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APRESENTAÇÃO

O Refúgio de Vida Silvestre Matas do Sistema Gurjaú é uma Unidade de Conservação (UC) esta-
dual localizada em Pernambuco, cujo principal objetivo é proteger ambientes naturais onde se asse-
guram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da fl ora local e da fau-
na residente ou migratória. O Refúgio, que é administrado pela Agência Estadual de Meio Ambiente 
- CPRH, possui uma área de 1.077,1 ha no domínio Mata Atlântica, um dos hotspots mundiais de 
biodiversidade, e está localizado na zona rural de três municípios da Região Metropolitana do Recife: 
Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes e Moreno. 

É classifi cado no Atlas da Biodiversidade de Pernambuco como de Extrema Importância para a 
conservação da diversidade biológica e resguarda, em seu interior, nascentes e açudes que auxiliam 
no abastecimento de água para cerca de 9% da população da Região Metropolitana do Recife. Além 
disso, o território onde está inserida a unidade abriga fragmentos da fl oresta Atlântica ao Norte do 
Rio São Francisco, Centro de Endemismo Pernambuco - CEPE, uma das localidades onde essa fl o-
resta sofreu maior degradação, e por isso, região do planeta onde os esforços de conservação são 
imprescindíveis para que não ocorra a extinção global de espécies da área, seguindo orientação da 
Convenção da Diversidade Biológica-CDB.

Desde o ano de 2004, quando a CPRH iniciou o processo de gestão dessa unidade, uma sucessão 
de atividades têm sido desenvolvidas com o objetivo de possibilitar a sua conservação. Em 2009, com 
a contratação de recursos humanos com dedicação exclusiva para a gestão da UC, as atividades de 
fi scalização e monitoramento, gestão participativa (Conselho Gestor), uso público (visitação, trilhas 
interpretativas), pesquisa científi ca e educação ambiental têm sido implementadas pela agência e em 
parceria com outras Instituições do poder público e da sociedade civil. Dentre as supracitadas possuem 
especial destaque as pesquisas científi cas e as práticas de educação ambiental desenvolvidas na área.

Esta publicação reúne resumos de oito das vinte e cinco pesquisas científi cas desenvolvidas na 
UC, no decênio 2009- 2019, e de algumas das práticas e projetos de educação ambiental implemen-
tados no Refúgio, a partir de 2011. Com conteúdos que variam da dispersão de sementes, diversidade  
e conservação de espécies vegetais e da Anurofauna, perpassando pela análise dos diversos usos da 
fauna pelos moradores locais, até estudos sobre a efetividade de gestão, vulnerabilidades e riscos do 
território e para a gestão ambiental  na área, considerando ainda a percepção que as comunidades 
escolares locais têm sobre a unidade e como é realizada a educação ambiental para às mesmas; o 
material proporciona ao leitor uma imersão no “universo” da Unidade de Conservação. Boa leitura!

Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH
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SÍNDROME DE DISPERSÃO DAS ESPÉCIES PRESENTES NA 
CHUVA DE SEMENTES EM UM FRAGMENTO DE FLORESTA

ATLÂNTICA EM PERNAMBUCO, BRASIL1

A síndrome de dispersão representa o processo dinâmico de transporte e distribuição de propágulos 
a partir da planta-mãe (VAN DER PIJL, 1972), e liga o fi nal do ciclo reprodutivo das plantas adultas 
com o estabelecimento de seus descendentes, modifi cando, de forma expressiva tanto a estrutura da ve-
getação como a dinâmica das comunidades, por ocasionar mudanças nas respostas das plantas (CLARK 
et al., 1999; WANG; SMITH, 2002). Sendo assim, o entendimento do fl uxo de diásporos e dos padrões 
de dispersão de uma área torna-se essencial para a determinação das dinâmicas da população e comu-
nidade de fl orestas tropicais (SHELDON; NADKARNI, 2013; GROMBONE-GUARATINI et al., 2014).  

Segundo Van Der Pijl (1982) os principais tipos de dispersão são representados pela a anemoco-
ria (vento), zoocoria (animal) e autocoria (força gravitacional), e estes podem ser infl uenciados tanto 
por fatores abióticos: vento, água e gravidade, como por fatores bióticos, animais (CAMPOS; OJEDA, 
1997). Todavia, a literatura mostra que alguns fatores como estrutura dos ecossistemas, características 
morfológicas das sementes e os grupos ecológicos presentes em uma fl oresta também poderão infl uen-
ciar os tipos de dispersão (FERRAZ et al. 1999; DEMINICIS et al., 2009). O objetivo deste estudo foi 
caracterizar a síndrome de dispersão da chuva de sementes em um fragmento de fl oresta Atlântica. 

O estudo foi realizado em um remanescente de fl oresta tropical Atlântica no Nordeste do Brasil 
denominadoRefúgio de Vida Silvestre Matas do Sistema Gurjaú (RVS de Gurjaú), que é protegido 
como unidade de conservação de proteção integral desde 1987 e faz parte de um complexo de áreas 
protegidas inseridas na Região Metropolitana do Recife (CPRH, 2013).  O RVS de Gurjaú é situado 
nas coordenadas 08º10’00”S e 08º15’00”S de latitude e 35º02’30”W e 35º05’00”W de longitude, 
com altitudes que variam entre 80 e 130 m. Abrange os municípios do Cabo de Santo Agostinho 
(587,92 ha) onde foi desenvolvido o presente trabalho, Jaboatão dos Guararapes (472,76 ha) e More-
no (280,04 ha), que juntos perfazem uma área total de 1.340,72 hectares (FADURPE, 2004a).

O remanescente apresenta clima do tipo As’ (quente e úmido) (Kottek et al., 2006). A tempera-
tura média anual é de 23 ºC, sendo a média anual das máximas e das mínimas em torno de 29 ºC e 
19 ºC respectivamente, com precipitações anuais de 2.450 mm (OLIVEIRA, 2002). O solo é do tipo 
Latossolos (EMBRAPA, 1998). 

Para amostragem da chuva de sementes no fragmento, os coletores foram distribuídos em três 
transectos de 300 metros, interespaçados a ≈ 100 metros de distância. Em cada transecto, foram 
instalados 12 coletores (0,25 m2 a 30 cm do solo) equidistantes a 25 m.A coleta do material botânico 
foi feita mensalmente durante dois anos de estudo (fevereiro/2015 a janeiro/2017). No laboratório 
as sementes foram separadas manualmente de outros materiais e classifi cadas quanto à síndrome de 
dispersão, segundo a proposta de van der Pijl (1982) em anemocórica, zoocórica e autocórica.  

Após dois anos de estudo foi encontrada na chuva de sementes um total de 61 espécies no frag-
mento. As famílias com maior riqueza de espéciesforam Fabaceae (com oito espécies), Anacardiace-
ae, Annonaceae, Erythroxylaceae, Euphorbiaceae, Melastomataceae Moraceae e Sapindaceae (com 
três espécies cada). 

1 Priscila Silva dos Santos; Kleber Andrade da Silva; Gicélia Lira dos Prazeres; Danielle Melo dos Santos; Josiene Maria Fraga 
Falcão dos Santos; Elcida de Lima Araújo; Elba Maria Nogueira Ferraz
Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife-PE, Brasil.
Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico de Vitória, Vitória de Santo Antão-PE, Brasil.
Universidade Estadual de Alagoas, Arapiraca-AL, Brasil.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Cidade Universitária, Recife-PE, Brasil. 5biopri13@hotmail.com
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Em relação à síndrome de dispersão, nos dois anos de estudos houve uma elevada densidade de 
sementes de espécies zoocóricas quando comparada com as síndromes anemocórica e autocórica. É 
provável que a elevada quantidade de sementes zoocóricas neste fragmento pode ser resultante da fe-
nologia das espécies que compõe essa área e da grande disponibilidade de frutos carnudos que serve 
de atrativo para os animais dispersores.

