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APRESENTAÇÃO 
 
O Projeto de Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco – PSHPE é uma iniciativa do 
Governo do Estado, em parte financiado pelo Banco Mundial – BIRD, com execução através 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco – SDEC / 
Secretaria Executiva de Recursos Hídricos – SERH e da Companhia Pernambucana de 
Saneamento – COMPESA. 
 
A Ambiental Consulting firmou contrato PSHPE 009/2019 (Ordem de Serviço nº001/2019 - 
PSHPE) com a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, no âmbito do Projeto de 
Sustentabilidade Hídrica do Estado de Pernambuco (acordo nº 7778-BR com Banco 
Mundial), com objetivo de elaborar estudos ambientais, socioeconômicos e mapeamento de 
áreas prioritárias para criação de Unidades de Conservação e Corredores Ecológicos na 
Bacia do Rio Capibaribe, conforme especificado no contrato e licitação CEL/OSE/SEPLAG 
Nº010/2017 – SBQC Nº001/2017. A Ecogeo é a empresa parceira subcontratada para a 
execução do projeto. 
 
Assim, o presente produto é o relatório com os critérios de seleção das áreas propostas, 
com lista hierarquizada, para criação das Unidades e Conservação e os Corredores 
ecológicos, contendo o Mapeamento dos Atores Institucionais/Sociais, referente às 
atividades 2 e 3 da Etapa I. 
 
 
1. DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS E LISTA HIERARQUIZADA DE ÁREAS 
PRIORITÁRIAS  
 
1.1. Reconhecimento de campo 
 
Nos dias 08 a 12 de agosto de 2019 foi realizado o reconhecimento de campo, pelos 
consultores Gustavo Accacio – Responsável Técnico pelo Meio Biótico, Nelson Novaes 
Pedroso Jr - Responsável Técnico pelo meio Socieconômico e Humberto Malheiros - 
Responsável Técnico pelo Geoprocessamento. No primeiro dia foi realizada a reunião 2 com 
equipe da CPRH, em Caruaru, para apresentar as áreas pré-selecionadas e discutir seus 
atributos, bem como áreas potenciais adicionais e atores importantes no contexto dessas 
áreas. Posteriormente a equipe foi a campo e percorreu as áreas potenciais, além de 
conversar com alguns atores locais, conforme descrito ao longo desse relatório. 
 
Dados levantados no Diagnóstico da Bacia (Produto 1) permitiram identificar a priori, uma 
série de áreas com potencial para abrigar diversidade biológica relevante, as quais foram 
alvo de maior atenção durante o reconhecimento de campo, orientando a rota percorrida 
pelo mesmo (Figura 1). 
 
O mapa, na Figura 1, ilustra os pontos visitados ao longo do reconhecimento de campo nas 
áreas definidas como potenciais no produto 1. E o Quadro 1 apresenta a descrição dos 
pontos enumerados no mapa, relativos aos locais visitados. A equipe percorreu essas áreas 
para avaliar, visualmente e de forma preliminar, a ocupação por atividades antrópicas e 
impactos decorrentes (presença de lixo, áreas degradadas etc.), bem como o grau de 
conservação dos remanescentes de vegetação nativa, além de pontos turísticos ou com 
beleza cênica ou outros atributos relevantes (presença de nascentes, cursos d’água, 
patrimônio cultural etc.). 
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Figura 1 - Mapa dos locais visitados ao longo do reconhecimento de campo e áreas potenciais. 
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Quadro 1 – Descrição dos locais visitados ao longo do reconhecimento de campo 

n° Nome Data Município 

1 Parada Nossa Senhora das Graças 08/08/2019 Gravatá 

2 Distrito Rafael 08/08/2019 Caruaru 

3 Distrito Cachoeira Seca 08/08/2019 Caruaru 

4 Distrito Riacho Doce 08/08/2019 Caruaru 

5 Granjas de aves poedeiras 08/08/2019 Caruaru 

6 Carapotós 08/08/2019 Caruaru 

7 Sitios Isolados 08/08/2019 Caruaru 

8 Aterro Sanitário de Caruaru 08/08/2019 Caruaru 

9 Estrada da Pedra do Cachorro 09/08/2019 Tacaimbó 

10 Fazenda São Domingos 09/08/2019 Brejo da Madre de Deus 

11 Distrito Fazenda Velha 09/08/2019 Brejo da Madre de Deus 

12 Pousada Nova Jerusalém 09/08/2019 Brejo da Madre de Deus 

\13 Distrito de Fazenda Nova 09/08/2019 Brejo da Madre de Deus 

14 Barra do Farias 09/08/2019 Brejo da Madre de Deus 

15 Monumento ao Toyoteiro 09/08/2019 Brejo da Madre de Deus 

16 Comunidade Escorrego 09/08/2019 Brejo da Madre de Deus 

17 Parada da Grande Arvore 09/08/2019 Brejo da Madre de Deus 

18 Açude BMD 09/08/2019 Brejo da Madre de Deus 

19 Comunidade Açudinho 09/08/2019 Brejo da Madre de Deus 

20 Entrada para Poção 09/08/2019 Jataúba 

21 Comunidade Exotados 09/08/2019 Jataúba 

22 Comunidade Contra Açude 09/08/2019 Jataúba 

23 Comunidade Lázaro 09/08/2019 Jataúba 

24 Comunidade Cabeça de Vaca 09/08/2019 Jataúba 

25 Comunidade Lagoa do Angu 09/08/2019 Poção 

26 Distrito Gravatá 09/08/2019 Poção 

27 Comunidade Lagoa do Felix 09/08/2019 Poção 

28 Jataúba 09/08/2019 Jataúba 

29 Santa Cruz do Capibaribe 10/08/2019 Santa Cruz do Capibaribe 

30 Distrito Vila do Pará 10/08/2019 Santa Cruz do Capibaribe 

31 Trevo Santa Cruz - Taquaritinga 10/08/2019 Taquaritinga do Norte 

32 Trevo Taquaritinga 10/08/2019 Taquaritinga do Norte 

33 Dinossauro 10/08/2019 Taquaritinga do Norte 

34 Taquaritinga do Norte 10/08/2019 Taquaritinga do Norte 

35 Rampa do Pepê 10/08/2019 Vertentes 

36 Café Agroflorestal 10/08/2019 Taquaritinga do Norte 

37 Abastecimento de Caminhão Pipa 10/08/2019 Vertentes 

38 Vertentes 10/08/2019 Vertentes 

39 Comunidade Serra Seca 10/08/2019 Vertentes 

40 Toritama 10/08/2019 Toritama 

41 Parque Ecológico Serra Negra 11/08/2019 Bezerros 

42 Fazenda Poço do Vaqueiro 11/08/2019 Bezerros 

43 Área de Mata Interessante 11/08/2019 Gravatá 

44 Fazenda Colônia Abacaxi 11/08/2019 Gravatá 

45 Rio do Abatedouro Público 11/08/2019 Gravatá 
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n° Nome Data Município 

46 Fazenda Galindo 11/08/2019 Gravatá 

47 Comunidade Chã de Negros 11/08/2019 Passira 

48 Distrito de Bengalas 11/08/2019 Passira 

49 ETA e Eólicas 12/08/2019 Pombos 

50 Mineração 12/08/2019 Pombos 

51 Assentamento Ronda 12/08/2019 Pombos 

52 Mata da Arena Pernambuco 12/08/2019 São Lourenço da Mata 

53 Mata dos Brennands 12/08/2019 Recife 

 
 
2.2. Definição de critérios técnicos para priorização das áreas 
 
Após o reconhecimento de campo, a equipe elaborou a matriz de critérios para priorizar as 
áreas. No dia 29/08/19, foi realizada reunião 3 em Recife com a equipe técnica da 
CPRH/PSHPE, para discussão da proposta inicial. Com base nos dados levantados no 
diagnóstico da bacia (produto 1) e na checagem de informações do reconhecimento de 
campo, foram elencados os critérios para priorização das áreas para a criação das Unidades 
de Conservação, de forma a permitir a composição de uma lista hierarquizada das áreas 
pré-selecionadas, a partir da qual foram escolhidas as cinco prioritárias para instalação de 
UCs nesse momento. Porém, como parte dos dados secundários era proveniente de 
estudos mais antigos, observou-se que, em certos casos, havia muita discrepância entre a 
situação atual e aquela anteriormente descrita, pelo que algumas áreas (ex. Serra Negra de 
Bezerros) sequer foram colocadas sob análise de critérios (Quadro 2). 
 
O processo de definição das áreas prioritárias seguiu o fluxograma da Figura 2. Ressalta-se 
que ainda nesta etapa de planejamento, ocorrerão as oficinas de diagnóstico participativo e 
consulta aos atores locais e regionais, de forma a afinar os limites das áreas para realização 
dos estudos da etapa II. 
 

 
Figura 2 – Fluxograma do processo para a definição das áreas prioritárias. 
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utilizados no Quadro 2, e de acordo com o grau de detalhe disponível. Os seguintes 
princípios do planejamento da conservação serão utilizados ao longo dos estudos, não 
restringindo-se apenas a essa etapa de priorização, mas também para o refinamento dos 
limites das UCs e corredores ecológicos:  

• Representatividade: o conjunto de áreas selecionadas deve ser uma amostra 
representativa da biodiversidade da região; os objetos de conservação considerados 
relevantes devem estar presentes (alvos de conservação, como por exemplo, ambiente, 
paisagens e ecossistemas específicos ou espécies ameaçadas ou áreas importantes 
para os processos ecológicos); cada alvo deve ter um mínimo de ocorrências que 
garanta sua conservação e persistência; os alvos são utilizados para priorizar as áreas 
de maior importância biológica. (critérios 1, 2, 3) 

• Complementariedade: incorporar novas áreas de acordo com o princípio de maximizar a 
conservação, como por exemplo, no entorno de UCs já existentes ou outras áreas de 
ocorrência de determinada espécie ameaçada. (critérios 1, 2, 3, 6) 

• Eficiência: máxima proteção da biodiversidade com o menor número de unidades e com 
a melhor relação área/proteção (relação custo/benefício) (por exemplo, áreas que 
possuem vários tipos de ambientes, ou várias espécies ameaçadas; ou custos de 
implementação e consolidação). (todos os critérios, em especial 1, 2 e 11) 

• Flexibilidade: metas de conservação podem ser atingidas por diversas combinações de 
áreas prioritárias. (inerente à proposta) 

• Vulnerabilidade: probabilidade ou iminência da destruição ou alteração dos objetos de 
conservação, como por exemplo, espécies ameaçadas de extinção ou taxas de 
desmatamento, ocupação ou fragmentação na área. Identificar ameaças atuais e futuras. 
(critério 10) 

• Insubstituibilidade: probabilidade de uma determinada área ter de ser protegida para 
atingir um determinado conjunto de metas de conservação. Por exemplo, dada uma 
meta de conservação de 10% da área de um determinado ecossistema, quais locais são 
mais “insubstituíveis” (nenhuma ou poucas alternativas disponíveis) para atingir a meta? 
(critério 1, 2 e 3) 

 
Para seleção das áreas, foi montada uma matriz, com escala de pontuação (0 a 3) utilizando 
os seguintes critérios: 
 
Quadro 2 – Critérios utilizados para priorização das áreas. 

Critérios Observações 

1. Áreas com remanescentes de vegetação 
que abriguem espécies endêmicas da Mata 
Atlântica/Caatinga ou da região, raras ou 
ameaçadas de extinção (incluindo a 
biodiversidade aquática); 

Foram avaliados dados secundários de estudos 
existentes na bacia e as fitofisionomias. Em função das 
particularidades e precariedade de conservação do 
Centro de Endemismo Pernambuco, inferiu-se a 
potencial existência de espécies endêmicas nas áreas 
com remanescentes de Mata Atlântica preservada, 
mesmo que sem estudos específicos disponíveis. 

2. Áreas com fitofisionomia mais rara na 
bacia (necessidade de conservar amostras 
representativas dos ambientes naturais 
presentes na bacia), áreas com mais de 
uma fitofisionomia têm maior valor de 
conservação; 

Por exemplo as áreas de brejos de altitude 

3. Áreas de vegetação nativa bem 
conservada; 

Foram avaliados dados secundários, imagens de 
satélite e observações de campo 

4. Áreas de beleza cênica; 
Áreas com montanhas, cachoeiras e outros atrativos 
visuais. 

5. Áreas com potencial para o turismo 
sustentável; 

Áreas com algum turismo já existente ou próximas a 
locais já frequentados ou com atrativos potenciais.  

6. Áreas já definidas como prioritárias para 
conservação (ex. MMA, Plano 

Foram avaliadas as áreas prioritárias do MMA e 
Reserva da Biosfera da Caatinga e Mata Atlântica, bem 
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Critérios Observações 

Hidroambiental, SEMAS-PE) como Plano Hidroambiental da Bacia do Rio Capibaribe 
e o Atlas de Biodiversidade de Pernambuco. 

7. Cursos d'agua 
Presença de nascentes e cursos d’água, através de 
mapeamentos e imagens de satélite. 

8. Cavernas 
Através de mapeamentos existentes e observação de 
campo. 

9. Sítios arqueológicos, paleontológicos, 
históricos culturais ou possibilidade de 
ocorrência 

Através de mapeamentos existentes e observação de 
campo, além de entrevistas. 

10. Pressões antrópicas (desmatamento, 
mineração, grandes obras infraestrutura) 

Através de dados secundários e observações de 
campo. 

11. Fundiário - áreas públicas 
Através de levantamentos secundários e análise do 
CAR nas áreas prioritárias. A análise priorizou avaliar se 
existiam áreas públicas. 

12. Atores locais possuem interesse e/ou 
projeto de conservação da área 

Através de observações de campo e entrevistas com 
atores da região e informações secundárias. 

 
A graduação da pontuação de 0-3 foi realizada para cada critério comparando-se as áreas 
prioritárias entre elas e, chegando-se a uma “nota” ou escala de prioridade final para a área.  
 
Além disso, de forma complementar, foi utilizada de forma adaptada a Matriz GUT – 
Gravidade, Urgência e Tendência. A Matriz GUT foi proposta por Charles H. Kepner e 
Benjamin B. Tregoe, em 1981 como uma das ferramentas utilizadas na Solução de 
Problemas. É uma ferramenta que pode ser utilizada para definir prioridades dadas as 
diversas alternativas de ação e, nesse caso, para priorização de áreas. 
 
Essa ferramenta foi adaptada para responder racionalmente às questões: 

• Gravidade: intensidade, profundidade dos danos que podem ocorrer se não se atuar 
sobre a área. 

• Urgência: o tempo para a eclosão dos danos ou resultados indesejáveis se não se atuar 
sobre a área. 

• Tendência: o desenvolvimento que o problema terá na ausência de ação. 
 
Para outros critérios importantes, não foi possível a análise por falta de dados específicos de 
localização, a saber: 

• Áreas de mananciais de abastecimento público – não foi localizado mapeamento 
completo dessas áreas. 

• Áreas com presença de comunidades tradicionais – no mapeamento do SIG Caburé 
não constam comunidades quilombolas na bacia, bem como não constam 
comunidades indígenas.  No entanto, conforme levantado no Produto 1, há 
ocorrência de comunidades quilombolas na Bacia, porém essas não foram 
constatadas nas áreas prioritárias. Ao longo do diagnóstico das áreas prioritárias, 
essa informação poderá ser refinada. 

 
Aspectos de fragilidade do meio físico também foram analisados. As Áreas Prioritária 
indicadas para a implantação das UCs estão todas em terrenos Amorreados Rochosos, que 
apresentam Sensibilidade Geoambiental Muito Alta devido à inclinação das encostas, a alta 
densidade de afloramentos rochosos e a erodibilidade do solo.  
 
Os terrenos Amorreados Rochosos são formados por relevos de Morros e Montanhas e de 
Morros e Morrotes, que apresentam formas de relevo com topos estreitos, convexos e 
rochosos, vertentes de perfil descontínuo com segmentos retilíneo e/ou convexos íngremes, 
afloramentos de rocha, campos de matacões, corpos de tálus e pedimento dissecado no 
sopé. Os corpos de tálus no sopé das encostas íngremes, podem apresentar cavernas, 
abrigos e furnas, que podem apresentar pinturas rupestres. 
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As encostas apresentam declividades de 30 a 45%, setores > 45% e setores de 15 a 30% 
no sopé. Os processos de erosão laminar, em sulcos e rastejo são ocasionais a frequentes 
e de média intensidade. Ocorre ainda movimentos de massa do tipo: escorregamento planar 
e queda de blocos que são ocasionais e de média intensidade.  
 
As principais Restrições e as Potencialidades de uso desses terrenos são sumariadas no 
Quadro 3. 
 
Quadro 3 - Restrições e potencialidades dos terrenos Amorreados Rochosos da bacia do rio 
Capibaribe. 

Restrições Potencialidades 

Risco de escorregamentos e queda de blocos, 
devido à exposição do contato solo/ rocha, em 
áreas saturadas ou com surgência d’água e a 
desestabilização em taludes de corte ou 
superfície de encosta 
Dificuldade de escavação, cravação de estacas e 
de terraplanagem devido à presença de 
matacões e afloramentos rochosos; 
Possibilidade de recalques diferenciais de 
fundações de estruturas devidos implantação 
sobre matacões. 
Erosão em sulcos controlada pela direção de 
xistosidade  
Terrenos sensíveis à interferência devido à 
erodibilidade Muito Forte dos solos, a presença 
de extensos afloramentos de rocha e a 
declividades altas. 

Predominam Áreas para proteção e abrigo da 
fauna e da flora silvestre, para fins de recreação 
e turismo. 
Presença de cavernas e abrigos que podem ter 
ou não arte rupestre. 
Áreas restritas com aptidão regular para lavouras 
com restrições variáveis e com aptidão boa para 
pastagens plantadas. 

 
 

No caso dos corredores ecológicos serão propostos prioritariamente para ligação das UCs 
indicadas e/ou das UCs já existentes e áreas prioritárias para conservação da 
biodiversidade e dos recursos hídricos, bem como para restauração principalmente em 
Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reservas Legais (RL). A Figura 3, abaixo, 
resume o processo a ser utilizado para definição dos corredores ecológicos, sendo alguns 
elementos já levantados apresentados no item 2.5. Porém a definição das áreas prioritárias 
para os corredores ecológicos será apresentada no produto 4, com a aplicação dos índices 
de conectividade da paisagem, bem como outros levantamentos de atributos adicionais.  
 

 
Figura 3 – Esquema do processo para a definição dos corredores ecológicos. 

  

Índices de 
conectividade na 

paisagem

Áreas prioritárias 
(novas UCs) e UCs

existentes

Atributos adicionais 
(RL, APP, áreas 

prioritárias, estudos e 
propostas existentes, 

zoneamentos, 
pressões, uso do solo, 
grandes obras etc.); 

indicações em campo/ 
oficinas e consulta 

atores



 
                                                                                                                    

Produto 2 – Critérios áreas prioritárias Bacia do Rio Capibaribe - PE – Pág.:   14 

Secretaria de 
Infraestrutura e 
Recursos Hídricos 

2.3. Caracterização das áreas analisadas 
 
Com base nas análises preliminares das áreas potenciais definidas no produto 1, o Quadro 
4 demonstra a relação entre as áreas potenciais (produto 1) e as áreas prioritárias 
analisadas nesse produto, assim como as justificativas para as inclusões e exclusões. 
 
Quadro 4 - Relação entre as áreas potenciais (produto 1) e as áreas prioritárias para criação de UC 
(produto 2). 

Áreas potenciais 
(produto 1) 

Áreas prioritárias 
(produto 2) 

Justificativa no caso de inclusão ou 
exclusão 

Serra da Rampa do Pepe 
(Taquaritinga do Norte e 
Vertentes) 

Contemplada na área das 
serras de Brejo da Madre de 
Deus, Belo Jardim, 
Taquaritinga do Norte e 
Vertentes 

A área foi ampliada para junção com a 
área da Serra do Ponto e demais áreas 
até o Mona da Pedra do Cachorro 

Serra do Ponto 

Serras de Poção e Jataúba Cabeceiras do rio Capibaribe 
Área praticamente igual, com poucos 
ajustes para incluir nascentes e áreas 
com caatinga/mata 

Bezerros Não contemplada 

Reconhecimento de campo indicou que 
as áreas de brejo de altitude estão 
muito descaracterizadas e reduzidas no 
município, não se justificando como 
potenciais unidades de conservação 

Serra fina de Santa Cruz 
do Capibaribe 

Serra do Pará Contemplada 

Ferradura 

Serra das Bengalas 
A área potencial foi reduzida para duas 
áreas prioritárias para UC, porém 
continua sendo potencial para 
corredores ecológicos 

Serra das Russas 

Gravata Borboleta Não contemplada 

Foi constatado que quase toda a área 
já conta com algum tipo de proteção, 
seja como UC municipal (APA as 
Várzea e UCN Mata das Nascentes) ou 
como reserva particular da família 
Brennand 

Sem área potencial Tapacurá 

Essa área foi adicionada na análise por 
sugestão da equipe da CPRH na 
reunião de apresentação da lista 
preliminar em Recife. 

