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APRESENTAÇÃO
O município de Vargem Alta possui uma área de 414,72 km², equivalente a 0,91%
do território do Estado do Espírito Santo. Está localizado na região sul do estado, distante
em 136 km da capital Vitória e 30 km de Cachoeiro de Itapemirim, polo regional do sul do
estado. A altitude da sede Municipal é de 620 m, sendo sua posição geográfica
determinada pelo paralelo 20º40’17’’ de latitude sul com interseção na coordenada
40º39’37’’ do meridiano oeste de Greenwich, pertencendo à região Serrana Capixaba.
Limita-se ao norte com o município de Domingos Martins; ao sul, com Itapemirim; a leste,
com Rio Novo do Sul e Alfredo Chaves e a oeste, com Cachoeiro de Itapemirim e Castelo.

FIGURA 01 – Imagem demonstrando localização do município de Vargem Alta (Google Earth).

A RPPN Mata da Serra, com seus 14,54 hectares, é a única reserva particular
localizada no município de Vargem Alta-ES, criada pela portaria ICMBIO Nº 105/2008, de
30 de Dezembro de 2008. A propriedade onde está inserida a RPPN, denominada Sítio
Recanto da Serra, possui uma área total de 22,90 ha, sendo assim, a área ocupada pela
RPPN é de 63,50% da propriedade (FIGURA 01) nas coordenadas N = 77177600 – E =
294800 – DATUM SAD 69.
A RPPN localiza-se na comunidade de São Benedito, de colonização tipicamente
italiana. A região possui muito verde e água. A Mata Atlântica sobressai-se na paisagem.
Vários córregos são formadores de diversas cachoeiras, com destaque para Cachoeira do
Caiado. A 2 kms da propriedade a linha férrea Centro Atlântica passa dentro de uma
mata e relembra a histórica colonização da região. Vale ressaltar a proximidade do sítio
ao distrito de Matilde, município de Alfredo Chaves. É uma região também de muitas
cachoeiras, rios e matas. Destaque para a Cachoeira de Matilde, considerada uma das
mais belas do país. Matilde é centro de referência para os esportes radicais no Estado.
Não muito distante do Sítio, em torno de 50 km, entre as Serras Capixabas, temos Venda
Nova do Imigrante, Conceição de Castelo, Castelo, Domingos Martins e Marechal
Floriano. Nestes municípios, ressaltamos as belezas dos Parques Estaduais da Pedra
Azul e do Forno Grande, o crescimento do agroturismo, a sólida rede hoteleira, a
colonização italiana e alemã e a beleza da natureza, onde em vários pontos avista-se a
imponência do Pico da Bandeira, do alto de seus 2.890 metros de altitude, localizado no
Parque Nacional do Caparaó.
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Localizando-se:
•
Na Região Sul Serrana do Espírito Santo;
•
No limite dos Municípios de Vargem Alta e Alfredo Chaves, no Distrito de São
Benedito;
•
Dentro do Circuito das Águas e do Verde;
•
Dentro da Rota dos Vales e do Café;
•
Dentro do Corredor Central da Mata Atlântica;
•
No início da Região das Montanhas Capixabas;
•
A 40 km do Parque Estadual da Pedra Azul;
•
A 25 km do Parque Estadual de Forno Grande;
•
A 25 km da Rota Imperial da Estrada Real;
•
A 100 km do Parque Nacional do Caparaó.

FIGURA 02 – Carta Imagem da RPPN Mata da Serra, Município de Vargem Alta – ES (Fonte: Metro Topografia).