O domínio de espécies zoocóricas na fl oresta Atlântica atesta a grande importância dos animais 
nessas áreas, devido ao fato deles serem responsáveis pela entrada e saída dos propágulos (Rondon 
Neto et al. 2001; Moreira et al. 2009). Portanto, a manutenção da fauna torna-se essencial para a di-
nâmica desses fragmentos fl orestais, principalmente porque a eliminação de frugívoros do ambiente 
acaba comprometendo toda a reprodução e dinâmica das espécies (Rondon Neto et al. 2001; Moreira 
et al. 2009), acrescido ao fato que a presença de polinizadores e dispersores é um dos fatores que au-
xiliam os processos sucessionais da fl oresta, isso porque interações planta-animal relacionadas à po-
linização e a dispersão são de extrema importância para incrementar o fl uxo gênico por permitirem 
o estabelecimento de populações viáveis (Martins 2012). Almeida et al. (2008) ainda acrescentam 
que a ausência de animais pode provocar modifi cações na estrutura das comunidades e populações 
fl orestais, provocando aumento nos processos de competição intraespecífi cas entre algumas espécies 
bem como modifi cações na ocupação espacial. 
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ANFÍBIOS DE UMA ÁREA PROTEGIDA DE
MATA ATLÂNTICA, NORDESTE DO BRASIL2

A perda de diversidade biológica é um grande problema enfrentado atualmente (IUCN, 2016), cau-
sada principalmente pela perda e modifi cação de habitats por ações antrópicas. Estudos com diversos 
organismos possibilitam o entendimento dos efeitos da degradação nos fragmentos fl orestais. Anfíbios 
são excelentes bioindicadores por serem sensíveis a alterações ambientais e ocuparem dois diferentes 
ambientes (aquáticos e terrestres), devido seu ciclo de vida (POUGH et al., 2008). O grupo destaca-se 
por ser bastante ameaçado (STUART et al., 2004; HADDAD et al., 2013), sendo essencial sua preser-
vação in situ, principalmente em áreas protegidas por ser a forma mais efi ciente de proteger a biodi-
versidade (HADDAD, 2008). Os anfíbios apresentam uma riqueza global de 7920 espécies conhecidas 
(Frost, 2018), possuindo a região Neotropical o maior número de espécies conhecidas (DUELLMAN, 
1994). O Brasil detém primeiro lugar diversidade mundial, com 1080 espécies registradas (SEGALLA et 
al., 2016), sendo 540 destas espécies do bioma Mata Atlântica (HADDAD et al., 2013). 

O conhecimento da composição das espécies é fundamental como forma de auxiliar na conserva-
ção de remanescentes de mata (PEREIRA et al., 2015). Contribuindo de forma efetiva para criação de 
planos de manejo, podendo ainda esses dados serem utilizados para se avaliar recolonização pela fauna 
e fl ora, a partir de comparações em diferentes períodos. Possibilitando que Unidades de Conservação 
(UC) analisem a efetividade do plano de gestão. Assim, o presente estudo teve por objetivo apresentar a 
composição de espécies de anuros do Refúgio de Vida Silvestre Matas do Sistema Gurjaú (RVS Gurjaú). 

Para isso, coletas foram realizadas entre março de 2015 e setembro de 2018, sempre com três dias 
consecutivos. Os dados foram obtidos a partir de dois trabalhos de mestrado, intervenções na área 
e aulas de campos semestrais com turmas de graduação. Para a obtenção de dados foram utilizados 
três métodos: 1) busca ativa (visual e auditiva), 2) busca passiva (armadilhas de interceptação e que-
da) e 3) coleta por terceiros. 

Foram registradas 30 espécies, em quinze gêneros e oito famílias, sendo elas: Bufonidae (n=3), 
Craugastoridae (n=1), Hylidae (n= 14), Leptodactylidae (n=8), Microhylidae (n=1), Odontophryni-
dae (n=1), Phyllomedusidae (n=1) e Ranidae (n=1) (Figura 1). Adicionamente as espécies que são 
apresentadas na fi gura 1, também foram registradas durante o presente estudo no RVS Gurjáu: Sci-
nax fuscomarginatus, Adenomera marmorata, Leptodactylus natalensis, Leptodactylus vastus, 
Physalaemus cuvieri e Pseudopaludicola mystacalis. A partir de dados com anfíbios nessa área, se 
fez possível a comparação dos diferentes fragmentos do RVS Gurjáu, se observando a existência de 
diferenças na assembleia dos anfíbios (composição e riqueza) em decorrência do gradientes antrópi-
cos presentes na UC (BARBOSA & RODRIGUES, 2017).

2 Gessica Gomes Barbosa; Umberto Diego Rodrigues de Oliveira; Tulíbia Silva Laurindo; Gilberto Gonçalves Rodrigues.
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Laboratório de Avaliação, Recuperação e Restauração de Ecossistemas Aquáticos – ARRE-Água. 
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Figura 1. Espécies registradas no RVS Gurjaú: A) Rhinella crucifer; B) Rhinella granulosa; C) Rhinella jimi; 
D) Pristimantis ramagii; E) Dendropsophus branneri; F) Dendropsophus decipiens; G) Dendropsophus elegans; 

H) Dendropsophus minutus; I) Boana albomarginata; J) Boana atlantica; K) Boana raniceps; L) Boana semilineata; 
M) Phyllodytes luteolus; N) Scinax auratus; O)  Scinax nebulosus; P) Scinax x-signatus; Q) Sphaenorhynchus prasinus; 

R) Leptodactylus fuscus; S) Leptodactylus macrosternum; T) Leptodactylus troglodytes; U) Elacistocleis ovalis; 

V) Proceratophrys boiei; W) Pithecopus nordestinus; X) Lithobates palmipes (Fotos: Barbosa, G. G. e Silva, T. L.). 

A B C D

E F G H
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JIA DE PEITO E RÃ PIMENTA (AMPHIBIA: ANURA: LEPTODACTYLUS VASTUS 
LUTZ, 1930) NO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE MATAS DO SISTEMA GURJAÚ3

Leptodactylus vastus Lutz, 1930 (rã-pimenta ou jia de peito) é considerado a maior espécie de 
anfíbio anuro do Brasil, chegando a alcançar 25 cm de comprimento e pesar pouco mais de 1 kg. Esta 
espécie é endêmica do Brasil, ocupando todos os estados do Nordeste (MOURA et al., 2011). Até o 
momento, a presença de glândulas tóxicas no tegumento dos anuros está associada exclusivamente 
a defesa (TOLEDO e HADDAD, 2009). Em relação ao uso deste animal, este é conhecido por sen-
so-comum como alimento para o homem ou como iscas em pescarias. Trabalhos específi cos sobre a 
histologia do tegumento de L. vastus, é de suma importância para compreendermos o funcionamento 
do seu mecanismo de defesa, já que este animal é utilizado como alimento para o homem, podendo 
assim prevenir possíveis danos à saúde e assim elaborar melhores estratégias de preservação e con-
servação da espécie. O tegumento dos anuros (sapo, rã e perereca), de uma forma geral, revela carac-
terísticas que podem diferenciar conforme as espécies desempenhando diferentes funções como, de-
fesa química, percepção sensorial, controle hídrico, respiração e proteção mecânica (AZEVEDO et al., 
2007). Esse tegumento é caracterizado pela presença de inúmeras glândulas secretoras que podem 
se distribuir por todo o corpo, ou ainda, acumular-se em determinadas regiões, proporcionalmente 
estratégicas posicionadas contra a ação de predadores (WANG et al., 2009).

O L. vastus foi coletado no Refúgio de Vida Silvestre Matas do Sistema Gurjaú (Fig. 1A).A cap-
tura foi realizada através de busca passiva (pit fall),com a licença Nº 58495-1 Sisbio/ICMBio. Após 
acomodamento do animal (Fig. 1B), deu-se início ao procedimento da retirada dos fragmentos do 
tegumento (Fig. 1C). O animal foi anestesiado com lidocaína 2% e posteriormente foram coletados 
fragmentos do tegumento, sendo seu dorso separado em diferentes partes (Dorso Inferior Esquerdo 
- DIE; Dorso Inferior Direito – DID; Dorsolateral Esquerdo – DLE e Dorsolateral Direito – DLD) 
(Fig. 1D),foram fi xadas em solução aquosa de formaldeído tamponada a 10% com pH 7,0, seguido de 
processamento histológico padrão,confeccionadas as laminas e corados com Hematoxilina e Eosina 
(HE). As lâminas foram fotomicrografadas com microscópio Primo Star (Zeiss) acoplado a uma câ-
mera digital AxioCam ERc5s e capturadas através do software Axio.

Figura 1: A. Leptodactylus vastus em seu ambiente natural, em RVS Gurjaú, poça de água; B. Animal 

coletado e em cativeiro (ARRE Água – UFPE); C. Retirada dos fragmentos do tegumento dorsal em quadrantes. 
D. Macrofotografi a das secções dos fragmentos das regiões dorsal-inferior direita (DID) e esquerda (DIE) e 

regiões lateral-caudal direita (LE) e esquerda (LD) do tegumento do L. vastus. Fonte: Autores.