 
 
A seguir elaboramos um breve resumo das áreas selecionadas pela análise, com destaque 
para os critérios de priorização. A Figura 4 destaca essas áreas e mostra sua relação com 
aquelas pré-definidas como potencias no Diagnóstico da Bacia (Produto 1). Um breve 
resumo das áreas prioritárias analisadas consta no Quadro 5 e na Figura 5 essas áreas 
estão sobrepostas ao mapa de vegetação. Um breve resumo das áreas prioritárias 
analisadas consta no Quadro 5 e na Figura 5 essas áreas estão sobrepostas ao mapa de 
vegetação. 
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Figura 4 – Áreas potenciais e prioritárias analisadas para criação de UCs na Bacia do Capibaribe. 
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Quadro 5 - Resumo das áreas prioritárias analisadas. 

n° 
Nome/ 

Referência da 
área prioritária 

Municípios 
Tipo de 

vegetação 
Estado de 

conservação 
Principais 
Impactos 

Área 
estima-
da (ha) 

Potencialidades 

1 

Serras de Belo 
Jardim/ Madre 
de Deus/ 
Taquaritinga do 
Norte e 
Vertentes 

Brejo de 
Madre de 

Deus, 
Taquaritin-

ga do 
Norte, Belo 

Jardim e 
Vertentes 

Mata 
Atlântica e 
Caatinga 

Alguns 
remanescen-
tes em bom 

estado 
(principalmen-
te no topo das 

serras) 

Desmatamento 
para agricultura 
e pastagem e 

para 
loteamentos, 
captações de 
água, lixo e 
poluição dos 

cursos d’água 

74.515 

Patrimônio 
arqueológico e 

histórico, turismo, 
alternativas de 

produção, áreas 
com matas 

preservadas, 
recuperação de 

nascentes e 
cursos d’água 

2 Serra do Pará 
Santa Cruz 

do 
Capibaribe 

Caatinga Bom 

Turismo 
desordenado, 

depredação de 
patrimônio 

arqueológico, 
caprinos 

2.478 

Patrimônio 
arqueológico, 
águia chilena, 

turismo; vontade 
da prefeitura em 

criar UC 

3 Mata do Ronda Pombos 
Mata 

Atlântica 
bom 

Desmatamen-
tos pontuais, 
captura de 

animais 

439 

Reserva Legal do 
Assentamento; 
proteção pelos 

assentados; 
possibilidade de 

geração de renda 
pelo turismo 

4 
Estação 
Ecológica do 
Tapacurá 

São 
Lourenço 
da Mata 

Mata 
Atlântica 

médio 

Não 
evidenciada, 

área protegida 
pela UFRPE 

318 
A área já é 

considerada UC 
pela UFRPE 

5 Cabeceiras Sul 
Poção e 
Jataúba 

Caatinga 
com 

pequenos 
fragmentos 

de MA 

Alguns 
remanescen-
tes em bom 

estado 

Desmatamento 
para agricultura 

e pastagem, 
captações de 

água, lixo 

12.389 

Potencial para 
turismo, 

cabeceiras do rio 
Capibaribe 

necessitando 
proteção e 

recuperação 

6 
Serra da 
Bengala 

Passira 
Mata 
Atlântica e 
caatinga 

Bom 

Área não 
utilizada já faz 

tempo por 
conta da 

declividade 

297 

Proteção de 
gradiente de 
vegetação; 

possibilidade de 
pesquisas 

7 
Serra das 
Russas 

Gravatá, 
Chã Grande 
e Pombos 

Caatinga Bom 
Desmatamento, 

proximidade 
com estrada 

3.122 
Área com 

potencial para 
turismo. 
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Figura 5  – Áreas prioritárias para criação de UC e vegetação na bacia do rio Capibaribe. Fonte 

vegetação: MAPBIOMAS, 2019 
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2.3.1. Brejo de Madre de Deus a Taquaritinga do Norte 
 
A área prioritária Madre de Deus – Taquaritinga, está localizada nos municípios de Brejo de 
Madre de Deus, Taquaritinga do Norte, Belo Jardim e Vertentes. E é ilustrada pela Figura 6. 
 
Engloba um conjunto de serras condicionado por estruturas de direção NE-SW. Essas 
serras são formadas por terrenos amorreados rochosos, que recebem denominações locais 
dentre as quais se destacam as serras: do Vira Mundo, da Lagoa de Pedra, do Imbé, do 
Juca, do Lotero, São João, Verde, Catolé, Boa Viagem, dos Guandos, do Xucum, do 
Mirador, dos Cabelos, do Veado, da Preguiça, da Colônia, Jaracatiá, das Goiabeiras, do 
Fundão, do Alto, do Angico, do Rego, do Costa, da Taquara e do Jaburu. 
 
Essas serras têm altitudes de 1.190 a 800m, e apresentam caimento para nordeste, sendo 
mais elevada no interflúvio rio Capibaribe – rio Ipojuca, e mais rebaixadas nas margens do 
Rio Capibaribe. Sendo que Serra do Ponto, segundo o IBGE, tem o cume mais alto de 
Pernambuco, com 1.195 metros acima do nível do mar - que é o Pico da Boa Vista 
 
A área é drenada pelos riachos Mimoso, Minador, Chorão, Brejo Madre de Deus e das 
Tabocas afluentes da margem direita do rio Capibaribe e por pequenos afluentes da 
margem esquerda. Tanto nas serras de Taquaritinga do Norte, quanto em Brejo de Madre 
de Deus existe uma grande quantidade de nascentes e pequenos cursos d’água que se 
mantêm perenes ao longo de todo o ano, alimentando os rios principais Tais fontes de água 
são importantes para o abastecimento local, mas mesmo assim, sofrem com o 
desmatamento das matas ciliares e com o descarte de entulho e lixo dos moradores 
lindeiros. 
 
Os terrenos Amorreados rochosos na área prioritária Madre de Deus – Taquaritinga são 
constituídos por fácies anfibólio biotita sienogranito a monzogranito grosso, representada 
principalmente por: quartzo sienitos, sienogranitos e monzogranitos inequigranulares grosso 
localmente porfiríticos, de coloração creme a avermelhada (Pluton Caruaru-Arcoverde da 
Suíte Intrusiva Itaporanga) (MARIANO, et al., 2007); e por ortognaisses de composição 
sienogranítica predominante, tem textura porfiroblástica grossa / augen, com porfiroclastos 
de feldspato potássico com até 10 cm de comprimento, em matriz média/grossa (Suíte Serra 
de Taquaritinga) (MARIANO et al., 2007; BRASILINO e MIRANDA, 2017). Nesses terrenos 
predominam Argissolos Vermelho-Amarelos, ocorrendo ainda Neossolos Litólicos e 
Afloramentos Rochosos (PERNAMBUCO, 2010). 
 
No sopé das encostas ocorrem corpos de tálus com cavernas, abrigos e furnas, sendo 
identificada nessa área as cavernas: do Caboclo, do Estrago, da Pedra do Leiteiro, do 
Abrigo, a furna no sopé da Serra da Boa Vista com pinturas rupestre, e jazigo de megafauna 
no sopé da Serra das Furnas.  
 
A vegetação original dessa região da bacia do Capibaribe era bastante diversificada sendo 
constituída por caatinga arbórea nas cotas mais baixas das serras, matas secas nas 
altitudes intermediárias e florestas estacionais ou ombrófilas, em média acima dos 750 
metros de altitude e nos vales interiores das serras. Nas vertentes sul e sudeste as 
formações florestais mais dependentes de umidade se estendiam abaixo da cota 750, 
enquanto as vertentes orientadas para noroeste e norte tinham mais cobertura de matas 
secas. Já as planícies aluviais entre as serras eram cobertas por caatinga arbustivo-arbórea, 
e matas ciliares decíduas e semidecíduas ao longo dos trechos perenes dos cursos d’água.  
 
As formações florestais ombrófilas e estacionais de Brejo da Madre de Deus recobriam as 
vertentes ao longo do divisor de águas e se interligavam nas bacias dos rios Ipojuca e 
Capibaribe, mas como já foi mencionado no Diagnóstico da Bacia, hoje em dia estão 
bastante reduzidas e fragmentadas (PÔRTO et al., 2004). Fragmentos ainda relevantes são 
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encontrados nas Serras do Vento (Lat: 8°13'39.53"S e Long: 36°21'42.04"O) e do Veado 
Podre (Lat: 8°11'41.15"S e Long: 36°20'55.67"O), no limite sul da bacia dentro do referido 
município, e na RPPN Fazenda Bituri (Lat: 8°12'11.94"S e Long: 36°23'48.31"O). 
 
Já em Taquaritinga do Norte, que segundo a literatura, era o brejo mais rico em espécies 
vegetais da bacia, as florestas úmidas e estacionais que formavam um maciço contínuo por 
todo o relevo serrano foram bastante reduzidas e alteradas, e já em 1998, eram 
consideradas uma mera sombra da condição original (PÔRTO et al., 2004). Nos dias de 
hoje, um dos fragmentos remanescentes mais relevantes se encontra na vertente sudeste, 
no vale sob a Rampa do Pepê e serra adjacente. 
 
Entre essas duas localidades existem manchas expressivas de caatinga arbustivo-arbórea 
com diferentes graus de perturbação antrópica ao longo do divisor oeste da bacia do riacho 
das Tabocas, nas serras contíguas da Goiabeira, Padre, Fundão e Angico, as quais também 
incluem um pequeno brejo preservado denominado Serra Verde. Já ao sul, entre Belo 
Jardim e a Pedra do Cachorro, também podem ser observados remanescentes de caatinga, 
ao longo das vertentes de serra, em especial Junco (Lat: 8° 9'41.31"S e Long: 
36°17'54.55"O) e Quatis (Lat: 8° 9'57.84"S e Long: 36°14'59.87"O).  
 
Mesmo que bastante antropizado, o conjunto de áreas considerado abriga espécies 
endêmicas e ameaçadas de extinção, incluindo bromélias, briófitas e árvores (SOUSA et al., 
2004), é em parte considerado uma área prioritária para a conservação de aves (BENCKE 
et al., 2006). Encontra-se dentro de uma área prioritária para conservação da biodiversidade 
nacional (MMA, 2018) com importância e prioridade de ação extremamente alta e já possui 
unidades de conservação particulares (duas RPPNs), além de outros proprietários rurais 
dispostos a criar reservas. 
 
O levantamento das espécies da flora realizado na RPPN Fazenda Bituri "constitui a mais 
expressiva relíquia vegetal do Estado de Pernambuco, com alta diversidade florística", 
segundo a professora e pesquisadora Margareth Sales, da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco1. O estudo "Plantas Vasculares das Florestas Serranas de Pernambuco - Um 
checklist da Flora Ameaçada dos Brejos de Altitude", revelou que, nos limites da RPPN, 
existem 200 espécies, entre elas dois novos registros para a ciência: a Byrsonima 
pedunculata e a Bunchosia pernambucana (SALES et al., 1998). 
 
Em estudo recente para criação de RPPN em Brejo da Madre de Deus, foi registrada uma 
espécie de flora ameaçada de extinção, Cattleya labiata Lindl. (classificada como VU - 
Vulnerável de acordo com MMA, 2014), porém a área amostrada foi pequena, sendo 
provável a ocorrência de outras espécies ameaçadas, principalmente nas áreas de brejos de 
altitude. Entre as espécies endêmicas que ocorrem nos Brejos de Altitude foram registradas 
na área da RPPN Esperança 48 espécies de 25 famílias botânicas, conforme quadro 6 
(STCP, 2018a). Foi feita uma compilação de dados secundários de levantamentos florísticos 
na região, resultando na lista que se encontra no anexo I. São classificadas como 
ameaçadas de extinção pela classificação IUCN e Flora do Brasil, 12 espécies. 
 
Com relação à mastofauna, o estudo da RPPN Esperança levantou a ocorrência de seis 
espécies de mamíferos consideradas endêmicas dos biomas Floresta Atlântica e Caatinga: 
o sagui-de-tufos-brancos Callithrix jacchus, o mocó Kerodon rupestris, o morcego Myotis 
ruber, o rato-da-árvore Phyllomys lamarum, o rabudo Thrichomys laurentius e o rato-da-fava 
Wiedomys pyrrhorhinos Apenas o gato-do-mato-pequeno Leopardus tigrinus é apontado 
como espécies vulnerável à extinção (VU) (STCP, 2018a). 

 
1RPPN Fazenda Bitury. Disponível em: 
http://www.cprh.pe.gov.br/unidades_conservacao/Uso_Sustentavel/RPPN_Fazenda_Bituri/40043%3B53640%3B
223909%3B0%3B0.asp. Acesso: out/2019. 

http://www.cprh.pe.gov.br/unidades_conservacao/Uso_Sustentavel/RPPN_Fazenda_Bituri/40043%3B53640%3B223909%3B0%3B0.asp
http://www.cprh.pe.gov.br/unidades_conservacao/Uso_Sustentavel/RPPN_Fazenda_Bituri/40043%3B53640%3B223909%3B0%3B0.asp
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Quadro 6. Espécies endêmicas encontradas na área proposta para a RPPN Esperança, Brejo da 
Madre de Deus. Fonte: STCP, 2018a. 

Espécies endêmicas 

• Aechmea leptantha (Harms) Leme & J.A.Siqueira 

• Albizia polycephala (Benth.) Killip 

• Andira ormosioides Benth. 

• Anthurium petrophilum K.Krause 

• Aosa rupestris (Gardner) Weigend 

• Aspidosperma parvifolium A.DC. 

• Attalea oleifera Barb.Rodr. 

• Baccharis calvescens DC. 

• Begonia grisea A.DC. 

• Bernardia tamanduana (Baill.) Müll.Arg. 

• Byrsonima nitidifolia A.Juss. 

• Clusia hilariana Schltdl. 

• Cordia sellowiana Cham. 

• Cordia superba Cham. 

• Cupania impressinervia Acev.-Rodr. 

• Cuphea circaeoides Sm. ex Sims 

• Cyrtopodium flavum Link & Otto ex Rchb.f. 

• Dyckia limae L.B.Sm. 

• Encholirium spectabile Mart. ex Schult. & Schult.f. 

• Eremanthus arboreus (Gardner) MacLeish 

• Eriotheca macrophylla (K.Schum.) A.Robyns 

• Erythroxylum columbinum Mart. 

• Erythroxylum revolutum Mart. 

• Euphorbia heterodoxa Müll.Arg. 

• Gomesa barbata (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams 

• Guapira nitida (Mart. ex J.A.Schmidt) Lundell 

• Guatteria australis A.St.-Hil. 

• Jacquemontia bahiensis O’Donell 

• Jacquemontia martii Choisy 

• Mandevilla dardanoi M.F.Sales et al. 

• Matayba mollis Radlk. 

• Melocactus ernestii Vaupel 

• Myrcia splendens (Sw.) DC. 

• Orthophytum disjunctum L.B.Sm. 

• Paliavana tenuiflora Mansf. 

• Philodendron leal-costae Mayo & G.M.Barroso 

• Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke 

• Prosthechea alagoensis (Pabst) W.E.Higgins 

• Psychotria carthagenensis Jacq. 

• Psychotria hoffmannseggiana (Willd. ex Schult.) Müll.Arg. 

• Rhipsalis lindbergiana K.Schum. 

• Sebastiania jacobinensis (Müll.Arg.) Müll.Arg. 

• Senegalia limae (Bocage & Miotto) L.P.Queiroz 

• Senegalia piauhiensis (Benth.) Seigler & Ebinger 

• Solanum paraibanum Agra 

• Stillingia trapezoidea Ule 

• Tillandsia paraibensis R.A.Pontes 

• Vriesea friburgensis Mez 

 
Para herpetofauna STCP (2018a) encontrou na RPPN Esperança, a rãzinha-do-folhiço 
(Pristimantis ramagii) e o calango-de-lajeiro (Tropidurus semitaeniatus) restritos à região 
Nordeste. A primeira, compartilhada entre a Mata Atlântica e a Caatinga. O segundo, 
também sendo observado no Cerrado (STCP, 2018a). 
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Já com relação à avifauna, STCP (2018a) levanta a possível ocorrência na região de um 
total de 51 táxons considerados em alguma categoria de ameaça, entre criticamente 
ameaçado e vulnerável, sendo 21 de acordo com a IUCN (2018) e 49 segundo o MMA 
(2014). Do ponto de vista global, destacam-se o mutum-do-nordeste (Pauxi mitu) e o limpa-
folha-do-nordeste (Philydor novaesi), tratados pela IUCN como extinto na natureza e 
criticamente ameaçado - possivelmente extinto, respectivamente, sendo o último ainda 
criticamente ameaçado pela legislação federal, em virtude de registros colhidos até o ano de 
2008 (RODA, 2004; RODA et al., 2011). Também em sério risco estão Leptodon forbesi, 
Pyrrhura griseipectus, Terenura sicki e Myrmotherula snowi, todos criticamente ameaçados 
do ponto de vista internacional.  
 
No contexto nacional, além de Pauxi mitu, salientam-se as subespécies endêmicas do 
Centro Pernambuco, sobre as quais não há praticamente nenhuma notícia de ocorrência 
nas últimas décadas: Penelope superciliaris alagoensis, Odontophorus capueira 
plumbeicollisI,  Phaethornis margarettae camargoi, Celeus flavus subflavus, Sclerurus 
caudacutus caligineus e Iodopleura pipra leucopygia; as demais - também criticamente 
ameaçadas - coincidem com aquelas mencionadas pela IUCN, além de Phylloscartes 
ceciliae. 
 
Especial destaque se dá a IBA (Área Importante para a Conservação de Aves no Brasil) 
PE09, denominada “Brejo dos Cavalos”, um total de 5.200 hectares de matas serranas nos 
municípios de Caruaru, São Caitano e Altinho (BENCKE et al., 2006). De acordo com esses 
autores, apesar de não haver estudos recentes sobre a avifauna local, dessa área provém o 
primeiro registro de Phylloscartes ceciliae para Pernambuco e há uma população 
significativa de Tangara fastuosa. Dentre as espécies ameaçadas de extinção que ocorrem 
nessa área além das já citadas, estão Synallaxis infuscata, Myrmeciza ruficauda, 
Hemitriccus mirandae e Carduelis yarrellii, além de outras três tratadas como near-
threatened, bem como dez endemismos da Mata Atlântica e outras duas espécies 
endêmicas da Caatinga (BENCKE et al., 2006). 
 
Na RPPN Fazenda Bituri (conforme informação constante no site da CPRH2), foram listadas 
as seguintes espécies de aves ameaçadas de extinção: Conopophaga lineata (Chupa-
dente); Synallaxis infuscata (Tatac); Tangara fastuosa (Pintor-verdadeiro); Tangara 
cyanocephala (Pintor-mirim); Carduelis yarellii (Pintassilva). 
 
É importante ressaltar que, tanto as serras de Brejo de Madre de Deus, quanto de 
Taquaritinga do Norte continuam a sofrer bastante pressão antrópica, sendo que estradas, 
ocupação com lotes rurais e casas fragmentaram e ainda fragmentam muito toda a extensão 
dessas áreas, incluindo os fragmentos de vegetação preservados nas áreas mais íngremes 
e com afloramentos rochosos. Destaca-se a especulação imobiliária como o maior vetor 
atual de ocupação nos brejos, e o fogo constante como ameaça secundária aos 
remanescentes em áreas inadequadas para a ocupação. 
 
O município de Brejo de Madre de Deus possui diversos sítios arqueológicos cadastrados 
no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos – CNSA/IPHAN, totalizando 82 registros. A 
análise das fichas, no entanto, sugere que há duplicidade em quase metade dos registros. A 
assessora técnica da Prefeitura, Elizabeth Szilassy, realizou um levantamento em que 
confirma a existência de 51 sítios arqueológicos.  
 

As várias serras e cachoeiras (como a Arara, Juá e São Francisco), junto com a vegetação 
rica e o patrimônio arqueológico são atrativos turísticos já visitados ou potenciais. 

