagem. Para isso, os interessados 

devem contactar os responsáveis pela administração da Unidade (aves@savebrasil.org.br). 

1.16 RECURSOS FINANCEIROS 

Como não existem atividades produtivas na RPPN Pedra D’Anta, os recursos 

financeiros para a sua gestão são captados através de projetos das instituições gestoras, 

SAVE-Brasil e AMANE (veja acima, Atividades Desenvolvidas). O gasto anual médio do 

proprietário com a Reserva é de cerca de R$ 100.000,00, inclundo os custos do CEC. 

Entretanto, neste cálculo não estão incluídas as atividades desenvolvidas pela AMANE na 

região (e.g. restauração florestal e educação), cujos projetos extrapolam os limites da gestão 

da RPPN. Para a execução deste Plano de Manejo, recursos específicos devem ser captados, 

de acordo com orçamento elaborado (veja abaixo, Cronograma de custos e atividades). 

1.17 FORMAS DE COOPERAÇÃO 

Como já foi comentado, a SAVE-Brasil, proprietária da RPPN Pedra D’Anta, conta com a 

AMANE como parceira executora das atividades de conservação no Complexo Florestal da 

Serra do Urubu. Além da AMANE, a SAVE conta com a parceria da BirdLife International, que 

ajuda a promover a importância biológica da reserva internacionalmente, atraindo novos 

financiadores para a manutenção da RPPN.  

Para desenvolver as suas atividades na Serra do Urubu, a AMANE, por sua vez, tem a 

cooperação costante do seu conselho consultivo, formado, além da SAVE, pelas seguintes 

instituições: TNC, CEPAN, CI-Brasil, IA-RBMA, SOS Mata Atlântica e WWF. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE 

Além dos 330 ha da RPPN Pedra D’Anta, outros 32 ha compõem a Fazenda Pedra 

D’Anta. Enquanto que a RPPN abrange toda a área de floresta da Propriedade, a área além 

dos limites do fragmento florestal apresenta um longo histórico de degradação, tendo sido 

dedicada a atividades de uso intensivo do solo (e.g. pastagem) pelo proprietário anterior à 

SAVE-Brasil. Com a compra da propriedade pela SAVE, e através de uma estreita parceria 

com a AMANE, os 30 ha de áreas degradadas adjacentes à RPPN Pedra D’Anta se encontram 

em processo de restauração florestal (Fig. 28 e 29), no Projeto Energia Verde. Para apoiar as 

atividades de restauração, a AMANE realizou recentemente, além do diagnóstico da 

vegetação da RPPN Pedra D’Anta (veja acima, 1.6. Vegetação), a caracterização e o 

monitoramento da área em processo de restauração, além da marcação de árvores matrizes 

(para o fornecimento de sementes para restauração dentro da RPPN), conforme 

apresentado a seguir. 

A razão da descrição detalhada deste trabalho de restauração dentro da Fazenda 

Pedra D´Anta e fora da RPPN neste Plano de Manejo é justificado pelo fato de que a área 

restaurada será proposta para expansão da RPPN Pedra D´Anta.  

2.1.CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA ÁREA EM RESTAURAÇÃO FLORESTAL NA FAZENDA PEDRA D’ANTA 

Hábitats na área em restauração florestal  

A área em restauração abriga diferentes hábitats para a comunidade vegetal, que 

definem diferentes conjuntos de espécies a serem utilizados no plantio e diferentes 

comunidades de referência para a restauração. Os hábitats encontrados são diferenciados 

com base principalmente na drenagem do solo, topografia e presença de afloramento 

rochoso. Foi considerada a existência de três hábitats (em ordem decrescente de 

representatividade): (1) topo e encosta de morro, (2) várzea e sua área de influência e (3) 

afloramento rochoso. A Figura 28 mostra como estes hábitats estão distribuídos na área em 

restauração. 

Os topos e encostas dos morros são áreas com solos bem drenados, e representam a 

maior parte do hábitat na área em restauração e na região como um todo. A várzea e sua 
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área de influência (i.e. suas margens) estão localizadas na parte mais baixa do terreno, que é 

plana (baixada), onde há acumulação de água e o solo fica encharcado permanentemente 

(nas áreas mais próximas ao centro da várzea) ou temporariamente (na margem da várzea). 

A condição de encharcamento do solo é limitante para o desenvolvimento da maior parte 

das espécies, de modo que poucas espécies prosperam no solo encharcado, como é o caso 

do bulandi (Symphonia globulifera), mangue (Clusia nemorosa) e candieiro (Henriettea 

succosa). Os trechos com afloramentos rochosos são aqueles onde o solo é muito raso ou 

inexistente. Estes afloramentos são muito pequenos, distribuídos na forma de ilhas em meio 

aos outros habitas, e sempre associados ao curso d’água. Nas áreasconservadas, os 

afloramentos são sombreados pela floresta do entorno, de modo que são ocupados por 

ervas, arbustos e arvoretas adaptadas a sombra e ao solo raso ou rocha exposta (e.g. 

bromélias rupícolas).  

 

  

 

FIGURA 28 Hábitats na área em processo de restauração florestal na Fazenda Pedra D’Anta. 



 

 

 

 
Plano de Manejo da RPPN Pedra D’Anta  

 Recife, 2012 
 

 
 
56 

 

Caracterização das situações ambientais na área em restauraçã o florestal 

Por situação ambiental entende-se a caracterização atual do uso e ocupação do solo, 

associada a informações ambientais úteis para a restauração florestal. Com isto, espera-se 

identificar áreas com características semelhantes, e assim definir ações de manejo para 

zonas específicas da área em restauração florestal.O resultado do diagnóstico das situações 

ambientais está apresentado na figura abaixo (Fig. 29), seguido de uma descrição detalhada 

de cada situação. 
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.  

FIGURA 29 Situações Ambientais na área em processo de restauração ambiental na Fazenda Pedra D’Anta. 
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• Área em restauração com 12 meses pós-plantio 

Área em processo de restauração florestal onde foram utilizadas as estratégias: 

isolamento dos fatores de degradação, condução da regeneração natural e plantio de mudas 

com espaçamento 3 x 2 m. Compreende 1,69 ha no entorno de várzea (Fig. 30), com solos 

susceptíveis a encharcamento temporário ou permanente e com elevada massa de 

braquiária, uma gramínea exótica invasora. O plantio foi realizado em agosto de 2010, 

portanto, na época de avaliação, a área apresentava 12 meses pós-implantação. As 

atividades executadas de manutenção da restauração foram replantio e coroamento manual 

das mudas e regenerantes, quando presente. 

 Área em restauração com dois meses pós-plantio 

Área em processo de restauração florestal onde foram utilizadas as estratégias: 

isolamento dos fatores de degradação, condução da regeneração natural e plantio de mudas 

com espaçamento 3 x 2 m. Compreende 14,04 ha em áreas de encosta (Fig. 31) e topo de 

morro, com solos bem drenados. O plantio foi realizado entre junho e julho de 2011, 

portanto, na época de avaliação, a área apresentava dois meses pós-implantação. As 

atividades operacionais executadas nestas áreas foram: controle químico de competidoras 

(gramíneas invasoras) (Fig. 32), calagem, coroamento das mudas regenerantes e adubação 

de cobertura. 

FIGURA 30 Reflorestamento com 12 meses pós-plantio (área verde delimitada com linhas 

pretas). 
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FIGURA 31 Área em restauração com 2 meses pós-plantio. Área com cor marrom devido ao controle químico 
da braquiária. 

.  

 Pasto abandonado com elevada massa de gramínea, baixa regeneração natural e 

não isolado na paisagem 

Área a ser restaurada em 2012. Compreende 6,18 hectares de um antigo pasto (Fig. 

33), que está abandonado e isolado de fatores de degradação há cerca de 7 anos, em área 

de encosta. Embora esteja próxima à floresta (i.e. não isolado na paisagem), a regeneração 

natural na área é baixa. Há elevada massa de gramíneas, o que certamente está dificultando 

a regeneração natural. 

 
 
 

 

FIGURA 32 Pasto abandonado,não isolado na paisagem, com elevada massa de gramínea e 
baixa regeneração natural. 
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Pasto abandonado,isolado na paisagem, com regeneração natural 
Área em processo de restauração florestal, onde foi feito apenas o isolamento dos 

fatores de degradação. Compreende 5,18 ha de um antigo pasto (Fig. 33), que está 

abandonado e isolado de fatores de degradação há cerca de 7 anos, em área de encosta. 

Existe uma alta expressão da regeneração natural, mas não uniforme. Isso resulta em falhas 

na cobertura do solo e, consequentemente, elevada massa de gramíneas (Fig. 33). 

.  

 Regeneração natural em várzea 

Área em processo de restauração florestal, onde foi feito apenas o isolamento dos 

fatores de degradação. Totaliza 0,87 ha, com alta expressão da regeneração natural (Fig. 34), 

em área de várzea com solos temporariamente ou permanentemente encharcados, e com 

elevada cobertura do solo. 

. 

 

 

FIGURA 33 Pasto abandonado com elevada regeneração natural, isolado na paisagem. Em (a) visão ampla da 
encosta com regeneração e (b) contraste do pasto abandonado com regeneração e pasto ativo na propriedade 
vizinha. 

FIGURA 34 Regeneração natural em área de várzea 
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 Várzea/Campo úmido 

Área com 4,5 ha de solo permanentemente encharcado, dominado por vegetação 

herbácea higrófila (Fig.35).  

 Afloramento rochoso 

Áreas com afloramento rochoso e solo pouco profundo (Fig. 36), com elevada massa 

de braquiária e ausência de regeneração natural. 

Avaliação de monitoramento do aspecto ecológico da restauração florestal 

Os resultados da avaliação são apresentados abaixo de acordo com os critérios e 

indicadores recomendados pelo Protocolo de Monitoramento de Projetos e Programas de 

Restauração Florestal, do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica (2011). A área foi 

inventariada através de 28 parcelas, distribuídas aleatoriamente (veja Fig. 37). 

 

FIGURA 35 Várzea ou campo úmido dominado por vegetação 
herbácea higrófila. 

FIGURA 36 Áreas com afloramento rochoso e solo pouco profundo 
dominado por gramínea invasora. 
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FIGURA 37 Localização das parcelas de monitoramento da restauração florestal na Fazenda Pedra D’Anta. 
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Estrutura da Vegetação 

Densidade de indivíduos 

A densidade total de indivíduos (i.e. considerando todos os indivíduos vivos, inclusive 

aqueles menores que 50 cm;) na área em restauração esteve dentro de um valor aceitável 

(Tab. 3), que é acima 1500 indivíduos por hectare, segundo referencial teórico do Pacto pela 

Restauração (Rodrigues et al., 2009). A densidade, no entanto, não é homogênea em toda a 

área, e é baixa quando considerado apenas indivíduos maiores que 50 cm de altura. A 

densidade de indivíduos maiores que 50 cm é relevante, pois dá uma idéia da quantidade de 

indivíduos que tiveram sucesso e estão prosperando na área. Alguns trechos inventariados, 

que representam menos de 20% das parcelas, mostraram que há necessidade de aumento 

imediato na densidade total de indivíduos (Fig. 38). É importante destacar que, na área em 

restauração na margem da várzera, com 12 meses pós-plantio, a densidade de indivíduos 

maiores que 50 cm esteve muito abaixo do que poderia ser esperado caso as mudas 

plantadas tivessem prosperado. Isto é um indicativo de dificuldade no desenvolvimento das 

mudas plantadas e dos indivíduos regenerantes nessa área específica. 

A densidade de indivíduos nas áreas ainda sem ações de restauração no topo/encosta 

podem servir como um valor de referência aproximado de como era a densidade antes das 

ações de restauração. De forma análoga, os dados de estrutura da regeneração natural 

avançada na encosta podem servir como valores de referência para metas da restauração no 

médio-longo prazo (aprox. 15 anos). É importante observar que as área de topo e encostas 

com 2 meses pós-plantio já possuem em média 436 indivíduos (maiores que 50 cm) a mais, 

por hectare, quando comparado com as áreas ainda sem ações de restauração no 

topo/encosta; o que, em parte, é resultado direto do plantio. 
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TABELA 3. Densidade de indivíduos vegetais por hectare nas áreas em processo de restauração florestal na 

Fazenda Pedra D’Anta.  

 
 

 

Altura da vegetação 

Na área em restauração com 12 meses pós-plantio na margem da várzea, a altura 

média dos indivíduos arbustivo-arbóreos mais altos (i.e. terço superior) foi 75 cm. Este valor 

pode ser considerado baixo para uma área com um ano pós-plantio, e reforçam que os 

 Densidade de indivíduos por hectare 

Situação Ambiental Total >50cm > 1m Plantados Plantados >50cm 

Área em restauração com 12 meses pós-
plantio na margem da várzea 

1680 660 180 1460 440 

Área em restauração com 2 meses pós-
plantio no topo/encosta 

1722 1061 472 872 383 

Regeneração natural inicial no 
topo/encosta 

- 5900 4950 0 0 

Regeneração natural média na várzea - 3850 3600 0 0 

Situações de referência      

Área sem ações de restauração no 
topo/encosta 

- 625 575 0 0 

Regeneração natural avançada na encosta  - 11900 6300 0 0 

FIGURA 38 Porcentagem das parcelas amostradas nas áreas de plantio de acordo com a densidade de 

indivíduos por classe de altura. 
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12 meses pós-
plantio 

S/ restaur. RN avançada RN Várzea RN Topo/ 
Encosta 

2 meses 
pós-plantio 

 

indivíduos plantados e os regenerantes naturais estão com dificuldades de crescimento. As 

mudas com 12 meses pós-plantio na margem da várzea estão, em média, com alturas iguais 

aos indivíduos com 2 meses pós-plantio nas encostas e topo de morro (veja Tab. 4), 

mostrando que o crescimento dos indivíduos plantados na área de influência da várzea foi 

praticamente nulo. No plantio feito nas encostas e topo de morro, a altura média dos 

indivíduos mais altos foi 1,17 m. Como se trata de uma área com apenas 2 meses pós-

plantio, este valor deve ser utilizado como um nível de referência para as próximas 

avaliações de monitoramento. Há trechos da encosta que foram observados aglomerados 

monoespecíficos de jurema-branca (Piptadenia stipulacea) e burdão-de-velho (Samanea 

tubulosa) como regenerantes adultos e com grande altura presentes, o que contribui para 

um maior valor médio e maior variação na altura dos indivíduos (Fig. 39). 

TABELA 4. Altura média da vegetação em cada situação ambiental. Quando não havia um estrato superior 

definido (maior parte dos casos) a medida foi feita com a altura média de um terço dos indivíduos mais altos. 