3 Tulíbia Laurindo Silva e Gilberto Gonçalves Rodrigues
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Laboratório de Avaliação, 
Recuperação e Restauração de Ecossistemas Aquáticos – ARRE-Água 
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Histologicamente, o tegumento de L. vastus das regiões dorsais e dorsolaterais (Fig. 2) revela 
uma estrutura básica em relação ao tegumento dos anuros em geral. Neste tegumento algumas estru-
turas em sua formação encontra-se em sua região mais superfi cial, a epiderme. Esta é formada por 
epitélio estratifi cado queratinizado. Logo abaixo se localiza a derme formada por tecido conjuntivo e 
na parte mais superfi cial da derme observa-se a presença de melanócitos (Fig. 2A e 2B), responsáveis 
pela pigmentação do tegumento. Na derme podem-se observar estruturas vesiculares diferenciadas e 
distribuídas em toda a região (Fig. 2A e 2B), que se referem às estruturas glandulares. Para L. vastus 
é importante o estudo histológico devido à falta de informações sobre sua morfologia microscópica.

Figura 2: A. Fotomicrografi a do tegumento L. vastus: secção dorso inferior direito (DID) com aumento de 40x; B. Fotomi-

crografi a do tegumento de L. vastus: secção dorso inferior esquerdo (DIE) com aumento de 10x. Abreviações: Epiderme (E); 

melanocitos (M); fl ask cell (DV) em divisão celular; Vesículas ou glândulas exócrinas (V); Derme (D), Corado em HE.

Com a observação do tegumento de L. vastus, foi possível concluir que a estrutura básica de 
seu tegumento é composta por epiderme e derme com glândulas distribuídas ao longo da derme, 
podendo também observar a presença de melanócitos. Estudos adicionais são necessários para a 
observação da composição da secreção destas glândulas em L. vastus, a fi m de elucidar a importância 
biológica do animal, seu futuro uso farmacológico e/ou medicinal, ou até mesmo assegurar que as 
populações não se envenenem ao ingerir como alimento.

Em estudos na RVS Gurjau, tanto no seu interior como no seu entorno mais próximo, existe uma 
preferência alimentícia (segundo moradores) pela jia de peito, chamada comumente, já a rã pimenta 
(jia pimenta) é descartada como alimentação por causar ardência em sua ingestão, esta diferenciação 
trata-se de dimorfi smo sexual entre as espécies de L. vastus, sendo a rã pimenta a fêmea e a jia de 
peito o macho, os animas de sexo masculino são os alvos para alimentação, o uso na alimentação 
deste animal é realizado ao longo dos tempos e está relacionado às atividades de lazer, o seu preparo 
é realizado através de cortes em suas “juntas”, retirando suas vísceras e sua pele (tegumento) que se 
solta facilmente dos músculos do animal. Ela é temperada a gosto e frita em óleo, conhecido como 
saboroso tira-gosto, possuindo um gosto similar ou melhor do que a galinha. Embora, tenha seu uso 
marcado com traços culturais, é necessário que se crie estratégias de conservação para esta espécie, 
uma vez que, os ecossistemas aquáticos, principalmente, as poças de água onde tem sido comumente 
encontrados, são ambientes sujeitos a suas perdas, causando desequilíbrio ambiental.
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USOS DOS ANIMAIS SILVESTRES PELAS POPULAÇÕES 
LOCAIS NO ENTORNO DO REFÚGIO DE VIDA 
SILVESTRE MATAS DO SISTEMA GRUJAÚ4

Sabe-se que os animais, desde os tempos antigos, são parte do cotidiano dos seres humanos, seja 
como alimento (aves, mamíferos), diversos usos medicinais e/ou ritos (repteis, anuros), e conven-
cionalmente lazer e/ou pets, (inúmeros pássaros). Diante da crise ambiental enfrentada nas últimas 
décadas, sobretudo com vistas na conservação da fauna silvestre, estratégias de conservação devem 
ser implementadas a fi m de minimizar os impactos nas populações destes organismos.  Educação 
Ambiental (EA) surge com o papel de mediadora e sensibilizadora, no entanto, pesquisas científi cas 
são essenciais para detectar parâmetros para as nossas ações, sendo necessárias refl exões acerca das 
práticas que tanto afetam os animais silvestres e intervenções que possam chegar de forma transitá-
vel na sociedade sendo capaz de sensibilizar esses indivíduos. 

Partindo do pressuposto de que a convivência de forma sustentável com a fauna e fl ora pode ser 
uma forma e/ou estratégia de conservação da biodiversidade em áreas protegidas. Esse trabalho teve 
como objetivo investigar as relações entre as populações tradicionais locais da RVS Gurjaú e a fauna 
silvestre local, identifi cando as espécies mais utilizadas pelos moradores locais e seus usos e verifi -
cando em qual categoria de risco estas se encontravam. 

Durante os meses de outubro e novembro 2018 foram realizadas visitas nas comunidades: Pau 
Santo, Assentamento Serraria, Assentamento Canzanza, iv) Comunidade São Salvador, Comunidade 
Porteira Preta e Comunidade da Rua da Cachoeira, onde foram realizadas entrevistas com um repre-
sentante de cada família sobre o nome e a forma que utiliza os animais encontrados no local. 

No total foram entrevistados 37 moradorese 408 representantes da fauna foram citados, relacio-
nando os representantes da fauna nas seguintes categorias de uso, por ordem de representatividade: 
(i) alimentação (55 citações), (ii) doméstico (24 citações), (iii) medicinal (15 citações) e (iv) comercial 
(uma citação). As dez espécies mais citadas foram: o tatu (33), o teju (28), a cascavel (18), a paca (18), 
a cutia (16), a capivara (12), a gia (13), a preá (9), o canário (8) e o sabiá (9). Quando questionados so-
bre a espécie mais utilizada pela comunidade, os entrevistados listaram as seguintes espécies: o tatu 
(Dasypus sp) (Figura 1) recebeu o maior número de citações relacionadas ao uso para alimentação 
(18), seguido do teju (Salvator merianae) com (8) citações (relacionadas também ao uso medicinal), 
o quati (Nasua nasua) (3), a paca (Cuniculus paca) (3), a cutia (Dasyprocta punctata) (2), a capivara 
(Hydrochoerus hydrochaeris), o jacaré (Caiman latirostris) e a rolinha (Columbina sp) (1). Para o (v) 
uso doméstico foram listadas: pássaros e papa capim, todos contendo uma citação (Figura 2).

4 Marília Lacerda Barbosa Fragoso; Brunna de Andrade Lima Pontes Cavalcanti; Gilberto Gonçalves Rodrigues.
Bacharel em Ciências Ambientais – UFPE. marilialbf@gmail.com;
Mestranda em Desenvolvimento e Meio Ambiente – UFPE. brunnaandrade.ufpe@gmail.com;
Professor do Departamento de Zoologia - UFPE. gilberto.rodrigues@ufpe.br
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Figura 1: Tatu (Dasypus sp). Foto: Tulíbia Laurindo Silva, 2017.

Figura 2: Uso doméstico de aves observado em residência. Foto: Marília Lacerda, 2017.

Segundo o relato dos comunitários, a banha do teju é utilizada no tratamento de dores e infecções 
da pele; a pata do sapo cururu obteve uma citação para o uso como cicatrizante em feridas na pele; a 
rã é utilizada para infl amação na garganta; o chá do osso do rabo do quati é utilizado para tratamento 
de disfunção erétil masculina; a calda do tatu é utilizada no tratamento de rachaduras no pé. Os en-
trevistados informaram o uso medicinal da cascavel, mas não souberam exemplifi car os tratamentos, 
mas pode estar relacionado ao chocalho. O jacaré já foi associado ao uso comercial destinado para a 
alimentação em uma das comunidades (FRAGOSO et al., 2018). 

Essa pesquisa revela que há uma demanda local que estimula a retirada de representantes sil-
vestres da natureza para tais propósitos. Há necessidade de esclarecimentos maiores sobre a o que é 
caça, sua tipologia, seus impactos e de que forma essa atividade é pontuada dentre as leis ambientais, 
principalmente sendo considerada crime ambiental. Apesar de tais hábitos e costumes já serem prá-
ticas de forma culturais nas comunidades, é necessário ressaltar a importância desses animais para 
o meio ambiente e os possíveis impactos negativos que as diferentes formas de usos podem causar 
diretamente para ambos. 