 
2Fauna da RPPN Fazenda Bituri. Disponível em: 
http://www.cprh.pe.gov.br/unidades_conservacao/Uso_Sustentavel/RPPN_Fazenda_Bituri/Fauna/40067%3B374
38%3B22390901%3B0%3B0.asp Acesso: out/2019. 

javascript:void(0);
http://www.cprh.pe.gov.br/unidades_conservacao/Uso_Sustentavel/RPPN_Fazenda_Bituri/Fauna/40067%3B37438%3B22390901%3B0%3B0.asp
http://www.cprh.pe.gov.br/unidades_conservacao/Uso_Sustentavel/RPPN_Fazenda_Bituri/Fauna/40067%3B37438%3B22390901%3B0%3B0.asp
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Figura 6 - Área prioritária 1. Fonte vegetação: MAPBIOMAS, 2019 
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Foto 1 - Iceberg da Pedra Grande, nas 
proximidades da sede de Brejo da Madre de 
Deus. (LAT: -8,1496578/ LONG: -36,359477) 
Autor: Gustavo Accacio 
 

Foto 2 - Fragmento de mata úmida em 
Taquaritinga do Norte. 
(LAT: -7,9019014/ LONG: -36,025143) 
Autor: Gustavo Accacio 
 

  
Foto 3 - Aspecto do interior da mata úmida na 
área das torres de transmissão em Taquaritinga 
do Norte. (LAT: -7,9051479/ LONG: -36,024366) 
Autor: Gustavo Accacio 
 

Foto 4 - Fragmento de mata úmida na vertente 
em frente à rampa do Pepê, Taquaritinga do 
Norte. (LAT: -7,9097100/ LONG: -36,019308) 
Autor: Gustavo Accacio 
 

Do ponto de vista fundiário, nos munícipios abrangidos pela área, segundo o IBGE a maior 
parte da população reside em área urbana e as propriedades rurais são classificadas como 
minifúndios com uso majoritário para pastagens. Com relação aos imóveis identificou-se 27 
imóveis da União destinado a uso especial, possui 01 assentamento do INCRA em 
instalação no município de Belo Jardim (PA Ouro).  
  
Além disto, como demonstrado pela Figura 7, que ilustra os imóveis com Cadastro 
Ambiental Rural, pode-se notar que a área possui muitos imóveis, em geral de tamanho 
pequeno e com muitas sobreposições. Segundo relato da técnica da prefeitura, Elizabeth, 
90% das propriedades rurais estão com posseiros e apenas 10% possuem títulos da terra. 
  
No aprofundamento do estudo, será possível avaliar a situação fundiária, principalmente em 
áreas mais críticas para a conservação. 
  
Pela sua grande dimensão e variáveis de ocupação, os estudos serão direcionados para 
criação de uma Área de Proteção Ambiental que discipline o uso e ocupação do solo, ou 
mosaico de UCs ou ainda alguma(s) UC(s) menor(es) (RPPNs por exemplo ou de proteção 
integral) e corredor ecológico. 
 



 
                                                                                                                    

Produto 2 – Critérios áreas prioritárias Bacia do Rio Capibaribe - PE – Pág.:   24 

Secretaria de 
Infraestrutura e 
Recursos Hídricos 

 
Figura 7 - Imóveis com Cadastro Ambiental Rural na área 1. Fonte: SICAR, 2019. 
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2.3.2. Serra do Pará 
 

Situada no município de Santa Cruz do Capibaribe, a área prioritária denominada Serra do 
Pará apresenta altitudes de 700 a 740 m. A serra é drenada a norte e a sul pelos afluentes 
da margem direita do riacho do Pará (riacho Olho D´água), tendo-se ainda a sul os riachos: 
Doce ou Mulungu e da Lagoa, afluentes do rio Capibaribe. Possui em seu interior as 
seguintes nascentes e cabeceiras: Riacho do Pará, Riacho das Almas, Riacho Travessão, 
Riacho Olho D’Água, Riacho da Onça, Riacho da Lagoa. 
 
A Serra do Pará é constituída por terrenos Amorreados Rochosos, formado por relevo de 
Morros e Morrotes que se caracteriza como um relevo residual, elevado de 100 a 150 m, 
sobre o relevo de Colinas médias e pequenas com altitudes de 500 a 570m, que constituem 
os terrenos Colinosos. 
 
A Serra do Pará é constituída essencialmente por ortognaisses tonalíticos a graníticos e 
hornblenda-biotita gnaisses (Complexo Salgadinho) (NEVES, et al. 2017 e BRASILINO e 
MIRANDA, 2017), que se associam a Neossolos Litólicos e Afloramentos de Rocha, 
ocorrendo no sopé Luviossolo Cromico e Planossolo Nátrico (PERNAMBUCO, 2010). 
 
Na Serra do Pará os corpos de tálus no sopé das encostas íngremes, apresentam cavernas, 
abrigos e furnas, tendo-se registro de pinturas rupestres na Pedra do Pará.  
 
A vegetação predominante na serra é caatinga arbórea, com manchas de caatinga arbustivo 
arbórea nos locais mais pedregosos, em meio aos afloramentos rochosos. Encontra-se bem 
preservada ao longo do gradiente altitudinal e pelo comprimento de toda a serra, e conecta-
se a alguns remanescentes de caatinga típica também bem preservados nas planícies de 
entorno, constituindo-se num raro testemunho de todo o conjunto da vegetação regional 
original. No entanto, a área está sujeita a pastoreio e incêndios locais, que, com o tempo, 
podem comprometer a diversidade e integridade dessa vegetação remanescente. Foram 
realizados alguns estudos de fauna, que apontaram a presença de águia chilena e outras 
espécies incomuns no bioma (LAS CASAS et al. 2012), menciona-se também a presença de 
onças-pardas e existem grupos conservacionistas que fazem monitoramento contínuo da 
fauna da região (@bichosdacaatingaoficial), bem como capitaneiam outras iniciativas de 
preservação do local. 
 
Vale destaque a beleza cênica da área com a presença da serra. Além disso, na Serra do 
Pará, a Furna e o Sítio Arqueológico da Serra do Pará possuem alto valor patrimonial, com 
cavernas que abrigam mais de 100 pinturas rupestres, que requerem proteção e resultando 
num local com alto potencial para ampliar a visitação e o turismo na região. A área em 
questão é apresentada pela Figura 8. 
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Figura 8 - Área prioritária 2. Fonte vegetação: MAPBIOMAS, 2019 
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Foto 5 - Vista geral do morro principal da Serra 
do Pará. Distrito da Vila do Pará – Santa Cruz do 
Capibaribe. (LAT: -7,8516625/ LONG: -
36,362849). Autor: Gustavo Accacio 
 

Foto 6 - Placas informativas na trilha da furna da 
Serra do Pará. Distrito da Vila do Pará – Santa 
Cruz do Capibaribe. (LAT: -7,8447548/ LONG: -
36,369181). Autor: Gustavo Accacio 

  
Foto 7 - Caatinga arbustiva e vegetação saxícola 
na base da Serra do Pará. Distrito da Vila do 
Pará – Santa Cruz do Capibaribe. (LAT: -
7,8455424/ LONG: -36,369688). Autor: Gustavo 
Accacio 
 

Foto 8 - Exemplar de barriguda em caatinga 
arbórea na Serra do Pará. Distrito da Vila do Pará 
– Santa Cruz do Capibaribe. (LAT: -7,8496672/ 
LONG: -36,368046). Autor: Gustavo Accacio 

Do ponto de vista fundiário, no munícipio abrangido pela área, a maior parte da população 
reside em área urbana e as propriedades rurais são classificadas como minifúndios com uso 
majoritário para pastagens. Com relação aos imóveis identificou-se 02 imóveis da União 
destinado a uso especial, não possui assentamentos do INCRA e tão pouco do ITERPE.  
  
Além disto, como demonstrado pela Figura 9, boa parte das propriedades tem seus limites 
no topo da serra. Será importante direcionar as Reservas Legais para essa área, sempre 
que possível. 
 
Vale destaque a iniciativa do município em propor um Monumento Natural na área, a 
princípio uma alternativa interessante, visto o uso e ocupação, situação fundiária e potencial 
turístico. 
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Figura 9 - Imóveis com Cadastro Ambiental Rural na área 2. SICAR, 2019. 
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2.3.3. Mata de Ronda 
 
A área prioritária Mata de Ronda está situada no município de Pombos em altitudes de 580 
a 600m no divisor de águas dos rios Capibaribe – Ipojuca, sendo drenada pela cabeceira do 
riacho Natuba, afluente do Rio Tapacurá. Ilustrada na Figura 10. 
 
A área é constituída por terrenos Amorreados Rochosos, formados por relevos de Morros e 
Morrotes, sustentados por granito e granodiorito grossos a porfiríticos, dioritos e termos 
intermediários, calciacalinos de alto K e metaluminosos (Suíte Intrusiva Itaporanga) 
(MARIANO, et al., 2007), que se associam a Argissolos Amarelos e secundariamente a 
Argissolos Vermelho-Amarelos (PERNAMBUCO, 2010). O fragmento abriga ainda duas 
nascentes mapeadas, mas com probabilidade de existirem outras. 
 
Essa área corresponde à Reserva Legal do assentamento Chico Mendes, antes 
denominado Engenho de Ronda, do INCRA, sendo o mais representativo fragmento de 
Mata Atlântica da bacia do Tapacurá. O fragmento principal de cerca de 400 ha é composto 
por floresta ombrófila densa madura, secundarizada por atividades antrópicas intermitentes 
(sem indícios de corte raso), intercalado por trechos da mesma formação em estado 
avançado de regeneração. Separado pela estrada de acesso ao engenho encontra-se outro 
fragmento, menor, do mesmo tipo de formação, mas um pouco mais perturbado. Estudos 
realizados na Mata de Ronda indicaram alta diversidade de espécies arbóreas e presença 
de pelo menos 11 espécies de aves do Centro de Endemismo Pernambuco, sendo 10 delas 
ameaçadas de extinção (LIMA et al. 2017 e FARIAS et al. 2010 respectivamente) (Quadro 
6).  
 
Quadro 7 - Lista de táxons endêmicos e ameaçados de extinção na Mata da Ronda, Pombos, 
Pernambuco. Status: Ameaçado de Extinção (AM), Endêmico da Mata Atlântica (EMA). 

Táxon Status 

PICIDAE 

Picumnus exilis pernambucensis AM/ EMA 

THAMNOPHILIDAE 

Thamnophilus aethiops distans  AM/ EMA 

Thamnophilus caerulescens pernambucensis  AM/ EMA 

Pyrig lena leuconota pernambucensis  AM/ EMA 

Myrmeciza ruficauda soror  AM/ EMA 

DENDROCOLAPTIDAE 

Xiphorhynchus atlanticus  AM/ EMA 

FURNARIIDAE 

Xenops minutus alagoanus  AM/ EMA 

TYRANNIDAE 

Platyrinchus mystaceus niveigularis  AM/ EMA 

THRAUPIDAE 

Tangara fastuosa  AM/ EMA 

Tangara cyanocephala corallina  AM/ EMA 

CARDINALIDAE 

Saltator fuliginosus  EMA 

Fonte: Farias et al. 2010. 

 
Há registros de sítios arqueológicos já identificados no município, caso estejam localizados 
na Mata de Ronda, esse é um fator a mais para a proteção do espaço. 
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Figura 10 - Área prioritária 3. Fonte vegetação: MAPBIOMAS, 2019. Obs. A vegetação está apenas 
para dentro da Bacia do Rio Capibaribe, por isso consta que parte da área não está vegetada (ver 

figura a seguir com imagem de satélite). 
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Figura 11 - Área prioritária 3. 
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Foto 9 - Aspecto geral da floresta em uma das 
colinas da Mata de Ronda. Assentamento Chico 
Mendes, Pombos (LAT: -8,2083669/ LONG: -
35,378649). Autor: Gustavo Accacio 
 

Foto 10 - Borda de floresta ombrófila densa da 
mata de Ronda. Assentamento Chico Mendes, 
Pombos (LAT: -8,2152923/ LONG: -35,383843). 
Autor: Gustavo Accacio 

  
Foto 11 - Vista geral da mata de Ronda. 
Assentamento Chico Mendes, Pombos (LAT: -
8,2072466/ LONG: -35,388528). Autor: Gustavo 
Accacio 

Foto 12 - Vista oposta da mata de Ronda. 
Assentamento Chico Mendes, Pombos (LAT: -
8,1967057/ LONG: -35,386236). Autor: Gustavo 
Accacio. 

 
Do ponto de vista fundiário, a área foi adquirida por meio de desapropriação e consta como 
assentamento em instalação na base de dados do INCRA. E possui como demonstrado na 
Figura 11 um Cadastro Ambiental Rural cuja Reserva Legal é a área de mata. 
 
Por ser RL do assentamento, a área apresenta baixo nível de pressão antrópica, tendo no 
entorno ocupação agrícola e pastos, além de pequenas áreas de mineração. Possui uma 
linha de desmatamento que a atravessa (LT ou obra enterrada). 
 
Nesse contexto há possibilidade de trabalhar uma UC de proteção integral (ou RPPN) em 
parceria com INCRA e assentados, de forma que esses últimos possam ter apoio na 
conservação e talvez renda adicional com a visitação. 
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Figura 12 - Imóveis com Cadastro Ambiental Rural na área 3. Fonte: SICAR, 2019. 
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2.3.4. Tapacurá 
 
Localizada em São Lourenço da Mata, a área, embora apresentada como Estação 
Ecológica de Tapacurá, ainda não possui essa proteção legal. Trata-se de um local que 
pertence à Universidade Federal Rural de Pernambuco e é utilizado como centro de 
pesquisas tanto pela UFRPE quanto pela Universidade Federal de Pernambuco.  
 
Esta área foi sugerida pela equipe da CPRH nas discussões da reunião 3, pois se trata de 
fragmento de Mata Atlântica, de propriedade da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, que já apresenta uma iniciativa importante de proteção que precisa de 
consolidação/formalização. Também se encontra próxima a RVS Tapacurá. A área é 
apresentada na Figura 12. 
 
A área prioritária seria, portanto, a área denominada Serra Buchada, que tem altitudes de 
228 a 259 m e está localizada na margem esquerda do rio Tapacurá. 
 
A serra tem orientação NE-SW sendo drenada por afluentes da margem direita do rio 
Capibaribe. A vertente sul é drenada por pequenos afluentes do rio Tapacurá, contribuintes 
direto do reservatório, sendo a vertente norte drenada por afluentes do rio Aratangi. 
 
A área é constituída por terrenos Amorreados Rochosos, formados por relevos de Morros e 
Morrotes, constituídos principalmente por ortognaisses tonalíticos a graníticos, hornblenda-
biotita gnaisses (Complexo Salgadinho) (NEVES, et al. 2017 e BRASILINO e MIRANDA, 
2017); e por granito e granodiorito, grossos a porfiríticos, dioritos e termos intermediários, 
calciacalinos de alto K e metaluminosos (Suite Itaporanga), (MARIANO, et al., 2007), que se 
associam a Argissolos Vermelho-Amarelos. 
 
Apresenta vegetação remanescente de Mata Atlântica, um bosque de pau-brasil e presença 
de espécies da fauna florestal do Centro de Endemismo Pernambuco. Em estudos para 
criação de RPPN em São Lourenço da Mata, entre as espécies endêmicas que ocorrem na 
Mata Atlântica foram registradas 32 espécies de 21 famílias botânicas na área (STCP, 
2018b). Destas, sete espécies de sete famílias se destacam das demais, haja vista sua 
distribuição natural restrita a alguns estados da Região Nordeste do país, conforme listado 
abaixo: 
Família: Arecaceae 

• Syagrus cearensis (endêmica para AL, CE, PB, PE e RN) 
Família: Bromeliaceae 

• Aechmea cf. chrysocoma (endêmica para AL, PB e PE) 
Família: Connaraceae 

• Connarus blanchetii (endêmica para AL, BA, PB, PE e SE) 
Família: Fabaceae 

• Inga blanchetiana (endêmica para BA e PE) 
Família: Melastomataceae 

• Miconia compressa (endêmica para AL, BA e PE) 
Família: Solanaceae 

• Solanum paraibanum (endêmica para PB e PE) 
Família: Verbenaceae 

• Aegiphila pernambucensis (endêmica para AL, BA, PB e PE) 
 
No anexo II consta a lista de espécies de flora do Plano de Manejo do Refúgio de Vida 
Silvestre Mata de Tapacurá (UC próxima a área), com quatro espécies ameaçadas de 
extinção.  
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Também é considerada uma área importante para a conservação de aves (BENCKE et al., 
2006), com registro de 5 espécies ameaçadas do centro de endemismo Pernambuco. No 
entanto é uma mata predominantemente secundária e relativamente jovem (estágio médio 
de regeneração, com trechos maduros ou em estágio avançado encravados nos grotões), 
com estimativa de 60 anos de existência, segundo Oliveira (2011).  

 

O lago formado pela Represa de Tapacurá é pontilhado por bancos de areia durante os 
períodos de estiagem. Sobre um deles, existe ruínas de uma antiga escola agrícola. 
 
O município de São Lourenço da Mata parece ser bastante fértil em termos arqueológicos. 
No CNSA/IPHAN existem 6 sítios arqueológicos e um sítio histórico cadastrados. Os sítios 
locais, conforme descrição no CNSA, destacam-se por serem sítios cerâmicos, em um 
contexto regional de sítio pictóricos. 
 

 
Foto 13 - Vista parcial do fragmento Mata da Buchada 

Fonte: Oliveira (2011) 

 
Do ponto de vista fundiário, nos munícipios abrangidos pela área, a maior parte da 
população reside em área urbana e as propriedades rurais são classificadas como 
minifúndios com uso predominante para lavouras. Com relação aos imóveis identificou-se 01 
imóvel da União destinado a uso especial, possui 06 assentamentos do INCRA, sendo 01 
criado (PA Agapto Santos), 01 em consolidação (PA Concórdia / Santa Cruz), 03 em 
estruturação (PA Sitio II, PA Velho I, PA Veneza) e 01 em instalação (PA Santo Antônio); e 
01 assentamento do ITERPE (PA Engenho Colégio).  
  
Além disso, pelo Cadastro Ambiental Rural, pode-se notar que não há imóveis sobrepostos 
a área prioritária, sendo necessário checar em campo a sua dominialidade, mas que 
possivelmente é da UFRPE. 
 
A iniciativa de criação de uma Estação Ecológica pela UFRPE, está ilustrada na Figura 13. 
Nesse sentido, a proposta para esta área seria de auxílio na efetivação dessa UC, 
dependendo dos contatos e interesses dos gestores da Universidade. 
 



 
                                                                                                                    

Produto 2 – Critérios áreas prioritárias Bacia do Rio Capibaribe - PE – Pág.:   36 

Secretaria de 
Infraestrutura e 
Recursos Hídricos 

 
Figura 13 - Área prioritária 4. Fonte vegetação: MAPBIOMAS, 2019. Obs. Notar que parte da área 

aparece como não vegetada, mas na imagem de satélite apresenta cobertura (ver figura 14). 
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Figura 14 - Área prioritária 4. 
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Figura 15 - Proposta da UFRPE da Estação Ecológica do Tapacurá. 

Fonte: http://www.ufrpe.br/sites/www.ufrpe.br/files/1.pdf 
 
 

http://www.ufrpe.br/sites/www.ufrpe.br/files/1.pdf


 
                                                                                                                    

Produto 2 – Critérios áreas prioritárias Bacia do Rio Capibaribe - PE – Pág.:   39 

Secretaria de 
Infraestrutura e 
Recursos Hídricos 

2.3.5. Cabeceiras Sul 
 

A área prioritária Cabeceiras Sul, localizada nos municípios de Poção e Jataúba, engloba as 
serras do Tanque de Sangue, Cabeça do Vaca (serra sem nome no meio da área), do 
Munquém e do Cagado e com altitudes de 980 a 1126m. 
 
A área é drenada pelo riacho Jataubá e seu afluente riacho do Meio; pelos riachos Muquém, 
Timóteo, Imbé e outros afluentes da cabeceira do rio Capibaribe. Segundo relatos locais, a 
nascente do rio Capibaribe estaria localizada em propriedade na região denominada Araçá. 
 
A área é constituída por terrenos Amorreados Rochosos, formados por relevos de Morros e 
Montanhas e de Morros e Morrotes, que constituem um degrau erosivo que separa a 
superfície de aplanamento mais antiga, com altitudes de 1080 a 1150 m, da superfície de 
erosão mais nova com altitudes de 600 a 690 m, ambas formadas por relevos de Colinas 
médias e pequenas (terrenos Colinosos). 
 
Na unidade Cabeceira Sul, os terrenos Amorreados Rochosos são sustentados por granito e 
granodiorito, grossos a porfiríticos, dioritos e termos intermediários, calciacalinos de alto K e 
metaluminosos (Pluton Serra da Jararaca, da Suíte Ituporanga) (MARIANO, et al., 2007); e 
por ortognaisse tonalítico a granítico, migmatitos e lentes de anfibolito (Complexo Pão de 
Açucar) (SANTOS, 2017). Essas rochas dão origem a extensas áreas de Neossolos 
Litólicos e Afloramentos Rochosos (PERNAMBUCO, 2010). Nessa área tem-se registro de 
cavernas, abrigos e furnas, no sopé das encostas. 
 