Valores médios por parcela. DP: desvio padrão. 

Situação Ambiental Altura média dos indivíduos (m) 

 Mais altos (DP) Plantados (DP) 

Área em restauração com 12 meses pós-plantio na 
margem da várzea 

0,75 (0,16) 0,42 (0,25) 

Área em restauração com 2 meses pós-plantio no 
topo/encosta 

1,17 (0,87) 0,43 (0,23) 

Regeneração natural inicial no topo/encosta 2,31 (0,43) - 

Regeneração natural média na várzea 6 - 

Situações de referência   

Área sem ações de restauração no topo/encosta 1,65 (0,32) - 

Regeneração natural avançada na encosta  12 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 58..  
FIGURA 39 Distribuição dos indivíduos (n=733) amostrados em função da altura e situação ambiental 
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Área basal, cobertura de copas e cobertura de gramíneas 

A área basal é um componente indicador da quantidade de biomassa e carbono 

estocado na vegetação, especificamente nas plantas lenhosas. Para o cálculo deste fator, as 

ervas e plantas lenhosas com Circunferência à Altura do Peito (CAP) < 15 cm não foram 

incluídas. A área em restauração com 12 meses pós-plantio na margem da várzea se destaca 

pelo baixo acúmulo de biomassa nas plantas lenhosas, não apresentando sequer uma única 

árvore ou arbusto com CAP > 15 cm dentro das parcelas de amostragem. Os valores 

encontrados de área basal (Tab. 5) devem servir de referência para verificar o incremento 

em futuras avaliações de monitoramento.  

A cobertura de copas de árvores e arbustos foi baixa nas áreas de plantio (2% e 8%, 

margem da várzea e topo/encosta, respectivamente; Tab. 5). Estes valores estão abaixo do 

nível considerado aceitável (40%) pelo referencial teórico do Pacto pela Restauração da 

Mata Atlântica (Rodrigues et al., 2009) para áreas com um ano pós-plantio. Nos trechos 

onde a regeneração natural foi mais abundante, a cobertura arbustivo-arbórea foi maior, 

sendo ótima em trechos da várzea e razoável na encosta.  

A cobertura do solo por gramíneas invasoras, sobretudo uma espécie de braquiária, foi 

alta na área com 12 meses pós-plantio (85%), relativamente baixa nas áreas com 2 meses 

pós-plantio (32%), alta na área em regeneração natural na encosta (97%), e ausente na 

regeneração natural média na várzea e na regeneração avançada na encosta (Tab. 5). 

Embora o valor médio de 32% de cobertura por gramíneas invasoras nas áreas de encosta e 

topo tenha sido menor que as demais áreas, sobretudo por causa dos esforços 

empreendidos de controle químico, ainda é considerado um valor preocupante pelo 

referencial teórico do Pacto. A cobertura de gramíneas é um indicador muito relevante para 

a área em restauração, visto que o crescimento da gramínea invasora no local é muito 

vigoroso, de modo que dificulta e até impede o crescimento das árvores e arbustos.  
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TABELA 5. Área basal, cobertura arbustivo-arbórea e cobertura do solo por gramíneas invasoras em cada classe 

de situação ambiental. 

Situações Ambientais 
Área basal 

(m²/ha) 

Cobertura 
arbustivo-

arbórea média 
(%) 

Cobertura 
gramíneas 

invasoras (%) 

Área em restauração com 12 meses pós-plantio na 
margem da várzea 

0,00 2 85 

Área em restauração com 2 meses pós-plantio no 
topo/encosta 

0,15 
 

8 32 

Regeneração natural inicial no topo/encosta 0,21 32 97 

Regeneração natural média na várzea 10,53 90 42 

Situações de referência    

Área sem ações de restauração no topo/encosta 0,06 2 99 

Regeneração natural avançada na encosta  15,43 100 0 

Composição de Espécies 

Foram encontradas 74 espécies de árvores e arbustos na área em restauração (Tab. 6). 

Nas áreas de plantio foram encontradas 58 espécies, sendo que 43 dessas foram plantadas. 

Dentre as plantadas, seis espécies foram consideradas não regionais, por não terem sido 

observadas ou encontrada evidências da ocorrência natural na floresta local. Dessas seis 

espécies não regionais, três foram classificadas como nativas do dominínio da Mata Atlântica 

(Anacardium occidentale, Caesalpinia echinata, Enterolobium contortisiliquum) e três como 

exóticas (Bauhinia monandra, Ceiba cf. pentandra, Coffea arabica – apenas um indivíduo de 

cada espécie foi encontrado). Uma espécie, a jurema-branca (Piptadenia stipulacea), não 

ocorrente na floresta ombrófila, mas ocorrente no ecossistema vizinho, a Caatinga, se 

reproduz com grande vigor e forma adensados monoespecíficos na área em restauração na 

encosta, sugerindo um potencial invasor. Essa espécie, no entanto, é responsável por uma 

considerável biomassa e sombreamento que são benéficos para a restauração e devem ser 

valorizados. Um manejo possível nos locais onde ocorrem esses adensados pode ser a 

substituição gradual da jurema-branca por nativas regionais, sem perder a função de 

sombreamento – ou seja, mantendo os indivíduos com grande cobertura. Um indíviduo 

adulto de seringueira (Hevea brasiliensis), espécie exótica e com potencial invasor na 

floresta local, foi encontrado na área em restauração na margem da várzea. Também foi 

observada a presença de um indivíduo de dendezeiro (Elaeis guineensis), espécie exótica 
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invasora, na regeneração natural na várzea. De modo geral, há poucas espécies exóticas com 

poucos indivíduos, exceto pela jurema-branca. 

TABELA 6. Número de espécies arbustivas ou arbóreas encontradas nas diferentes classes de situação ambiental. 

Espécies subarbustivas e que servem para adubação verde (e.g. feijão-guandú, Cajanus cajan; feijão-de-porco, 

Canavalia ensiformis) foram desconsideradas nesta análise de riqueza. 

 Número de espécies 

Situação ambiental Total Plantadas Regenerantes 
naturais 

Exóticas 

Área em restauração com 12 meses pós-plantio na 
margem da várzea 

29 24 5 2 

Área em restauração com 2 meses pós-plantio no 
topo/encosta 

55 38 22 7 

Regeneração natural inicial no topo/encosta 15 0 15 1 

Regeneração natural média na várzea 17 0 17 0 

Área sem ações de restauração no topo/encosta 6 0 6  

Total 74 42 41 8 

No plantio feito na margem da várzea (área em restauração com 12 meses pós-

plantio), vale destacar a ausência de espécies de preenchimento importantes para a 

restauração de áreas com encharcamento do solo, como o bulandi (Symphonia globulifera), 

o candieiro (Henriettea succosa) e o mangue (Clusia nemorosa), dentre outras menos 

importantes que estão prosperando na regeneração natural vizinha às áreas de plantio. 

Estas espécies devem ser consideradas prioritárias para o plantio de restauração na margem 

da várzea.  

Marcação de árvores matrizes f lorestais  

A marcação de árvores matrizes, visando a coleta de sementes para a produção de 

espécies florestais nativas, deve ser uma atividade contínua em programas de restauração 

ecológica. Nesse esforço inicial, foram marcados 358 indivíduos (Fig. 40) com potencial para 

fornecimento de sementes, entre árvores, arbustos e palmeiras nativas, na Fazenda Pedra 

D’Anta. Ao total, 138 espécies e, pelo menos, 45 famílias botânicas estão representadas 

neste conjunto de matrizes. A maior parte delas foi identificada a nível específico (n = 312), 

32 a nível genérico, 12 em nível de família e quatro estão indeterminadas (Anexo 6).  

A coleta de sementes para restauração florestal deve garantir uma boa amostragem da 

variabilidade genética das populações naturais, a fim de reduzir os riscos decorrentes da 

endogamia e conservar o potencial evolutivo nas populações plantadas. Nessa perspectiva, 
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diversos estudos orientam a marcação de no mínimo 12 matrizes por espécie. Entretanto, 

não foi possível alcançar essa meta para as espécies amostradas. A baixa densidade de 

algumas espécies, associada ao acesso nem sempre fácil às localidades, dificultam o trabalho 

de busca por matrizes, principalmente das espécies mais raras. Cerca de 62% (n=87) das 

espécies amostradas na Fazenda Pedra D’Anta estão representadas por apenas uma ou duas 

matrizes (Anexo 6). A espécie Carrasco (Miconia hypoleuca) é a que possui o maior número 

de matrizes, com 9 induvíduos marcados. Desta forma, esforços futuros de marcação de 

matrizes florestais na Fazenda Pedra D’Anta e no seu entorno devem, além de incrementar a 

riqueza de espécies, também aumentar o número de indivíduos das espécies já 

representadas no conjunto de matrizes florestais. 

As matrizes marcadas estão localizadas majoritariamente dentro dos limites da RPPN, 

principalmente ao longo das principais trilhas da floresta (Fig. 40). As matrizes marcadas fora 

dos limites da RPPN são, em sua maioria, regenerantes naturais localizados nas áreas em 

processo de restauração florestal da Fazenda Pedra D’Anta. Apenas uma matriz, um enorme 

Pau-ferro (Libidibia ferrea; que certamente é uma das árvores mais antigas que foi 

encontrada; veja no Guia de Árvores da RPPN Pedra D’Anta; Anexo 4), foi marcada em uma 

propriedade vizinha da Fazenda Pedra D’Anta, por se tratar do único indivíduo conhecido 

desta espécie pelos moradores locais com possibilidade de coleta de sementes.  
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FIGURA 40 Localização das árvores matrizes marcadas na Fazenda Pedra D’Anta. 
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Por fim, as matrizes florestais marcadas devem ser frequentemente vistoriadas com a 

finalidade de registrar o período exato (início e fim) de floração e frutificação das populações 

locais, e verificar a efetiva produção de sementes do indivíduo (e.g. o macho de espécies 

dióicas nunca vai produzir sementes). O baixo conhecimento da autoecologia de espécies 

nativas regionais, e a variação temporal nas fenofases entre populações da mesma espécie 

em diferentes locais, dificultam o reconhecimento prévio, com base em dados disponíveis na 

literatura, do período reprodutivo das matrizes marcadas. Esse conhecimento é de grande 

importância para o planejamento adequado da coleta de sementes e posterior produção de 

mudas. 

Além da coleta de sementes, outra possibilidade para a produção de mudas que pode 

ser interessante e tecnicamente viável na RPPN Pedra D’Anta é a coleta de plântulas, 

sobretudo daquelas espécies com grandes bancos de plântulas no sub-bosque da floresta 

(e.g. Fig. 41). A coleta de plântulas pode contribuir para aumentar o número de espécies no 

viveiro, sobretudo por incorporar espécies difíceis de produzir via sementes. Essa técnica, no 

entanto, é pouco praticada e pouco conhecida, inclusive quanto aos impactos sobre a 

regeneração da comunidade de plantas. O principal cuidado a ser tomado é coletar apenas 

uma pequena porção do número de plântulas existente no local, para não afetar a 

regeneração das populações. 

 

. 

FIGURA 41 Exemplo de banco de plântulas na RPPN Pedra D’Anta, onde 

há muitos indivíduos de uma mesma espécie (no caso, Pourouma 

guianensis), que naturalmente terão alta taxa de mortalidade. 
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Figura 62.. FIGURA 42 Módulo Experimental de Sistema Agroflorestal (SAF) da Fazenda Pedra D'Anta (Fotos: Haroldo 

Palo Jr.) 
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Além das ações de restauração florestal, há um sistema agroflorestal (SAF; Fig. 42) 

sendo estabelecido pela equipe da AMANE e da SAVE Brasil na Fazenda Pedra D’Anta. 

Apesar deste sistema não ser, em sua maior parte, composto por espécies vegetais 

características de ambientes florestais, deve contribuir para a redução do isolamento dos 

remanescentes locais (Fischer & Lindenmayer, 2007). Este SAF deve funcionar como modelo, 

para a expansão dessa iniciativa na região. A AMANE tem realizado esse trabalho de difusão 

do SAF, auxiliando agricultores a fazerem a transição de modelos tradicionais para este mo 

modelo agroecológico, na Serra Urubu. 

3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DO ENTORNO 

Conforme descrito acima (veja item 1.1. Localização e acesso), a RPPN Pedra D’Anta 

está inserida nos municípios de Lagoa dos Gatos, São Benedito do Sul e Jaqueira, enquanto 

que o Complexo Florestal da Serra do Urubu abrange outros municípios. Neste item, serão 

descritos apenas aspectos socioeconômicos associados aos três municípios onde a RPPN 

está inserida, considerando que esta é a zona que exerce maior influência sobre a Reserva, e 

que o padrão socioeconômico desses municípios não difere muito dos demais. Com esta 

caracterização, espera-se prover informações para um planejamento, e monitoramento, da 

RPPN Pedra D’Anta no contexto da Serra do Urubu e, de forma mais ampla, do Estado de 

Pernambuco.  

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DO COMPLEXO FLORESTAL DA SERRA DO URUBU 

Composição e distribuição populacional 

Dentre os municípios em que a RPPN Pedra D’Anta está inserida, Lagoa dos Gatos é o 

maior e mais populoso. Com cerca de 220 km² de extensão, o município tem 15.615 

habitantes, resultando em uma densidade demográfica de 70 hab./km² (IBGE, 2010). Do 

total da população residente no município, cerca de 45% está na zona rural. Quanto à 

distribuição da população entre gêneros, os números de homens e mulheres se demonstram 

praticamente equiparados, tanto na zona urbana como na zona rural (IBGE, 2010; Tab. 7).  

No município de São Benedito do Sul, cerca de 14 mil pessoal habitam uma área de 

160 km², totalizando uma densidade demográfica de 87 indivíduos por km² (IBGE, 2010). Em 

relação ao total populacional, 51% está na zona urbana, e 49% na zona rural. Assim como 
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Lagoa dos Gatos, não há diferença significativa quanto ao número de homens e mulheres ao 

longo do município (IBGE, 2010; Tab. 7). 

Jaqueira, dentre os municípios analisados, apresenta a menor população e área 

territorial. São 11.500 pessoas, distribuídas ao longo de 87 km², com densidade demográfica 

de 132 habitantes por km² (IBGE, 2010). Apesar de ter a menor população, o município, 

aparentemente, é o que apresenta o maior desenvolvimento da sua zona urbana, visto que 

62% dos habitantes estão nesta zona, enquanto que apenas 38% estão na zona urbana. No 

total, e em cada uma dessas zonas, o número de homens e mulheres também é equilibrado 

(IBGE, 2010; Tab. 7). 