Diante desta situação, são necessárias implementação de estratégias em EA a fi m de minimizar 
essas perdas. Recentemente, tem-se visto a preocupação de toda a sociedade brasileira e mundial, 
com atrocidades e impunidades de corporações que propõe alterações nas leis ambientais, propondo 
inclusive a liberação da caça de animais silvestre e a desapropriação de áreas de preservação, como 
as unidades de conservação.
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AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
REFÚGIO DA VIDA SILVESTRE MATA DE GURJAÚNA 

PERCEPÇÃO DOS TÉCNICOS E FUNCIONÁRIOS5

Com o terceiro maior território das Américas (8.515.767,049 km²), o Brasil é detentor de muitas rique-
zas naturais incluindo paisagens de grande beleza cênica e uma megadiversidade biológica (MMA, 2018). 
Mas, para manter a funcionalidade desses ecossistemas e complexos de interações ecológicas de modo a 
promover serviços ambientais para as populações humanas, é necessário haver respeito à dinâmica dos 
processos biológicos em função de se alcançar equilíbrio ambiental ideal (ALHO, 2012). Com base nisto, e 
nos altos números relacionados a degradação de ambientes naturais além do desequilíbrio ecossistêmico 
em especial nos locais denominados de Hotspots, ressalta-se que as Unidades de Conservação, são im-
portantes ferramentas para a proteção dos ambientes naturais e suas funções ecológicas, porém, só existir 
não garante sua efetividade, que, dentre outros, depende de infraestrutura e recursos humanos adequados 
(GELDMANN et al., 2015; LEVERINGTON et al., 2010). Sendo assim, a partir de tal pressuposto, o objeti-
vo desta pesquisa é avaliar a efetividade de gestão da Unidade de Conservação de Proteção Integral Refúgio 
de Vida Silvestre (RVS) Mata de Gurjaú com base na percepção dos técnicos e funcionários. 

Como parte inicial da coleta dos dados os pesquisadores frequentaram as reuniões trimestrais 
realizadas pelo Conselho Gestor da unidade de conservação entre os anos de 2016 e 2017. Posterior 
a isso, foi elaborado um questionário estruturado adaptado do método Rapid Assessment and Prio-
rization of Protected Area Management – RAPPAM (LEVERINGTON et al., 2010). No questionário 
foram inseridos os seguintes elementos: Formação da Equipe, Infraestrutura, Âmbito Político, Pla-
nejamento, Conhecimento, Usos (legais e ilegais), Organização/administração, Ameaças e Potencia-
lidades (IBAMA & WWF, 2007). O público alvo foram os técnicos e/ou funcionários. Além disso, 
houve levantamento de dados por meio de pesquisa bibliográfi ca.

Com os resultados foi possível conhecer a situação atual do RVS e sua posição frente ao atendi-
mento dos objetivos inerentes a sua tipologia.  O RVS possui um corpo técnico muito conciso e uma 
infraestrutura que necessita de melhorias. A unidade possui um grande potencial para a pesquisa 
cientifi ca e atividades de educação, porém essa potencialidade tem sido pouco explorada visto que 
o RVS possui um corpo técnico muito reduzido para atender toda sua demanda. Quanto ao planeja-
mento, foi observado que o Conselho Gestor tem reuniões periódicas e que seus atores são atuantes. 

O conselho tem auxiliado a gestão no planejamento e execução das atividades. Ações de monito-
ramento, fi scalização, educação ambiental e pesquisas cientifi cas sempre contam com a participação 
de conselheiros das comunidades do entorno. Quantos aos usos legais, existe dentro dos limites do 
RVS comunidades de agricultores que desempenham suas atividades de subsistência acompanhados 
de perto pelo conselho e pelos gestores monitoramento, fi scalização, educação ambiental e pesquisas 
cientifi cas sempre contam com a participação de conselheiros das comunidades do entorno. Quantos 
aos usos legais, existe dentro dos limites do RVS comunidades de agricultores que desempenham 
suas atividades de subsistência acompanhados de perto pelo conselho e pelos gestores. Representan-
tes comunitários e de sindicatos participam efetivamente das reuniões no RVS. 

A gestão da unidade tem buscado, junto as prefeituras municipais, apoio para os pequenos agri-
cultores que colaboram com a conservação deste espaço protegido. 

5 Kevin Cezar de Santana Vieira-Silva, Ailza Maria de Lima-Nascimento, José Severino Bento-Silva. 
Graduando em Tecnologia em Gestão Ambiental – IFPE; 
Mestra em Desenvolvimento e Meio Ambiente – UFPB;
Doutor em Etnobiologia e Conservação da Natureza – UFRPE.
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Um problema recorrente é a falta de recursos fi nanceiros destinados para a UC o que impede que 
algumas ações possam ter melhor desempenho.

Tabela 1. Panorama de efetividade de gestão da Unidade de Conservação de Proteção 

Integral Refúgio de Vida Silvestre (RVS) Mata de Gurjaú referente aos anos de 2016/2017.

A existência do corpo gestor é essencial pois eles irão articular as atividades necessárias dentro da 
UC para que sejam atingidos seus objetivos legais e o espaço físico contribuirá signifi cativamente com 
essa questão, sendo a base para o planejamento (LEVERINGTON et al., 2010). 

Apesar de a área apresentar um uso confl itante no âmbito político, isso não impede sua efetivida-
de. A conservação não necessita de uma natureza intocada pelo homem, afi nal, quando a comunidade 
verifi ca o quanto se benefi cia da área, passa a zelar pela mesma (DIEGUES, 2001). Para assegurar o 
reconhecimento desses valores ambientais, os gestores do RVS Gurjaú realizam atividades de educa-
ção ambiental com a comunidade.

No RVS mata de Gurjaú é notável os esforços dos seus gestores em sensibilizar a comunidade do 
entorno para preservar a fl oresta. O sucesso é evidente, pois os mesmos vêm conseguindo estacionar 
a degradação e estão restaurando áreas que antes estavam totalmente desmatadas. Se constatou que 
para a efi ciência da gestão duas coisas são de importância sumária: 1- Equipe de funcionários que 
realizem ações constantes no local e 2- Iniciativa por parte da comunidade do entorno para a conser-
vação da área. Ambas foram alcançadas em Gurjaú.

Elementos Investigados Situação Atual

Administração Agência estadual de meio ambiente – CPRH

Equipe técnica Dois funcionários com dedicação exclusiva para a área

Infraestrutura
Uma edifi cação com os seguintes espaços: sala da adminis-
tração, copa, almoxarifado, banheiros, mini auditório com 
capacidade para 40 pessoas e dormitórios para 20 pessoas.

Âmbito Político

A comunidade denominada São Salvador habita o interior 
da unidade, entrando em confl ito com o uso legal da área, 
portanto, está em andamento um cadastramento dos mo-
radores para controle de suas construções e a busca de 
uma solução adequada.

Planejamento
Não possui plano de manejo, conta apenas com um diagnós-
tico ambiental com informações sobre a área, desenvolvido 
como uma ação de compensação ambiental da BR-232.

Conhecimento científi co

Até o fi nal deste estudo estava em andamento quatro pes-
quisas científi cas juntamente com o presente estudo, além 
de outras 15 pesquisas já realizadas e publicadas entre o ano 
de 2000 a 2015

Pressões e ameaças Caça, desmatamento e deposição de resíduos sólidos

Usos e potencialidades Pesquisa e educação ambiental
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ÁREAS (DES)PROTEGIDAS DO NORDESTE BRASILEIRO: 
AS AMEAÇAS, VULNERABILIDADES E RISCOS NO REFÚGIO 

DE VIDA SILVESTRE MATAS DO SISTEMA GURJAÚ/PE BRASIL6

As áreas protegidas são criadas e geridas com o objetivo de garantir a conservação da natureza 
(BRASIL, 2000; PERNAMBUCO, 2009). No cenário do Estado de Pernambuco, o ecossistema Mata 
Atlântica recebe reconhecimento internacional como área prioritária para as ações de conservação, 
pela sua grande riqueza natural e elevada biodiversidade (TABARELLI et al., 2002). Estas áreas na-
turais tem o enorme desafi o de compatibilizar interesses divergentes face a fortes ameaças e condi-
ções de vulnerabilidade social, política e econômica. 

Do ponto de vista conceitual, são adotados nesse estudo os conceitos de ameaça, vulnerabilidade, ris-
co, gestão de riscos de desastres e redução de riscos de desastres, defi nidos pela Estratégia Internacional 
para a redução de desastres das Nações Unidas, que tem recebido importantes contribuições da Rede de 
Estudos Sociais em Prevenção de Desastres na América Latina – LA RED (UNISDR, 2009; MMA, 2009).