A maior parte dos brejos de altitude da região foi convertida em sistemas agropastoris, mas 
a área ainda apresenta alguns remanescentes de floresta úmida em encostas mais 
declivosas e encaixadas das serras mais altas, além de grandes fragmentos de caatinga em 
bom estado de conservação em áreas pouco aptas para agricultura das encostas de média 
altitude. Ademais está localizada em Área prioritária para conservação da Caatinga com 
prioridade extremamente alta pelo MMA (Nome: área Brejos Pernambucanos; COD_área - 
CA168; Import_bio - Extremamente Alta; Prioridade de ação - Extremamente Alta; Ação 
Principal - Criação de UC de Proteção Integral) e é berço das nascentes primárias do rio 
Capibaribe. 
 
A área possui bastante pressão antrópica, principalmente para o desmatamento. De 
maneira geral, as serras são interceptadas por diversas estradas que dão acesso a casas 
isoladas e a áreas de solo exposto. Várias áreas desmatadas no sopé e na baixa encosta na 
direção dos lotes rurais. As estradas ao longo dos vales dos rios e riachos apresentam lotes 
rurais desmatados e casas, com alguns vilarejos. 
 
O município de Jataúba conta com quatro sítios arqueológicos no Cadastro Nacional de 
Sítios Arqueológicos – CNSA/IPHAN. A análise das fichas, no entanto, sugere que há 
duplicidade nos registros. A Furna do Nego, na encosta da Serra do Sobrado, é um dos 
sítios arqueológicos registrados, pela presença de ossos humanos em superfície, em seu 
interior. O outro sítio do município é denominado Gravura do Meio, onde são percebidas 
gravuras rupestres dispostas por quase todo o bloco. Não foram localizados dados 
secundários sobre a localização exata dos sítios arqueológicos na região. 
 
A área prioritária em questão é apresentada na Figura 14. 
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Figura 16 - Área prioritária 5. Fonte vegetação: MAPBIOMAS, 2019 
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Foto 14 – Caatinga arbóreo-arbustiva em 
afloramento rochoso. Proximidade da 
Comunidade Enxotados, Jataúba. (LAT: -
8,1163906/ LONG: -36,540603). Autor: Gustavo 
Accacio. 
 

Foto 15 – Vista geral das serras na região da 
Comunidade Lázaro, Jataúba. (LAT: -8,1327806/ 
LONG: -36,624677). Autor: Gustavo Accacio. 

  
Foto 16 – Mata úmida em vertente de serra e 
caatinga arbórea à frente. Comunidade Cabeça 
de Vaca, Jataúba.  (LAT: -8,1455284/ LONG: -
36,623160). Autor: Gustavo Accacio. 
 

Foto 17 – Mata úmida e afloramento rochoso em 
vertente inclinada na região de Poção. 
(LAT: -8,1594903/ LONG: -36,648352) 
Autor: Gustavo Accacio. 
 

Do ponto de vista fundiário, nos munícipios abrangidos pela área, a maior parte da 
população reside em área urbana e as propriedades rurais são classificadas como 
minifúndios, cujo uso predominante no município de Poção é para pastagens e no município 
de Jataúba é para matas naturais. Com relação aos imóveis identificou-se 04 imóveis da 
União destinado a uso especial, possui 01 assentamento do INCRA em instalação (PA 
Macambira) e nenhum do ITERPE.  
  
Além disto, como demonstrado pela Figura 15, que ilustra os imóveis com Cadastro 
Ambiental Rural, pode-se notar que há poucos imóveis cadastrados e alguns sobrepostos. 
  
No aprofundamento do estudo, será possível avaliar a situação fundiária, principalmente em 
áreas mais críticas para a conservação. 
 
Nesse contexto de uso e ocupação, com pequenas propriedades rurais que possuem 
poucos recursos para recuperação e sofrem com a escassez de água, seria importante 
estudar a possibilidade de criação de uma Área de Proteção Ambiental ou outra categoria 
de UC que possa compatibilizar a conservação com a produção rural, de forma a recuperar 
nascentes e cursos d’água e propor alternativas técnicas mais sustentáveis aos pequenos 
produtores. A área também poderá ser trabalhada para visitação e turismo. 
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Figura 17 - Imóveis com Cadastro Ambiental Rural na área 5. SICAR, 2019. 
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2.3.6. Serra da Bengala 
 
A Serra da Bengala está localizada no município de Passira (Figura 16). Compõe-se de um 
relevo residual com altitudes de 300 a 350 m e está inserida na bacia do Rio Cotunguba, 
afluente da margem direita do Rio Capibaribe. 
 
A Serra da Bengala é um terreno Amorreado Rochoso, formados por relevo de Morros e 
Morrotes, constituído por metanortosito com diorito e metagabro subordinados (Complexo 
Passira) (ROCHA, 1990), que se associam a Neossolos Litólico (PERNAMBUCO, 2010), 
proveniente de rocha metabásica, sendo, portanto, rico em nutrientes. 
 
Trata-se de uma área de cerca de 300 ha bem preservada de caatinga arbórea com encrave 

de floresta atlântica em sua metade superior. Apresenta feições fitofisionômicas de um “mini 

brejo de altitude”, bem mais preservado do que aqueles observados em Serra Negra de 

Bezerros e Taquaritinga do Norte. Uma moradora das redondezas informou à equipe de 

campo que pesquisadores estiveram na região confirmando a presença de flora de Mata 

Atlântica no local, mas não foram encontradas pesquisas sobre essa serra na consulta às 

fontes secundárias. Observação direta da mata confirmou a presença de uma formação alta 

e preservada em boa parte da encosta sul, condizente com a fitofisionomias de floresta 

atlântica. Ainda que não haja inventários biológicos no local, é de se esperar que este 

possua muitos dos elementos de flora e fauna que caracterizam os brejos de Caruaru, Brejo 

da Madre de Deus, Bezerros e Taquaritinga do Norte, em um notável estado de 

conservação.   
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Figura 18 - Área prioritária 6. Fonte vegetação: MAPBIOMAS, 2019 
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Foto 18 - Vista geral da serra da Bengala. Distrito 
de Bengalas, Passira. (LAT: -7,9941891/ LONG: -
35,485382). Autor: Gustavo Accacio. 
 

Foto 19 - Gradiente de vegetação de caatinga à 
floresta atlântica na serra da Bengala. Distrito de 
Bengalas, Passira. (LAT: -7,9948001/ LONG: -
35,479373). Autor: Gustavo Accacio. 
 

Do ponto de vista fundiário, no munícipio abrangido pela área, a maior parte da população 
reside em área urbana e as propriedades rurais são classificadas como minifúndios cujo uso 
predominante é para pastagens. Com relação aos imóveis identificou-se 05 imóveis da 
União destinado a uso especial, possui 01 assentamento do INCRA criado (PA Poço 
Grande) e nenhum do ITERPE.  
  
Além disto, como demonstrado pela Figura 17, que ilustra os imóveis com Cadastro 
Ambiental Rural, pode-se notar que há poucos imóveis cadastrados. No aprofundamento do 
estudo, será possível avaliar a situação fundiária, principalmente em áreas mais críticas 
para a conservação. 
 
No caso dessa área, visto que se restringe a área de mata na serra, não utilizada pelos 
proprietários para produção agrícola, seria interessante estudar uma UC que possibilitasse a 
proteção integral desse remanescente, discutindo junto aos proprietários a adequação de 
suas Reservas Legais. 
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Figura 19 - Imóveis com Cadastro Ambiental Rural na área 6. SICAR, 2019. 
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2.3.7. Serra das Russas 
 
A área prioritária Serra das Russas ou Russinhas (Figura 18), localizada entre os municípios 
de Gravatá, Chã Grande e Pombos, engloba as serras das Russas, do Brito, do Teju e do 
Gurjaú com altitudes de 480 a 609 m que formam o divisor de águas dos rios Capibaribe - 
Ipojuca. É drenada pelas cabaceiras do Rio Tapacurá, afluente da margem direita do rio 
Capibaribe. 
 
Constitui-se de terrenos Amorreados Rochosos, formados por relevos de Morros e Morrotes, 
que constituem um degrau erosivo que separa a superfície de aplanamento mais elevada, 
com altitudes de 500 a 580 m, da superfície de erosão mais nova e rebaixada com altitudes 
de 250 a 330 m, ambas formadas por relevos de Colinas médias e pequenas (terrenos 
Colinosos). Os terrenos Amorreados Rochosos são sustentados por: granito e granodiorito 
grossos a porfiríticos, dioritos e termos intermediários, calciacalinos de alto K e 
metaluminosos. (Suíte Intrusiva Itaporanga); ortognaisses bandados e granada biotita-
anfibólio gnaisses (Complexo Vertentes) (NEVES, et al. 2017 e BRASILINO e MIRANDA, 
2017); e por ortognaisses tonalíticos a graníticos, hornblenda-biotita gnaisses (Complexo 
Salgadinho) (NEVES, et al. 2017 e BRASILINO e MIRANDA, 2017). Associam-se a essas 
rochas Neossolos Litólicos, Neossolos Regolíticos e Argissolos Vermelho-Amarelos. 
 
Apresenta um grande remanescente de caatinga bem preservada, que desce as encostas 
no vale de rio com nome desconhecido, até o açude, e vai de uma fitofisionomia arbustivo-
arbórea nas partes mais altas de solo raso, até mata seca, nas proximidades do curso 
d’água, que inclusive, mantém a mata ciliar íntegra (a presença de vegetação pode ser 
observada na imagem de satélite na figura 21). No trecho cortado pela BR 232 existe, numa 
das vias, o mirante de Nossa Senhora das Graças, que permite boa visualização da 
paisagem.  
 
Não há informações biológicas sobre a biota dessa região. No entanto, na RPPN de Santo 
Antônio, no município de Gravatá, com uma área total de 119,75 hectares, em laudo técnico 
apresentado à CPRH, foi registrada na região a presença de seis espécies de anfíbios, 
pertencentes a três famílias. Dentre elas, a perereca (Phyllomedusa hypochondrialis) e a rã 
cachorro (Physalaemus cuvieri).  Já o levantamento de flora da região elencou cerca de 80 
espécies distribuídas em 31 famílias. Entre as árvores, destaque para o pau de vaqueiro 
(Allophylus quercifolius), o angico (Anadenanthera columbrina), entre outros3.  
 
Pela localização próxima a cidades turísticas (Gravatá e Caruaru) e proximidade com a 
BR232, além de beleza cênica por se tratar de serra com vegetação preservada, a área 
possui potencial para o desenvolvimento de atividades turísticas. 
 
O município de Gravatá possui registros no CNSA/IPHAN, sendo que os três sítios possuem 
características distinta, sendo um sítio histórico, um cerâmico e um rupestre. Já o município 
de Pombos possui registro de dois abrigos sob rocha e um sítio a céu aberto que precisam 
ser referenciados. Não há registros no CNSA/IPHAN para o município de Chã Grande. No 
entanto, ressalva-se que a inexistência de registros não necessariamente indica inexistência 
de sítios arqueológicos.  
 
Além de ser é cortada pela BR 232, a área aparenta pressão antrópica forte na porção sul,  
a qual possui várias estradas secundárias e ocupações. Além disso, observa-se áreas de 
solo exposto e cavas circulares e alongadas na encosta norte possivelmente de mineração 
de argila. Em outros locais apresenta inúmeros lagos, possivelmente associados a cavas de 
mineração abandonadas. 

 
3 http://www.cprh.pe.gov.br/home/41885%3B39586%3B10%3B2624%3B4453.asp 

http://www.cprh.pe.gov.br/home/41885%3B39586%3B10%3B2624%3B4453.asp
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Figura 20 - Área prioritária 7. Fonte vegetação: MAPBIOMAS, 2019: o mapa de vegetação foi 
baseado nos dados do MapBiomas, sendo a área classificada como pastagem, com alguns 

fragmentos de Mata Atlântica, porém no reconhecimento de campo foi observada a presença de 
remanescente de caatinga, conforme pode ser observado na Figura 21. 
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Figura 21 - Área prioritária 7. 
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Foto 20 - Caatinga arbórea na serra das 
Russinhas. Gravatá (LAT: -8,1631482/ LONG: -
35,477947). Autor: Gustavo Accacio. 
 

Foto 21 - Vista geral do vale, na serra das 
Russinhas, na BR 232, proximidade do mirante de 
Nossa Senhora das Graças. Gravatá (LAT: -
8,1672728/ LONG: -35,470614). Autor: Gustavo 
Accacio. 
 

Do ponto de vista fundiário nos munícipios abrangidos pela área, a maior parte da 
população reside em área urbana e as propriedades rurais são classificadas como 
minifúndios cujo uso predominante é para pastagens. Com relação aos imóveis identificou-
se 13 imóveis da União destinado a uso especial e 007 assentamentos do INCRA, sendo 02 
em consolidação (PA Perseverança / Cumbe; PA Várzea Grande), 01 em estruturação (PA 
Divina Graça), 03 em instalação (PA Florestal, PA Nossa Senhora das Graças, PA Santa 
Helena, PA Ronda); e 02 assentamentos do ITERPE (Engenho Palmeiras e Fazenda Santo 
Antonio).  
  
Além disto, como demonstrado pela Figura 19, não se tem um panorama claro das 
propriedades, visto que a maior parte não realizou o CAR. Foi constatada, em campo, a 
presença de uma grande propriedade, na parte norte ao redor do açude, que aparentemente 
preserva a área. 
 
Em conversa com o Secretário de Meio Ambiente de Chã Grande, o mesmo demonstrou o 
interesse do município em criar UC na região, porém a área abrange 3 municípios. Nesse 
cenário, poderia ser estudada a criação de uma UC municipal (em parte) e a articulação 
com proprietários para criação de RPPN(s). 
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Figura 22 - Imóveis com Cadastro Ambiental Rural na área 7. SICAR, 2019. 
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2.4. Lista hierarquizada das áreas prioritárias 
 
Com base nos critérios listados e nas características das áreas, foi elaborada a matriz 
abaixo (Quadro 7), hierarquizando as áreas prioritárias. A pontuação foi dada para cada 
critério comparando-se as áreas com relação ao atributo. 
 
Quadro 8 - Lista hierarquizada das áreas prioritárias 

Critérios 

Madre 
de Deus 
Taquari-

tinga 

Serra do  
Pará 

Ronda Tapacurá 
Cabecei- 
ras Sul 

Bengalas Russas 

Áreas com remanescentes de 
vegetação que abriguem 
espécies endêmicas da Mata 
Atlântica/Caatinga ou da 
região, raras ou ameaçadas 
de extinção  

3 2 3 2 2* 2* 1 

Observações sobre a pontuação: 1-pouca presença; 2-média presença; 3-alta presença 
*Apesar de não terem sido localizados estudos específicos para a Serra das Bengalas e Cabeceiras, 
a presença de caatinga e brejos de altitude de Mata Atlântica bem preservados indicam a alta 
probabilidade de ocorrência de espécies endêmicas e ameaçadas na área. 

Áreas com fitofisionomia 
mais rara na bacia  

3 1 2 2 3** 3** 1 

Observações sobre a pontuação: 1-área apenas com caatinga; 2-área apenas com Mata Atlântica; 3-
área com Mata Atlântica e Caatinga 
**Cabeceiras apresenta remanescentes grandes de caatinga com alguns remanescentes de brejos, 
assim como Bengalas, por isso a pontuação “três”. 

Áreas de vegetação nativa 
bem conservada 

1 3 3 2 3 3 3 

Observações sobre a pontuação: 1- vegetação mais alterada; 2 - vegetação com alguma alteração; 3 
- vegetação bem preservada 

Áreas de beleza cênica 3 3 1 1 2 2 2 

Observações sobre a pontuação: 1- pouca beleza; 2 - área com alguma beleza; 3 - área com alta 
beleza 

Áreas com potencial para o 
turismo sustentável 

3 3 2 0 2 2 2 

Observações sobre a pontuação: 0 - área sem potencial para turismo; 1- baixo potencial; 2 - médio 
potencial; 3 - alto potencial 

Áreas já definidas como 
prioritárias para conservação  

3 0 2 2 3 0 1*** 

Observações sobre a pontuação: 0 - não localizada em área prioritária; 1 - localizada em área 
prioritária, porém com vegetação distinta***; 2 - localizada em área de prioridade alta; 3 - localizada 
em área de prioridade extremamente alta 
***Apesar da área da Serra das Russas estar em área definida como prioritária para conservação da 
Mata Atlântica, a vegetação presente na área é de caatinga, por isso foi pontuada com apenas “um”. 

Cursos d'agua 3 2 2 3 3 1 1 

Observações sobre a pontuação: 1 - poucos cursos d’água; 2 - vários cursos; 3 - muitos cursos 

Cavernas 3 2 0 0 1 0 0 

Observações sobre a pontuação: 0- sem presença; 1- pouca caverna; 2- várias cavernas; 3- muitas 
cavernas 

Sítios arqueológicos, 
paleontológicos, históricos 
culturais 

3 3 1 2 1 1 1 

Observações sobre a pontuação: 0 - sem presença; 1 - sem registro específico, porém com alguma 
probabilidade de ocorrência de sítios; 2 - sítios históricos; 3 - muitos sítios arqueológicos e/ou 
históricos 

Pressões antrópicas aos 
remanescentes de vegetação 
nativa e recursos naturais 

3 2 1 0 3 1 1 
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Critérios 

Madre 
de Deus 
Taquari-

tinga 

Serra do  
Pará 

Ronda Tapacurá 
Cabecei- 
ras Sul 

Bengalas Russas 

Observações sobre a pontuação: 0 - sem pressões; 1 - poucas pressões; 2 - pressão média 3 -
pressão alta 

Fundiário - áreas públicas 0 0 3 3 0 0 0 

Observações sobre a pontuação: 0 - sem áreas públicas; 3 - área totalmente pública 

Atores locais possuem 
interesse e/ou projeto de 
conservação da área 

2 3 2 3 1 0 2 

Observações sobre a pontuação: 0 - sem projetos ou interesses identificados; 1 - pouco; 2 - médio; 3 
- alto 

TOTAL 30 24 22 18 24 13 10 

 
Adicionalmente a matriz acima, foi aplicada a matriz GUT com pontuação de 1-3 (Quadro 8): 
 
Quadro 9 – Aplicação da matriz GUT para as áreas prioritárias. 

Avaliação 

Madre 
de Deus 
Taquari-

tinga 

Serra do  
Pará 

Ronda Tapacurá 
Cabecei- 
ras Sul 

Bengalas Russas 

Gravidade: intensidade, 
profundidade dos danos que 
podem ocorrer se não se 
atuar sobre a área. 

3 2 2 1 3 2 1 

Observações: Cruzamento entre o grau de perturbação atual e futuro com a resiliência do ambiente 
(entendendo a caatinga como mais resiliente no contexto da região) 

Urgência: o tempo para a 
eclosão dos danos ou 
resultados indesejáveis se 
não se atuar sobre a área 

3 2 1 1 3 2 1 

Observações: Cruzamento entre a resiliência do ambiente com a tendência de pressões futuras 
(como por exemplo áreas de serra íngremes com baixa propensão para ocupação ou áreas já com 
alguma proteção) 

Tendência: o 
desenvolvimento que o 
problema terá na ausência de 
ação 

3 2 1 1 3 2 2 

Observações: Cruzamento entre a tendência de pressões futuras com a existência de alguma 
proteção atual 

TOTAL 9 6 4 3 9 6 4 

 

Cruzando-se a hierarquização inicial com a análise GUT e algumas questões fundamentais, 
avaliamos o seguinte, no Quadro 9, para a definição final: 
 
Quadro 10 – Hierarquização final. 

Avaliação 

Madre 
de Deus 
Taquari-

tinga 

Serra do  
Pará 

Ronda Tapacurá 
Cabecei- 
ras Sul 

Bengalas Russas 

Total (critérios + GUT) 39 30 26 21 33 19 14 

Hierarquização final 1 3 4 5 2 6 7 

 

Apesar de Tapacurá na pontuação final ter ficado em quinto lugar, entende-se que já existe 
uma forte iniciativa da UFRPE para criar a Estação Ecológica, talvez não sendo de interesse 
do projeto realizar esforços nessa área, visto que a Universidade tem preservado a área e 
tem condições de viabilizar a UC. Além disso, por se tratar de área federal, seria mais lógico 
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que fosse criada uma UC federal, ficando o estado sem gerência sobre essa área. Dessa 
forma, sugere-se realizar uma interlocução com os gestores da área no sentido de apoiar a 
formalização da ESEC. 
 