A RPPN Mata da Serra, junto com o restante da propriedade, forma um conjunto
harmônico de meio-ambiente belo e preservado, com construções de bom gosto em estilo
rústico, que forma o Sítio Recanto da Serra, funcionando como uma hospedaria rural com
3 suítes, que foram construídas obedecendo às normas de acessibilidade. Ele funciona
como um ambiente turístico-pedagógico para educação ambiental, como uma hospedaria
ambiental, como um espaço para a prática do ecoturismo, turismo de aventura, turismo
contemplativo e de pesquisa ambiental.
A porção de Mata Atlântica da propriedade e entorno encontram-se em estágio
secundário médio de regeneração, em decorrência da erradicação do café na região, na
década de 50, que gerou uma diminuição da ocupação e pressão de novas áreas na mata
da região (FIGURA 02). É um importante atrativo turístico do Município de Vargem Alta,
sendo muito procurada por turistas, devido a sua beleza, e por estudantes, professores,
pesquisadores, devido à variedade de sua fauna e flora. Muitos dos visitantes são
praticantes do ecoturismo e de esportes de aventura, inclusive sendo destaque, por
diversas vezes na imprensa local.
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INTRODUÇÃO
O Brasil é a principal nação entre os 17 países de maior biodiversidade entre
aqueles detentores da megadiversidade, possuindo mais de 20% do número total de
espécies da Terra. O país caracteriza-se por várias zonas climáticas que levam a grandes
variações ecológicas, formando zonas biogeográficas distintas ou biomas: a Floresta
Amazônica, maior floresta tropical úmida do mundo; o Pantanal, maior planície inundável;
o Cerrado de savanas e bosques; a Caatinga de florestas semi-áridas; os campos dos
Pampas; e a floresta tropical pluvial da Mata Atlântica. (MMA 2012).
A Mata Atlântica é formada por um conjunto de formações florestais que se
estendiam originalmente por aproximadamente 1.300.000 km 2 em 17 estados do território
brasileiro. Hoje os remanescentes de vegetação nativa estão reduzidos a cerca de 22%
de sua cobertura original e encontram-se em diferentes estágios de regeneração (MMA
2012).
Uma das formas mais reconhecidas e utilizadas para garantir a proteção desses
ecossistemas são as chamadas unidades de conservação, espaços territoriais com
características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com objetivo
de conservar a biodiversidade e outros atributos naturais neles contidos, com o mínimo de
impacto humano.
A criação e implantação de Unidades de Conservação exercem papel fundamental
neste processo, ao possibilitar a manutenção da diversidade biológica e continuidade dos
processos evolutivos naturais, assim como a realização de estudos que identifiquem os
impactos causados à biodiversidade e proponham maneiras de amenizá-los (LAPS et al.,
2003). No Brasil, os instrumentos ideais para isso são as Reservas Particulares do
Patrimônio Natural, já que garantem a permanência do status de proteção. Muitas dessas
áreas são núcleos importantes na conservação de espécies, bem como atuando como
corredores entre unidades de conservação públicas.
No estado do Espírito Santo a Mata Atlântica foi drasticamente reduzida, apenas a
região serrana do estado possui uma situação privilegiada de conservação, quando
comparada as regiões de baixada (Chiarello, 1999). Apesar disto, são poucas as áreas
protegidas como Unidades de Conservação na região montana, principalmente na região
Sul do estado.
No Município de Vargem Alta existem duas Unidades de Conservação, a ARIE
Jequitibá – Área de Relevante Interesse Ecológico, criada através do Decreto Municipal
Nº 123/07 e a RPPN Mata da Serra criada pela portaria ICMBIO Nº 105/2008, de 30 de
Dezembro de 2008. Elas representam fragmentos protegidos que existem no sul do
Espírito Santo, além disso, estas unidades de conservação estão dentro dos limites do
Projeto Corredor Central da Mata Atlântica, que abrange dois centros de endemismos
definidos com base na área de distribuição de plantas (Prance, 1982; Soderstrom et al.,
1988) e de vertebrados (Müller, 1973; Costa et al., 2000; Silva et al., 2004), de borboletas
(Tyler et al., 1994). Sendo assim uma área prioritária para a conservação da
biodiversidade da Mata Atlântica. Estas UCs surgiram com o objetivo de conservar a
biodiversidade e buscar conectividade entre os fragmentos de matas existentes no
município de Vargem Alta, região serrana do Espírito Santo.
Para que a RPPN Mata da Serra consiga seguir com seus objetivos de
conservação e desenvolvimento sustentável é necessário que seu plano de manejo seja
concluído; segundo o SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o Plano de
Manejo é o documento técnico que, com base nos objetivos gerais de uma UC,
estabelece o seu zoneamento e as normas de uso. Mais do que um documento
puramente descritivo acerca dos aspectos bióticos e abióticos o objetivo do presente
Plano de Manejo é indicar de forma clara quais são as estratégias e prioridades para a
RPPN Mata da Serra, quais os resultados a serem alcançados e como atingi-los.
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PARTE A - INFORMAÇÕES GERAIS
1 - ACESSO
A RPPN Mata da Serra está localizada no na região sul serrana do estado do
Espírito Santo. O acesso à reserva se dá pelo município de Vargem Alta, distante 140 Km
da capital Vitória, a cidade não possui aeroporto, o acesso é somente via terrestre e pode
ser realizado por três rotas principais.
- Pelo município de Domingos Martins: Entrada no trevo da BR-262 acessando a ES-164
percorrendo um trecho de 30 Km até o centro de Vargem Alta e mais 7 Km pela ES-375
até o início do trecho de estrada de chão (FIGURA 03).
- Pelo município de Iconha: Trajeto de 40 Km de asfalto através da ES-375 até o início do
trecho de estrada de chão (FIGURA 03).
- Pelo município de Cachoeiro de Itapemirim: Trajeto de 35 Km de asfalto através da ES164 até o centro de Vargem Alta e mais 7 Km pela ES-375 até o início do trecho de
estrada de chão (FIGURA 03).
Todas essas vias dão acesso ao trecho de 12 Km de estradas de terra em bom estado de
conservação para chegar na RPPN Mata da Serra, esse trecho é caracterizado pela
presença de vários sítios e pequenas propriedades rurais.
É importante destacar que o município de Vargem Alta encontra-se localizado a
650 metros acima do nível do mar, altitude similar ao município de Domingos Martins,
entretanto, os municípios de Iconha e Cachoeiro de Itapemirim encontram-se ao nível do
mar, dessa forma, o acesso à Vargem Alta se dá por trechos bastante íngremes, mas
bem sinalizado e com asfalto em boas condições.
Para quem vem do estado do Rio de Janeiro o acesso mais utilizado é pela BR-101 até o
município de Iconha e subir a serra pela ES-375. Esse mesmo percurso pode ser feito
para quem vem de Vitória, ou utilizar a BR-262 até o município de Domingos Martins. A
BR-262 também é usada para quem vem de Minas Gerais.