A vulnerabilidade está profundamente enraizada e qualquer solução fundamental envolve a mu-
dança política, a reforma radical do sistema econômico, o desenvolvimento internacional e políticas 

públicas para proteger, em vez de explorar a população e a natureza. A criação de um ambiente 
mais seguro é basicamente uma preocupação ética destinada a quem está no poder, eles têm a opor-
tunidade de tornar o mundo mais seguro para a grande maioria que são vulneráveis, e portanto, 
subordinados e incapazes de adotar opções que os tornem seguros (BLAIKIE et al., 1996).

Esse estudo parte do pressuposto de que a simples existência de uma base legal não garante a 
preservação integral das unidades de conservação, pois as ameaças, vulnerabilidades e riscos seconfi -
guram de tal forma, que se tornam despercebidas ou mesmo camufl adas pelos atores sociais respon-
sáveis por sua gestão.

O presente estudo objetivou analisar as ameaças, vulnerabilidades e riscos da criação e gestão de 
áreas protegidas no contexto do capitalismo neoliberal; no âmbito do Refúgio de Vida Silvestre Matas 
do Sistema Gurjaú (RVS – Gurjaú)/PE – Brasil. 

Uma pesquisa exploratória e descritiva foi realizada, adotando-se os procedimentos metodoló-
gicos (leitura de documentos e bibliografi as). Na coleta dos dados foi utilizada a pesquisa de campo 
com observação sistemática, entrevista não estruturada focalizada e reuniões projetivas, além da par-
ticipação em reuniões dos conselhos gestores. Para análise e discussão dos resultados, foi utilizada 
uma abordagem qualitativa com enfoque interdisciplinar através da triangulação de métodos. 

Como resultado, há um consenso entre todos os atores envolvidos na gestão do RVS Gurjaú (con-
selheiros e comunidade) da necessidade de maior suporte de recursos (humanos e fi nanceiros), assim  
como mais ações de educação ambiental, formação e informação sobre gestão participativa e conheci-
mento da importância de um conselho gestor para a conservação de recursos naturais.

O quadro abaixo demonstra que as unidades de conservação de Pernambuco estão fragilizadas 
em sua capacidade de governabilidade e governança e em risco de degradação do ambiente natural, 
social e cultural, diante das ameaças e vulnerabilidades identifi cadas que corroboram para a instabi-
lidade nas ações de conservação ambiental. 

6 Tatiana Santana de Souza, Marx Prestes Barbosa
Doutora em Recursos Naturais pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, 
Campina Grande - PB - Brasil. E-mail: tatieco@gmail.com
Marx Prestes Barbosa - Professos do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da UFCG, 
Campina Grande - PB - Brasil. E-mail: marxprestes@gmail.com
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Fonte: Elaborado pelos autores.

O grande desafi o para a governança na conservação do RVS Gurjaú é sua capacidade organizacio-
nal ainda frágil, além da autonomia fi nanceira e administrativa a longo prazo, em especial no acesso 
aos recursos fi nanceiros.  

Portanto, uma saída para a gestão de áreas protegidas está em aperfeiçoar os instrumentos de go-
vernabilidade e governança estatal para direcionar políticas públicas que garantam de fato e de direto 
a conservação ambiental, com intensa articulação entre os diferentes atores sociais na sua fomenta-
ção e implementação (O’connor, 1998; Pasquino, 1998; Borrini-Feyerabend et al., 2014). 

Principais ameaças, vulnerabilidades e riscos na gestão do RVS Gurjaú

Ameaças

• Base legal
• Ação política governamental
• Fatores econômicos (ocupações urbanas, 
plantações e criação de animais silvestres)
• Fatores culturais e históricos

Vulnerabilidades
• Social (atendimento das necessidades básicas 
(ex. Educação)
• Socioeconômica

Riscos
• Degradação do ambiente natural
• Degradação do ambiente social e cultural
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PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES SOBRE 
AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO7

Unidades de conservação têm sido consideradas como uma importante estratégia para a con-
servação da diversidade biológica. Esses espaços são reconhecidos por gerar bens e serviços, diretos 
e indiretos, para as comunidades do seu entorno. No entanto, algumas unidades adotam medidas 
que restringe o acesso das pessoas aos recursos. Nestes casos as pessoas tendem a desenvolver uma 
percepção negativa dessas áreas, passando a usar os recursos de forma ilegal, gerando confl itos com 
sua gestão. Considerando que a gestão de confl itos não é uma tarefa fácil, conhecer a percepção das 
pessoas sobre esses espaços pode auxiliar na identifi cação de soluções dos problemas. Neste sentido, 
os estudos etnobiológicos são particularmente importantes, porque além de permitir compreender a 
importância da biodiversidade para as comunidades, permiteidentifi car fatores da relação das pesso-
as com os recursos dessas áreas. Entre os fatores socioeconômicos, destacam-se a renda e a escola-
ridade, mas o peso pode diferir devido à infl uência de fatores culturais e/ou familiares. Diante deste 
cenário, neste estudo objetivamos evidenciar a percepção dos estudantes do ensino funtamental de 
escolas do entorno de unidades de conservação em ambientes rurais e urbanos e avaliar a percepção 
dos mesmos sobre a importância dessas áreas. 

O estudo foi desenvolvido com estudantes das séries do 6º e 9º ano do ensino fundamental de es-
colas públicas, localizadas nas adjacências de duas áreas protegidas da Região Metropolitana do Recife. 

A percepção da comunidade estudantil do entorno das unidades de conservação nas zonas rural 
e urbana refl ete a importância do utilitarismo dos bens e serviços das matas para suprir as neces-
sidades de subsistência humana e a manutenção da vida selvagem. Considerando que na educação 
formal os estudante são incentivados a pensar sobre a importância das fl orestas era de se esperar que 
o utilitarismo das mesmas marcasse sua percepção. No entanto, embora a maioria dos estudantes na 
zona rural (98%) e urbana (88%) reconheceu a importância das fl orestas, apenas uma pequena parte 
(40%)  foi capaz de atribuir essa importância à existência das unidades de conservação, indicando 
que talvez o tema áreas protegidas não venha sendo bem discutido nas escolas ou se o for, precisa 
de ajustes para que o aluno perceba a relação de importância entre fl oretas e unidades de conserva-
ção. Neste estudo, a percepção média dos estudantes das zonas urbana e rural sobre as unidades de 
conservação foi positiva, destacando a função de proteção da biodiversidade e dos recursos naturais 
como já registrado em outros estudos. 

Gênero, renda, escolaridade e zona de residência são fatores que podem infl uenciar de forma 
direta ou indireta a percepção ambiental e o convívio das pessoas com as unidades de conservação. 
Todavia, em nosso estudo apenas zona de residência (rural e urbana) e escolaridade apresentaram 
relação com o índice de percepção ambiental. A escolaridade no nosso estudo só infl uenciou a percep-
ção dos estudantes na zona urbana, onde os estudantes das séries iniciais apresentaram um índice de 
percepção mais reduzido sobre as unidades de conservação e as matas. Porém, a percepção ambiental 
da comunidade estudantil do entorno das unidades de conservação aponta um futuro promissor para 
a conservação da diversidade biológica, uma vez que estes jovens no futuro serão as pessoas que farão 
uso direto das fl orestas.

7 José Severino Bento; Wbaneide Martins de Andrade; Elba M. Nogueira; Elcida de Lima Araújo,
Doutor em Etnobiologia e Conservação da Natureza – UFRPE,
Doutora em Etnobiologia e Conservação da Natureza,
Doutora em Botânica-UFRPE,
Mestra em Desenvolvimento Sustentável-UFPE.
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O elevado percentual de ausência de resposta sobre as unidades de conservação indica ser neces-
sário que os gestores de tais áreas estreitem as relações com a comunidade escolar, envolvendo os 
gestores escolares, professores e alunos, através de palestras, visitas as unidades de conservação ou 
outra estratégia que permita maturar a percepção estudantil, contribuindo para a construção de uma 
visão holística sobre a importância da das áreas protegidas. A educação ambiental é uma ferramenta 
muito útil neste processo de formação de uma cultura conservacionista e precisa ser considerada nas 
escolas durante toda a educação básica. Os professores são elementos chave neste processo, por isso 
recomendamos que os gestores das escolas e das unidades de conservação trabalhem em conjunto na 
construção de um programa permanente de capacitação dos professores para a formação de educa-
dores ambientais. 

Nossos resultados apontam que a gestão das áreas protegidas necessita promover ações de intera-
ção diferenciadas com a comunidade estudantil da zona rural e urbana, visando mudanças futuras do 
cenário atual da efi ciência das áreas protegidas na conservação da diversidade biológica.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESENVOLVIDA PELA UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE MATAS DO 

SISTEMA GURJAÚ E SUA RELAÇÃO COM AS ESCOLAS8

Unidade de Conservação (UC) é concebida como uma área natural que resguarda características 
naturais relevantes, e tem a função de assegurar a representatividade de amostras signifi cativas e 
ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e 
das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente (BRASIL, 2000).