TABELA 7. Distribuição da população dos três municípios onde a RPPN Pedra D’Anta está inserida, entre a zona 

urbana e rural, e entre gêneros. Fonte: IBGE(2010). 

Município 

População Residente 

Urbana Rural Total 

Total 
Homens 

(%) 
Mulheres 

(%) 
Total 

Homens 
(%) 

Mulheres 
(%) 

Total 
Homens 

(%) 
Mulheres 

(%) 

Lagoa dos 
Gatos 

8.641 49 51 6.974 52 48 15.615 50 50 

São Benedito 
do sul 

7.158 49 51 6.783 52 48 13.941 50 50 

Jaqueira 7.082 48 52 4.419 52 48 11.501 50 50 

Educação 

Em todos os municípios analisados, a taxa de analfabestismo apresentou uma redução 

significativa entre 2000 e 2010 (Tab. 8). Na última avaliação, Lagoa dos Gatos foi o município 

que apresentou as taxas mais baixas, com cerca de 39% das pessoas com mais de 15 anos 

analfabetas (IBGE, 2010, Tab. 8). Entretanto, há que se considerar que grande parte dos 

indivíduos considerados alfabetizados, neste cálculo, tem baixa instrução e senso crítico, 

muitas vezes se limitando à capacidade de escrever o próprio nome, sendo considerados 

analfabetos funcionais.  

Entre as faixas etárias, a taxa de analfabetismo dos municípios, assim como de 

Pernambuco, foi menor na população mais jovem, demonstrando o desenvolvimento 

educacional desses locais. Em relação ao Estado de Pernambuco, as taxas de analfabetismo 

dos municípios onde a RPPN Pedra D’Anta está inserida, apesar de terem apresentado uma 

redução entre 2000 e 2010, ainda são altas (Tab. 8).  
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TABELA 8. Taxas de analfabetismo, em 2000 e 2010, nos municípios onde a RPPN Pedra D’Anta está inserida, e 

no Estado de Pernambuco. Fonte: IBGE (2010). 

Taxa de Analfabetismo 

Percentual (%) 

Lagoa dos Gatos 
São Benedito do 

Sul 
Jaqueira Pernambuco 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Pessoas com 15 anos ou mais 51,9 39,1 48,4 33,4 39,9 32,7 24,5 18 

Pessoas de 15 a 24 anos  31,4 11,2 25,6 11,1 17,2 6,9 12,4 5,3 

Pessoas de 25 a 59 anos  55,1 42,2 55,5 35,1 47,9 38,4 24,7 17,5 

Pessoas com mais de 60 anos 75 70,2 74 69,5 71,5 69 51,8 42,4 

 

Apesar de ser detentor das piores taxas de analfabetismo, o município de Lagoa dos 

Gatos, em relação aos demais municípios onde a RPPN Pedra D’Anta está inserida, possui, 

em todos os níveis de ensino, os maiores números de escolas, docentes e matrículas (IBGE, 

2010; Tab. 9). No município de São Benedito do Sul, não existe rede de ensino privada, 

enquanto que nos demais municípios esta não é bem representada, em relação à rede de 

ensino pública. Em todos os municípios, o ensino médio é o nível de ensino com menor 

número de escolas e matrículas, o que pode ser um sinal de evasão escolar, após o ensino 

fundamental. 

TABELA 9. Número de matrículas, docentes e estabelecimentos de ensino nos municípios onde a RPPN Pedra 

D’Anta está inserida. Fonte: IBGE (2010). 

 
Status da educação 

formal nos municípios 

Lagoa dos Gatos São Benedito do Sul Jaqueira 

Tipo de 
Estabelecimento 

Tipo de 
Estabelecimento 

Tipo de 
Estabelecimento 

P
ú

b
lic

o
 

P
ri

va
d

o
 

To
ta

l 

P
ú

b
lic

o
 

P
ri

va
d

o
 

To
ta

l 

P
ú

b
lic

o
 

P
ri

va
d

o
 

To
ta

l 

N
° 

d
e

 

m
at

rí
cu

la
s 

Pré-escolar 578 133 711 349 0 349 414 66 480 

Ens. Fund. 2880 141 3021 2141 0 2141 2.440 114 2.554 

Ens. Médio 490 0 490 305 0 305 479 0 479 

N
°d

e
 

d
o

ce
n

te
s Pré-escolar 14 9 23 23 0 23 20 4 24 

Ens. Fund. 143 11 164 100 0 100 111 7 118 

Ens. Médio 20 0 20 17 0 17 29 0 29 

N
° 

d
e

 

e
sc o
la s Pré-escolar 46 1 47 12 0 12 12 2 14 
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Ens. Fund. 46 1 47 24 0 24 19 2 21 

Ens. Médio 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Para medir a qualidade do ensino básico a cada dois anos,o Ministério da Educação 

(MEC) criou, em 2007, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

(www.ideb.inep.gov.br), que varia numa escala de zero a dez. O IDEB foi criado para medir a 

qualidade de cada escola e de cada rede de ensino. O indicador é calculado com base no 

desempenho do estudante em avaliações do IDEB, e em taxas de aprovação. Assim, para que 

o IDEB de uma escola ou rede cresça, é preciso que o aluno aprenda o conteúdo repassado, 

não repita o ano e frequente a sala de aula. A meta é que a rede de ensino do Brasil, com 

nota 4 em anos iniciais (1ª a 4ª série) e 3,4 em anos finais (5ª a 8ª série), alcance a nota 6 em 

2022, se assemelhando a países desenvolvidos (MEC/Ineb, 2012). 

Além desta meta, foram definidas metas para cada rede de ensino, a cada dois anos. 

Na Tabela 10 são apresentadas algumas das metas estabelecidas, e os resultados das três 

primeiras observações, para a rede de ensino pública dos municípios onde a RPPN Pedra 

D’Anta está inserida, do Estado de Pernambuco e do Brasil. O índice começou a ser medido 

com dados referentes ao ano de 2005, de forma que as metas foram estabelecidas de 2007 a 

2021. A última avaliação ocorreu em 2011, de forma que a próxima deve ocorrer em 2013. 

De forma satisfatória, os municípios da Serra do Urubu têm ultrapassado as metas 

estabelecidas em nivel nacional, com exceção de duas avaliações específicas (Tab. 10). Em 

geral, os valores do IDEB desses municípios estão próximos à média do Estado de 

Pernambuco (Tab. 10). O município de São Benedito do Sul, que apresentou os menores 

valores nas primeiras avaliações, teve um grande avaço na última avaliação, alcançando 

valores maiores que a média do Estado, e similares à do Brasil (Tab. 10). Por outro lado, os 

demais municípios, em especial Lagoa dos Gatos, apresentaram um retrocesso na última 

avaliação. Mesmo assim, em alguns casos esses valores ultrapassam a média do Estado (Tab. 

10). 

Nas comunidades adjacentes à RPPN Pedra D’Anta, os estudantes em geral gastam 

mais de uma hora para ir até a escola, visto que a maioria (~ 90 %) não dispõe de serviços de 

transporte coletivo (IBENS, 2008). 

 

 

 

http://www.ideb.inep.gov.br/
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TABELA 10. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB projetado e verificado na rede de ensino pública dos municípios onde a RPPN Pedra D’Anta está inserida, do 

Estado de Pernambuco, e do Brasil. As observações abaixo da meta estabelecida estão destacadas em vermelho. Fonte: MEC/Ineb (www.ideb.inep.gov.br). 

Ensino 
Fundamental        
(1ª a 8ª série) 

IDEB Observado - Nota IDEB Projetado (meta) - Nota 

Anos iniciais                                          
(4ª série/5º ano) 

Anos finais                                                             
(8ª série/9º ano) 

Anos iniciais                                                             
(4ª série/5º ano) 

Anos finais                                                             
(8ª série/9º ano) 

2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 

Lagoa dos Gatos 3,4 3,9 3,7 3,1 3,3 3,1 2,6 3 3,5 3,8 3,1 3,3 3,5 3,9 

São Benedito do 
Sul 

2,8 2,9 4,1 1,8 3 3,5 2,5 2,8 3,2 3,5 2,1 2,2 2,5 3 

Jaqueira 2,6 3,4 3 2,4 3,4 3,1 2,6 2,9 3,3 3,6 2,4 2,6 2,8 3,2 

Pernambuco 3,3 3,7 3,9 2,6 3 3,2 2,9 3,2 3,6 3,9 2,4 2,6 2,8 3,2 

Brasil 4 4,4 4,7 3,5 3,7 3,9 3,6 4 4,4 4,7 3,3 3,4 3,7 4,1 

 

 

 

 

http://www.ideb.inep.gov.br/
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Economia, emprego e renda 

No Complexo Florestal da Serra do Urubu, a prestação de serviços é a atividade 

econômica que mais contribui para a renda mensal familiar (IBENS, 2008). Este setor 

econômico (i.e. serviços) é também o que mais contribui para o Produto Interno Bruto (PIB) 

dos municípios onde a RPPN Pedra D’Anta está inserida (Tab. 11). O setor agropecuário, 

verificado na venda da produção agrícola de pequenos agricultores, é o segundo mais 

importante na região, com exceção do município de Lagoa dos Gatos, onde a indústria tem 

maior contribuição para a economia (Tab. 11). Este município, onde está inserida a maior 

parte (47,25%) da RPPN Pedra D’Anta, é também o que possui o maior PIB dentre os demais 

municípios adjacentes. Parte disso pode ser explicado, ou explica, o fato da maior parte da 

população deste município estar na zona urbana (Tab. 11). 

No entorno imediato da RPPN Pedra D’Anta, a renda média mensal familiar era de 

R$544,43 em 2007, de acordo com análise socioeconômica do Instituto Brasileiro de 

Educação em Negócios Sustentáveis (IBENS, 2008). No entanto, os autores fazem a ressalva 

de que, em reunião com a comunidade local, em assentamentos rurais adjacentes à RPPN, 

muitos indicaram que o grupo recebia menos (em torno de R$300,00) que a média citada 

acima. Esta baixa renda representa uma ameaça indireta (veja Salafsky & Wollenberg, 2000) 

à conservação da biodiversidade do Complexo Florestal da Serra do Urubu, visto que, para 

obter renda extra, muitos exploram recursos florestais de forma predatória (IBENS, 2008).  

Saneamento básico e condições de moradia 

Cerca de um terço dos domicílios dos municípios abrangidos pela RPPN Pedra D’Anta 

tem saneamento inadequado (Tab. 12), o que significa não ter abastecimento de água por 

rede geral, nem coleta de esgoto e fossa séptica. Quando o domicílio possui pelo menos um 

desses aspectos, o saneamento é considerado semi-adequado; quando possui todos, é 

adequado. No município de Lagoa dos Gatos, cerca de 36% dos domicílios são classificados 

como adequados, enquanto que em são Benedito do Sul e em Jaqueira, apenas cerca de 20% 

dos domicílios têm saneamento adequado (Tab. 12). Isto deve ser explicado pelo fato de, em 

Lagoa dos Gatos, a maior parte da população estar na zona urbana do município (Tab. 7). 

Isto porque, em todos os três municípios, quase a maior parte dos municípios em situação 

inadequada de saneamento está na zona rural (Tab. 12). 



 

 

 

 
Plano de Manejo da RPPN Pedra D’Anta  

 Recife, 2012 
 

 
 
79 

No entorno imediato da Fazenda Pedra D’Anta, cerca de 60% da água consumida 

provém de nascentes e pequenos riachos, e apenas cerca de 3% da população utilizam como 

alternativa a captação de água subterrânea (IBENS, 2008). Quanto ao tratamento da água, 

apenas 8% dos entrevistados em 2007 pelo IBENS utilizavam cloro, e alguns se queixaram da 

falta de distribuição deste produto. Nas comunidades do entorno da RPPN, também não há 

serviço de coleta de lixo, que em geral é utilizado como adubo para plantações, ou é 

queimado. Quanto ao esgotamento sanitário, apenas cerca de 20% têm fossa, e alguns não 

têm sequer banheiro (IBENS, 2008). 
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TABELA 11. Valor adicionado ao PIB por setor econômico nos municípios onde a RPPN Pedra D’Anta está inserida. Fonte: IBGE (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 12. Condições de saneamento dos domicílios nos municípios onde a RPPN Pedra D’Anta está inserida, e no estado de Pernambuco. Fonte: IBGE (2010) 

MUNICÍPIO 

Proporção de domicílios por tipo de saneamento 

Rural Urbano Total 

Adequado 
Semi-

adequado 
Inadequado Adequado 

Semi-
adequado 

Inadequado Adequado 
Semi-

adequado 
Inadequado 

Lagoa dos Gatos 1,5 26,5 72 60 36,4 3,7 35,9 32,3 31,9 

São Benedito do Sul 0,1 17,6 82,3 32,8 66,9 0,4 18,4 45,1 36,5 

Jaqueira 0,4 27 72,6 32,2 60,6 7,2 21,1 48,9 30,1 

Pernambuco  5,3 33,4 61,3 56,5 42,1 1,3 47,4 40,6 12,1 

 

 

 

Município 

Valor adicionado ao PIB (em mil reais) por setor econômico 

Agropecuária Indústria Serviços Impostos Total 

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

Lagoa dos Gatos 3.827 7,01 5.003 9,16 43.942 80,48 1.829 3,35 54.602 100 

são Benedito do 
Sul 

4.887 12,85 2.717 7,14 29.493 77,52 948 2,49 38.045 100 

Jaqueira 6.060 12,81 3.268 6,90 36.785 78,00 1.205 2,55 47.318 100 

Total 14.774   10.988   110.220   3.982   139.965   
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Índices de Desenvolvimento Humano 

O Índice de Desenvolvimento Humano foi criado originalmente para medir o nível de 

desenvolvimento dos países a partir de indicadores de educação (alfabetização e taxa de 

matrícula nas escolas), longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda (PIB per capita). O 

índice varia de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total). 

Países com IDH até 0,499 têm desenvolvimento humano considerado baixo; enquanto que 

aqueles com índices entre 0,500 e 0,799 são considerados de médio desenvolvimento 

humano; e os países com índices maiores que 0,800 têm desenvolvimento humano 

considerado alto. Para aferir o nível de desenvolvimento humano de municípios, as 

dimensões são as mesmas – educação, longevidade e renda -, mas alguns dos indicadores 

usados são diferentes. Embora levem em conta os mesmos fenômenos, os indicadores 

usados no cálculo do IDH municipal (IDHM) são mais adequados para avaliar as condições de 

núcleos sociais menores.  