Por fim, em relação à área Serra das Russas, pelo seu grau de conservação e sua 
localização continua tendo alto potencial para implementação de corredor ecológico e, 
possivelmente, fomento à criação de RPPNs. 
 
2.5. Áreas prioritárias para Corredores Ecológicos 
 
Conforme já mencionado, as áreas prioritárias para os corredores ecológicos serão 
definidas inicialmente a partir da aplicação de índices de conectividade da paisagem, no 
entanto, no Quadro 10 apresentamos alguns elementos que serão utilizados 
complementarmente para refinamento da delimitação desses corredores. 
 
Quadro 11 – Critérios para o refinamento da delimitação dos corredores ecológicos.  

Critérios Observações Fontes 

Unidades de 
Conservação Existentes 

Conexão entre as UCs existentes e 
com outros fragmentos importantes na 
bacia 

Levantamentos realizados no 
produto 1; eventuais UCs 
municipais levantadas ao longo 
dos diagnósticos. 

Áreas potenciais 
As áreas potenciais apontadas no 
produto 1 serão mantidas para os 
corredores 

Levantamentos realizados no 
produto 1 

Áreas prioritárias para 
UC 

Conexão entre as UCs propostas, as 
existentes e com outros fragmentos 
importantes na bacia 

Esse produto e diagnósticos 
etapa II 

Áreas prioritárias em 
outros estudos e 
propostas 

As áreas prioritárias já definidas dentro 
de outros planejamentos e projetos 
tanto para conservação como para 
restauração 

Levantamentos produto 1, bem 
como levantamentos adicionais 
ao longo da etapa II 

Pressões e uso do solo 

A análise do histórico de uso do solo 
na bacia pode revelar os locais que 
nos últimos anos sofreram maior 
índice de desmatamento, bem como 
reflorestamento, elemento importantes 
para a definição dos corredores  

Levantamentos produto 1, bem 
como levantamentos adicionais 
ao longo da etapa II 

Grandes obras 

Grandes obras em implantação ou 
licenciamento na bacia, como por 
exemplo rodovias, linhas de 
transmissão, usinas eólicas, 
hidrelétricas, dutos, mineração etc. 

Processos de licenciamento 
ambiental nos municípios da 
Bacia nos últimos anos e em 
andamento (CPRH) 

Aspectos fundiários 

Áreas públicas, assentamentos, 
características fundiárias subsidiam o 
levantamento de oportunidades para a 
implantação de corredores ecológicos  

Levantamentos produto 1, bem 
como levantamentos adicionais 
ao longo da etapa II 

Áreas com fragilidade 
ambiental 

Áreas com limitações às atividades e 
usos antrópicos, devido a aspectos do 
relevo ou dos solos. 

Levantamentos produto 1, bem 
como levantamentos adicionais 
ao longo da etapa II 

APP e RL 

Essas áreas já são protegidas por lei e 
devem ter incentivo do governo para 
serem recuperadas sempre que 
necessário 

Cadastro Ambiental Rural e 
outros levantamentos 
disponíveis 

Áreas apontadas nas 
oficinas e entrevistas 

Ao longo das oficinas de diagnóstico 
participativo e entrevistas com os 
atores locais e regionais serão 
levantadas áreas consideradas 
importantes para corredores 

Citação das pessoas ao longo 
do processo participativo 
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Critérios Observações Fontes 

Oportunidades 

Áreas em que haja oportunidades para 
conservação e/ou restauração, como 
por exemplo criação de RPPNs, 
necessidade de compensação por 
empreendimentos/ grandes 
propriedades, potencial turístico 
(inclusive para implantação de trilhas 
que podem funcionar como 
corredores) 

Levantamentos produto 1, bem 
como levantamentos adicionais 
ao longo da etapa II 

 
 
 
3. MAPEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS ATORES INSTITUCIONAIS 
/ SOCIAIS  

 
Os atores e grupos de interesses foram levantados a partir de documentos já existentes e 
de fontes locais de informação, incluindo prefeituras, secretarias municipais, organizações 
da sociedade civil, dentre outros. Durante o reconhecimento de campo foi possível 
complementar as informações e iniciar a interlocução com os atores e grupos de interesse 
relacionados com as áreas de estudo. Iniciou-se de forma preliminar e abrangente um 
mapeamento contendo os papéis e competências desses atores, assim como os conflitos 
existentes e potenciais, principalmente em relação às futuras UCs, com o objetivo de 
identificar possíveis parcerias a serem estabelecidas e fortalecidas, bem como conflitos a 
serem dirimidos e solucionados. Esse mapeamento será continuado nas coletas de dados 
primários do campo socioeconômico e permitirá uma análise dos atores voltada a 
compreensão preliminar dos papéis, interesses, discursos, posicionamentos, histórico de 
relacionamento, propensão para colaboração, competências e capacidades locais. Foram 
mapeados também, ainda que preliminarmente, os espaços já existentes de diálogo e 
tomada de decisão, que serão aproveitados para as atividades previstas para o diagnóstico 
socioeconômico e para as oficinas e consultas. Esse mapeamento será aprofundado 
conforme forem realizados os campos socioeconômico e biótico e as oficinas.  
 
Todo esse processo de engajamento de atores extrapola a mobilização e sensibilização 
desses para o processo de diagnóstico e definição de estratégias para a criação de UCs na 
região, como também já permite o levantamento inicial de dados primários importantes para 
subsidiar o diagnóstico nas etapas seguintes. Nesse sentido, já foram iniciados contatos e 
coleta de informações com atores e grupos de interesse (ver item 3.2), bem como com 
órgãos públicos como Prefeituras e Secretarias Municiais de Meio Ambiente, o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e o Instituto de Terras e Reforma 
Agrária do Estado de Pernambuco – ITERPE. No campo socioeconômico serão contatados 
esses atores, bem como outros com atuação local e regional, em especial membros do 
Comitê de Bacia do Capibaribe que atuem nas áreas prioritárias para a criação das UCs. 
Tanto no reconhecimento de campo como no campo socioeconômico a metodologia para 
identificação de atores abrange o levantamento de dados secundários e o contato direto 
com atores (em campo e remotamente) por meio de busca ativa de representantes de 
diferentes tipos de atores e grupos de interesse (proprietários de terra, representantes de 
ONGs, de prefeituras, de usuários das áreas prioritárias etc.) bem como por meio de 
amostragem em bola de neve (BIERNACKI & WALDORF, 1981), uma forma de amostragem 
não probabilística que utiliza cadeias de referência. 
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3.1. Atores Gerais 
 
3.1.1. Comitê de Bacia 
 
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe – CBHC foi formado em 23 de março de 
2007, sendo homologado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos em 08 de maio de 
2007, através da Resolução nº07/2007. 
 
O CBHC é composto por 45 membros titulares e seus respectivos suplentes (a composição 
atual encontra-se no quadro 11), distribuídos por segmento: 
- poderes públicos - 18 vagas titulares (40%); 
- instituições da sociedade civil - 09 vagas titulares (20%) - e; 
- usuários de água - 18 vagas titulares (40%). 
  
A estrutura do Comitê compreende: 
1 - Plenário; 
2 - Diretoria Colegiada; 
3 - Câmaras Técnicas. 
 
O Comitê realiza anualmente 04 reuniões ordinárias, uma a cada trimestre, e se reúne 
extraordinariamente sempre que necessário. As reuniões plenárias são convocadas com 15 
dias de antecedência e são abertas ao público com direito a voz. 
  
São atribuições do Plenário do Comitê: 
- discutir e votar todas as matérias submetidas ao Comitê; 
- apresentar propostas e sugerir matérias para a apreciação do Comitê; 
- pedir vista de documentos; 
- solicitar ao Presidente a convocação de sessões extraordinárias, justificando seu pedido 
formalmente, desde que a solicitação esteja assinada por 20% dos representantes; 
- propor a inclusão de matéria na ordem do dia, até mesmo para sessões subsequentes, 
bem como prioridade de assuntos das matérias constantes; 
- requerer votação nominal, que será encaminhada de acordo com a decisão do Plenário; 
- fazer constar em ata seu ponto de vista discordante, ou da instituição que representa; 
- propor convite, quando necessário, de pessoas ou representantes de instituições, públicas 
ou privadas, para participarem de sessões específicas para trazer subsídios às deliberações 
do Comitê, com direito a voz, obedecidas às condições previstas no Estatuto; 
- propor a criação de comissões específicas e câmaras técnicas; e 
- votar e ser votado para os cargos previstos no Estatuto. 
 
O Quadro 11 apresenta a composição da diretoria do Comitê da Bacia. 
 
Quadro 12 – Composição da Diretoria do CBH Capibaribe, mandato 2017/2020. 

CARGO REPRESENTANTE 

Presidente Alexandre Sávio Pereira Ramos* 

Vice-Presidente Paulo Bandeira de Lima 

Secretária Executiva Maria Tereza Duarte Dutra 

Fonte: APAC - Agência Pernambucana de Águas e Clima, 2017. 

 
*Observação: o presidente atual é o Paulo Bandeira de Lima, já que o Alexandre Ramos não 
está mais na prefeitura de Recife. Mas Alexandre continua no comitê pela Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco. 
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Quadro 13 – Composição do CBH Capibaribe quanto aos segmentos e entidades representadas, 
mandato 2017/2020. 

  
PODER PÚBLICO 

(TITULAR E SUPLENTE) 
REPRESENTANTES 

1 Prefeitura de Camaragibe 
Sandra Carolina Guaraná Bello 

Célio Muniz 

2 Prefeitura da Cidade do Recife 
Alexandre Sávio Pereira Ramos* 

Amanda Florêncio Macêdo 

3 Prefeitura de Feira Nova 
Joel Sebastião Pascoal 

Elisabete J. da Silva 

4 Prefeitura de Glória de Goitá 
Jader José da Silva de Oliveira 

Enivaldo José da Silva 

5 Prefeitura de Limoeiro 
Adenilson Magno de Andrade 

Camila Stephane de Arruda 

6 Prefeitura de Lagoa de Itaenga 
Danilo José da Silva 

Genival José da Silva 

7 Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe 
Marivaldo Zuza de Andrade 

Livonaldo 

8 Prefeitura de Paudalho 
Josimário Marques 

Wanessa Kamily Bezerra dos Santos 

9 Prefeitura da Cidade de Surubim 
Paulo Bandeira de Lima 

João Paulo Arruda de Lima 

10 Prefeitura de São Lourenço da Mata 
Gerson Vicente da Silva 

- 

11 Prefeitura de Taquaritinga do Norte 
Aline de Lima Curcino 

Elisberto Costa dos Santos 

12 Prefeitura de Vitória de Santo Antão 
Alcides Bonifácio de Lima Júnior 

- 

13 
Prefeitura de Toritama 

SUPLENTE: Prefeitura de Lagoa do Carro 

Edilson Tavares de Lima 

André Severino Machado da Silva 

14 
Departamento Nacional de Obras contra as 

Secas - DNOCS 

Katia Távora Maia 

Alexandre Jorge P. de Moura 

15 INCRA SR03/PE 
Roberth Luciano de Oliveira Vieira 

- 

16 I Gerência Regional de Saúde 
Roberto Costa Coelho 

- 

17 
Secretaria de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SEMAS 

Andrea Olinto 

Luiz Oliveira da Costa 

18 Secretaria de Recursos Hídricos - SRH 
Antônio Ferreira de Oliveira 

José Assis Ferreira 

  
USUÁRIOS DE ÁGUA 

(TITULAR E SUPLENTE) 
REPRESENTANTES 

1 
Colônia de Pescadores Z-34 da Barragem 

do Goitá 

Suzana Cristina da Silva 

José Tavares da Silva 

2 
Colônia de Pescadores Z-18 Lagoa do 

Carro 

Maria das Neves dos Santos 

- 

3 Compesa 
Waldecy Sávio Pereira Ramos 

Fernando de Castro Lobo Júnior 

4 
Associação Rural dos Produtores de Lagoa 

da Vaca 

José Inácio da Silva 

- 

5 
Associação dos Produtores Rurais do Sítio 

Pinhões 

Maria Angélica da Silva 

- 

6 Usina Petribú S/A 
Marcelo Alexandre de Arruda Silva 

- 

7 Usina São José S/A 
Mônica Rocha Correia 

- 

8 ASA Indústria e Comércio Ltda 
Geraldo Majella Mascarenhas do Rêgo Barros 

- 
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9 BRF S/A 
Dinassir Girardi 

Fabiola Araújo de Medeiros 

10 Engarrafamento de Pitú Ltda 
Raimundo Canejo 

Sérgio Augusto 

11 
Indústria de Transformação e 
Beneficiamento Mamute Ltda 

Edson Tavares de Lima 

- 

  
SOCIEDADE CIVIL 

(TITULAR E SUPLENTE) 
REPRESENTANTES 

1 
AMATUR – Sociedade de Apoio ao Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Ricardo Bruno Rodrigues 

Alexandra Vieira de Oliveira 

2 
UFPE – Universidade Federal de 

Pernambuco 

Paulo André Dias da Silva 

- 

3 
Associação Fazenda Fieza de Educação 

Ambiental 

Ricardo Augusto Pessoa Braga 

Wagner Aguiar 

4 ANE – Associação Águas do Nordeste 
Elisabeta Szilassy 

- 

5 
Conselho de Defesa do Meio ambiente de 

Brejo da Madre de Deus 

Maria Tereza Duarte Dutra 

Inamara Santos Melo 

6 
IFPE/Recife 

SUPLENTE: ITCBIO 

Paulo Frassinete de Araújo Filho 

Alfredo Ribeiro Neto 

7 UPE 
Simone Rosa da Silva 

Roberta G. Alcoforado 

8 INTG – Instituto de Gestão 
Francisco Alberto Carneiro da Cunha Filho 

Maria de Fátima Beiró Uchôa 

9 
SIMPEPE - Sindicato da Indústria de 

Material Plástico de PE 

Solange Maria de Macedo 

- 

Fonte: APAC - Agência Pernambucana de Águas e Clima, 2017. 
 

O referido COBH Capibaribe, no exercício das suas atribuições publicou a Resolução N° 
01/2009 que institui (05) cinco Câmaras Técnicas de Caráter Permanente, sendo estas: 

• Câmara Técnica de Legislação e Normas; 

• Câmara Técnica de Saneamento Ambiental; 

• Câmara Técnica de Conservação dos Recursos Naturais; 

• Câmara Técnica de Enquadramento e Cobrança pelo Uso da Água; 

• Câmara Técnica de Acompanhamento de Planos, Programas e Projetos. 
 
Foi realizado contato com Alexandre Ramos, da SEMA-PE, ex-presidente do Comitê que 
informou estarem aguardando a apresentação da proposta de estudos e áreas prioritárias 
junto ao Comitê. Acredita que as áreas pré-selecionadas podem ser interessantes, sendo 
que o Comitê já havia a intenção com relação a área das cabeceiras (municípios de Poção e 
Jataúba) de criar uma APA. Bem como UCs nas áreas de Belo Jardim e Brejo de Madre de 
Deus, Serra do Pará. Passou alguns contatos de atores nas diversas áreas e solicitou que o 
comitê fosse mantido informado e pudesse acompanhar o andamento dos estudos. 
 
O preside do Comitê de Bacia, Paulo Bandeira, está sendo contactado para informações e 
agendamento de apresentação do plano de trabalho e áreas prioritárias ao conselho, 
possivelmente na próxima reunião do Comitê, dia 30/10 em Surubim. 
 

3.1.2. Órgãos do Governo do Estado de Pernambuco 
 

No governo do estado de Pernambuco, vale destaque as seguintes instituições: 
 
SEMAS 
 
Segundo o site (www.semas.pe.gov.br), a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
tem como principal tarefa a implementação das políticas públicas ambientais do Estado de 

http://www.semas.pe.gov.br/
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Pernambuco, instituídas em lei no final de 2010. As políticas estaduais setorizadas são um 
marco no trato das questões ambientais em Pernambuco. São elas: política estadual de 
enfrentamento às mudanças climáticas, política estadual de gerenciamento costeiro, política 
estadual de resíduos sólidos e política estadual florestal. 
Esta e demais políticas, aliadas a soluções inovadoras e criativas que dialogam com os 
setores produtivos locais, devem imprimir um novo ritmo à proposição de soluções para as 
questões ambientais do Estado. É dessa forma que o Plano de Desenvolvimento 
Sustentável para o Estado de Pernambuco, em elaboração, incentivará a captação de 
negócios sustentáveis e ambientalmente responsáveis. O Plano de Desenvolvimento 
Sustentável será formulado no âmbito da Câmara de Economia Sustentável e Empregos 
Verdes do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema), criada em março de 2011 sob 
a proposição da nova secretaria. 
 
Dentro do escopo dessa ação, estão previstas a atração de empresas que operam com 
energias renováveis e empreendimentos que estimulam o uso de matriz energética 
alternativa no semi-árido, a exemplo do uso de tecnologias sociais de segurança energética 
como biodigestores, fornos solares e manejo da Caatinga. 
 
A preservação de reservas florestais, no âmbito da política estadual florestal, é também um 
compromisso estratégico para a defesa da biodiversidade no Estado.  
 
A Semas também é responsável, através da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), 
por executar as atividades relacionadas ao licenciamento e à fiscalização ambiental, além 
de promover ações de educação ambiental, normatização, controle, regularização, proteção, 
conservação e recuperação dos recursos naturais. 
 
Dessa forma, são suas atribuições também a articulação e coordenação dos planos e ações 
relacionados à área ambiental. Entre eles o licenciamento e a fiscalização ambiental, ações 
de educação ambiental, controle, regularização, proteção, conservação e recuperação dos 
cursos naturais. 
 
Todas as ações da Semas são fortalecidas pela atuação do Conselho Estadual de Meio 
Ambiente de Pernambuco (Consema-PE), pelos projetos financiados pelo Fundo Estadual 
do Meio Ambiente (Fema) e pela criação do ICMS Socioambiental, que respalda a Política 
Ambiental de Pernambuco. Alguns contatos da SEMAS são apresentados no quadro abaixo: 
 
Quadro 14 - Alguns contatos da SEMAS: 

Nome Cargo/ função Observações 

José Antônio 
Bertotti Júnior 

SEMAS - Secretário   

Alexandre Ramos 
SEMAS - Secretaria de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade  

Como ex-presidente do comitê da bacia do 
rio Capibaribe, conhece os atores locais e 
bastante da realidade da região. 

Samanta Della 
Bella 

Semas - Diretoria de 
Sustentabilidade e Clima 

Trabalham com as prefeituras, podendo 
auxiliar na mobilização e articulação. 

 
CONSEMA/PE 
  
O Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA/PE) é um órgão colegiado, consultivo e 
deliberativo, formado por representantes de entidades governamentais e da sociedade civil 
organizada, diretamente vinculado ao Governador do Estado, integrante do Sistema 
Estadual de Meio Ambiente na qualidade de Órgão Superior. 
 
Os principais objetivos do CONSEMA/PE são: deliberar, no âmbito de sua competência, 
sobre as diretrizes e políticas públicas garantindo o equilíbrio e a melhoria da qualidade 
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ambiental, prevenindo a degradação do meio ambiente em todas as suas formas, impedindo 
ou minorando impactos ambientais negativos e implementando a recuperação do meio 
ambiente degradado; compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a proteção do 
meio ambiente, incentivando a elaboração e a implementação das Agendas 21 estadual e 
locais; promover integração dos órgãos e entidades do Sistema Estadual de Meio Ambiente 
com os setores produtivos, as entidades ambientalistas e com a comunidade; promover e 
orientar o desenvolvimento de estudos e pesquisas de tecnologias voltadas para uso 
racional dos recursos naturais; e possibilitar, a toda a comunidade, o acesso a informações 
concernentes ao meio ambiente, facilitando e estimulando a conscientização pública para a 
preservação dos recursos naturais. 
 