As UCs brasileiras são normatizadas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza (SNUC) que foi criadopela Lei 9.985/2000.Alguns estados do Brasil também institu-
íram Sistemas Estaduais de UCs, como foi o caso de Pernambuco que criou, em 2009, o Siste-
ma Estadual de Unidades de Conservação da Natureza (SEUC) (PERNAMBUCO, 2009).Entre as 
diretrizes de gestão das UCs, há execução de práticas de Educação Ambiental (EA), com vistas 
a sensibilizar as pessoas sobre a importância do ambiente, da biodiversidade e a mudança e de-
senvolvimento de hábitos orientados para a promoção da conservação ecológica das Unidades 
(SANTOS; SCHETINNO; BASTOS, 2013). 

A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), criada pela Lei 9.795/1999, informa no Art. 
1° que EA é o processo em que a sociedade constrói valores sociais, conhecimentos, habilidades, ati-
tudes e capacidades direcionadas à conservação do ambiente, como bem de uso comum da população 
e essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999).Oportunizar atividades 
de Educação Ambiental dentro das UCs pode fornecer comportamentos íntegros sobre usos susten-
táveis do dia a dia e sobre o mundo natural, cadeias ecológicas, ameaças à natureza, saúde humana e 
qualidade de vida urbana, temáticas importantes para a discussão da sustentabilidade.

Este trabalho se justifi ca devido o primeiro autor ser licenciado em ciências biológicas, fi scal de 
controle urbano do município do Cabo de Santo Agostinho e que atua junto às UCs entendendo estes 
espaços como lugares privilegiados para as atividades de contato com a natureza. Essas áreas protegi-
das devem estimular programas e práticas de Educação Ambiental dentro e fora delas, como escolas. 
Diante disso, buscou-se analisar as práticas de EA desenvolvidas pela Unidade de Conservação Refú-
gio de Vida Silvestre Matas do Sistema Gurjaú e como essa unidade tem dialogado com as escolas no 
desenvolvimento dessas atividades.

Durante o segundo semestre de 2015, foram realizadas entrevistas com a gestora da UC, aplicação 
de questionário para quatro professoras de duas escolas próximas à Unidade de Conservação, além 
do acompanhamento e participação de duas atividades de Educação Ambiental na área de proteção: 
uma no decorrer da Semana do Meio Ambiente e a outra durante a capacitação de professores que 
lecionam em unidades de ensino no entorno da UC. Também foram feitas análises em documentos 
disponibilizados pela gestão da Unidade, em livros e artigos relacionados com a temática.

Em 1987 foi criada uma área de conservação denominada Reserva Ecológica Gurjaú, localizada 
nos municípios de Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Moreno, segundo a Lei Esta-
dual n° 9.989/87.A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) acabou adquirindo essas 
terras, já antropizadas, devido à incidência de recursos hídricos para a captação, tratamento e dis-
tribuição de água na Região Metropolitana do Recife.Em 2011, o espaço passou a ser recategorizado 
como Refúgio de Vida Silvestre Matas do Sistema Gurjaú, de acordo com a Lei Estadual n° 14.324/11. 

8 Rogério Lúcio Balbino; Renata Priscila da Silva 
Pós-graduando em Gestão Ambiental (ESTÁCIO), licenciado em Ciências Biológicas (UFRPE);
Doutoranda em Ensino das Ciências (UFRPE), mestre em Ensino das Ciências (UFRPE), licenciada em Ciências Biológicas (UFRPE).
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A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) é o órgão que gerencia esta UC. A sede da CPRH 
dentro da Unidade está construída na área pertencente ao município do Cabo de Santo Agostinho.

A UC RVS Matas do Sistema Gurjaú desenvolve práticas de Educação Ambiental voltadas para as 
comunidades escolares e que buscam a capacitação de professores como caminho para sensibilização 
destes e de alunos no tocante à conservação da água e preservação do bioma Mata Atlântica, temas 
fortes dentro da Unidade. A principal atividade de EA realizada pela UC é o projeto “Mata Atlântica: 
estudo, conheço, quero bem!”, uma iniciativa que vem dando resultados positivos em relação à disse-
minação do processo de preservação e conservação do meio ambiente junto às escolas de dentro e do 
entorno dessa Unidade por meio de qualifi cação dos docentes dessas instituições de ensino.

Outras atividades de Educação Ambiental, como recebimento de escolas de níveis fundamental e 
médio para visitas educacionais, oferecimento de cursos técnicos e autorização de pesquisas científi -
cas de instituições de ensino superior, além de atividades na Semana do Meio Ambiente e na Semana 
da Água, complementam as refl exões sobre a importância da conservação ambiental.

A importância do diálogo entre escola e UC foi identifi cada pelas professoras que responderam aos 
questionários, pois, de acordo com elas, a troca de informações facilita a construção do conhecimento 
relacionado ao meio ambiente. As docentes apontam que atividades de contato com o ambiente natu-
ral são importantes para sensibilizar os alunos acerca da necessidade de proteção destes locais. 
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PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL MATA ATLÂNTICA: 
ESTUDO, CONHEÇO, QUERO BEM!9

Frente às problemáticas ambientais da atualidade, um dos principais desafi os da gestão pública 
está relacionado à necessidade de compatibilizar crescimento econômico com inclusão social e con-
servação dos recursos naturais, tanto para a geração atual, quanto para as futuras gerações. Assim, 
políticas públicas que concorram para um equilíbrio dinâmico da relação sociedade-natureza, e que 
consequentemente impulsionem desenvolvimento com sustentabilidade, são fundamentais. Nesse 
contexto, a Agência Estadual de Meio Ambiente-CPRH, por meio da gestão do Refúgio de Vida Silves-
tre Matas do Sistema Gurjaú (RVS Gurjaú), unidade de conservação pernambucana imprescindível 
para a conservação da biodiversidade e de recursos hídricos no estado, elaborou e executa o Projeto 
de Educação Ambiental “Mata Atlântica: Estudo, Conheço, Quero Bem!”  cujo objetivo é sensibilizar 
as comunidades escolares localizadas dentro e no entorno do RVS Gurjaú quanto à importância da 
área e a necessidade do estabelecimento de uma postura sustentável em relação a mesma. A iniciativa 
tem como público alvo as comunidades escolares localizadas nos três municípios situados na área de 
abrangência do Refúgio. 

Inicialmente, os professores responderam a um questionário cujos resultados foram consolidados 
em um diagnóstico que indicou as necessidades da comunidade escolar para a realização do trabalho 
proposto e subsidiaram a elaboração do Curso de Formação Docente. Em seguida, a formação multi-
disciplinar foi realizada por meio de curso estruturado em cinco módulos temáticos, que abordaram, 
dentre outros, os seguintes temas : questões ambientais, Mata Atlântica, biodiversidade e recursos 
hídricos do RVS Gurjaú e o papel do educador ambiental. Os formadores foram técnicos da Agência 
CPRH e Professores Universitários (voluntários), especialistas nas temáticas abordadas para a for-
mação. Ressalta-se que docentes que participaram da formação durante uma edição, foram convida-
dos a participarem das formações seguintes, como uma espécie de capacitação continuada.

Após o curso os docentes, sob a supervisão da CPRH, inseriram a temática em seus planejamentos 
e conteúdos didáticos e iniciaram com seus alunos a elaboração de produtos para a etapa posterior: A 
Mostra de Conhecimentos. Neste período os docentes receberam em suas respectivas escolas suges-
tões de como mediar, de forma interdisciplinar e em todas as séries, à temática em sala de aula. Foi 
então iniciada a discussão sobre as temáticas que cada Professor abordaria na Mostra , que ocorreu 
quatro meses após a Formação Docente. Durante o evento os alunos apresentaram como produtos 
didáticos e paradidáticos, para toda a comunidade escolar, inclusive seus pais e demais familiares 
residentes dentro e no entorno do RVS Gurjaú, tudo o que aprenderam em sala de aula e em atividade 
extraclasse sobre a Mata Atlântica e o RVS e a importância de conservá-lo. Uma vez implementada 
pela CPRH a iniciativa pode ser anualmente replicada pelas escolas contempladas, o que garante a 
sustentabilidade do projeto. 