Para a avaliação da dimensão educação, o cálculo do IDHM considera dois indicadores, 

com diferentes pesos: a taxa de alfabetização de pessoas acima de 15 anos de idade e a taxa 

bruta de freqüência escolar. Para a avaliação da dimensão longevidade, o IDH municipal 

considera o mesmo indicador do IDH de países: a esperança de vida ao nascer. O indicador 

de longevidade sintetiza as condições de saúde e salubridade daquele local, uma vez que 

quanto mais mortes houver nas faixas etárias mais precoces, menor será a expectativa de 

vida observada no local. Para a avaliação da dimensão renda, o critério usado é a renda 

municipal per capita, ou seja, a renda média de cada residente no município. Uma vez 

definido os indicadores, são calculados os índices específicos de cada uma das três 

dimensões analisadas: IDHM-E, para educação; IDHM-L, para saúde (ou longevidade); IDHM-

R, para renda (veja Tab. 13). O IDHM de cada município é fruto da média aritmética simples 

desses três sub-índices. 

Nos três municípios onde a RPPN Pedra D’Anta está inserida, observou-se um 

aumento, entre 2000 e 2010, do IDHM (Tab. 13). A maior parte deste aumento parece estar 

relacionada ao desenvolvimento do setor da educação desses municípios (i.e. IDH-E), que 

apresentou os maiores aumentos (Tab. 13). Este resultado corrobora os resultados positivos 

observados com outros indicadores educacionais, como o IDEB (Tab. 10) e a taxa de 

analfabetismo (Tab. 8). O Estado de Pernambuco não apresentou, neste período, um 
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aumento do IDH tão alto quanto os municípios aqui avaliados, mas ainda tem taxa bem 

superior a estes (Tab. 13), indicando o subdesenvolvimento dos municípios da Serra do 

Urubu em relação ao Estado.  

TABELA 13. Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios onde a RPPN Pedra D’Anta está 

inserida, e no Estado de Pernambuco. Fonte: IBGE (2010). 

Município 
IDH IDH-R IDH-L IDH-E 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Lagoa dos Gatos 0,433 0,536 0,434 0,492 0,508 0,549 0,357 0,566 

São Benedito do sul 0,404 0,549 0,435 0,452 0,461 0,598 0,317 0,597 

Jaqueira 0,476 0,588 0,468 0,47 0,53 0,619 0,43 0,674 

Pernambuco 0,715 0,78   

3.2 USOS DO SOLO E PROBLEMAS AMBIENTAIS DECORRENTES 

No entorno imediato da Fazenda Pedra D’Anta, o uso do solo consiste 

basicamente em atividades agropecuárias, em especial áreas de pasto e cultivos de 

cana-de-açúcar. No município de Lagoa dos Gatos, no entanto, são comuns também 

pequenos minifúndios, onde se desenvolve, sobretudo, a bananicultura. O avanço da 

fronteira agrícola sobre áreas de floresta aparentemente continua na região, tendo em 

vista a perda recente de área florestal em alguns dos municípios da Serra do Urubu 

(Tab. 14). 

TABELA 14. Área florestal em 2008 e 2010, em alguns dos municípios do Complexo Florestal da Serra do 

Urubu.Fonte:Atlas de Remanescentes Florestais da SOS Mata Atlântica 

 Cobertura Florestal (2005-2008) Cobertura Florestal (2010) 
Perda de área 

florestal 

Catende 2616 hectares 2573 hectares 43 hectares 

Jaqueira 1.250 hectares 1.216 hectares 34 hectares 

Lagoa dos Gatos 3664 hectares 3596 hectares 68 hectares 

Maraial 3820 hectares 3706 hectares 114 hectares 
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POSSIBILIDADES DE CONECTIVIDADE 

Área florestal remanescente na Serra do Urubu 

Em estudo recente da SAVE-Brasil (2011), a área florestal de alguns dos 

municípios do Complexo Florestal da Serra do Urubu foi levantada. De acordo com o 

estudo, Maraial é o município que possui a maior área florestal,com 19% da cobertura 

original da Mata Atlântica remanescente. Em seguida, está Lagoa dos Gatos, com 16% 

da extensão territorial do município coberta por Mata Atlântica. Catende ainda tem 

12% de Mata Atlântica remanescente na área do município e, por fim, Jaqueira com 

menos de 10% de cobertura florestal original.  

Neste mesmo estudo, a SAVE-Brasil (2011) caracterizou alguns dos principais 

remanescentes florestais da Serra do Urubu (Tab. 15). Os cinco remanescentes 

amostrados foram selecionados de acordo com o tamanho e com uma rápida avaliação 

do estado de conservação de cada um, sob a condição de permissão dos proprietários. 

Como pode ser observado, o fragmento florestal composto pela RPPN Pedra D’Anta, 

junto à RPPN Frei Caneca, representa o maior remanescente florestal do Complexo 

Florestal da Serra do Urubu (Tab. 15). Este já foi caracterizado de forma detalhada 

acima, e os demais serão descritos brevemente, a seguir. 

 Jussaral (Fig. 43b) – Fragmento florestal com cerca de 300 ha. É uma RPPN, com 

áreas de floresta madura, compostas por árvores de grande porte e muitas 

bromélias; 

 Gigante (Fig. 43a)–Conjunto de três fragmentos florestais que somam 90 ha, 

imersos em uma matriz de cana-de-açúcar e pasto, com algumas áreas em 

regeneração florestal; 

 Nabuco (Fig. 43d)–Fragmento florestal próximo ao Gigante, com aproximadamente 

150 ha. O remanescente possui áreas bem conservadas. Entretanto, boa parte do 

fragmento são bananais abandonados em regeneração; 

 Mata Bom Jesus (Fig. 43c)- Com cerca de 100 ha, o fragmento apresenta uma 

floresta secundária com a presença de inúmeras espécies de bromélias. 
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TABELA 15. Principais remanescentes florestais do Complexo Florestal da Serra do Urubu. 

Nome do Fragmento Município Área florestal 

RPPN Pedra D’Anta/ Frei Caneca Lagoa dos Gatos/Jaqueira 1000 ha 

RPPN Jussaral Catende 300 ha 

Mata de Bom Jesus Lagoa dos Gatos 100 ha 

Mata de Sta. Isabel e Pintados Lagoa dos Gatos 10 ha 

Gigante Maraial 90 ha 

Nabuco Maraial 150 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 

FIGURA 43 Vista geral de alguns dos principais remanescentes florestais do Complexo Florestal da Serra do 
Urubu: a) Gigante, b) Jussaral, c) Bom Jesus, d) Nabuco. Fonte: SAVE-Brasil (2011). 
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Além do contínuo das RPPNs Pedra D’Anta e Frei Caneca, a RPPN Jussaral é 

claramente um fragmento florestal prioritário para a conservação da Serra do Urubu. 

Com 300ha, o fragmento está rodeado por uma série de outros pequenos 

remanescentes florestais, como o fragmento Gigante.Esses dois fragmentos são 

propriedade da Destilaria São Luiz, que também é responsável pelo fragmento florestal 

Nabuco. Por isso, estes fragmentos representam áreas estratégicas para a 

conectividade florestal na Serra do Urubu, tendo em vista que o proprietário da 

Destilaria São Luiz é parceiro da AMANE na região. Em dois projetos aprovados 

recentemente pela AMANE, ambos financiados pela Agência Pernambucana de Águas 

e Clima (APAC), Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco (SRHE PE) 

através de editais do Fundo Estadual de Recurso Hídrico (FEHIDRO), está prevista a 

restauração ecológica de 15 ha de matas ciliares, além da recuperação de oito 

nascentes, na área da Destilaria. O projeto Produzindo Água na Serra do Urubu já está 

em andamento e o projeto Floresta e Água: Recuperando nascentes na bacia do rio 

Una ainda está em processo de contratação. Desse modo, é possível planejar em longo 

prazo um corredor ecológico conectando os fragmentos da região.  

4. DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA 

Considerada prioritária para conservação a nível global (i.e. hotspot, 

Mittermeieret al., 2004), a Mata Atlântica possui também ao longo do seu domínio 

áreas consideradas prioritárias a nível regional e local (e.g. MMA, 2002). Ao longo da 

sua área de distribuição, alguns centros de endemismo podem ser percebidos. O 

Centro de Endemismo Pernambuco (CEP), representado pela Floresta Atlântica ao 

norte do Rio São Francisco, com exceção dos encraves de floresta (i.e. brejos de 

altitude) em topos de morro no semi-árido nordestino (Pôrto et al., 2006), é 

considerado o mais degradado, menos conhecido e menos protegido de todo o 

domínio da Mata Atlântica (Silva & Casteleti, 2003). Por isso, foi definido como um 

hotspot (área prioritária para conservação) dentro de um hotspot (Tabarelli& Roda, 

2005), assim como uma das regiões do planeta onde os esforços de conservação são 

mais urgentes (Rodrigueset al., 2004). 



 

 

 

 
Plano de Manejo da RPPN Pedra D’Anta  

 Recife, 2012 
 

 
 
86 

No Estado de Pernambuco, a situação é ainda mais crítica. Apesar do estado de 

Pernambuco somar 76 UCs; a maior parte das unidades de conservação consiste em 

UCs de uso sustentável, pouco restritivas (e.g. Áreas de Proteção Ambiental – APA; 

AMANE, 2012). Além disso, cerca de 90% dos remanescentes florestais do Estado têm 

menos de 10 ha (Ranta et al., 1998); área que, apesar das suas funções ecológicas (e.g. 

aumento da conectividade florestal), é incompatível com a conservação de espécies 

com requerimentos específicos de habitat, como grupos de animais em níveis tróficos 

superiores, que necessitam de grandes áreas florestais (e.g. pequenos e médios 

mamíferos); e grandes árvores que dependem dos serviços destes animais para 

polinização das suas flores e dispersão das suas sementes.  

Neste contexto, o Complexo Florestal da Serra do Urubu representa uma área 

relictual, com remanescentes que servem como testemunho de algumas 

características originais da Mata Atlântica na região. A ocorrência de inúmeras 

espécies de plantas (e.g. Tab. 1; Anexo 3) e, em especial, de aves (Anexo 2) endêmicas 

e ameaçadas de extinção (Tab. 2), em um dos locais menos desenvolvidos do Estado 

de Pernambuco (Tab. 13), ressalta a relevância ecológica da região. Diante desta 

evidente importância para a conservação de biodiversidade, a Serra do Urubu foi 

classificada, no Projeto de Conservação e Utilização Sustentável de Biodiversidade 

(Probio) do Ministério do Meio Ambiente (MMA), como uma área prioritária para 

conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade 

brasileira, de importância extremamente alta (“Complexo Catende”, Portaria 126, de 

27 de maio de 2004). Mais especificamente, o grande número de espécies de aves 

endêmicas e ameaçadas de extinção (veja Roda, 2005), conferiu à região o título de 

uma das 16 IBAs da Mata Atlântica (Bencke et al., 2006), assim como uma “Área de 

Espécies de Aves Endêmicas” (do inglês, Endemic Bird Area). 

Dentre as reservas particulares inseridas na Mata Atlântica do Estado de 

Pernambuco, a RPPN Pedra D’Anta é a segunda maior, com 330 ha; enquanto que a 

RPPN Frei Caneca é a maior, com cerca de 630 ha (AMANE, 2012). Estas duas, no 

entanto, são contínuas, e formam juntas o principal núcleo florestal da Serra do Urubu 

e um dos mais importantes de todo o Estado de Pernambuco (Pôrto et al., 2006), com 

1.000 ha de floresta. Este fragmento florestal é considerado um dos dois últimos 
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abrigos de espécies de aves globalmente ameaçadas de extinção (e.g. Philydor novaesi, 

Myrmotherulasnowi; Roda, 2005). Além das espécies deste grupo, inúmeras espécies 

de plantas raras (veja acima, 1.5. Vegetação) (Tab. 1); assim como espécies de animais 

raras e indicadoras de qualidade ambiental (veja Siqueira-Filho et al., 2008), foram 

observadas neste fragmento florestal, ressaltando a sua significância para conservação 

da biodiversidade e dos serviços ambientais da Mata Atlântica e, em especial, do 

Centro de Endemismo Pernambuco. 

Além da biodiversidade singular da RPPN Pedra D’anta, o amplo trabalho de 

mobilização, educação, sensibilização e capacitação, promovido pelas instituições 

responsáveis pela gestão da Unidade (i.e. SAVE-Brasil e AMANE) com a população do 

entorno, são essenciais para o desenvolvimento sustentável do Complexo Florestal da 

Serra do Urubu, e representam um modelo a ser replicado ao longo da Mata Atlântica 

do Nordeste. 
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PARTE C 

PLANEJAMENTO 

Com base no exposto no diagnóstico, e nos anseios da instituição proprietária, este 

item apresenta o planejamento da RPPN Pedra D’Anta. Sua elaboração parte do 

pressuposto de que, para o sucesso de qualquer ação de conservação, faz-se 

necessário o seu devido planejamento, com a articulação a outras iniciativas locais, e a 

definição de um objetivo comum, prioridades e metas. Com isto, espera-se organizar a 

gestão da RPPN e promover a conservação do Complexo Florestal da Serra do Urubu 

de forma mais eficaz, auxiliando na captação e aplicação de recursos para atividades 

prioritárias. 

Basicamente, o planejamento de uma UC consiste no estabelecimento dos seus 

objetivos de manejo, do zoneamento (i.e. a definição das possibilidades e restrições de 

uso de cada espaço da unidade); e das propostas de ação, especificadas nos programas 

de manejo. Por fim, as atividades que já possuem um planejamento mais detalhado 

estão apresentadas nos projetos específicos, e o cronograma físico-financeiro resume 

as atividades definidas nos programas de manejo, especificando o período de 

execução e uma estimativa de custo de cada uma delas, além do custo total para a 

implementação do Plano de Manejo. 

Assim como em Unidades de Conservação de proteção integral (Galante et al., 

2002), o planejamento de uma RPPN se caracteriza como um processo contínuo, 

gradativo e flexível (Ferreira et al., 2004). Isto porque a realidade local e regional de 

uma UC está em constante transformação, de forma que o seu planejamento deve ser 

adaptado ao longo do tempo. O caráter contínuo sugere que o processo de 

planejamento não representa um fim por si só. Ou seja, com a implementação das 

atividades aqui planejadas, um novo planejamento deve ser realizado, a partir da 

incorporação de novas informações e experiências obtidas nesta primeira etapa, ao 

longo de um ciclo de manejo adaptativo (veja Hockings et al., 2004). Com isto, o Plano 

é também gradativo, pois permite um aprofundamento e aperfeiçoamento do 
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planejamento com o tempo, à medida que o grau de conhecimento sobre a UC 

aumenta. Como são admitidas alterações em atividades específicas sem que seja 

necessária a revisão de todo documento, o planejamento é também considerado 

flexível. 