O CONSEMA/PE é composto por 48 representações entre órgãos governamentais e 
entidades da sociedade civil organizada, paritariamente. São membros do CONSEMA/PE, 
com direito a voto: 

• Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS); 

• Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDEC); 

• Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH); 

• Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária (SARA); 

• Secretaria de Saúde (SES); 

• Secretaria de Educação (SEE); 

• Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG); 

• Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) – *Instituição extinta, em processo de 
substituição; 

• Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE); 

• Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco (FAEPE); 

• Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE); 

• Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Pernambuco (FETAPE); 

• Federação dos Pescadores do Estado de Pernambuco (FEPEPE); 

• Representante das Entidades Sindicais dos Trabalhadores Urbanos – Sindicato dos 
Trabalhadores Públicos da Agricultura e Meio Ambiente (RESTU – SINTAPE); 

• Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI/PE); 

• Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Pernambuco 
(SEBRAE/PE); 

• Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/PE) 

• Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); 

• Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE); 

• Universidade de Pernambuco (UPE); 

• Rede Particular de Ensino Superior - Faculdade Maurício de Nassau (UNINASSAU); 

• Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); 

• Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); 

• Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PE); 

• Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-PE); 

• Conselho Regional de Biologia – 5ª Região (CRBio-PE); 

• Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA–PE); 

• Conselho Regional de Química da 1ª Região (CRQ I-PE); 

• Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF); 

• 1ª Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (1ª CIPOMA); 

• Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC); 

• Instituição do Setor Turístico – Recife Convention & Visitors Bureau (IST – RCVB); 

• Prefeitura da Cidade do Recife (PCR); 

• Departamento Nacional de Produção Mineral – 4º Distrito (DNPM); 

• Comunidades Tradicionais de Pernambuco - Comunidades Indígenas (CTPE – CI 
APOINME) [titular]; 
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• Comunidades Tradicionais de Pernambuco – Comissão Estadual de Comunidades 
Quilombolas de Pernambuco (CTPE – CEQ/PE); [suplente] 

• Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção Estadual 
Pernambuco (ABES/SEPE) 

Representantes das cinco (5) Mesorregiões do Estado: 

• MESORREGIÃO METROPOLITANA: Prefeitura da Cidade do Paulista; 

• MESORREGIÃO DA AGRESTE: Prefeitura de Santa Maria do Cambucá; 

• MESORREGIÃO DA MATA: Prefeitura de Tamandaré 

• MESORREGIÃO DO SERTÃO: Prefeitura de Araripina; 

• MESORREGIÃO DO SÃO FRANCISCO: Prefeitura de Petrolina; 
Representantes do segmento organizações não governamentais (ONG) com atuação na 
área de meio ambiente e com sede no Estado: 

• ONG com atuação marinha: Fundação Mamíferos Aquáticos (FMA); 

• ONG Mesorregião da Mata: Sociedade Nordestina de Ecologia (SNE); 

• ONG Mesorregião do Agreste: Universidade Livre do Meio Ambiente do Nordeste 
(UNIECO); 

• ONG Mesorregião do Sertão e do São Francisco: Centro de Agricultura e Apoio ao 
Pequeno Agricultor do Araripe (CHAPADA) -* Instituição em processo de 
substituição; 

• ONG Mesorregião Metropolitana: Associação Pernambucana de Apicultores e 
Meliponicultores (APIME); 

• ONG Mesorregião Metropolitana: Associação Pernambucana dos Engenheiros 
Florestais (APEEF); 

Os Membros Convidados do CONSEMA/PE, sem direito a voto são: Poder Judiciário; 
Ministério Público do Estado de Pernambuco – MPPE; Ministério Público Federal – MPF e 
Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco - ALEPE. 
 
Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Caatinga no Estado de Pernambuco - 
CERBCAA/PE 
 
O Comitê tem por objetivo apoiar e coordenar a implantação da Reserva da Biosfera da 
Caatinga, priorizando a conservação da biodiversidade, o desenvolvimento sustentável e o 
conhecimento científico. Divulgar questões relacionadas ao bioma caatinga, atuando em 
ações ligadas à educação ambiental, exercendo os princípios da Reserva da Biosfera da 
Caatinga. Vinculado ao Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Caatinga. 
 
Foi criado pelo Decreto do Governador do Estado de Pernambuco nº 27.934, de 18/05/2005, 
e posteriormente modificado pelo Decreto nº 32.993 de 06.02.2009, que alterou a sua 
estrutura para 34 (trinta e quatro) membros, sendo 17 representantes de órgãos e entidades 
governamentais e 17 representantes da sociedade civil. Coordenadora: Rita de Cássia/ IPA 
- Vice Coordenadora: Ednilza Maranhão/UFRPE - Secretário Executivo: Marcelo 
Teixeira/Codevasf.  
 
Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – Cerbma  
 
O Cerbma foi criado pelo Governo de Pernambuco, em 22 de setembro de 1998, através do 
Decreto Estadual nº 20.860. O Cerbma-PE é um órgão colegiado – composto de doze 
membros, sendo seis representantes de organizações governamentais e seis 
representantes da sociedade civil – vinculado ao Conselho Nacional da Reserva Biosfera da 
Mata Atlântica, que possui os seguintes objetivos: 
I - Promover a conservação da biodiversidade. 
II - Desenvolvimento sustentável. 
III - Conhecimento científico. 
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CPRH 
 
A Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH é uma entidade autárquica especial estadual, 
dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira 
e patrimonial. 
 
Vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), integra a 
Administração Descentralizada do Governo do Estado de Pernambuco, exercendo 
atividades públicas diretamente, exclusivas e concorrentes da competência do Poder 
Executivo. 
 
A Agência é detentora de poder de polícia administrativa, atuando através da gestão dos 
recursos ambientais e sobre as atividades e os empreendimentos utilizadores dos recursos 
naturais considerados efetiva ou potencialmente poluidores, ou que possam  causar, sob 
qualquer forma, degradação ambiental. 
 
Na conformidade da Lei n° 14.249, de 17 de dezembro de 2010 , a CPRH é responsável 
pela execução da política estadual de meio ambiente. Tem por finalidade promover a 
melhoria e garantir a qualidade do meio ambiente no Estado de Pernambuco, visando ao 
desenvolvimento sustentável mediante a racionalização do uso dos recursos ambientais, da 
preservação e recuperação do meio ambiente e do controle da poluição e da degradação 
ambiental. 
 
A CPRH age no controle de fontes poluidoras, na proteção e conservação dos recursos 
naturais, na educação ambiental como ferramenta para a gestão ambiental, bem como no 
desenvolvimento de pesquisas voltadas para a melhoria da qualidade ambiental. 
Para exercer as suas funções, a CPRH atua mediante os seguintes instrumentos de política 
ambiental: licenças ambientais e autorizações, fiscalização, monitoramento e educação 
ambiental. 
 
A CPRH integra também órgãos e conselhos ambientais de níveis nacionais e 
internacionais, por composição legal definida ou por conquista política. Em ambos os casos, 
a Agência contribui para a elaboração de políticas públicas e de projetos de gestão de meio 
ambiente com base na responsabilidade ambiental. 
 
A CPRH possui o núcleo de Unidades de Conservação responsável pela criação e gestão 
das UCs estaduais. Alguns contatos da CPRH são apresentados no quadro abaixo: 
 
Quadro 15 - Alguns contatos da CPRH: 

Nome Cargo/ função Observações 

Djalma Souto Maior 
Paes Júnior 

CPRH/ Diretor-Presidente - DPR  

Gleydson Castelo 
Branco Galeno 

CPRH/ Gerente do Núcleo de 
Unidades de Conservação 

Equipe de acompanhamento do projeto 

Cosme de Castro 
Junior  

CPRH/ UGUC Equipe de acompanhamento do projeto 

Fabio da Silva 
Marques  

CPRH/ NAIA Equipe de acompanhamento do projeto 

Tassiane 
Novacosque F. Gerra 

CPRH/ UGQA Equipe de acompanhamento do projeto 

Raoni Luna  CPRH/ UGUC Equipe de acompanhamento do projeto 

Marcos Lacerda  
CPRH/ Responsável pelo SIG 
Caburé 

Auxílio nas informações  

 
 
 

http://www.cprh.pe.gov.br/ARQUIVOS_ANEXO/Lei%20Est%2014249;141010;20101228.pdf
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APAC 
 
Pernambuco também está fortalecendo a estrutura de gestão dos recursos hídricos. O 
fortalecimento institucional visa consolidar a Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei n" 
12.984/2005) e o Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SIGRH). 
 
Para complementar o SIGRH e fortalecer o planejamento e regulação dos usos múltiplos 
dos recursos hídricos no Estado foi criada a Agência Pernambucana de Águas e Clima – 
Apac através da Lei Estadual Nº 14.028 de 26 de março de 2010. O comitê de bacias está 
vinculado à APAC. Alguns contatos da APAC são apresentados no quadro abaixo: 
 
Quadro 16 - Alguns contatos da APAC: 

Nome Cargo/ função 

Suzana Maria Gico Lima Montenegro APAC / diretora-presidente 

Maria Lúcia Costa Lima APAC / Gerência de Revitalização de Bacias 

 
SDA/ ITERPE/ IPA 
 
A Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA) tem a missão de formular, implementar e 
monitorar as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável da agricultura e da 
pecuária do Estado de Pernambuco em sintonia com as instituições governamentais e não-
governamentais, incentivando o desenvolvimento por meio da interiorização das ações 
estratégicas implementadas por seus órgão vinculados – Adagro, Ceasa, IPA, Iterpe e 
Prorural. A SDA nesta gestão também ampliou sua área de atuação com a criação das 
Secretarias Executivas de Agricultura Familiar (Seaf) e de Programas Especiais e 
Tecnologia Rural com as atribuições do Prorural. 
 
O Instituto de Terras e Reforma Agrária de Pernambuco (Iterpe) atua na área de 
regularização fundiária, aquisição e redistribuição de terras, investimentos produtivos e de 
infraestrutura nos assentamentos públicos estaduais. As ações do ITERPE buscam a 
sustentabilidade ambiental e a valorização da agricultura familiar. O Instituto foi criado pelo 
governador Eduardo Campos através da lei nº 13.900/2009, em substituição à antiga 
unidade técnica Fundo de Terras de Pernambuco. Como Instituto, o órgão passou a ter mais 
autonomia gerencial e financeira. 
 
Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) 
 
O IPA foi criado em 1935 sob a denominação de Instituto de Pesquisas Agronômicas, órgão 
da administração direta do Estado de Pernambuco, com sede e laboratórios na cidade do 
Recife. Em 1960, foi transformado em autarquia, permanecendo com a mesma 
denominação, expandindo suas atividades para o interior por meio de uma rede de estações 
experimentais que lhe foi incorporada. 
 
Em 1975, segundo a Lei 6959, foi novamente transformado, recebendo a denominação de 
Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária, mantendo a sigla IPA, já consagrada 
no seu universo de atuação. Em consequência da reforma administrativa do Governo do 
Estado, cujo marco é Lei Complementar 049 de 31/01/2003, o IPA ampliou sua competência 
de entidade voltada para pesquisa e desenvolvimento e produção de bens e serviços 
agropecuários incorporando as atividades de assistência técnica, extensão rural e de 
infraestrutura hídrica. O IPA, nos dias de hoje, integra o Sistema Nacional de Pesquisa 
Agropecuária (SNPA), coordenado pela EMBRAPA. 
 

O IPA tem por missão gerar tecnologia, prestar assistência técnica e extensão rural, 
prioritariamente aos agricultores de base familiar, realizar obras de infraestrutura hídrica e 
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disponibilizar bens e serviços para o desenvolvimento sustentável do agronegócio. No 
Quadro 16 são apresentados alguns contatos do ITERPE/IPA. 
 
Quadro 17 - Alguns contatos do ITERPE/IPA: 

Nome Cargo/ função Observações 

Altair Correia 
ITERPE – Instituto de Terras 
Estaduais/ Diretor-presidente O ITERPE está sendo contactado para 

levantar questões fundiárias nas áreas 
prioritárias Rosane Carneiro 

ITERPE – Instituto de Terras 
Estaduais/ Gerencia de 
Ordenamento Agrário  

Odacy Amorim 
IPA – Instituto Agronômico de 
Pernambuco / Diretor-presidente 

O IPA possui algumas regionais que foram 
contactadas e cujos atores constam por área 
prioritária. 

 
PSHPE 
 
O Projeto de Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco (PSHPE) é voltado ao alcance 
da segurança hídrica apoiando a consolidação e aprimoramento do sistema de gestão e 
regulação do uso da água, através de ações de desenvolvimento institucional, gestão 
participativa, planos e estudos, regulação de uso, monitoramento e revitalização de bacias. 
  
As ações desenvolvidas no PSHPE contribuem para a sustentabilidade hídrica na Bacia do 
rio Capibaribe e Região Metropolitana do Recife (RMR) através de investimentos em 
eficiência dos serviços e em coleta e tratamento de esgotos sanitários, visando a proteção 
dos mananciais destinados ao consumo humano. No Quadro 17 é apresentado alguns 
contatos do PSHPE. 
 
Quadro 18 - Alguns contatos do PSHPE: 

Nome Cargo/ função Observações 

Amaury Xavier de 
Carvalho 

PSHPE - Gerente Geral Responsáveis pelo acompanhamento dos 
estudos pelo projeto PSHPE 
  Arthur Falcao 

PSHPE - Especialista em Gestão 
Ambiental 

 
 

3.1.3. Órgãos governamentais federais 
 

IBAMA 
 
De acordo com o Art. 5º da Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007, o Ibama tem como 
principais atribuições: I. exercer o poder de polícia ambiental; II. executar ações das políticas 
nacionais de meio ambiente, referentes às atribuições federais, relativas ao licenciamento 
ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e 
à fiscalização, monitoramento e controle ambiental, observadas as diretrizes emanadas do 
Ministério do Meio Ambiente; e III. executar as ações supletivas de competência da União, 
de conformidade com a legislação ambiental vigente. 
 
Para o desempenho de suas funções, o Ibama poderá atuar em articulação com os órgãos e 
entidades da administração pública federal, direta e indireta, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e 
com a sociedade civil organizada, para a consecução de seus objetivos, em consonância 
com as diretrizes da política nacional de meio ambiente. O quadro a seguir lista alguns 
contatos do IBAMA-PE. 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11516.htm
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Quadro 19 - Alguns contatos do IBAMA-PE: 

Nome Cargo/ função Observações 

Lisânia Rocha 
Pedrosa 

Regional Pernambuco - IBAMA/PE - Chefe de 
Divisão Técnico-Ambiental 

 Participa do 
CONSEMA 

  
INCRA 
 
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) é uma autarquia federal, cuja 
missão prioritária é executar a reforma agrária e realizar o ordenamento fundiário nacional. 
Criado pelo Decreto nº 1.110, de 9 de julho de 1970, atualmente o Incra está implantado em 
todo o território nacional por meio de 30 superintendências regionais.  
 
A superintendência de Pernambuco é chave para os levantamentos fundiários, além disso 
também consta nos atores específicos da área da Mata de Ronda, por se tratar de 
assentamento da reforma agrária do INCRA. 
 
3.1.4. Organizações Não Governamentais 
 
Foram identificadas outras ONGs, com destaque para aquelas participantes do Comitê do 
Capibaribe e CONSEMA. Além de algumas com atuação mais regional ou local, que 
constam na lista de atores das áreas prioritárias. 
 
CEPAN 
 
O Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste - CEPAN é uma instituição privada, sem 
fins lucrativos, fundada no ano 2000 por professores-pesquisadores e alunos de pós-
graduação da Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, que tem como missão gerar e 
divulgar soluções estratégicas para a conservação da biodiversidade mediante ciência, 
formação de recursos humanos e diálogo com a sociedade. 

 
Associação de Plantas do Nordeste – APNE 
 
A APNE é uma entidade não-governamental, sem fins lucrativos, atuando na área de 
pesquisa e uso sustentável da vegetação natural do Nordeste. A Associação foi oficialmente 
estabelecida em julho de 1994, com sede em Recife, Pernambuco, sendo responsável, 
inicialmente, pela gestão do Programa Plantas do Nordeste - PNE. 
 
O Nordeste brasileiro foi eleito como ponto focal do programa, pelos aspectos sociais da 
região, e pela biodiversidade regional, sendo o Nordeste um dos maiores centros mundiais 
de diversidade biológica, a exemplo da flora, cuja diversidade está estimada em cerca de 
20.000 espécies. 
 
Tem como missão aumentar o conhecimento e compreensão das plantas nativas do 
Nordeste para permitir melhor gestão do meio ambiente, visando sua conservação e uso 
sustentável, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. 
 
Vale destaque para o projeto a atuação em vários programas com restauração e trabalho 
com assentamentos. Em especial o programa Rede de Manejo Florestal da Caatinga 
(RMFC), com objetivo de implementar e estruturar uma Rede de pesquisa e experimentação 
de manejo florestal no bioma Caatinga. Estruturação da Rede de instituições, implantação e 
medição de uma rede de parcelas permanentes na Caatinga, disseminação de informação. 
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Sociedade Nordestina de Ecologia –SNE 
 
A missão da SNE é contribuir para a preservação e recuperação de ecossistemas, o uso 
sustentável dos recursos naturais e a integração do ser humano com o meio ambiente. 
 
Fundada em 1986, a Sociedade Nordestina de Ecologia - SNE tem como área geográfica de 
atuação os nove estados do nordeste brasileiro, embora tenha concentrado nos últimos 
anos os seus projetos e atividades, em Pernambuco, onde está sediada. 
 
Tem por finalidade agregar pessoas e instituições que lidam e se interessam com temas e 
questões ambientais, estimulando uma reflexão crítica. A organização promove e incentiva o 
estudo da ecologia, desenvolve ferramentas pedagógicas e de planejamento participativo, 
além de implementar ações e projetos que visam o desenvolvimento sustentável. 
 
A SNE atua nas mais diversas questões ligadas à temática ambiental, entre estas: as 
estratégias de desenvolvimento locais e regionais; as políticas ambientais no âmbito dos 
municípios, estados e federação; a proteção dos ecossistemas nordestinos; a educação 
ambiental, o uso sustentável dos recursos naturais; a produção de mudas de essências 
nativas, principalmente da Mata Atlântica; o reflorestamento e a recuperação de áreas 
degradadas. 
 
Bichos da Caatinga 
 
O coletivo Bichos da Caatinga atua na região de Santa Cruz do Capibaribe. O projeto já foi 
destaque nos dois principais jornais da TV aberta brasileira, o Jornal Nacional da Globo e o 
Jornal da Record, além de muitos sites e portais nacionais. 
 
O projeto é ao mesmo tempo simples e sofisticado, consiste na união de alguns amigos que 
compartilham experiências e a disposição de colocar a rica biodiversidade da Caatinga em 
evidência, mostrando que, mesmo com a seca, se a mata nativa estiver preservada, a vida 
selvagem seguirá vibrando no semiárido brasileiro. 
Para tanto, o grupo realiza atividades como monitoramento de fauna com instalação de 
armadilhas fotográficas em locais estratégicos e trilhas para capturar as melhores imagens 
da fauna e da flora do bioma Caatinga. Com esse trabalho, o projeto já conseguiu registrar 
diversas espécies, tais como: jaguarundi, gato-do-mato, tamanduá-mirim, gambá, mão-
pelada, raposa, teiú, tatu, iguana, além de várias espécies de aves e répteis. 
 
Eventualmente, o projeto realiza soltura de animais silvestres, sempre que possível eles 
plantam mudas de espécies nativas para ajudar a natureza a se recompor. Nos períodos de 
seca mais severa, a equipe cria e abastece periodicamente bebedouros artificiais para os 
animais selvagens que vivem na mata. Tudo isso buscando maneiras de desestimular o 
desmatamento e a caça, e estimular a preservação das espécies e da mata nativa. 
 
Foi feito contato com dois dos membros, Arnaldo Vitorino e Bruno Bezerra, constando no 
quadro de atores da área prioritária da Serra do Pará, principal área de atuação da ONG. 
 