RPPN Mata
da Serra

Estrada Pavimentada
Estrada Não Pavimentada

FIGURA 03 - Mapa Demonstrando as Três Vias Principais de Acesso ao Município de Vargem Alta – ES (Fonte: Google Maps).
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2 - HISTÓRICO DE CRIAÇÃO E ASPECTOS LEGAIS
O Sítio Recanto da Serra, que daria origem a RPPN Mata da Serra, foi adquirido
por 4 amigos, entre eles 3 irmãos, em agosto de 1993. Eram eles, os atuais proprietários,
João Luiz Madureira Júnior e Luiz Renato Madureira, mais o irmão Leonardo Luiz
Madureira e o amigo Rodrigo Paes Barreto Marcondes.
Um dos proprietários, João Luiz, um admirador da natureza, nascido em Cachoeiro
de Itapemirim-ES, e já morando um bom tempo no Rio de Janeiro-RJ, sempre teve um
sonho de comprar uma pequena chácara ou sítio. Porém, o indispensável era ter bastante
água e algum pedaço de Mata Atlântica. Em férias em sua cidade natal, e sendo Vargem
Alta-ES, uma região da serra capixaba de natureza muito bela e preservada, começou a
procurar o pedaço de terra de seus sonhos. Depois de procurar muito, ele chegou naquilo
que ele imaginou o seu paraíso. O lugar não era muito longe da cidade (10,50 km), não
tinha praticamente nenhuma benfeitoria, mas passava um pequeno riacho, tinha várias
nascentes e era em sua maior parte, florestas, que também cobriam quase todo o
entorno. Não possuindo recursos financeiros suficientes, convidou para compartilhar a
propriedade os seus irmãos e o amigo citado acima, pois já possuíam, em sociedade,
alguns terrenos no litoral capixaba. Depois de algumas dificuldades, conseguiram fechar o
negócio. Agora era comemorar. Não podemos deixar de registrar que a mãe dos três
irmãos, D. Maria Izolina Machado Vargas, foi uma grande incentivadora do negócio, pois
também era uma apaixonada pela vida rural.
O primeiro trabalho foi criar um nome para o Sítio. Por ser literalmente um Recanto,
e localizar-se na serra capixaba, o nome foi sugestivo: Sítio Recanto da Serra. Após, o
trabalho foi de começar a aprender como lidar com terra, caseiro, vizinhos e outras
dificuldades inerentes a novidade. Depois começaram a organizar a propriedade, que
seria um lugar de lazer e descanso. Fizeram uma boa reforma na casa, que em sua
estrutura básica, é a mesma até hoje, com algumas ampliações. Fomentamos o plantio de
mudas e limpeza de algumas áreas próxima a casa, porém sempre deixando a mata
intocada. Como os proprietários eram pessoas de excelente relacionamento social,
muitas pessoas visitavam o sítio, e também se encantavam com a beleza da natureza.
No final da década de 90 e início do século, por motivo de interesses pessoais, os
proprietários, Leonardo Luiz Madureira e Rodrigo, resolveram vender as partes que lhe
cabiam. Assim foi feito e os novos proprietários, que permanecem até hoje, seriam João
Luiz Madureira Júnior e Luiz Renato Madureira. Concomitantemente com este movimento,
em março de 2000, também por iniciativa destes dois irmãos, começou um movimento
ecológico que daria origem a ONG Caminhadas e Trilhas – Preserve. Era um grupo de
pessoas que se reunia uma vez por mês para caminhar por trilhas e localidades rurais,
buscando lazer, natureza e aventura. E a região do Sítio Recanto da Serra era uma das