A critério do proprietário, o planejamento de uma RPPN pode ser também 

participativo (Ferreira et al., 2004). Como a SAVE-Brasil e a AMANE almejam integrar a 

população local à RPPN Pedra D’anta, visando a sua sensibilização para a conservação 

de biodiversidade, este caráter do planejamento foi também adotado neste Plano. 

Neste sentido, após a definição de uma proposta inicial de planejamento, foi realizado 

um seminário com a população local (Fig. 44) para divulgação e consolidação das 

propostas de zoneamento e de ações de manejo. Nesta ocasião, foram também 

identificadas, com a ajuda da população local, por meio de metodologias 

participativas, oportunidades e ameaças para a conservação da região, que auxiliaram 

na complementação de algumas ações nos programas de manejo. 

FIGURA 44 Fotos do seminário promovido com atores locais para divulgação, discussão e 
consolidação da proposta de planejamento da RPPN Pedra D’Anta, em Lagoa dos Gatos, 
Pernambuco. 
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1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE MANEJO 

Na definição dos objetivos de uma RPPN, é preciso considerar, em primeiro lugar, o 

objetivo primordial desta categoria de manejo, que é a conservação de biodiversidade; 

e as atividades permitidas, de acordo com o SNUC; isto é, pesquisas científicas e 

visitações de baixo impacto, com fins educacionais ou recreativos. Além dessas 

definições legais, Dourojeanni (2003) considera que um plano de manejo deve ser 

baseado na realidade da UC, de maneira a se escolher as estratégias que melhor 

viabilizem o cumprimento dos objetivos que a legislação prevê para a categoria. Assim, 

com base na legislação competente, nas especificidades da unidade e nos anseios das 

instituições responsáveis pela sua gestão, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos de manejo da RPPN Pedra D’Anta: 

 Contribuir para a conservação de uma das regiões mais degradadas, menos 

conhecidas e menos protegidas da Mata Atlântica: o Centro de Endemismo 

Pernambuco; 

 Contribuir para a consolidação da Serra do Urubu como uma área piloto no 

planejamento do Corredor de Biodiversidade do Nordeste, e para o 

estabelecimento da Área Focal Murici-Urubu; 

 Proteger e monitorar uma das 16 Áreas Importantes para a Conservação de 

Aves (Important Bird Area – IBA) da Mata Atlântica; 

 Garantir a conservação de um dos remanescentes florestais mais 

representativos da Mata Atlântica do Nordeste; 

 Proteger espécies raras e ameaçadas de extinção observadas na RPPN Pedra 

D’Anta, em especial as espécies criticamente ameaçadas da avifauna local: o 

Gavião-de-pescoço-branco (Leptodon forbesi), a Choquinha-de-alagoas 

(Myrmotherula snowi) e o Limpa-folha-do-nordeste (Philydor novaesi); 

 Contribuir para a proteção de outras sete espécies de aves, globalmente 

ameaçadas de extinção, observadas na Serra do Urubu: Apuim-de-cauda-

amarela (Touit surdus), Zidedê-do-nordeste (Terenura sicki), Formigueiro-de-
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cauda-ruiva (Myrmeciza ruficauda), Tatac (Synallaxis infuscata), Maria-do-

nordeste (Hemitriccus mirandae), Cara-pintada (Phylloscartes cecilae) e Pintor-

verdadeiro (Tangara fastuosa); 

 Proteger e recuperar microbacias da Bacia do Rio Una; 

 Restaurar áreas degradadas e propiciar a conexão entre remanescentes 

florestais do Complexo Florestal da Serra do Urubu, favorecendo o fluxo gênico 

entre populações de espécies animais e vegetais; 

 Promover atividades de educação socioambiental na RPPN e no seu entorno, 

visando a sensibilização da população local para a conservação da 

biodiversidade e dos serviços ambientais da região; 

 Promover atividades de capacitação em atividades econômicas sustentáveis 

(e.g. produção de mudas florestais), visando a promoção de alternativas de 

renda para a população local, e assim a redução de pressões sobre recursos 

florestais (e.g. madeira e lenha); 

 Incentivar e subsidiar pesquisas científicas na RPPN e no seu entorno, de forma 

a aperfeiçoar o manejo da Unidade e desenvolver novas estratégias de 

conservação na região ao longo do tempo; 

 Fortalecer o papel das RPPN na conservação de biodiversidade, dialogando e 

integrando esforços com outras reservas particulares da região. 

Para atingir esses objetivos de forma harmônica e eficaz, foram definidas algumas 

normas gerais de uso da RPPN Pedra D’Anta: 

 O acesso à Fazenda e à RPPN Pedra D’Anta deve ser previamente autorizado e 

agendado com os proprietários; 

 O acesso à RPPN Pedra D’Anta só deve ser feito com o acompanhamento de um 

funcionário da Reserva. 

 A captura e/ou coleta espécies da fauna e flora só será permitida em casos que 

se justifiquem por fins científicos, com baixo impacto, quando devidamente 

autorizado pelos proprietários e pelo órgão ambiental responsável; 
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 O desenvolvimento de pesquisas científicas na RPPN será permitido somente 

quando estas fizerem parte de projetos de pesquisa, sob a coordenação de um 

pesquisador devidamente cadastrado no SISBIO; 

 Para a realização de pesquisas, os projetos devem ser submetidos à 

administração da Unidade, e os pesquisadores devem assinar um termo de 

conduta, se comprometendo a fornecer resultados da pesquisa e 

recomendações de manejo à gestão da RPPN; 

 É proibido o porte de armas e instrumentos para caça ou pesca; 

 É proibida a introdução de espécies exóticas invasoras; 

 Não é permitida a entrada de animais domésticos na RPPN; 

 A introdução ou reintrodução de espécies só será permitida quando 

devidamente autorizado pelo órgão ambiental responsável, mediante avaliação 

de riscos; 

 É vedada a construção de infraestruturas que não sejam de interesse da RPPN, e 

representem uma ameaça à Unidade, como rodovias, barragens, aquedutos, 

linhas de transmissão, dentre outras; 

 O monitoramento da biodiversidade e da gestão da RPPN Pedra D’anta deve ser 

contínuo e sistemático, de maneira a avaliar a efetividade e aperfeiçoar as ações 

de conservação, ao longo de um ciclo de manejo adaptativo. 

2.  ZONEAMENTO 

Após a definição dos objetivos de manejo da RPPN Pedra D’Anta, algumas 

estratégias devem ser traçadas para alcança-los. No zoneamento, áreas específicas da 

RPPN, com objetivos, características ecológicas e potencialidades similares, são 

agrupadas em zonas de manejo. Para cada uma dessas zonas, normas próprias e 

atividades específicas são definidas. Esta técnica de ordenamento territorial visa, 

basicamente, facilitar a gestão da UC, de forma que os seus objetivos possam ser 

alcançados de forma harmônica e eficaz (Ferreira et al., 2004). 
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Para a definição das zonas de manejo, alguns critérios são sugeridos, incluindo 

aqueles indicativos de valores para a conservação (e.g. riqueza de espécies, presença 

de espécies raras e/ou ameaçadas) e os indicativos de vocação para uso (e.g. potencial 

de visitação e presença de infraestruturas) (veja Ferreira et al., 2004). A definição dos 

critérios a serem utilizados, no entanto, depende do foco da gestão de cada UC. 

Aqui, as zonas foram definidas, principalmente, com base em aspectos da 

vegetação e da ocorrência de algumas espécies da avifauna da RPPN Pedra D’Anta. O 

diagnóstico da vegetação (veja acima, 1.5. Vegetação) permitiu identificar o estado de 

conservação de diferentes sítios ao longo do remanescente florestal que constitui a 

RPPN. Com o cruzamento dessas informações e dos dados de distribuição das espécies 

de aves endêmicas e ameaçadas de extinção (Veja Tab. 2, Fig. 20), foram identificadas 

áreas prioritárias para a conservação de biodiversidade na RPPN Pedra D’Anta (Fig. 45). 

Isto serviu de base para a delimitação de algumas zonas, e proposição de ações (e.g. de 

fiscalização) nos programas de manejo (veja abaixo).  

Além da RPPN propriamente dita, as demais áreas da Fazenda Pedra D’Anta 

também foram consideradas na definição do zoneamento (Fig. 45), visto que estas 

exercem influência direta sobre a UC, e suportam outras atividades de conservação 

(e.g. restauração florestal) que também devem ser planejadas. Desta forma, com base 

nos critérios supracitados, e em discussões entre técnicos da SAVE-Brasil e da AMANE, 

foram definidas as zonas de manejo da RPPN Pedra D’Anta (Tab. 16, Fig. 45).  

Zona de Manejo Área (ha) % da RPPN % da Fazenda 

Zona Silvestre 101 31% 27,97% 

Zona de Proteção 201,48 61,95% 55,79% 

Zona de Recuperação 55,85 17,09% 14,46% 

Zona de Visitação e Administração 2,8 n.a. 0,77% 

TABELA 16. Área e proporção das zonas de manejo em relação à área total da RPPN e da Fazenda Pedra 

D’anta. n.a = não se aplica. 
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FIGURA 45 Mapa de Zoneamento da RPPN Pedra D’anta, no município de Lagoa dos Gatos, 

Pernambuco. 
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2.1  ZONA SILVESTRE 

As áreas em estágio avançado de regeneração (Fig. 45), onde também são observadas 

com maior frequência espécies de árvores e aves raras e ameaçadas de extinção, são 

consideradas as áreas núcleo da Reserva (Fig. 45), com baixo nível de perturbação e 

prioritárias para a conservação de biodiversidade. Estas áreas constituem a Zona Silvestre, 

com 101 hectares, representando 31 % da RPPN e cerca de 28 % da Fazenda Pedra D’Anta 

(Tab. 16, Fig. 45). Dentre as áreas inventariadas no diagnóstico da vegetação da RPPN Pedra 

D’Anta, a maior parte das áreas de floresta madura (FMA), assim como as áreas de várzea 

(VAZ) (veja acima, Fig. 13), fazem parte desta Zona, e têm objetivos e normas comuns.  

A Zona Silvestre está localizada nos limites Sul e Sudeste da RPPN Pedra D’Anta (Fig. 

45), onde estão os trechos de floresta mais conservados da Unidade. A trilha de visitação e a 

propriedade vizinha, RPPN Frei Caneca, delimitam perfeitamente a Zona. Há também uma 

trilha no interior da Zona Silvestre (Fig. 45), mas esta deve ser utilizada apenas com fins de 

pesquisa e fiscalização. Ao longo da trilha de visitação, placas devem orientar os visitantes a 

não acessarem esta Zona pela trilha de fiscalização, restringindo o acesso às demais zonas da 

Unidade.  

De forma consistente com as análises aqui propostas para a definição do zoneamento, 

a área da RPPN Frei Caneca em contato direto com a RPPN Pedra D’Anta também representa 

a Zona Silvestre da Unidade (veja Siqueira-Filho et al., 2008; Fig. 45), considerada prioritária 

para a conservação da biodiversidade. Desta forma, um grande núcleo florestal, com 

características ecológicas e objetivos de manejo semelhantes, ocorre nessa área. 

Objetivos 

- Conservação das áreas de maior relevância ecológica da RPPN Pedra D’Anta; 

- Proteção de espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção; 

- Monitoramento da biodiversidade do Complexo Florestal da Serra do Urubu; 

- Incentivo ao desenvolvimento científico com fins de manejo dos recursos naturais da RPPN 

e de todo o Complexo Florestal da Serra do Urubu. 
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Normas/ações 

- As únicas atividades permitidas serão aquelas indispensáveis à proteção, pesquisa e 

monitoramento da biodiversidade local; 

- A instalação de infraestruturas só será admitida quando imprescindível à realização de 

alguma dessas atividades, de acordo com avaliação da administração da RPPN; 

- O desenvolvimento de pesquisas científicas nesta Zona será permitido apenas quando 

estas estiverem diretamente relacionadas, e possam contribuir para o manejo da RPPN; 

- Pesquisas científicas que envolvam a captura e/ou coleta de recursos biológicos só serão 

permitidas quando forem de grande relevância para o manejo da Unidade, de acordo com a 

avaliação da administração da RPPN;  

- Placas indicativas devem ser instaladas na entrada da trilha de fiscalização que cruza esta 

Zona, de forma a orientar e garantir que eventuais visitantes não acessem esta área, 

restringindo o seu acesso à trilha de visitação e à Zona de Proteção (Fig. 45); 

- As ações de fiscalização devem ser permanentes e sistemáticas, de acordo com o Programa 

de Proteção; 

- Devem ser instaladas, com o mínimo de impacto, parcelas permanentes para a realização 

de pesquisas ecológicas de longa duração, que devem subsidiar o monitoramento da 

biodiversidade local, e assim da efetividade de manejo da RPPN; 

- A abertura de trilhas para a fiscalização desta Zona deve ocorrer em locais estáveis, pouco 

íngremes, sem a retirada da serapilheira e com o mínimo de impacto possível; 

- Nas trilhas de fiscalização, canais de drenagem devem ser construídos para conter 

processos erosivos; 

- Não será permitida a introdução ou reintrodução de espécies da fauna e flora; 

- É vedado o uso de veículos, incluindo aqueles de tração animal. 

Critérios utilizados: Riqueza de espécies de plantas e de aves; estrutura da vegetação, 

ocorrência de espécies raras e ameaçadas de extinção. 



 

 

 

 
Plano de Manejo da RPPN Pedra D’Anta  

 Recife, 2012 
 

 
 
97 

2.1. ZONA DE PROTEÇÃO 

As áreas de floresta da RPPN Pedra D’Anta que apresentam maior histórico de 

perturbação em relação à Zona Silvestre, mas que ainda mantêm processos ecológicos 

importantes para a conservação da biodiversidade local, compõem a Zona de Proteção (Fig. 

45). Com 201,48 hectares, que representam quase 62 % da área total da RPPN e 55,79 % da 

Fazenda Pedra D’Anta (Tab. 16), a Zona de Proteção é formada por áreas em estágio 

intermediário de regeneração. Além das atividades de proteção e pesquisa, permitidas na 

Zona Silvestre, são admitidas nesta Zona visitações de baixo impacto, com fins educacionais 

ou de turismo ecológico (e.g. birdwatching). Podem ser instaladas, com o mínimo de 

impacto possível, infra-estruturas para atividades de fiscalização e pesquisa, mas as 

atividades de turismo devem se limitar à observação da vida silvestre, com trilhas educativas 

de interpretação ambiental. 