O projeto foi realizado em 12 escolas, nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014 e 2015 nos municípios 
do Cabo de Santo Agostinho, Moreno e Jaboatão dos Guararapes, respectivamente. No total, foram 
capacitados 60 docentes, por meio de palestras com profi ssionais multidisciplinares, aulas interati-
vas e saídas de campo (Imagens 1 e 2).

9 Elaine Cristina Ferreira Braz, Fábio Joventino de Amorim, Tassiane Novacosque Feitosa Guerra
Mestra em Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável-UPE, Analista em Gestão Ambiental-CPRH; 
Engenheiro Florestal-UFRPE, Analista em Gestão Ambiental-CPRH; 
Doutora em Botânica-UFRPE, Analista em Gestão Ambiental-CPRH.
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Imagem 1. Professores em palestra sobre à Mata Atlântica                      Imagem 2. Professores em atividade de campo

Quanto aos alunos, o projeto atendeu cerca de 1.700 crianças e adolescentes (Imagens 3 e 4).

Imagem 3. Alunos em etapa de Mostra de Conhecimento             Imagem 4. Alunos realizando plantio de espécies nativas

O impacto positivo da implementação do projeto foi percebido no dia a dia da gestão da unida-
de, já que a iniciativa facilitou o diálogo dos gestores do RVS Gurjaú com a população diretamente 
relacionada com a área, o que diminuiu sensivelmente os confl itos inerentes à problemas fundiários 
da Unidade de Conservação. Além disso, possibilitou uma maior integração com as prefeituras dos 
municípios onde a unidade está inserida, resultando na realização de uma série de ações conjuntas 
na área, como por exemplo: fi scalização e monitoramento. E ainda, o estabelecimento de parcerias 
de empresas privadas com o Refúgio, o que instigou uma maior responsabilidade socioambiental 
nas mesmas. Toda a articulação com as instituições supracitadas, proporcionada inicialmente pelo 
projeto, também foi fundamental para o processo de criação e implementação do Conselho Gestor 
do RVS Gurjaú, hoje, um dos fóruns de gestão democrática de Unidade de Conservação mais ativos e 
atuantes no estado de Pernambuco.
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A EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL COMO FERRAMENTA PARA 
A CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA DO REFÚGIO DE VIDA 

SILVESTRE MATAS DO SISTEMA GURJAÚ10

A educação ambiental é um processo que busca despertar a preocupação individual e coletiva 
para as questões ambientais, assegurando o acesso à informação com uma linguagem adequada, 
bem como contribuir para o desenvolvimento de uma consciência crítica, estimulando o reconhe-
cimento e enfrentamento das questões socioambientais.  A educação ambiental deve estar pre-
sente em todos os níveis da educação, seja ela formal ou informal, como fator determinante no 
processo de desenvolvimento sustentável, respeitando a natureza e construindo uma base sólida 
para assegurar a “conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e sua sustentabilidade” (Lei nº 9795/1999). Educação ambiental é interdisci-
plinar e deve assegurar, de forma articulada, o conhecimento nos diversos campos do ciência, 
garantindo a construção de um saber holístico e rompendo com os limites das disciplinas. Sendo 
assim, a proposta deste projeto é estimular o desenvolvimento de projetos interdisciplinares de 
educação ambiental nas escolas do entorno do RVS Matas de Gurjaú, objetivando estabelecer um 
processo de formação entre escola, comunidade e a unidade de conservação por meio de ações de 
educação ambiental nas escolas. 

Inicialmente foi realizada uma visita as escolas para apresentação do projeto. Com a con-
cordância das professoras em participar do projeto, foi elaborado um cronograma de trabalho. 
Etapas do projeto: apresentação das UCs Estaduais; visita a sede do RVS; trilhas na reserva e ela-
boração de atividades com os alunos. A trilha no RVS teve como objetivo estimular a percepção 
ambiental das professoras e poder proporcionar a integração entre o órgão gestor, professoras e 
moradores. Participam das atividades a COMPESA e um representante do conselho gestor que é 
agricultor local. Com as crianças foram realizados jogos interativos que ressaltam a importância 
do meio ambiente. 

A primeira atividade com as professoras foi a apresentação do projeto e adequação a realida-
de da escola. Posteriormente foi realizado uma exposição oral e roda de conversa sobre as áreas 
protegidas de Pernambuco, sua história, importância, distribuição e tipologia. Sobre Gurjaú foi 
apresentado também suas potencialidades e fragilidades. Em paralelo os alunos estavam desen-
volvendo atividades e jogos lúdicos sobre o cuidado com o meio ambiente e a importância de 
conservação da natureza. Todo o trabalho com os alunos foi realizado pela equipe de educação 
ambiental da COMPESA.

Num segundo encontro as professoras foram conhecer a unidade de conservação. A trilha na 
UC durou duas horas que teve como guia o Sr. Bernardino, agricultor local e membro do con-
selho Gestor. Durante a trilha as professoras tiveram oportunidade de conhecer mais sobre as 
comunidades locais e seu cotidiano, conversar com agricultores, conhecer uma casa de farinha 
tradicional, experimentar sabores da mata e tomar agua em uma das nascentes de Gurjaú. Na 
trilha foi possível observar como motoqueiros delimitam percursos para atividades ilegais nos 
finais de semana. Por fim, as professoras conheceram a sede da reserva e as cachoeiras de Gurjaú.

10 José Severino Bento, Amone Beserra e Lilian Albuquerque. 
Doutor em Etnobiologia e Conservação da Natureza – UFRPE,
Graduanda em Tecnologia Ambiental-IFPE,
Graduanda em Tecnologia Ambiental-IFPE
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No terceiro encontro conversamos sobre a importância da interdisciplinaridades e como 
construir uma proposta interdisciplinar com temas do RVS Gurjaú. Cada professora definiu um  
tema e uma proposta de, no final do semestre compartilhar o que foi produzido na sua sala de 
aula. Os temas: água, resíduos sólidos, animais em extinção, flora da mata atlântica e um terrá-
rio. A apresentação será com produção textual, peça teatral, cordel, dança, jogos e brinquedos 
produzidos de material reciclado e uma amostra fotográfica. 

O projeto tem adesão de duas escolas, nove professoras e um total de aproximadamente 110 
crianças. As professoras consideraram o tema importante, ajudando na formação das crianças, 
despertando valores e atitudes de responsabilidade socioambiental. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL SISTÊMICA: O PAPEL DA 
UNIVERSIDADDE NO PROCESSO DE GESTÃO11 

Durante o processo de implantação da gestão ambiental, busca-se o envolvimento dos atores so-
ciais locais a fi m de estimular o exercício de sua cidadania com a elaboração de políticas públicas, a 
fi m de criar estratégias voltadas para a participação ativa da sociedade, fortalecendo o componente 
de educação ambiental (EA), como instrumento de gestão participativa (PEREIRA-SILVA, R.; CI-
DREIRA-NETO, I. R. G.; RODRIGUES, G. G, 2017). Partindo desse pressuposto, busca-se relatar as 
atividades de pesquisa, ensino e extensão na RVS Gurjaú, desenvolvidas pelo Laboratório de Avalia-
ção, Recuperação e Restauração de Ecossistemas Aquáticos (ARRE-Água) da Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE), desde 2014.

No âmbito da pesquisa, foram realizados estudos sobre a avaliação de anuros (sapos, rãs e pe-
rerecas), insetos aquáticos (libélulas, micro-mariposas e mosquitos), levantamento e inventário de 
lagartos e serpentes, voltados a biodiversidade e ecologia desses grupos animais e investigações sobre 
os usos dos animais pelas comunidades locais que residem no entorno das UCs da RVS Gurjaú (NAS-
CIMENTO et al. 2016, BARBOSA e RODRIGUES, 2017; LAURINDO-SILVA et al. 2017, FRAGOSO et 
al. 2018; BARBOSA-NETO, M. V.; JÚNIOR O. C.; RODRIGUES G. G, 2018). 

Nas atividades de ensino são desenvolvidas aulas de campo – Imersão na RVS Gurjaú com estu-
dantes do curso de Ciências Biológicas, semestralmente, desde 2014. Essa atividade de campo consis-
te em quatro dias de atividades, aplicando metodologias discutidas em sala de aula, onde cada grupo 
e de forma individual tem que desenvolver um projeto rápido e prático sobre as temáticas que envolve 
a UC e seu entorno (Figura 1). 

Figura 1. Boletins Informativos desenvolvidos por alunos.