mais visitadas, valorizando cada vez mais o seu entorno, como a Linha Férrea, as
Florestas, a História e Cultura da região, as Cachoeiras, principalmente a Cachoeira do
Caiado e outros “recantos”. Assim, a valorização e o foco no meio ambiente cada vez
mais acontecia, e mesmo que de forma imperceptível, levava ao caminho da preservação.
Em 2000, um dos roteiros deste grupo de caminhada foi visitar a RPPN Cafundó,
em Cachoeiro de Itapemirim ES. Assim, ouvimos falar pela primeira vez neste tipo de
Unidade de Conservação. Além disso, os dois proprietários também tinham vontade de
receber animais silvestres recuperados por Órgãos Ambientais. Em 2004, recebemos a
visita de técnicos do IEMA – Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos,
que ficaram encantados com a biodiversidade da Propriedade. Em sequência, fomos
comunicados por estes técnicos da abertura do IV Edital do Programa de Incentivo às
Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) da Mata Atlântica. Foi feito o
Projeto de Criação da RPPN Mata da Serra, contemplada entre os 29 Projetos aprovados
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no início de 2005. Então iniciou-se o longo caminho até a real criação da RPPN, nesta
sequência:
2004 - IV Edital Programa Incentivo RPPNs.
2005 - Envio do Projeto de Criação da RPPN Mata da Serra.
07/06/2005 - Aprovação do Projeto pela Aliança para a Conservação da Mata Atlântica
11/10/2005 - Protocolo de Requerimento para Criação da RPPN Mata da Serra no Ibama
– Super ES – Nº 2009.001835/2005-45.
28/08/2007 - Criação do ICMBIO – Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade, assumindo o gerenciamento das Unidades de Conservação.
Início de 2008 - Visita técnica de Equipe do IBAMA, aprovando a RPPN.
30/12/2008 - Criação pelo ICMBIO, pela Portaria nr. 105, da RPPN Mata da Serra, a
RPPN Federal Nº 500.
08/01/2009 - Recepção do Ofício 001/2009 – COMAP/DIREP parabenizando e enviando
documentação e Certificado da RPPN Mata da Serra.
27/07/2011 - Ofício Nº 165/2011/DIPRAM/IBAMA/ES, aprovando o Processo IBAMA Nº
02009.000668/2011-63 de Cadastramento e Homologação de Área de Soltura e
Monitoramento de Animais Silvestres.
29/07/2012 - 1ª soltura de pássaros efetuada pelo Ibama, em parceria com o Projeto
Cereias.
Agosto/2011 - Aprovação no X Edital do Programa de Incentivos às RPPNs da Mata
Atlântica para o Projeto de Plano de Manejo da RPPN Mata da Serra.
23/09/2011 - Assinatura de Contrato de Colaboração para Conservação do Programa de
Incentivo às Reservas Particulares do Patrimônio Natural da Mata Atlântica.
07/01/2012 - Assinatura de Contrato de Colaboração em Projetos Ambientais com a
Unimed Sul Capixaba.
01/02/2012 - Descoberta pelos biólogos responsáveis pelo Plano de Manejo da ocorrência
na RPPN do Sagui da Serra, Callithrix Flaviceps, mamífero que consta da lista do Plano
de Ação Nacional para a Conservação dos Mamíferos da Mata Atlântica Central –
ICMBIO.
12/04/2012 - 2ª Soltura de pássaros provenientes do Cereias – Centro de Reintrodução
de Animais Silvestres.
Enfim, hoje a RPPN está seguindo o caminho intenso da preservação e todos os projetos
em pleno andamento. A história está melhor do que os sonhos.