Parte da Zona de Proteção foi utilizada para a agropecuária, ou sofreu intensa exploração 

de madeira para a produção de carvão, estando em processo de regeneração há cerca de 10 

anos. Este histórico é evidente na área denominada no diagnóstico da vegetação como “SUC 

2” (veja acima, Fig. 13), localizada no centro da RPPN, próxima à trilha de visitação. Nesta 

área específica, a retirada de fatores de degradação (e.g. espécies de gramíneas exóticas 

invasoras) deve ser constante, e devem ser estimuladas atividades e pesquisas que 

favoreçam o avanço da regeneração florestal, como o enriquecimento com espécies vegetais 

arbóreas, e com outras formas de vida (e.g. epífitas) que estão ausentes na maior parte 

desta Zona. Tendo em vista este processo de recuperação, a delimitação desta Zona deve ser 

constantemente revisada, visto que, com o avanço da regeneração, algumas áreas podem 

passar a fazer parte da Zona Silvestre. 

Além desta área em processo de regeneração, algumas áreas da Zona de Proteção 

(FMA1 e FMA5; Fig. 13) se apresentam em estágios mais avançados de regeneração, sendo 

importantes sítios para atividades de birdwatching e visitas de caráter educacional. Isto 

porque, nestas áreas, os visitantes podem contemplar uma riqueza maior de espécies, bem 

como vegetações mais exuberantes, em relação às demais áreas de visitação da RPPN.  

A trilha principal de visitação, que cruza a RPPN, representa um limite claro da Zona de 

Proteção, que a separa da Zona Silvestre (Fig. 45). Ao sul e leste desta trilha, está localizada a 

Zona Silvestre, enquanto que ao norte e oeste da mesma, está a Zona de Proteção (Fig. 45). 
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Nestes limites, placas indicativas devem ser mantidas com orientações a respeito dos limites 

e das normas de uso de cada zona de manejo. 

Objetivos  

- Conservar a diversidade biológica da RPPN Pedra D’anta; 

- Propiciar o avanço da regeneração florestal em áreas com histórico relativamente recente 

de perturbação; 

- Estimular o desenvolvimento científico, de forma a favorecer o manejo da biodiversidade 

da RPPN Pedra D’anta e de todo o Complexo Florestal da Serra do Urubu; 

- Promover o contato de visitantes com áreas de floresta madura que são um referencial, e 

representam um testemunho de condições originais da Mata Atlântica na região; 

- Estimular o desenvolvimento de atividades de turismo científico (e.g. birdwatching) e de 

educação, sensibilização e interpretação ambiental. 

Normas/ações 

- São permitidas atividades de fiscalização, pesquisa, monitoramento e turismo de baixo 

impacto, ou “primitivo” (i.e. de observação da vida silvestre); 

- A instalação de infraestruturas deve se limitar àquelas indispensáveis às atividades de 

pesquisa e fiscalização; 

- As visitações devem ser sempre guiadas por funcionários da RPPN, que devem orientar os 

visitantes a respeito dos limites de acesso e normas de uso; 

- Manter placas educativas e trilhas interpretativas de educação ambiental, de acordo com o 

Programa de Visitação; 

- Nas trilhas interpretativas, as espécies de árvores dominantes, raras e/ou ameaçadas de 

extinção devem ser identificadas em placas, com o nome popular, científico e outras 

informações relevantes das espécies; 

- Ao longo da trilha de visitação (Fig. 45), devem ser instalados pontos de coleta de resíduos, 

para evitar o descarte de materiais no solo por visitantes; 

- A vigilância deverá ser periódica e sistemática, de acordo com o Programa de Proteção; 

- Não é permitido o acesso à Zona com veículos de qualquer natureza. 
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Critérios utilizados: Riqueza de espécies, estrutura da vegetação, presença de sítios com alto 

potencial de visitação e baixa vulnerabilidade ambiental. 

2.2. ZONA DE RECUPERAÇÃO 

Entre os anos de 2009 e 2012, iniciou-se a restauração ecológica de 30 ha do antigo 

pasto da Fazenda Pedra D’Anta (veja acima, Caracterização da Propriedade), e fazem parte 

da Zona de Recuperação (Sub-Zona 1, Fig. 45). Além desta área, parte do remanescente 

florestal (veja “SUC 1”; Fig. 13) da RPPN Pedra D’Anta apresenta um longo histórico de 

degradação, estando em estágio inicial de regeneração. Assim, esta área, com 22,7 ha (7% 

da RPPN Pedra D’Anta) também demanda ações de recuperação (e.g. isolamento e controle 

de fatores de degradação), e, por isso, representa a Sub-Zona 2 da Zona de Recuperação 

(Fig. 45). Com isto, a Zona de Recuperação totaliza 55,85 ha, representando 14,46% da 

Fazenda Pedra D’Anta (Tab. 16). 

A Sub-Zona 2, no interior da RPPN, está localizada em antigas “caieiras”, utilizadas para 

produzir carvão, onde a floresta sofreu grande impacto em sua estrutura por causa do corte 

seletivo ou raso. Nesses trechos a floresta apresenta baixa riqueza de espécies, e é 

dominada por árvores pioneiras (Anexo 4) e/ou exóticas (Fig. 14), algumas das quais com 

forte potencial invasor (veja acima, 1.4. Vegetação). Além disso, outras formas de vida, como 

epífitas, estão praticamente ausentes nesta área. O controle de fatores de degradação e o 

enriquecimento de espécies são, desta forma, ações primordiais nesta Zona. 

Objetivos  

- ampliar em 30ha a RPPN, incluindo a sub-Zona de recuperação I; 

- Restaurar áreas de Mata Atlântica historicamente degradadas, em uma área prioritária 

para conservação; 

- Induzir a regeneração natural e enriquecer áreas florestais que sofreram intensa extração 

de recursos florestais; 

- Cumprir os objetivos do Pacto pela Restauração (www.pactomataatlantica.org.br); 

- Servir como modelo de restauração florestal com alta diversidade na Serra do Urubu, e em 

toda a Mata Atlântica do Nordeste; 

http://www.pactomataatlantica.org.br/
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- Funcionar como espaço de disseminação de experiências, através de vivências e 

capacitações em restauração florestal. 

Normas/ações 

- São permitidas nesta Zona apenas pesquisas e visitações de caráter educacional, além das 

atividades e infraestruturas com fins de restauração; 

- Todas as ações de restauração devem seguir os princípios e orientações do Referencial 

Teórico do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica (Rodrigues et al., 2009); 

- Manter toda a Zona de Recuperação isolada, de preferência com o uso de cercas vivas de 

espécies nativas; 

- A retirada de fatores de degradação (e.g. espécies de gramíneas exóticas invasoras, 

formigas cortadeiras) deve ser constante; 

- Na Sub-Zona 1 (Fig. 45), a restauração deve se basear no plantio de mudas florestais; 

- A seleção de mudas florestais para o plantio deve se basear na lista de espécies observada 

na região em cada tipo de habitat (Anexo 6), e na lista de espécies indicada no Guia Prático 

de Reflorestamento com Alta Diversidade (Costa et al., 2008) para a sub-região em que a 

RPPN está inserida;  

- Na Sub-Zona 2 (Fig. 45), as ações de restauração devem se reter à indução da regeneração, 

com o controle de fatores de degradação e enriquecimento por transplante de mudas e de 

epífitas do fragmento;  

- As áreas de restauração na Sub-Zona 1 (Fig. 45) devem ser monitoradas e as ações 

adaptadas anualmente, seguindo o modelo do Protocolo de Monitoramento de Programas e 

Projetos de Restauração Florestal, do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica (Pacto, 

2011); 

Critérios utilizados: Estado de conservação, presença de espécies exóticas invasoras e outros 

fatores de degradação. 

2.3. ZONA DE ADMINISTRAÇÃO E VISITAÇÃO 

Com apenas 2,8 hectares, totalmente fora dos limites da RPPN, a Zona de Administração 

e Visitação (Fig. 45) cobre 0,77 % da Fazenda Pedra D’Anta (Tab. 16). Apesar de estar fora 
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dos seus limites, esta Zona serve operacionalmente à RPPN Pedra D’Anta. É nesta área onde 

são encontradas as diversas edificações (e.g. sede da RPPN e antigas ruínas, Fig. 24 e 25) e 

infraestruturas (e.g. viveiro florestal, Fig. 27) para o manejo de toda a Fazenda Pedra D’Anta. 

Desta forma, as atividades administrativas também se concentram nesta área, o que justifica 

a sua classificação nesta Zona.  

No local da antiga Casa Grande da Fazenda Pedra Dantas, hoje só restam partes do piso e 

fundação, há a expectativa de se construir, mantendo ao máximo a estrutura original da 

edificação, um alojamento para pesquisadores; enquanto que, entre a sede da RPPN e as 

ruínas da antiga capela (Fig. 24), espera-se construir um centro de visitantes, com espaço 

adequado para as atividades de educação e capacitação da SAVE-Brasil e da AMANE. A 

antiga capela (Fig. 24) também deve ser reformada, e pode ser um importante espaço de 

integração comunitária e parceria com a Igreja Católica.  

Além disto, junto a essas edificações pode ser observada uma torre (Fig. 25), que 

representa parte da antiga caldeira da Engenho Pedra Dantas. Do ponto mais alto desta 

torre, pode-se observar toda a RPPN e grande parte da Serra do Urubu. Desta forma, com 

algumas adaptações de segurança, esta torre pode se transformar em um importante 

atrativo turístico, em especial para atividades de birdwatching, que representam o principal 

atrativo da Serra do Urubu.  

Por conter, além das estruturas administrativas (e.g. sede da RPPN), todas essas 

infraestruturas e serviços para visitantes, esta área foi denominada como Zona de 

Administração e Visitação (Fig. 45). Como foi exposto na definição das demais zonas, no 

entanto, atividades de visitação são também permitidas e planejadas em outras áreas da 

Fazenda Pedra D’Anta. Todavia, nesta Zona o uso por visitantes pode ser mais intenso, com 

menos restrições. 

A trilha de visitação (Fig. 45) que cruza a RPPN também representa um importante 

espaço para atividades turísticas. Entretanto, os objetivos e as normas desta área se 

assemelham mais às da Zona de Proteção (veja acima). Além das áreas propostas para 

visitação na Fazenda Pedra D’anta, o entorno imediato da propriedade também tem forte 

potencial turístico. No Assentamento rural adjacente à RPPN, por exemplo, há um grande 

açude, onde pode ser contemplada uma paisagem de grande beleza cênica, além de ser 

também um local adequado para a observação de aves. 
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Além dos espaços administrativos e essencialmente turísticos, esta Zona abrange 

também um pequeno Sistema Agroflorestal (SAF) (Fig. 42). Este SAF foi planejado e 

implementado pela SAVE-Brasil e AMANE, no âmbito do projeto Corredor de Biodiversidade 

do Nordeste. O objetivo é que esta área sirva como referência, visando a transição do 

modelo de produção tradicional usado pelos moradores do entorno, para um alternativo, 

agroecológico, mais diversificado e com condições ambientais mais similares a áreas de 

floresta.  

Objetivos  

- Manutenção das infraestruturas e dos serviços administrativos da Fazenda Pedra D’Anta; 

- Recepção e alojamento de pesquisadores e outros visitantes; 

- Estímulo a pesquisa e visitação orientada; 

- Estímulo a visitação de observadores de aves; 

- Disseminação da agroecologia como modelo alternativo de produção. 

Normas/ações 

- A fiscalização deve ser permanente, visando a segurança de eventuais visitantes; 

- Registrar, diariamente, as principais atividades ocorridas na RPPN, em um livro de 

ocorrência; 

- As edificações e infraestruturas devem ser constantemente avaliadas e, quando necessário, 

reformadas; 

- A implementação de infraestruturas e construção de novas edificações deve priorizar a 

utilização de tecnologias de baixo impacto, sempre em harmonia com o ambiente;  

- Manter os acessos à RPPN sempre em bom estado de conservação; 

- Realizar o manejo adequado dos resíduos sólidos orgânicos e recicláveis produzidos na 

RPPN, de acordo com o Programa de Proteção; 

- Realizar o manejo constante do SAF, seguindo os princípios da agroecologia. 

Critérios utilizados: Estado de conservação (área “antropizada”), presença de infraestruturas 

administrativas. 
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3. PROGRAMAS DE MANEJO  

Com base nos objetivos específicos e no Zoneamento da UC, os programas de manejo 

apresentam as principais atividades que devem ser realizadas para garantir a implementação 

da RPPN Pedra D’Anta de forma efetiva. Cada programa agrupa atividades e normas 

relacionadas a diferentes temas, de acordo com a classificação proposta por Ferreira et al. 

(2004).  

Para a efetiva implementação dos programas de manejo previstos neste Plano há que se 

realizar uma oficina com técnicos da AMANE e SAVE Brasil, envolvendo ainda alguns atores 

chaves como prefeituras e algumas secretarias de estado, ONGs locais e proprietários de 

terra, com o objetivo de detalhar no nível de projetos os programas propostos. A justificativa 

para o envolvimento de público mais amplo que extrapole os limites da RPPN é a 

necessidade de realização de ações articuladas e integradas que venham a melhorar acessos, 

comunicação e captação de recursos para a implementação da RPPN, assim como estimular 

outros proprietários locais a também estabelecer unidades de conservação privadas. 

Essa oficina deve acontecer em 3 dias consecutivos, sendo moderada por especialista 

em planejamento de maneira a que, ao final do período, a AMANE e SAVE Brasil possam 

dedicar atenção ás propostas apresentadas, elaborar orçamento e estratégia de captação de 

recursos para a sua implementação. 

3.1. PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO 

Para que a RPPN Pedra D’Anta funcione adequadamente, de tal forma que seja viável a 

implementação das demais ações deste Plano, é fundamental que sejam definidos e 

organizados os recursos físicos e humanos necessários para a gestão da UC. Além da 

estrutura, física e humana, da RPPN, é preciso também definir a sua dinâmica de 

administração e de monitoramento das ações de manejo. É o que se propõe com o 

Programa de Administração, apresentado adiante, em três subprogramas. 

SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS 

Atividades e normas 

1. Elaborar e implementar projetos de arquitetura para restauração das edificações da 

Fazenda Pedra D’Anta. 
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 Aproveitar o máximo das estruturas e ruínas já existentes, buscando assim preservar 

a memória do lugar; 

 Priorizar a adoção de técnicas de construção com baixo impacto ambiental, como as 

utilizadas pela bioconstrução; 

 Integrar as edificações com o meio através do reaproveitamento de água, 

armazenamento de água da chuva, iluminação e ventilação natural; 

 Planejar e implementar as seguintes edificações, com base no Plano Básico de 

Agenciamento das instalações físicas da RPPN Pedra D´Anta (conforme figura 67):  

◦ Alojamento para pesquisadores e visitantes – ocupando área de 100 m², com o 

seguinte programa: sala, 2 quartos, 2 banheiros, cozinha, depósito e terraço. 

Espaço destinado a hospedagem de pesquisadores e visitantes. O que pode 

proporcionar ainda alguma renda para a manutenção da RPPN; 

◦ Viveiro de mudas – espaço localizado na lateral da edificação existente, onde 

mora o funcionário da SAVE Brasil, ocupando área de 1ha. Deve prever espaço 

para deposição de insumos para produção de mudas; canteiros para mudas 

produzidas (15 canteiros de 1m x 8m) e semeadura; almoxarifado (pequena 

edificação já existente que deve ser ampliada) para armazenamento de materiais 

necessários a produção de mudas e gestão da propriedade; edificação com cerca 

de 60m² contendo: 2 banheiros, 1 cozinha, 1 espaço para produção de mudas e 1 

sala para armazenamento de sementes. 

◦ Capela – cobrindo área de cerca de 30m², hoje reduzida a algumas paredes 

laterais e parte do altar, a capela precisa ser quase totalmente erguida, buscando 

manter a mesma estrutura pré-existente. Espaço deve proporcionar a celebração 

de missas e encontros com o pároco de Lagoa dos Gatos. 

◦ Núcleo de recepção e mobilização – área parcialmente demolida, apenas com 

paredes laterais e torre de antigo engenho, com área aproximada de 150m². O 

espaço deve ser restaurado para uso de recepção para visitantes, deve abrigar 

uma exposição permanente sobre a biodiversidade local, com destaque para a 
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avifauna endêmica e ameaçada da RPPN  e entorno. A torre deve ser restaurada 

para uso como mirante 

◦ Espaço de Vivencias Ambientais – antiga escola existente na propriedade, com 

área aproxidad de 120m², o espaço deve ser restaurado para abrigar um Centro 

de Educação Ambiental integrado ao CEC Lagoa dos Gatos, onde possam 

acontecer atividades permanentes de educação continuada com a comunidade 

local; 
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Figura 67. Anteprojeto de Agenciamento das Estruturas da Fazenda Pedra D’Anta. 
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2. Manter as estradas de acesso à Fazenda Pedra D’Anta. 

 Elaborar projeto de estrada contemplando os mirantes e arborização existente, 

inspirada no modelo de Estradas Parque, com caráter educativo, demonstrativo da 

história do lugar a partir das paisagens encontradas, seus usos e ocupação. 

Envolvendo prefeituras locais e governo estadual; 

 Propor que o desenho do projeto da estrada propicie a conservação dos corpos 

hídricos da região; 

 Buscar parceria com as prefeituras da região para a construção de canaletas de 

escoamento nos trechos com maior acumulo de água da chuva; 

 Sinalizar em pontos estratégicos o caminho para a RPPN Pedra D'Anta, com placas 

educativas, informativas sobre a biodiversidade local; 

3. Estruturar e manter trilhas de visitação e fiscalização. 

 Manter as trilhas sempre sinalizadas e visíveis aos visitantes e pesquisadores; 

 Identificar pontos de acesso à RPPN e intensificar a fiscalização nestes locais;  

 Evitar a realizacã̧o de atividades de manutencã̧o em periódos chuvosos e em épocas 

de grande visitacã̧o;  

 Estabelecer um número de visitantes mensais e diários que seja compatível com a 

vocação da Reserva, visando a proteção da biodiversidade e a capacidade de suporte 

das trilhas, evitando assim erosão e pisoteio excessivo na vegetação. 

 
4. Adquirir e instalar equipamentos para a administração da RPPN Pedra D’Anta. 

 Adquirir equipamentos de irão auxliar a gestão e registro de ocorrências nas RPPN, 

como máquina fotográfica digital, aparelho de GPS, rádios comunicadores; 

5. Implementar um sistema de gestão de resíduos sólidos. 
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 Elaborar um programa para a gestão dos resíduos sólidos na Serra do Urubu, a ser 

implementado no CEC Lagoa dos Gatos, envolvendo prefeituras de Jaqueira, Lagoa 

dos Gatos e São Benedito do Sul, sendo liderado pelo grupo de jovens monitores; 

 Elaborar material informativo sobre a disposição de resíduos sólidos para distribuição 

em escolas locais e comunidade moradora do entorno da RPPN;  

 Instalar e manter pontos de coleta seletiva, e um depósito para resíduos sólidos 

recicláveis, que devem ser destinados semanalmente a algum ponto de coleta da 

prefeitura, ou, preferencialmente, a alguma cooperativa de catadores de lixo da 

região; 

 Realizar a compostagem dos resíduos sólidos produzidos na propriedade, e utilizar o 

composto produzido na produção de mudas e no SAF; 

SUBPROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS 

Atividades e normas 

1. Avaliar e redefinir o quadro de funcionários da RPPN Pedra D’Anta 

 Planejar a médio e longo prazo as necessidades de mão-de-obra para manejar e gerir 

a RPPN, envidando esforços de captação de recursos para sua efetiva instalação; 

2. Elaborar e implementar um plano de capacitação continuada para os funcionários da 

RPPN Pedra D'Anta 

 Priorizar treinamentos que contemplem as atividades previstas nos programas de 
manejo deste Plano de Manejo; 

 Realizar oficinas de sensibilização para os funcionários com enfoque em questões 
ambientais voltadas à proteção de recursos hídricos e biodiversidade; 

 Realizar treinamento para uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
 
3. Adquirir equipamentos de proteção individual (EPI) para os funcionários da RPPN. 

 Adquirir equipamentos de segurança adequados para cada atividade realizada; 

 Personalizar o fardamento dos trabalhadores envolvidos na gestão e manejos da 
RPPN Pedra D'Anta;  
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SUBPROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Atividades e normas 

1. Estruturar a administração da RPPN Pedra D'Anta. 

 Definir papéis e responsabilidades para integrantes da equipe de gestão da RPPN; 

2. Implantar sistema de monitoramento de atividades. 

 Definir metologia e elaborar sistema de monitoramento das atividades de gestão da 
RPPN; 

 Elaborar formulários para relatar as atividades de gestão da RPPN (fiscalização, 
pesquisas, visitação, restauração, etc.); 

 Realizar encontros periódicos para acompanhamento do sistema de monitoramento. 

3.2. PROGRAMA DE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

Este programa visa estabelecer rotinas e normas para a implementação de um 

sistema de proteção e fiscalização que seja eficiente e eficaz.  

Há um longo tempo não ocorrem invasões na área da RPPN Pedra D’Anta. Entretanto, 

para garantir a conservação da biodiversidade local e o bem estar do público visitante, é 

necessário que as áreas da Fazenda e da RPPN sejam devidamente delimitadas, cercadas e 

sinalizadas; e que as atividades de proteção e fiscalização desenvolvidas sejam ampliadas e 

constantemente monitoradas, de maneira a coibir atividades conflitantes e garantir a 

manutenção adequada das demais atividades. 

Atividades e normas 

1. Instalar cercas e placas de sinalização, em pontos limítrofes da RPPN Pedra D'Anta. 

 Sempre utilizar arames lisos na linhas mais baixas nas cercas, permitindo assim a 

passagem de animais; 

 Sempre que possível optar por modelos e materiais de sinalização com maior 

durabilidade quando expostos as intempéries (i.e. chuva, sol e vento);  

2. Previnir e controlar a invasão de espécies exóticas. 

 Elaborar um programa de manejo e prevenção de invasões biológicas na RPPN; 
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 Realizar palestras sobre o tema para moradores locais e comunidades urbanas, 

utilizando também o espaço do CEC; 

 Realizar treinamento para funcionários para o controle de espécies exóticas invasoras; 

 Realizar expedições periódicas para efetivar o controle de espécies exóticas invasoras 

na RPPN. 

3. Elaborar sistema de fiscalização para a RPPN. 

 Elaborar mapa com rotas de fiscalização;  

 Realizar rondas de fiscalização com base no mapa de rotas de fiscalização; 

 Estabelecer parcerias com órgãos públicos para o apoio à fiscalização da Unidade. 

 Renovar e acompanhar o TAC com o Ministério Público Federal, CPRH, IBAMA, 

CIPOMA e prefeituras; 

3.3. PROGRAMA DE PESQUISA E MONITORAMENTO 

O Programa de Monitoramento Socioambiental proposto para a RPPN Pedra D'Anta 

reconhece seis grandes grupos de indicadores: (1) estrutura de paisagem, (2) biodiversidade, 

(3) funcionamento do ecossistema, (4) socioeconomia, (5) ameaças antrópicas diretas, e (6) 

representações socioambientais.  De forma sintética, os indicadores de paisagem ajudam a 

entender a configuração, a distribuição, a qualidade e a evolução dos habitats na escala 

espacial da iniciativa de conservação.  Projetos bem sucedidos devem, no primeiro 

momento, frear a transformação da paisagem, ou seja, reduzir a perda, a fragmentação e a 

degradação dos habitats naturais em resposta às ações antrópicas. O segundo momento 

deve permitir a recuperação da paisagem (e.g. aumento da conectividade estrutural e da 

cobertura vegetal nativa) condizente com as demandas impostas pela persistência da 

biodiversidade.  

Em geral, as ações antrópicas e seus impactos representam a conversão contínua de 

paisagens naturais (i.e. 100% de cobertura vegetal nativa) em paisagem antrópicas, 

altamente fragmentadas. No estágio final de conversão, a paisagem é classificada como 

tendo uma configuração relictual, pois apenas pequenos remanescentes dos habitats 
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naturais persistem, alguns deles protegidos como unidades de conservação. Incorporar 

indicadores de paisagem é fundamental, pois a biologia da conservação já demonstrou que a 

retenção da biodiversidade em escala local (e.g. dentro do perímetro da UC) depende de 

processos que operam na escala de paisagem, como a migração sazonal e as dinâmicas de 

meta-população. Fazendo referência a realidade da RPPN Pedra D'Anta e de centenas de 

outras UCs na Mata Atlântica, a transformação da paisagem, provavelmente, vai causar a 

perda de espécies dentro das unidades e o empobrecimento geral da paisagem. 

Entre os indicadores de biodiversidade, estão aqueles que se referem às assembléias de 

organismos e as populações de espécies focais. Espécies focais neste documento se referem 

àquelas consideradas como prioridades de conservação no contexto da iniciativa de 

conservação (e.g. as aves endêmicas de Murici). Indicadores básicos são a riqueza de 

espécies, composição taxonômica e ecológica das assembléias, e abundância de populações 

focais. Inventários de grupos taxonômicos e censos populacionais periódicos, com intervalos 

entre três a cinco anos, precisam ser realizados. Especificamente, as populações ameaçadas 

de extinção precisam de monitoramento contínuo para que as ações de conservação 

permitam o estabelecimento e a manutenção de populações mínimas viáveis. Algumas 

populações podem necessitar inclusive de avaliações genéticas periódicas, em função do 

tamanho reduzido e da ameaça de cruzamento parental. Em muitos casos, o 

estabelecimento de populações viáveis de várias espécies de aves ameaçadas de extinção vai 

depender do aumento de cobertura florestal na paisagem (i.e. Complexo Florestal Serra do 

Urubu) e recuperação de habitats florestais no perímetro interno da UC. Aves e mamíferos 

constituem dois grupos chaves para monitoramento no contexto de florestas tropicais, pois: 

(1) abrigam grande número de espécies ameaçadas de extinção em escala 

local/regional/global, (2) apresentam grupos funcionais indicadores de qualidade de habitats 

(e.g. espécies guarda-chuvas), (3) representam uma parte importante da diversidade 

biológica de vertebrados, e (4) são taxonomicamente bem conhecidos e fácies de serem 

amostrados. Especificamente, no contexto do Centro de Endemismo Pernambuco, pequenos 

mamíferos (roedores e marsupiais) e médios carnívoros (pequenos felinos) deveriam estar 

contemplados nos programas de monitoramento, pois grandes mamíferos já foram, 

praticamente, extintos na região (Silva & Tabarelli, 2000). 
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Entre os indicadores de funcionamento de ecossistema, talvez o indicador mais 

informativo seja a evolução da biomassa vegetal, pois esta se relaciona diretamente com os 

padrões de fluxo de energia e de ciclagem de nutrientes. Estudos recentes demonstram que 

as florestas tropicais fragmentadas experimentam um processo de degeneração ou 

retrogressão sucessiva (Tabarelli et al., 2008). Em outras palavras, o habitat florestal 

remanescente em paisagens antrópicas sofre um processo de “capoeirização”, caracterizado 

pelo colapso da biomassa florestal e cascatas de extinção de espécies associadas à 

proliferação de plantas pioneiras e colonizadoras, e ao desaparecimento da flora típica de 

floresta madura. A “capoeirização” ou secundarização da floresta representa, assim, um 

sintoma claro de degradação do habitat florestal com implicações para retenção de 

biodiversidade, provisão de serviços ecossistêmicos, e produção de bens e produtos 

florestais (madeira, lenha, frutos, fibras). Associada à evolução da biomassa, medidas diretas 

de ciclagem de nitrogênio e estoques de carbono também podem ser feitas de forma 

periódica em parcelas permanentes.  

No grupo dos indicadores socioeconômicos, a experiência do IBGE sugere a adoção de 

indicadores demográficos, de renda familiar, de saúde e de educação, conforme 

apresentados na Tabela 15. Outras informações devem ser investigadas acerca da produção 

agrícola da população moradora do entorno dos fragmentos florestais, com o objetivo de 

avaliar o manejo do uso do solo associada à renda dessa população. Aliado a este grupo há 

aquele que investiga indicadores de ameaça direta a biodiversidade como caça, extração de 

lenha e madeira, coleta de plantas, dentre outros. Tais indicadores são muito informativos 

sobre a realidade sócio-econômica de populações humanas e sobre o impacto concreto de 

iniciativas de conservação para a melhoria da relação entre populações e recursos naturais. 

Espera-se que com a melhoria das condições socioeconômicas das populações, a 

dependência de recursos naturais (e.g. necessidade de carne de caça) e a conseqüente 

degradação do ambiente sejam reduzidas. Para aferição desses indicadores deve-se associar 

a checagem do campo com entrevistas com população alvo. 