 
3.1.5. Instituições de Pesquisa 
 
Algumas instituições de pesquisa de Pernambuco possuem atuação nas áreas prioritárias, 
com destaque para as listadas no quadro abaixo. Alguns pesquisadores/educadores que 
atuam nas áreas prioritárias constam nas listas específicas. 
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Quadro 20 – Instituições de pesquisa que atuam nas áreas prioritárias. 
Instituição Observação 

IFPE – Instituto 
Federal de 
Pernambuco 

Tem como missão promover a educação profissional, científica e tecnológica, 
em todos os seus níveis e modalidades, com base no princípio da 
indissociabilidade das ações de Ensino, Pesquisa e Extensão, comprometida 
com uma prática cidadã e inclusiva, de modo a contribuir para a formação 
integral do ser humano e o desenvolvimento sustentável da sociedade. 
Possui campus em Belo Jardim, Caruaru e Recife. Destaque para os atores do 
campus de Belo Jardim. 
Fonte: www.ifpe.edu.br 

Universidade 
Federal Rural de 
Pernambuco - 
UFRPE 

A UFRPE possui 107 anos de tradição em ensino, extensão e pesquisa no 
Estado e no país. Sua história secular é marcada, ao mesmo tempo, pela 
capacidade de inovação ao buscar contribuir com a superação dos problemas 
socioambientais e o desenvolvimento sustentável em projetos e pesquisas que 
envolvem as ciências tecnológicas, agrárias, humanas, sociais e exatas. 
Inaugurada com os cursos de Medicina Veterinária e Agronomia, o novo perfil da 
Instituição abrange 59 cursos de graduação, incluindo Administração, Economia, 
Educação Física, Gastronomia, Sistemas de Informação, Ciência da 
Computação e diversas Engenharias, no campus do Recife e nas Unidades 
Acadêmicas de Garanhuns (UAG), de Serra Talhada (UAST) e do Cabo de 
Santo Agostinho (UACSA), além de Educação a Distância (UAEADTec). 
Fonte: www.ufrpe.br 

Universidade 
Federal de 
Pernambuco - 
UFPE 

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) é uma das melhores 
universidades do País, em ensino (graduação e pós-graduação) e pesquisa 
científica, sendo a melhor do Norte-Nordeste, segundo avaliações dos 
Ministérios da Educação (MEC) e de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). 
O Centro Acadêmico do Agreste (CAA) foi o primeiro campus da UFPE no 
interior de Pernambuco, tendo sido inaugurado em março de 2006, com o 
objetivo de contribuir com o desenvolvimento social, econômico e cultural do 
Estado. Inicialmente, o CAA funcionou em instalações do Polo Comercial de 
Caruaru.  
Fonte: www.ufpe.br 

Serviço Nacional 
de Aprendizagem 
Rural – 
Administração 
Regional do 
Estado de 
Pernambuco - 
SENAR/AR/PE 

O SENAR, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL, criado pela Lei 
nº 8.315, de 23/12/91, é uma entidade de direito privado, paraestatal, mantida 
pela classe patronal rural, vinculada à Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil – CNA e administrada por um Conselho Deliberativo tripartite. 
Integrante do chamado Sistema S, tem como função cumprir a 
missão estabelecida pelo seu Conselho Deliberativo, composto por 
representantes do governo federal e das classes trabalhadora e patronal rural. 
Regulamentado pelo decreto nº 566 de 10 de junho de 1992, o 
SENAR começou a atuar de fato em todo País em 1993 e em 1994, as 
Administrações Regionais passaram a atuar de forma descentralizada e 
autônoma. Em Pernambuco iniciamos os trabalhos em agosto de 1994. O 
SENAR não tem Unidades de Ensino. Por decisão institucional, as salas de aula 
são os locais onde o trabalhador e o produtor rural atuam. Pode ser numa área 
de plantação, num galpão da propriedade, embaixo de uma árvore e até na casa 
de um dos participantes do curso. Todas as capacitações e cursos do SENAR 
são oferecidos, gratuitamente, a pessoas do meio rural associadas, direta ou 
indiretamente, aos processos produtivos agrossilvipastoris. 
http://senar-pe.com.br/ 

Universidade de 
Pernambuco - 
UPE 

A Universidade de Pernambuco (UPE) teve sua origem na Fundação de Ensino 
Superior da Pernambuco – FESP, mantenedora, desde 1965, de um grupo de 
Unidades de Ensino Superior pré-existentes no Estado. Extinta a FESP, em 
1990, foi criada em seu lugar, pela Lei Estadual nº 10.518, de 29 de novembro 
de 1990, a Fundação Universidade de Pernambuco, instituição de direito público 
que viria a ser mantenedora da nova Universidade de Pernambuco, reconhecida 
pela Portaria Ministerial nº 964, de 12 de junho de 1991. 
Vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia do Estado de Pernambuco 
(SECTEC), a UPE constitui patrimônio da sociedade deste Estado. Sua missão 
é contribuir para o desenvolvimento sustentável de Pernambuco através do 

http://senar-pe.com.br/
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Instituição Observação 

ensino, da pesquisa e da extensão universitária. 
A UPE é uma instituição pública de ensino superior presente em todas as 
regiões do Estado. Em seu complexo multicampi, formado por 15 unidades de 
ensino e três grandes hospitais, distribuídos no Recife e Região Metropolitana, 
em Nazaré da Mata, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Salgueiro, Petrolina, Serra 
Talhada e Palmares. 
Fonte: www.upe.br 

 
3.2. Lista Preliminar de Atores por área 
 
Nos quadros a seguir listamos os principais atores por área prioritária que foram levantados 
preliminarmente, com observações sobre os mesmos, principalmente daqueles que foram 
contatados em campo ou via telefone. Ao longo dos campos de diagnóstico e oficinas, esses 
quadros serão complementados. 
 
Quadro 21 - Lista dos principais atores da área 1 - Brejo de Madre de Deus / Taquaritinga. 

Nome Função/Instituição Setor Observações 

Brejo da Madre de Deus 

Severino B. 
Aguiar Filho 

Secretário de 
Agricultura, 
Desenvolvimento 
Rural e Meio 
Ambiente de Brejo 
de Madre de Deus 

Governamental/ 
prefeitura 

Está bastante aberto e interessado em 
apoiar os estudos. 

Elizabeth 
Szilassy 

Secretaria de 
Agricultura, 
Desenvolvimento 
Rural e Meio 
Ambiente de Brejo 
de Madre de Deus 
Presidente 
Conselho de 
Defesa do Meio 
Ambiente de Brejo 
da Madre de Deus 
(CONDEMA) e 
COBH Capibaribe 

Governamental/ 
prefeitura 

Beth é canadense e mora a 19 anos em 
Brejo de Madre de Deus, sendo 9 anos 
trabalhando em uma ONG e 10 anos 
trabalhando como assessora técnica de 
agricultura na Prefeitura Municipal, onde 
tem atuação junto aos proprietários rurais, 
realizando o CAR e outras ações de 
agricultura e meio ambiente. Atualmente é 
presidente do CONDEMA e voluntaria em 
outras instituições, como o secretariado da 
Associação de Produtores de Orgânicos do 
município. Além disso, ela é bastante 
atuante em caminhadas e turismo de 
aventura nas serras do município. Organiza 
alguns eventos e participa como convidada 
de outros. As vezes faz serviços de guia 
turístico nas áreas rurais. 

Paulo Galvão 
Amorin 

Proprietário RPPN 
Bituri 

sociedade civil Possui RPPN com mata bem preservada. 

Mauricio 
Amaro 

Associação Terra 
Fértil (Orgânicos) 

sociedade civil 

Interesse em participar de discussões que 
envolvam o Uso do Território e o 
desenvolvimento da atividade agrícola 
orgânica e o turismo rural 

Cicero 
Alexandre 
Soares da 
Silva 

Interesse do 
proprietário em 
criar uma RPPN 
Xéu 

sociedade civil 
interesse em criar RPPN segundo 
informações da Elizabeth 

Marcos 
Tavares 

interesse do 
proprietário em 
criar uma RPPN 
Sitio Estrago – 
Face Norte da 
Serra do Ponto 

sociedade civil 
interesse em criar RPPN segundo 
informações da Elizabeth 

Raimundinho interesse do sociedade civil interesse em criar RPPN segundo 
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Nome Função/Instituição Setor Observações 

proprietário em 
criar uma RPPN 
Campo de Farias - 
Região do 
Biturizinho 

informações da Elizabeth 

Henágio 
José 

IPA – Instituto 
Agronômico de 
Pernambuco 

Pesquisa e 
ensino 

Técnico extensionista do IPA em Brejo de 
Madre de Deus 

Ana Maria 
Jordão de 
Farias 
Correia 

IPA – Instituto 
Agronômico de 
Pernambuco  

Pesquisa e 
ensino 

Técnico extensionista do IPA em Brejo de 
Madre de Deus 

Afonso da 
Silva 
Claudino 

AETB - Associação 
dos Escoteiros 
Tradicionais do 
Brejo da Madre de 
Deus 

sociedade civil 
Diversas ações comunitárias de 
conservação e valorização do ecoturismo e 
meio ambiente 

Jaelson do 
Açudinho 

Sindicato dos 
Trabalhadores e 
Trabalhadoras 
Rural 

sociedade civil 
Interesse em participar de discussões que 
envolvam o Uso do Território e o 
desenvolvimento da atividade agrícola  

Belo Jardim 

José Roberto 
Barbosa 
Cavalcante 

Sec. De 
desenvolvimento 
rural e MA de Belo 
Jardim 

Governamental/ 
prefeitura 

Prefeitura  

José Araújo 
de Lima 

Sindicato dos 
Trabalhadores e 
Trabalhadoras 
Rurais Belo Jardim 

sociedade civil  

Bruno 
Galvão  

Vereador Belo 
Jardim 

Governamental/ 
câmara de 
vereadores 

Vereador com atuação na questão 
ambiental e interesse na criação da UC 

Marconi 
Feliciano da 
Silva 

Coordenador do 
núcleo de meio 
ambiente do IFPE 

pesquisa e 
ensino 

Professor engajado na questão ambiental e 
apoiador da UC 

Luciano 
Gomes da 
Silva Júnior 

Conselho de 
Usuário do Bitury 

sociedade civil 
O conselho do Bitury é bastante atuante. 
Luciano tem dados sobre os cursos d’água 
entre outros 

Maria das 
Mercês 
Costa 

Presidente do 
Conselho de 
Usuário do Bitury 

sociedade civil O conselho do Bitury é bastante atuante. 

Taquaritinga do Norte 

Aline de 
Lima Cursino 

Sec. de Meio 
Ambiente de 
Taquaritinga do 
Norte 

Governamental/ 
prefeitura 

Atuante no comitê da bacia, possui projeto 
de trilhas e visitação na área. Está apoiando 
o andamento dos estudos e auxiliando na 
mobilização das oficinas. 

José Pereira 
Coelho 

Sec. de Agricultura 
e Pecuária de 
Taquaritinga do 
Norte 

Governamental/ 
prefeitura 

Prefeitura apoiando 

Silvano 

Presidente da 
Associação de 
Produtores 
Orgânicos de 
Taquaritinga - 
APROTAQ 

Sociedade civil 

Possui interesse de participar de discussões 
sobre o Uso do Território do município, 
principalmente na agricultura familiar e 
turismo rural. 

João de Lima 
Secretaria de 
Turismo 

Governamental/ 
prefeitura 

Prefeitura apoiando 
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Nome Função/Instituição Setor Observações 

Tião da 
Rampa 

Rampa do Pepê Sociedade civil 

Proprietário da rampa do Pepê tem 
interesse em participar de discussões de 
envolvam o turismo de aventura e o 
ecoturismo na região. 

Vertentes 

Romero Leal 
Prefeito de 
Vertentes 

governamental A contactar 

Luiz Heleno 
Rodrigues 
dos Santos 

Secretário de 
Saneamento e MA 
de Vertentes 

governamental A contactar 

José Ivanildo 
Souza 

Vereador de 
Vertentes 

governamental 
Vereador engajado com possível interesse 
na UC 

Jailson Sindicato Rural sociedade civil 
Auxílio na mobilização e conhecimento 
sobre os proprietários 

Humberto IPA Vertentes 
pesquisa e 

ensino 
Auxílio na mobilização e conhecimento 
sobre os proprietários 

 
Quadro 22 - Lista de atores da área 2 - Serra do Pará – Santa Cruz do Capibaribe 

Nome Função/Instituição Setor Observações 

Marivaldo 
Andrade 

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano - Gerencia 
de Meio Ambiente 
de Santa Cruz do 
Capibaribe 

Governamental/ 
prefeitura 

Com intenções de criação de unidade de 
conservação na Serra do Pará. Articulado 
com os proprietários da área e 
pesquisadores universitários. Está apoiando 
os estudos e a mobilização para as oficinas. 

Darly Rocha 
Silva 

Subprefeitura de 
Vila do Pará 

Governamental/ 
prefeitura 

Auxiliar do subprefeito, possui bastante 
informação sobre a região e articulação com 
moradores 

Toinho do 
Pará 

Vereador 
Câmara de 
Vereadores 

Vereador e proprietário de áreas na Serra 
do Pará. Interessado na criação da UC e na 
promoção do turismo. Outros vereadores 
também foram contactados e demonstraram 
interesse. 

Flor Maria 
Guedes Las-
Casas 

Pesquisadora 
UFPE 

Pesquisa e 
ensino 

Pesquisadora universitária, fez sua tese de 
doutorado e pós-doutorado com a avifauna 
da Serra do Pará. 

Bento 
Joseilton da 
Silva 

Morador da Vila Sociedade civil 
Interesse no desenvolvimento do ecoturismo 
e no turismo religioso da Serra do Pará. 

Arnaldo 
Vitorino 

Professor com 
pesquisas no local/ 
Bichos da Caatinga 

Sociedade Civil 
Ambientalista com diversas ações de 
conservação ambiental no município e na 
região. Possui o projeto Bichos da Caatinga. 

José Chagas Morador da Vila Sociedade Civil 
Conhece bem a Serra do Pará e é articulado 
com os moradores locais. 

 
Quadro 23 - Lista de atores da área 3 - Mata de Ronda 

Nome Função/Instituição Setor Observações 

João de 
Ronda 

Presidente da 
associação de 
trabalhadores rurais 
do assentamento de 
Ronda. Sindicato 
rural 

Sociedade civil 
 

Liderança contactada, há grande interesse 
dos assentados em conservar a mata de 
ronda. 

Maurilo 
Montalvão 

Guia local – 
Bombeiro Civil 

Sociedade civil 

Há 16 anos como guia local nas trilhas da 
Mata de Ronda, Maurilo é um amante do 
ecoturismo e da Mata de Ronda. Adotou o 
fragmento como sua 2ª casa e muitos tem 
ele como referência do local. Gosta de fazer 
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acampamentos e registrar tudo nas redes 
sociais. Alguns grupos organizados 
procuram ele como Guia de Trilha e desses 
ele cobra um valor pelo serviço. Mas para 
amigos ele faz isso de graça. Já buscou 
apoio da Prefeitura, mas não teve sucesso. 
Tem vários cursos de sobrevivência e 
navegação na selva, gosta do tema e 
investe o dinheiro que ganha em 
equipamentos e roupas apropriadas para a 
prática de camping. 
Se mostrou muito feliz com a nossa 
iniciativa e quer contribuir. Está em casa se 
recuperando de uma fratura no tornozelo.  
Disse que está esperando a conversa e 
também está feliz em contribuir. 

Geneci 
Adelino de 
Sena 

Secretário de 
Agricultura de 
Pombos 

Governamental/ 
prefeitura 

Prefeitura aceita a proposta de UC em 
Ronda 

Maria José 
Souza de 
Oliveira 

Secretaria de 
Agricultura 

Governamental/ 
prefeitura 

Auxiliar técnica da secretaria de agricultura 

Bruno 
Moura 

Serviço de Meio 
Ambiente do 
INCRA/PE 
Responsável pela 
revisão do CAR dos 
assentamentos do 
estado. 

Governamental 

Acredita que nesse momento, onde o 
superintendente é bem técnico e aberto ao 
diálogo, e o assentamento do Ronda é uma 
referência em ações que deram certo, 
possa viabilizar a criação da UC na Mata de 
Ronda. 
No assentamento do Ronda há agricultores 
familiares que produzem orgânicos e 
vendem em Recife. 

Renato 
Santos  

Coordenador de 
pesquisa e extensão 
- IFPE – Campus 
Vitória de Santo 
Antão 

Pesquisa e 
ensino 

Possuem pesquisa na área, com relação à 
agroecologia. 

 
Quadro 24 - Lista de atores da área 5 - Cabeceiras Sul 

Nome Função/Instituição Setor Observações 

Poção 

José Luiz 
da Silva 

Secretaria de 
Agricultura de Poção 

Governamental/ 
prefeitura 

Direcionado ao Diretor de Meio Ambiente 
da secretaria. 

Evaldo 
Diretor de Meio 
Ambiente da Sec de 
Agricultura de Poção 

Governamental/ 
prefeitura 

Em contato telefônico, relatou a dificuldade 
dos pequenos proprietários da região por 
conta da escassez de água. Considera 
importante e que haverá aderência dos 
proprietários em propostas que auxiliem a 
recuperação principalmente de nascentes 
e a proposição de alternativas 
sustentáveis. Possuem um conselho 
municipal de desenvolvimento rural 
sustentável que congrega atores locais e é 
bastante atuante com reuniões mensais. A 
cada domingo é realizada reunião de uma 
associação rural no município. 
Disponibilizou salão da prefeitura para 
realização de oficinas e disse que a 
prefeitura possui bom relacionamento com 
o município de Jataúba, permitindo ações 
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conjuntas para a região. 

Marly 

Conselho Municipal 
de Desenvolvimento 
Rural Sustentável 
(Vários participantes) 

Sociedade civil 
CMDRS possui grupo de whatsapp (no 
qual estamos incluídos) e reuniões 
mensais. 

José Cícero 
(Branco) 

RPPN João Pedro  Sociedade civil 
RPPN em criação- proposta STCP de 
Poção 

Jataúba 

Izael 
Monteiro 

Secretário de 
Agricultura de 
Jataúba 

Governamental/ 
prefeitura 

Está apoiando os estudos e a mobilização 
para a oficina. 

Zé de 
Quitéria 

interesse do 
proprietário em criar 
uma RPPN Serra do 
Jacu e Serra do 
Sobrado 

Sociedade civil 
Produtor Agroecológico, interesse em criar 
RPPN segundo informações da Elizabeth 

vários 

Conselho Municipal 
de Desenvolvimento 
Rural Sustentável 
(Vários participantes) 

Sociedade civil 
Algumas associações participantes estão 
na área prioritária. 

 
Quadro 25 - Lista de atores da área 6 - Serra da Bengala 

Nome Função/Instituição Setor Observações 

Mailson 
Feliciano de 
Oliveira 

Departamento de 
Meio Ambiente de 
Passira 

Governamental / 
prefeitura Estão apoiando os estudos e a 

mobilização para a oficina. Fez contato 
com a Associação de pequenos produtores 
de Bengalas, onde ocorrerá a oficina. 

Josilia 
Santana 
Reis dos 
Santos 

Secretaria de 
Agricultura 

Governamental / 
prefeitura 

Iris N. 
Nascimento 

Coordenadora - 
Escola Maria Alves 
de Lima 

Governamental / 
prefeitura 

Escola da Vila de Bengalas 

Izabel Maria 
de Barros 

Diretoria de Ensino 
da Secretaria de 
Educação 

Governamental / 
prefeitura 

Pode apoiar a UC 

José Manoel 
Associação da Vila 
de Bengalas - 
presidente 

sociedade civil Pode apoiar as mobilizações. 

 
Quadro 26 - Lista de atores da área 4 – Tapacurá 

Nome Função/Instituição Setor Observações 

Professora 
Maria José 

de Sena 
Reitora - UFRPE 

Pesquisa e 
ensino A área pertence à UFRPE. Como a área 

foi descartada para sequência dos 
estudos, não foram feitos contatos nem 
levantados outros atores. 

Jairo Pereira 
de Oliveira 

Junior 

Sec. 
Desenvolvimento 
Econômico São 

Lourenço da Mata 

Governamental / 
prefeitura 

 

Quadro 27 - Lista de atores da área 7 – Serra das Russas 

Nome Função/Instituição Setor Observações 

Mayr 
Sec. MA Chã 

Grande 
Governamental / 

prefeitura 

Foi realizado contato telefônico com o 
secretário de Chã Grande que se mostrou 

interessado em criar UC no município. 

Mario Alves Sec. MA Gravatá 
Governamental / 

prefeitura 
A área abrange 3 municípios. Como a área 
foi descartada para sequência dos 
estudos, não foram feitos contatos nem Aarão Lins Sec. de MA e Governamental / 
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de Andrade 
Netto 

desenvolvimento 
rural de Gravatá 

prefeitura levantados outros atores. 

Malin Nanna 
Kristina 
Torekull 

Associação dos 
Amigos do Meios 

Ambiente de 
Gravatá - AMA 

Gravatá 

Sociedade civil 
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ANEXO I - LEVANTAMENTO SECUNDÁRIO DE ESPÉCIES FLORÍSTICAS PARA A 
REGIÃO DE BREJO DA MADRE DE DEUS 
  

Família/ Espécie Nome popular Status – IUCN 
Status - FLORA 

DO BRASIL, 2020 
Distribuição 

Natural 

ACACIEAE     

Senegalia bahiensis (Benth.) Seigler & 
Ebinger 

Calumbi - - 
AL, BA, PE, PI, 

RN, SE 

Senegalia paniculata L. - - - - 

Senegalia piauhiensis (Benth.) Seigler & 
Ebinger 

Jurema-branca - - 
AL, BA, CE, PE, 

PI, SE 

Senegalia sp. - - - - 

ACANTHACEAE     

Hygrophila costata Nees. - - - - 

Ruellia bahiensis (Ness.) Morong. Erva-de-lambu - - - 

AMARANTHACEAE     

Alternanthera moquinii Dusén - - - - 

Gomphrena sp. Pepeta-branca - - - 

ANACARDIACEAE     

Schinopsis brasiliensis Braúna-do-Sertão - LC 

AL, BA, CE, PB, 
PI, RN, SE, DF, 
GO, MS, MG, 

MT 

Spondias tuberosa Arruda Imbuzeiro - - 
Nordeste e 

Sudeste 

ANARCARDIACEAE     

Myracrodruon urundeuva (Engl.) Fr. 
Allemão 

Aroeira - LC - 

APOCYNACEAE     

Allamanda blanchetii Dc. - - - 
AL, BA, CE, MA, 
PB, PE, PI, RN, 

SE 

ARALIACEAE     

Coudenbergia warmingiana (Marchal) 
Marchal 

- - - - 

Schefflera morototoni Sambaqui - - - 

AREACACEAE     

Roystonea sp Palmeira imperial - - - 

ARECACEAE     

Elaeis sp. Dendê - - - 

Euterpa sp. Palmito - - - 

Syagrus sp. Catolé - - - 

ASTERACEAE     

Ageratum conyzoides L. Mentrasto - - 
Todos os 

estados do Brasil 

Baccharis oxyodonta Dc. 
Alecrim, alecrim-

da-mata 
- - - 

Baccharis trinervis (Lam.) Pers. 