2.1 - Nome da RPPN Mata da Serra
O Nome da RPPN: No momento de nominar a RPPN, muito importante foi a
harmonia do nome que lembrasse floresta e montanha, e fizesse referência ao Sítio.
Assim o que ficou mais harmônico foi Mata da Serra, sugestão da esposa de um dos
proprietários, Adriana Cardoso da Silva Madureira. E também, uma possibilidade
vislumbrada pelos componentes da ONG, incentivadores de criação de Unidades de
Conservação, que todas as RPPNs apoiadas teriam o nome Mata (floresta) na sua
composição. Daí, a importante RPPN criada no município de Presidente Kennedy-ES, de
75 hectares de Mata Atlântica, a RPPN Mata do Macuco.
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3 - FICHA-RESUMO DA RPPN
Nome: Reserva Particular do Patrimônio Natural Mata da Serra
Proprietários: João Luiz Madureira Júnior e Luíz Renato Madureira
Endereço da RPPN: São Benedito - Zona Rural - Cep 29295.000 - Vargem Alta Espírito Santo – Brasil
Endereço para Correspondência: Rua Professor Domingos, n°. 78, aptº. 402, bairro
Independência, CEP 29306-370 – Cachoeiro de Itapemirim - ES
Telefone: (28) 3515-1092 / 9915-6889
E-mail: joaoluiz@caminhadasetrilhas.com.br
Home Page: http://www.caminhadasetrilhas.com.br/sitio/rppn_mata_serra.asp
Área da RPPN: 14,54 Hectares
Área da Propriedade: 22,90 Hectares
Principal Município de acesso à propriedade: Vargem Alta
Município e estado abrangido: Vargem Alta, Espírito Santo
Coordenadas (UTM): N = 77177600 / E = 294800
Data e número do ato legal de criação: Portaria 105, de 30 de dezembro de 2008,
pelo ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
Biomas e/ou ecossistemas: Mata Atlântica em floresta Ombrófila Densa Montana.
Distâncias dos centros urbanos mais próximos: 17 Km do centro de Vargem Alta e
45 km do centro de Cachoeiro de Itapemirim.
Atividades ocorrentes na propriedade: Pesquisa,
Fiscalização, Soltura de Aves, Cursos, Turismo Ecológico.

Educação

Ambiental,
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3.1 - Marcos e Referências Importantes nos Limites e Confrontantes:
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PARTE B – DIAGNÓSTICO
4 - CARACTERIZAÇÃO DA RPPN MATA DA SERRA
No início dos trabalhos percebemos certa hostilidade por parte dos moradores do
entorno em relação à RPPN, devido ao fato de desconhecerem a verdadeira finalidade e
todos os benefícios obtidos com a criação de uma RPPN. No intuito de avaliar o
conhecimento dos moradores sobre o tema “RPPN”, foi aplicado um questionário junto à
comunidade local (ANEXO 03 E 04), (FIGURA 04), o que confirmou o total
desconhecimento sobre o assunto. Diante desse resultado, todos os moradores do
entorno foram convidados a participar de uma reunião na sede do sítio Recanto da Serra,
onde está inserida a RPPN, nesta ocasião foram esclarecidas todas as dúvidas
relacionadas à criação, finalidade e benefícios de uma RPPN. Nesta oportunidade a
comunidade, que é composta na maioria por pequenos agricultores, recebeu orientações
sobre Sistema Agro-Florestais (SAF’s) de um Especialista em Gestão Ambiental e
Agronegócio sobre a aplicação de novas técnicas de plantio em suas propriedades,
visando recuperação das áreas desmatadas e aumento da renda familiar. Atualmente é
evidente a mudança na relação dos moradores do entorno com a RPPN, que é vista pela
comunidade como parceira na solução de problemas, na preservação do meio ambiente e
na busca de ações que visem um desenvolvimento sustentável para a região.