Finalmente é proposto o grupo de indicadores que trate das representações 

socioambientais, enfocando o valor da biodiversidade, o comportamento e atitude 

ambiental e a participação em grupos sociais.  As representações socioambientais podem 

apresentar chaves para a compreensão do entendimento das populações investigadas 
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acerca das ações de educação e comunicação implementadas na região. O poder de 

convencimento das ferramentas de capacitação e dos recursos investidos em temas como 

agroecologia, conservação da biodiversidade e práticas ecologicamente corretas no entorno 

de UCs devem ser checados nesse indicador, cuja aferição deve ocorrer por meio de 

entrevistas semi estruturadas. Os indicadores da representação socioambiental auxiliam na 

compreensão dos aspectos subjetivos responsáveis pela relação positiva ou negativa do 

sujeito com o ambiente natural. Seus dados indicam quais os elementos do espaço são 

adquiridos por determinados grupos sociais contribuindo para diagnosticar a efetividade das 

ações conservacionistas e para desvelar novos elementos necessários ao incremento dessas 

ações. 

Na Tabela 17 apresentamos uma síntese dos grupos e dos indicadores que deveriam 

compor o núcleo duro de um programa de monitoramento socioambiental no contexto do 

Centro de Endemismo Pernambuco. Ressaltamos, porém, que este programa pode ser 

aplicado/adaptado a outros cenários alvos de iniciativas de conservação. 

Embora a avifauna esteja sendo continuamente avaliada na RPPN, estudos da estrutura 

populacional de algumas espécies, em especial aquelas endêmicas e/ou ameaçadas , ainda 

são necessários. Uma pesquisa com grande potencial, neste sentido, é a avaliação da 

distribuição potencial de algumas espécies, a partir da modelagem de nicho (para alguns 

métodos nesta área, veja Giovanelli et al., 2010). Além disso, são também prioritárias 

pesquisas com foco em grupos ainda não amostrados, relacionados a importantes funções 

ecológicas e que representam bioindicadores, como mamíferos de pequeno e médio porte. 

Para subsidiar um planejamento mais eficaz da RPPN Pedra D’Anta, são necessários 

também estudos que avaliem não apenas a riqueza e composição de espécies em diversos 

grupos biológicos, mas também processos ecológicos-chave (e.g. dispersão de sementes, 

polinização, herbivoria) para a manutenção dos ecossistemas florestais da região. Uma 

opção, tendo em vista que o grupo das aves é prioritário para conservação na região; é a 

análise da rede de interações entre aves e plantas, com foco na dispersão de sementes 

vegetais ou polinização. 

Embora os gestores da RPPN Pedra D’Anta tenham grande interesse que pesquisas sejam 

realizadas na Reserva, há algumas exigências para isto (Veja abaixo, Programa de Pesquisa e 
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Monitoramento). Para realizar pesquisas científicas na Unidade, é necessário que o 

pesquisador responsável preencha um termo (Anexo X), se comprometendo, dentre outras 

coisas, a fornecer informações e recomendações que possam subsidiar o manejo da RPPN. 

Para apoiar eventuais pesquisadores, a SAVE-Brasil planeja a construção de uma pousada na 

Fazenda (ver Projetos Específicos). 

Atividades e normas 

1. Estabelecer parcelas permanentes na Zona Silvestre para pesquisas ecológicas de 

longa duração, e monitoramento da RPPN.  

2. Estabelecer parcerias com instituições de ensino e pesquisa.  

3. Implementar um programa de monitoramento da RPPN.  

4. Captar recursos para pesquisas prioritárias  
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TABELA 17 Grupos de Indicadores que deverão compor o Programa de Monitoramento Socioambiental  

Grupo de Indicador Indicadores 
Escala de 

Monitoramento 
Periodicidade Forma de Aferição 

Natureza da 
Variável 

Paisagem 

- Cobertura Florestal; 
- Conectividade Estrutural; 

- Habitat de borda (%); 
- Habitat de interior (%); 

- Tamanho médio dos fragmentos; 
- Tamanho maior remanescente; 

- Composição de habitats. 

Paisagem 3 - 5 anos 

Mapa de vegetação; 
Mapa de cobertura florestal; 

Sistema de Informações 
geográficas; 

Imagens de satélite. 

Quantitativa 

Biodiversidade 

- Riqueza de espécies; 
- Composição taxonômica; 

- Composição funcional; 
- Tamanho e densidade populacional; 

- Estrutura genética de populações alvo; 
- Invasão biológica. 

Áreas chaves (e.g. 
dentro da UC). 

3 - 5 anos 

Inventário de biodiversidade 
em transectos permanentes; 

Censos para estimativa 
populacional (transectos 

permanentes). 

Quantitativa 

Ecossistema 
- Biomassa vegetal; 

- Estoques de nutrientes (N e C). 
Áreas chaves (e.g. 

dentro da UC). 
5 anos 

Avaliação de estoque de 
biomassa e nutrientes em 

parcelas permanentes. 
Quantitativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Plano de Manejo da RPPN Pedra D’Anta  

 Recife, 2012 
 

 
 
116 

 
 

Grupo de Indicador Indicadores Escala de 
Monitoramento 

Periodicidade  Forma de Aferição Natureza da 
Variável 

Socioeconomia 

- Tamanho e distribuição etária; 
- Infra-estrutura e saneamento básico; 

- Nível de escolaridade; 
- Situação fundiária; 

- Principal atividade econômica; 
- Renda per capta; 
- Renda familiar; 

- Produção agrícola -Área/ Renda/ Pontos 
de escoamento da produção; 

- Perfil de produção da propriedade; 
- Passivo ambiental da propriedade. 

Município; 
populações alvo³. 

4 - 5 anos 
Entrevistas com populações 

alvo; Dados secundários (e.g. 
IBGE). 

Quantitativa 

Ameaças antrópicas 

- Consumo de lenha nativa; 
- Extração de madeira; 

- Coleta de plantas medicinais e 
frutíferas; 

- Ocorrência de caça; 
- Supressão de habitat florestal; 
- Comércio e criação de animais 

silvestres; 
- Queimadas agrícolas. 

Paisagem; Áreas 
chaves (e.g. 

dentro da UC). 
2-3 anos 

Avaliações e censos em 
campo (amostragem 

aleatória); Entrevistas com 
populações alvo. 

Quantitativa 
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3.4. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO 

 

O Programa de Educação para Conservação será elaborado em uma oficina participativa, 

já agendada para acontecer no mês de março de 2013 e irá envolver um grande número de 

atores estratégicos para a implementação da RPPN e de demais ações para a proteção da 

Mata Atlântica do Complexo Florestal da Serra do Urubu. 

Em estudos em realização pela AMANE, em 2012, foram contactados mais de 150 atores 

locais e 51 entrevistas realizadas nos municípios de Lagoa dos Gatos, Jaqueira, Maraial, 

Catende e São Benedito do Sul. Esse estudo teve como objetivo elaborar uma planilha de 

atores locais com vistas a identificar oportunidades de parcerias para o estabelecimento de 

projetos comuns. Uma das oportunidades vislumbradas é a identificação de proprietários 

interessados em proteger seus remanescentes florestais através da criação de reservas 

privadas, ou identificar áreas disponíveis para restauração ecológica, visando atender 

demanda de compensações florestais por empresas, em grande procura devido a construção 

de empreendimentos industriais e imobiliários no estado de Pernambuco. 

O fortalecimento de lideranças locais é uma estratégia adotada pela AMANE e parceiros, 

visando o desenvolvimento sustentável. Quanto mais instituições e lideranças capazes mais 

ações efetivas de conservação podem ser implementadas.  

Esse grupo vem sendo mobilizado tanto para a elaboração de um plano de educação para 

conservação do CEC, como também para a participação dos cursos de capacitação de 

lideranças para a conservação, que a AMANE desenvolverá em cinco módulos, sendo o 

primeiro no mês de março de 2013. Espera-se capacitar mais de 30 lideranças em cursos com 

carga horária que variam de 30 a 40 horas cada. Os públicos mobilizados serão divididos em 

setores, como agricultores, estudantes, professores e órgãos de governo e ONGs. Os temas 

abordados nos cursos são: educação ambiental, gestão participativa de UCs, ética e resolução 

de conflitos, restauração ecológica, agroecologia, associativismo e cooperativismo e modelos 

colaborativos, que visam identificar habilidades para o desenvolvimento de projetos 

comunitários. 

Atualmente o CEC está instalando uma biblioteca e moblizará a criação de um clube de 

leitores que receberam palestras e contação de histórias visando o incentivo a leitura e a 

escrita criativa. Várias atividades já acontecem semanalmente no espaço que desenvolve 
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oficinas e vídeo-debates com públicos diversos. O CEC dissemina todas as ações realizadas no 

Complexo Florestal da Serra do Urubu para a população local. Há ainda um clube de 

observadores de aves, organizados pela SAVE Brasil que realiza visitas periódicas na RPPN. 

Dentre as ações do CEC Lagoa dos Gatos está a articulação com o CEC Murici, Centro de 

Educação instalado na Cidade de Murici - AL, sob a coordenação da AMANE, desde 2009. No 

CEC Murici as ações são semelhantes ao CEC Urubu, sendo coordenada pela mesma equipe 

técnica, contando também com uma estagiária que desenvolve ações de educação 

continuada junto a escolas locais, agricultores e demais públicos da cidade.  

O intercâmbio dos dois Centros vem fortalecer a implementação do Corredor da 

Biodiversidade da Mata Atlântica do Nordeste, por meio da sua área focal Murici – Urubu 

(ver mapa do Corredor da Mata Atlântica do Nordeste, no Anexo 7) 

Atividades e normas 

1. Elaborar Plano de Educação para Conservação da biodiversidade da Serra do Urubu; 

2. Estruturar Clube de Leitores e contadores de histórias; 

3. Estruturar Clube de Observadores de Aves; 

4. Estabelecer intercambio com o CEC Murici; 

5. Estruturar uma trilha interpretativa na RPPN; 

6. Estruturar modelo auto-explicativo da agrofloresta (módulo modelo); 

7. Incentivar a visitação de escolas da região;  

8. Elaborar e implementar projeto de Exposição permanente da Biodiversidade da Serra 

do Urubu a ser instalado no Espaço de Vivencias Ambientais da RPPN; 

9. Capacitação continuada dos funcionários da RPPN, integrando aos grupos do CEC, 

buscando torná-los multiplicadores da educação para conservação. 
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3.5. PROGRAMA DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA 

 

O Complexo florestal da Serra do Urubu, como foi exposto acima, é formado por 

pequenos remanescentes florestais, em meio a uma matriz composta predominantemente 

por culturas agrícolas. Diante deste cenário, uma das principais estratégias, para 

conservação de biodiversidade, geração de trabalho e renda, e manutenção de serviços 

ambientais, é a restauração de áreas de Mata Atlântica degradadas. Assim, as instituições 

gestoras da RPPN Pedra D’anta, com a missão de conservar a biodiversidade e garantir a 

repartição dos seus benefícios, almejam não apenas a restauração florestal das áreas 

degradadas da Fazenda Pedra D’anta, mas sim a restauração, direta ou indiretamente, de 

processos ecológicos em todo o Complexo Florestal da Serra do Urubu. Para isto, foram 

definidas algumas atividades e normas, descritas abaixo. 

Atividades e normas 

1. Diagnosticar as situações ambientais de áreas degradadas na Serra do Urubu, 

matrizes florestais, viveiro, etc.;  

2. Enriquecer as áreas de regeneração (SUC) da Zona de Proteção (epífitas, espécies 

prioritárias, etc.); 

3. Controlar e prevenir fatores de degradação; 

4. Conduzir e induzir a regeneração natural de áreas degradadas; 

5. Organizar e ampliar a produção de mudas florestais ; 

6. Manter as áreas em processo de restauração florestal; 

7. Elaborar a linha de base de carbono;  

8. Monitorar as áreas em processo de restauração florestal (linha de base, protocolo do 

pacto, periodicidade). 

 

 

 



 

 

 

 
Plano de Manejo da RPPN Pedra D’Anta  

 Recife, 2012 
 

 
 
120 

3.6. PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

 

Com base no levantamento de atores locais no Complexo Florestal da Serra do Urubu, 

em elaboração pela AMANE, e já citado anteriormente, e na identificação e capacitação de 

lideranças locais, espera-se delinear projetos que articulem conservação da biodiversidade 

com repartição de benefícios socioambientais. Estes projetos integrados devem ser 

estimulados por meio de editais experimentais, que a AMANE publicará em 2014, com vistas 

a capacitar as instituições locais a idenficar seus problemas e soluções estratégicas, 

buscando interagir entre si e com organizações governamentais e não governamentais no 

âmbito do estado ou nacional. 

Atividades e normas 

1. Buscar parcerias para acessar Fundos e doações que garantam a sustentabilidade 

econômica da RPPN; 

2. Captar recursos para projetos buscando implementar os programas de manejo deste 

Plano de Manejo; 

3. Estudar a viabilidade de propor um projeto de RED+ para a RPPN; 

4. Estruturar e incentivar um programa de Turismo científico; 

 

3.7. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO 

 

Um Programa de Comunicação para a RPPN Pedra D´Anta deve estar inserido no 

contexto dos esforços de  proteção e recuperação da Mata Atlântica alavancados pela SAVE 

Brasil e AMANE no âmbito da implementação da Área Focal Murici – Urubu. Nesse sentido, 

visando uma abrangência maior de visibilidade da experiência bem sucedida de gestão 

integrada entre várias organizações e, principalmente, promover a replicagem desse modelo 

para atingir outras Áreas Focais do Corredor da Mata Atlântica do Nordeste. O Programa de 

Comunicação deve estar associado com o Programa de Educação da RPPN, pela afinidade de 

temáticas e públicos. A disseminação das ações da RPPN deve ser liderada pelos jovens e 

demais públicos  capacitados e participantes dos clubes de leitores e observadores de aves, 

como maneira de demonstrar a veracidade e entusiasmo das ações realizadas. 
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Atividades e normas 

 

1. Elaborar identidade visual da RPPN (logomarca); 

2. Elaborar folder e banner da RPPN; 

3. Estabelecer uma maior aproximação com o Programa de Incentivo às RPPNs da 

Mata Atlântica, da Aliança para a Conservação da Mata Atlântica e da 

Confederação Nacional de RPPNs; 

4. Criar uma página específica da RPPN nos sites da AMANE e SAVE-Brasil; 

5. Estabelecer parcerias com reservas privadas vizinhas (Frei Caneca, Bicho Homem, 

Contestado e Jussaral) e integrar as ações da RPPN Pedra D'Anta com outros 

projetos na região.  
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