Cambará-
rebentão, 

casadinha-preta, 
casadinha-preta-

de-folha-fina, 
erva-de-santana 

- - - 

Blainvillea rhomboidea Cass. - - - - 

Centratherum punctatum Cass. - - - 
Todos os 

estados do Brasil 

Delilia biflora (L.) Kuntze - - - 

AL, BA, CE, MA, 
PB, PE, PI, RN, 

SE, GO, MS, ES, 
MG, RJ, SP 

Sonchus oleraceus L. - - - - 

Tilesia baccata (L.) Pruski - - - - 

Verbesina macrophylla (Cass.) Bake - - - - 

Vernonia scorpioides (Lam.) Pers. - - - - 
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Família/ Espécie Nome popular Status – IUCN 
Status - FLORA 

DO BRASIL, 2020 
Distribuição 

Natural 

Wedelia villosa Gardner - - - 
AL, BA, CE, PE, 

MG 

BIGNONIACEAE     

Crescentia cujete L Coité - - - 

Handroanthus serratifolius Pau-d'arco - - - 

BOMBACACEAE     

Chorisia glaziovii (Kuntze) E.Santos. Paineira-branca - - - 

BORAGINACEAE     

Cordia globosa (Jacq.) Kunth - - - - 

Cordia sellowiana Cham. Freijó branco - - 

TO, AL, BA, CE, 
MA, PB, PE, SE, 

DF, GO, MS, 
MT, ES, MG, RJ, 

SP, PN 

Cordia sp. - - - - 

Heliotropium elongatum Murr. - - - - 

Tournefortia rubicunda Salzm. ex DC. - - - - 

Varronia leucocephala (Moric.) J.S.Mill. Buquê-de-noiva - - 
AL, BA, CE, PB, 
PE, PI, RN, SE 

BURSERACEAE     

Commiphora leptophloeos (Mart.) 
J.B.Gillett 

Imburana, 
amburana 

- - - 

CACTACEAE     

Cereus jamacaru DC. 
Mandacaru, 

Mandacaru-de-boi 
LC - 

TO, AL, BA, CE, 
MA, PB, PE, PI, 

RN, SE, GO, 
MG, RJ 

Opuntia brasiliensis (Willd.) Haw. - LC - - 

Pilosocereus pachicladus L. Facheiro - - - 

CAPPARACEAE     

Capparis flexuosa (L.) L. Feijão-brabo - - - 

Capparis jacobinae Moric. ex Eichler. - - - - 

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl 
Feijão de boi, 
feijão-bravo 

LC - - 

CHRYSOBALANACEA E     

Licania sp. Oiticica - - - 

CLUSIACEAE     

Clusia paralicola G.Mariz - - - - 

COMBRETACEAE     

Buchenavia sp. - - - - 

Buchenavia tetraphylla Esparrada - - - 

COMMELINACEAE     

Commelina benghalensis L. - - - - 

CONVOLVULACEAE     

Ipomoea carnea Jacq. 
Algodão-bravo, 

mata-cabra 
- - - 

Ipomoea sp. 1 - - - - 

Ipomoea sp. 2 - - - - 

Ipomoea sp. 3 - - -  

Jacquemontia densiflora (Meissn.) 
Hallier 

- - - - 

Jacquemontia sp. - - - - 

Merremia macrocalyx (Ruiz & Pav) 
O’donell 

Batatarana, 
jetirana 

- - - 

CUCURBITACEAE     

Apodanthera glaziovii Cogn. Cabeça de negro - - - 

Melothria fluminensis Gardner 
Abóbora-do-mato, 

Pepinello 
- - - 

ERYTHROXYLACEAE     

Erythroxylum sp. - - - - 

Erythroxylum subrotundum A.St.-Hil. - - - - 

EUPHORBIACEAE     

Acalypha multicaulis Müll.Arg. - - - - 
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Família/ Espécie Nome popular Status – IUCN 
Status - FLORA 

DO BRASIL, 2020 
Distribuição 

Natural 

Cnidoscolus urens (L.) Arthur Uriga - -  

Croton blanchetianus  Baill. 
Marmeleiro-da-

caatinga 
- - - 

Croton conduplicatus Kunth. - - - - 

Croton heliotropiifolius Kunth - - - - 

Croton jacobinensis Baill. - - - - 

Croton micans Sw. - - - - 

Croton sp. Mameleiro - -  

Jatropha mollissima (Pohl) Baill. Pinhão - - - 

Manihot dichotoma Ule. Mariçoba - - - 

Manihot glaziovii Müll.Arg. Mandioca - - - 

Maprounea cf. guianensis Aubl. - - - - 

Sapium glandulatum (Vell.) Pax Pau-de-leite - - - 

Sapium lanceolatum (Müll.Arg.) Huber - - - - 

FABACEAE     

Acacia glomerosa Benth. 
Espinheiro-
vermelho 

- - - 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Benan. 
var cebil (Griseb) Altschul 

Angico (angico-
de-caroço) 

- -  

Andira nitida Angelim - - - 

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. 
Mororó, pata-de-

vaca 
- - - 

Bauhinia sp Mororó - - - 

Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, 
H.C.Lima & G.P.Lewis 

Pau-brasil - EN - 

Caesalpinia leiostachya (Benth.) Ducke - - - - 

Caesalpinia pyramidalis. Tul 
Catingueira, pau-

de-rato 
- -  

Centrosema brasilianum (L.) Benth. - - -  

Chamaecrista pascuorum (Benth.) Irwin 
& Barneby 

- - -  

Chloroleucon foliolosum (Benth.) 
G.P.Lewis 

Juremaçú - - - 

Crotalaria sp. - - - - 

Inga capitata Ingá - -  

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld 
Jacarandá-bico-

de-pato 
- -  

Macroptilium latryoides (L.) Urb. - - - - 

Mimosa malacocentra Mart. ex Benth. Rasga-beiço - - - 

Mimosa sp. - - - - 

Mimosa tenuiflora (Willd.)Poir Jurema-preta - - - 

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke Jurema-branca - - - 

Pithecelobium parviflorum Benth. - - - - 

Pterocarpus rohrii Pau-sangue - - - 

Senegalia tenuifolia (L.) Britton & Rose - - - - 

Senna georgica Irwin & Barneby - - - - 

Senna lechriosperma Irwin & Barneby - - -  

Senna macranthera (DC. ex Collad.) 
H.S.Irwin & Barneby 

Manduirana 
  

LC - - 

Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby - LC - - 

Senna spectabilis Irwin & Barneby 
Canafistula-de-

besouro 
LC - - 

FLACOURTIACEAE     

Casearia sp - - - - 

LEGUMINOSAE     

Poincianella pyramidalis [Tul.] 
L.P.Queiroz. 

Catingueira-
verdadeira 

- - - 

LYTHRACEAE     

Lawsonia inermis L. - - - - 

MALPIGHIACEAE     

Banisteriopsis gardneriana Juss. - - - - 

Byrsonima sericea Dc. Murici - -  

Byrsonima sp. - - - - 
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Família/ Espécie Nome popular Status – IUCN 
Status - FLORA 

DO BRASIL, 2020 
Distribuição 

Natural 

Ptilochaeta bahiensis Turcz. - - - - 

MALVACEAE     

Ceiba glaziovii (Kuntze) K.Schum. - - - - 

Eriotheca macrophylla Munguba - - - 

Pavonia cancelata Cav. - - - - 

Sida glomerata Cav. Guaxuma, relógio - -  

MELASTOMATACEAE     

Microlicia sp. - - - - 

MELIACEAE     

Cedrela odorata L Cedro VU VU - 

MIMOSEAE     

Parapiptadenia zehntneri (Harms) 
M.P.Lima & H.C.Lima 

- NT - - 

MYRTACEAE     

Eugenia sp. 2 - - - - 

Myrtaceae sp. 1 - - - - 

NYCTAGINACEAE     

Guapira noxia (Netto) Lundell 
Pau-lepra,capa-

rosa 
- - - 

PASSIFLORACEAE     

Passiflora cincinnata Mast. 
Maracujá-do-

mato, 
- - - 

POLYGONACEAE     

Ruprechtia laxiflora Meisn. 
Marmeleiro-do-

mato 
- - - 

PONTEDERIACEAE     

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms Águapé, baronesa - - - 

PROTEACEA     

Roupala sp. Carne de vaca - -  

RHAMNACEAE     

Ziziphus joazeiro Mart. Joazeiro,juazeiro - - - 

RUBIACEAE     

Alseis floribunda Schott. Alma-da-serra - - - 

Borreria allata Dc. - - - - 

Borreria verticillata L. - - - - 

Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum. 
Capança 

vermelha,capirona 
- - - 

Diodia radula (R et. S.) Cham. et 
Schlecht 

- - - - 

Diodia sp. - - -  

Guettarda angelica Mart. ex Müll.Arg. Angelica - - - 

Randia armata (Sw.) DC. 
Espinho de 

judeu,esporão de 
galo 

- - - 

SAPINDACEAE     

Allophylus quercifolius (Mart.) Radlk. 
Perta-cu,pau-de-

vaqueiro 
- - - 

Cupania revoluta Radlk. Camboatá - - - 

SAPOTACEAE     

Manilkara salzmannii Maçaranduba - - - 

SCROPHULARIACEAE     

Angelonia cornigera Hook. - - -  

SCROPHULARIACEAE     

Stemodia pratensis (Aubl.) C. P. Cowar - - - - 

SOLANACEAE     

Aureliana fasciculata (Harms) M.P.Lima 
& H.C.Lima 

- - LC - 

Solanum sp. 1 - - - - 

Solanum sp. 2 - - - - 

STERCULIACEAE     

Helicteres ovata Lam. - - - - 

Helicteris macropetala Spruce ex Warm. - - -  
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Família/ Espécie Nome popular Status – IUCN 
Status - FLORA 

DO BRASIL, 2020 
Distribuição 

Natural 

Waltheria indica L. - - - - 

TURNERACEAE     

Turnera subulata Smith 
Onze horas, boa 
noite, chanana 

- - - 

VERBENACEAE     

Ghinia sp. - - - - 

Lantana caatingensis Mold. - - - - 

Lantana camara L. Camara - -  

Lippia sp. - - -  

Priva bahiensis Dc - - - - 

VOCHYSIACEAE     

Eriotheca macrophylla Camaçari - - - 

Legenda: NE – Não avaliada; VU – vulnerável; NT – Quase ameaçada; LC – pouco preocupante. 
 

 
Fontes: 

AUTORES ANO FISIONOMIA LOCAL 

ALCOFORADO-FILHO et al. 2003 Caatinga IPA Caruaru - PE 

MILET-PINHEIRO & 
SCHLINDWEIN 

2008 Caatinga Chã Grande - PE 

BARBOSA et al. 2012 Caatinga Arcoverde - PE 

CPRH 1999 
Mata Atlântica 

(Brejo de Altitude) 
RPPN Fazenda Bituri – Brejo 

da Madre de Deus - PE 
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ANEXO II. LISTA DE FLORA DO PLANO DE MANEJO DO REFÚGIO DE VIDA 
SILVESTRE MATA DE TAPACURÁ. 
 

Família/ Espécie Nome vulgar 
Forma de 

vida 
Status de 
ameaça* 

Distribuição 
Natural 

ANNONACEAE     

Annona pickelii (Diels) H.Rainer araticum árvore VU AL, PB, PE, SE 

Annona salzmannii A.DC. araticum árvore NE BA, PB, PE, SE, ES 

APOCYNACEAE     

Aspidosperma discolor A.DC. 
cabo-de-
machado 

árvore NE AL, BA, PE, SE 

Aspidosperma illustre (Vell.) Kuhlm. & Pirajá  árvore NE BA, PE, ES, MG 

Tabernaemontana salzmanniI A. DC. leiteiro-branco árvore - AL, BA, PE, ES 

ARACEAE     

Philodendron blanchetianum Schott filodendro erva epífita NE BA, PB, PE, SE, ES 

ARECACEAE     

Bactris ferruginea Burret coquinho-de-fuso palmeira NT BA, PE, ES, MG 

Bactris pickelii Burret 
coquinho-da-

mata 
palmeira LC AL, BA, PE, ES 

Syagrus cearensis Noblick coco-catolé palmeira NE AL, CE, PB, PE 

ASTERACEAE     

Conocliniopsis prasiifolia (DC.) R.M.King & 
H.Rob. 

 
erva 

terrícola 
LC AL, BA, PE 

Mikania obovata DC.  Liana NE AL, BA, PB, PE, SE 

BROMELIACEAE     

Aechmea constantinii (Mez) L.B.Sm. bromélia erva epífita - AL, PB, PE 

Aechmea fulgens Brongn. bromélia erva epífita NE AL, PB, PE 

BURMANNIACEAE     

Gymnosiphon sphaerocarpus Urb.  erva 
terrícola 

- PE 

BURSERACEAE     

Crepidospermum atlanticum Daly  árvore NE BA, PE, ES 

Tetragastris catuaba Soares da Cunha catuaba árvore NE BA, PE 

CONNARACEAE     

Connarus blanchetii Planch.  arbusto NE AL, BA, PB, PE, SE 

CYPERACEAE     

Eleocharis confervoides (Poir.) Steud.  erva 
terrícola 

NE GO, PE 

Hypolytrum bullatum C.B.Clarke  erva 
terrícola 

NE AL, BA, ES, PE 

ERIOCAULACEAE     

Eriocaulon palustre Salzm. sempre-viva 
erva 

terrícola 
NE BA, PE 

ERYTHROXYLACEAE     

Erythroxylum distortum Mart. cumixá árvore NT BA, PE 

Erythroxylum subrotundum A.St.-Hil. cumixá árvore NE BA, MG, PE 

Erythroxylum nummularia Peyer cumixá árvore - BA, CE, PE, PI, RN 

EUPHORBIACEAE     

Bernardia sidoides (Klotzsch.) Müll.Arg.  erva 
terrícola 

- BA, CE, MT, PE 

Cnidoscolus oligandrus (Müll.Arg.) Pax  árvore NE 
BA, MG, PE, RJ, 

SP 

Croton conduplicatus Kunth  arbusto NE BA, MG, PE, PI 

Croton sellowii Baill  subarbusto - AL, BA, PB, PE, SE 

Dalechampia alata Klotzsch ex Baill.  liana - BA, PE, RJ 

FABACEAE     

Andira legalis (Vell.) Toledo angelin árvore NE 
BA, ES, MG, PE, 

RJ 

Cratylia mollis Mart. ex Benth.  liana NE BA, CE, PE, PI 

Crotalaria holosericea Ness & Mart.  subarbusto - AL, BA, CE, PE, SE 

Hymenaea rubriflora Ducke jatobá árvore NE AL, PB, PE, RN 

Hymenolobium janeirense Kuhlm  árvore NE BA, ES, PE, RJ, SP 

Inga aff. bahiensis Benth. ingá árvore NE BA, PE 

Inga blanchetiana Benth ingá árvore LC BA, PE 
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Família/ Espécie Nome vulgar 
Forma de 

vida 
Status de 
ameaça* 

Distribuição 
Natural 

Machaerium salzmmannii Benth.  árvore - AL, BA, ES, PB, PE 

Mimosa verrucosa Benth. jurema-branca arbusto LC BA, CE, PE, PI, TO 

Ormosia bahiensis Monach 
sucupira-
baraquim 

árvore NE AL, BA, PB, PE 

Peltogyne recifensis Ducke barabú árvore NE AL, BA, PE 

Swartzia pickelii Killip ex Ducke rins-de-boi árvore LC AL, PB, PE 

Trischidium limae (R.S.Cowan) H.E.Ireland  árvore NE AL, BA, PE 

LACISTEMATACEAE     

Lacistema robustum Schnizl cocão-branco árvore NT BA, ES, PE 

LAMIACEAE     

Aegiphila pernambucensis Moldenke  arbusto NE AL, BA, PB, PE 

LAURACEAE     

Ocotea gardneri (Meisn.) Mez louro árvore - BA, PE, PB, RN 

LOGANIACEAE     

Strychnos bahiensis Krukoff & Barneby  liana NE BA, PE 

MALVACEAE     

Pterygota brasiliensis Allemão farinha-seca árvore NE MG, PE, RJ 

MARANTACEAE     

Ctenanthe caetes K.Y.Arns & Mayo  erva-
terrícola 

- PE 

Maranta anderssoniana Yosh.-Arns et al.  erva-
terrícola 

NE AL, PE 

Maranta zingiberina L.Andersson  erva-
terrícola 

LC BA, MG, PB, PE 

MELASTOMATACEAE     

Bertolonia marmorata (Naudin) Naudin  erva-
terrícola 

NE AL, BA, PE 

Miconia compressa Naudin  arbusto NE AL, BA, PE 

Miconia falconi Brade  árvore NE 
PE, CE (Rodal et 

al., 2015) 

Miconia multiflora Cogn.  árvore NE 
PE, CE (Rodal et 

al., 2015) 

MYRTACEAE     

Eugenia umbrosa O. Berg.  árvore - MG, PE, RJ 

PICRAMNIACEAE     

Picramnia andrade-limae Pirani  árvore NE AL, PB, PE 

Picramnia gardneri subsp. septentrionalis 
Pirani 

 árvore NE AL, PE 

Picramnia glazioviana subsp. amplifoliola 
Pirani 

freijó-da-mata árvore NE AL, PE 

POACEAE     

Piresia leptophylla Soderstr.  erva 
terrícola 

NE BA, PE 

PROTEACEAE     

Roupala paulensis Sleumer carne-de-vaca árvore NE BA, CE, PE, RJ, SP 

RUBIACEAE     

Rudgea jacobinensis Müll.Arg.  árvore NE BA, PE 

Sabicea cinerea Aubl.  liana NE AL, BA, PB, PE 

RUTACEAE     

Conchocarpus insignis Pirani  árvore NE BA, ES, PE 

SOLANACEAE     

Solanum jabrense Agra & M.Nee jurubeba arbusto NE BA, CE, PB, PE 

VERBENACEAE     

Citharexylum pernambucense Moldenke salgueiro-branco arbusto NE AL, PB, PE 

PTERIDACEAE     

Pteris cretica L. 
samambaia-

prateada 
erva 

terrícola 
- RJ, PE 

*(Flora do Brasil 2020) 

Legenda: NE – Não avaliada; VU – vulnerável; NT – Quase ameaçada; LC – pouco preocupante. 
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ANEXO III. Vista panorâmica de algumas áreas prioritárias  

 
Foto 22 - Vista geral da encosta do brejo de Taquaritinga do Norte a partir da rampa do Pepê. (LAT: -7,9081766/ LONG: -36,019216). Autor: Gustavo 

Accacio. 
 

 
Foto 23 - Principal fragmento de floresta úmida observado na vertente oposta da rampa do Pepê, em Taquaritinga do Norte. (LAT: -7,9085101/ LONG: -

36,019265). Autor: Gustavo Accacio. 
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Foto 24 - Vista geral da mata de Ronda, assentamento Chico Mendes, Pombos. (LAT: -8,2084688/ LONG: -35,374598). Autor: Gustavo Accacio. 
 

 

 

 

Foto 25 - Colinas centrais da mata de Ronda, no assentamento Chico Mendes, Pombos. (LAT: -8,2082125/ LONG: -35,373299). Autor: Gustavo Accacio. 
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Foto 26 - Borda oposta da mata de Ronda, no assentamento Chico Mendes, Pombos. (LAT: -8,2087422/ LONG: -35,373641). Autor: Gustavo Accacio. 
 

 

 

Foto 27 - Vista geral da serra de Bengala, Distrito de Bengalas, Passira. (LAT: -7,9975499/ LONG: -35,484923). Autor: Gustavo Accacio. 
 

 