11 Brunna de Andrade Lima Pontes Cavalcanti; Carlos Henrique Vasconcelos Nascimento; Gessica GomesBarbosa; Ivo Raposo 
Gonçalves Cidreira Neto; Marilia Lacerda Barbosa Fragoso; Millena Vieira Barbosa Neto; Rafael Pereira da Silva; Tulíbia Laurindo 
Silva ; Gilberto Gonçalves Rodrigues
Pesquisadores do Laboratório de Avaliação, Recuperação e Restauração de Ecossistemas Aquáticos – ARRE-Água, Universidade 
Federal de Pernambuco – UFPE, Departamento de Zoologia – CB.
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São utilizados diferentes métodos de técnicas de coleta de dados: observação, direta, observação 
participativa, trilhas, busca ativa de espécimes de anuros (Figura 2), instalação de armadilhas para 
captura de répteis e anuros (pitfall), insetos aquáticos (armadilhas luminosas), formigas (utilização 
de iscas e outras técnicas), aliados às observações do comportamento e interações ecológicas desses 
animais durante a realização de trilhas interpretativas. A valorização do patrimônio histórico – tanto 
material e imaterial é feito através de visitas guiadas por analistas da COMPESA, que trocam conhe-
cimentos habilidades sobre a área onde a UC está inserida. Durante essas aulas práticas os discentes 
são encorajados a agir com os agentes locais (funcionários, moradores), buscando a troca dos co-
nhecimentos científi cos adquiridos com os conhecimentos locais, integrando esses acadêmicos às 
realidades e problemáticas envolvidas na gestão da UC. 

Figura 2. Prática de Coleta de Anuros. Foto: Melo, G.N.

Em termos de atividades de extensão, que tem sido praticada com diálogos, palestras, minicursos 
para a comunidade local, gestores, e membros das prefeituras e outras instituições, sobre serpentes 
peçonhentas e não-peçonhentas, manejo de primeiros socorros para acidentes ofídicos, a fi m de es-
clarecer a relação existente entre sociedade e natureza e a importância da troca de conhecimentos – a 
transdisciplinaridade.

Todas as atividades desenvolvidas são apresentadas ao Conselho Gestor da RVS Gurjaú e essas 
intervenções formam o tripé ensino-pesquisa-extensão têm importante papel de auxiliar na gestão e 
tomada de decisões em políticas ambientais na Unidade de Conservação, procurando a partir disto 
responder as demandas que são apresentadas. Assim, tem-se que a educação ambiental sistêmica 
serve de estratégia de conservação de forma plena.
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EXPOSIÇÃO “O INCRÍVEL MUNDOS DOS ANFÍBIOS E RÉPTEIS DA 
MATA ATLÂNTICA”, ATIVIDADES EDUCATIVAS E INTERATIVAS NAS 

ESCOLAS DO ENTORNO DA RESERVA ECOLÓGICA DE GURJAÚ, RECIFE/PE.12

Atividades educativas são premissa nos planos de manejo em Unidade de Conservação, desta-
cando aquelas que apresentam no seu entorno comunidades humanas (MMA, 2018). Segundo Silva 
Junior (2013)  há necessidade de estreitar laços com a comunidade uma área protegida, pouco se sabe 
sobre as boas relações das comunidades humanas com essas áreas. Em Pernambuco existe mais de 
80 unidades de conservação, a maioria na mata atlantica,não possui plano de manejo e o processo de 
criação as vezes possui histórico confl ituoso(CPRH, 2013), necessitando de ação que possam estrei-
tar laços (VALENTI et al., 2012).  As unidades de conservação são espaços verdes importantes para 
educação não formal, que contribui efetivamente na formação do cidadão consciente. Segundo MMA 
(2018) a educação ambiental deve ser crítica e emancipatória devendo permear as práticas educati-
vas no interior e no entorno desses espaços. Os estudantes e educadores dessas áreas, especialmente 
aquelas isoladas e com menos apoio, clamam por oportunidades, sendo fundamental  investir em 
modelos simples e inovadores de educação. Dessa forma faz-se necessário promover o protagonismo 
de  jovem estimulando mudança do paradigma atual, que estimulem o surgimento de agentes defen-
sores e atuantes para conservação da biodiversidade.

Os anfíbios e répteis possuem uma diversidade incrível na mata atlântica e são de grande impor-
tância na manutenção dos seus ecossistemas, principalmente como bioindicadores e biocontrolado-
res. Esses táxons são negligenciados pela população, muitas vezes por falta de informação, crenças 
e mitos (vejaBARROS 2005; SILVA et al 2013; OLIVEIRA E SILVA-SANTANA 2015), necessitando 
de ações educativas. Com isso consideramos que as escolas que estão localizadas no entorno de áreas 
protegidas, devem ser espaços de discussão e socialização das pesquisas científi cas e suas contribui-
ções para conservação da natureza. De um modo geral, as  escolas constituem um espaço de forma-
ção de multiplicadores ambientais. Nesse sentido foi realizado exposições interpretativa e itinerante 
nas escolas do entorno da Reserva Ecológica de Gurjau, com objetivo de promover a sensibilização, 
propiciando refl exões e estimulando os saberes para que cidadãos ajam em prol da conservação dos 
anfíbios e répteis e da Mata Atlântica.

 As atividades foram desenvolvidas em escolas localizadas no entorno da Reserva Ecológica 
de Gurjaú um dos maiores fragmentos de Mata Atlântica da Região metropolitana, e que abrange três 
municípios: Jaboatão dos Guararapes (157,44 ha), Cabo de Santo Agostinho (744,47 ha) e Moreno 
(175,19 ha), totalizando uma área de 1.077,1 hectares.

 As exposições foram realizadas durantes os meses de abril, junho e setembro de 2018 em 
escolas de rede pública, intituladas “O incrível mundo dos Anfíbios e Répteis da Mata Atlântica” vol-
tadas para alunos do ensino fundamental II e do ensino médio, durante todo o dia, nos turnos manhã 
e tarde das 09 às 16 horas. 

A exposição contava com um cenário provocativo, com elementos da mata atlântica, além de ativi-
dades educativas, palestras, brincadeiras, ofi cinas, exposições de serpentes vivas (legalizadas), animais 
taxidermizados e em via úmida (Figura 1 A, B e C). Foram entregues cartilhas educativas, contendo as 
informações faladas na exposição e avaliação se deu de forma continua e através de alguns perguntas.

12 Jéssica Monique da Silva Amaral, Vanessa do Nascimento Barbosa, Jenifer Carla Borges da Silva, Ednilza Maranhão dos Santos 
Laboratório Interdisciplinar de Anfíbios e Répteis, Universidade Federal Rural de Pernambuco - Rua Manuel de Medeiros, s/n, 
Dois Iirmãos, Recife, Pernambuco. E-mail: jessica_monique.amaral@hotmail.com



30

A exposição aconteceu em cinco escolas, com a participação efetiva de 542 alunos, sendo 410 
do ensino fundamental II (tabela1; Figura 1)) com idades entre 11 e 16 anos e 132 do ensino médio 
com faixa etária entre 16 e 20 anos. Durante as apresentações os alunos eram informados sobre as 
características gerais das principais ordens, seus hábitos e habitats, interação com o meio ambiente, 
importância ecológica e de preservação dos táxons assim como da Floresta Atlântica. Surgiram co-
mentários como “O chocalho da cascavel está relacionado à sua idade” “O leite do sapo cega e o xixi 
queima” “Todas as serpentes são peçonhentas” “Carne de Tejú e jacaré é muito boa pra comer” “Meu 
pai come gia” “Jacaré come gente” e com esses comentários os monitores puderam desmistifi car al-
gumas lendas e crendices fazendo com que os 

alunos saíssem das exposições com uma nova visão e uma vontade de preservar os animais e a 
fl oresta. De uma maneira geral houve muita curiosidade e participação dos alunos. As escolas recebe-
ram os monitores e a exposição com muito carinho e atenção, sendo sempre um momento prazeroso 
e de muita informação para ambas as partes.  

Tabela1. Lista das escolas do entorno da Reserva Ecológica de Gurjaú, com as suas respectivas 

datas de ações educativas/Exposição e número efetivo de participantes das ofi cinas

Figura1. Imagens dos materiais e ações educativas durante a Exposição “O Incrível Mundo dos Anfíbios 

e Répteis da Mata Atlântica”. A- Jiboia; B e C- Materiais utilizados; D, E e F - Exposição ofi cinas.

Escola Data Nº de alunos

Escola Municipal Engenho Jardim 17 de abril de 2018 107

Escola Municipal Dr. Eudes Sobral 18 de abril de 2018 67

Escola Professor Ariosto Nunes 19 de junho de 2018 95

Escola Municipal Dr. João Lopes 17 de setembro de 2018 152

Escola Municipal Dr. Humberto 
Soares da Costa

18 de setembro de 2018 121
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