FIGURA 04 – Aplicação do Questionário Sócioambiental e Reunião com Moradores do Entorno
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4.1 - Clima
O clima do município é variável de acordo com as diferenças de altitudes que se
estende desde 50 m a 1890 m; na região baixa, suas altitudes variam de 100 a 450m, o
clima é caracterizado como quente, com a média das máximas temperaturas dos meses
mais quentes de 30,7ºC a 34ºC, e a temperatura média das mínimas nos meses mais
frios de 11,8ºC a 18ºC.
Na região de altitude média entre 450 a 850m, o clima é ameno, com temperaturas
máximas nos meses mais quentes de 27,8ºC a 30,7º e as mínimas nos meses mais frios
de 9,4ºC a 11,8ºC.
Nas regiões mais altas de 850 a 1200m o clima é frio, com a média das máximas
temperaturas dos meses mais quentes de 25,3ºC a 27,8ºC e a média das mínimas dos
meses mais frios de 7,3ºC a 9,4ºC, com algumas áreas sujeitas a geadas (até 3 meses a
cada 4 anos).
A RPPN Mata da Serra possui uma variação de altitude de 735m no viveiro de
soltura a 860m no mirante.

FIGURA 05 – Imagem
CPTEC/INMET/INCAPER).

Demonstrando

Caracterização

Climática

do

Município

de

Vargem

Alta

–

ES

Fonte:
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Quanto ao regime de chuvas, segundo a INCAPER, existem duas estações
definidas uma chuvosa e outra seca. A duração da chuvosa vai de Outubro a Abril, que
corresponde ao período mais quente, e o período seco e frio que vai de Maio a Setembro,
sendo o período mais crítico nos meses de agosto e Setembro. O índice de umidade no
verão é de 1,57% e no inverno de 0,92%. Na parte norte, na localidade de Castelinho, é
freqüente a precipitação de granizo no período compreendido de junho a agosto. Não é
comum a ocorrência de fenômenos como trombasd'água na região.

FIGURA 06 - Mapa da Média de Precipitação e Quantidade de Dias Chuvosos no ES. (Fonte: CPTEC/INMET/INCAPER)

4.2 - Relevo
O relevo do município é predominantemente montanhoso, com 80% de sua
superfície com declividade superior a 30%. Possui ainda uma variação muito grande da
altitude dos seus terrenos, variando de 60 m ao sul na região do Frade a 1890 m na serra
do Redentor divisa com Alfredo Chaves. Mais de 60% de suas áreas estão localizadas
entre 600 a 900m de altitude.
Os solos predominantes (85%) são os classificados como latossolo vermelho
amarelo distrófico, de fertilidade média a baixa, bem desenvolvidos, profundos, boa
drenagem, com acidez pronunciada, possuindo ainda solos classificados como terra roxa
estruturada (10%), fertilidade média a alta e acidez média. O restante (5%) é constituído
por solos aluviais, areias quartzosas e solos litólicos com afloramento de rochas.
O relevo fortemente ondulado a montanhoso apresenta varias quedas d’água que formam
inúmeras cachoeiras e corredeiras. O ponto mais elevado é a pedra do Canudal, com altitude de
870 metros.

4.3 - Hidrografia
As bacias hidrográficas que drenam o município são as do Rio Novo com área de
233 km², e do Rio Itapemirim com 184 km², através do Rio Fruteiras. O município é
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caracterizado por ser um produtor de água, pois nele encontram-se as fontes de formação
do Rio Fruteiras e do Rio Novo. Há relativa abundância de água disponível para todas as
atividades desenvolvidas no município.
Essa abundância de recursos hídricos no Município proporciona a formação de
inúmeras quedas d’água, além de aumentar a riqueza da fauna e flora, formar grutas e
outros atrativos ligados ao ecoturismo.
É necessário um trabalho de proteção das nascentes e das margens dos córregos
e rios, bem como de conservação dos solos pela redução da erosão e recomposição
florestal de áreas degradadas e enriquecimento de capoeiras em fase de regeneração. Na
solução deste problema é importante um trabalho de educação ambiental dirigido à
população jovem e de apoio aos proprietários rurais através da distribuição de mudas e
realização de obras de armazenamento d'água nas propriedades.

4.4 - Vegetação
A vegetação predominante é originária da mata atlântica, cobrindo
aproximadamente 20% do município, com maior concentração nas áreas de maior
altitude, com características de mata secundária e em regeneração, com poucas áreas de
matas primitivas (FIGURA 07). Com relação a florestas cultivadas predominam as
espécies de eucaliptos e pinus ocupando uma área aproximada de 1500 ha.
Com aproximadamente 15 hectares, a RPPN está inserida no bioma Mata
Atlântica, sendo classificado por Veloso et al. (1991) como Floresta Ombrófila Densa
(Floresta Pluvial Tropical). Na área em questão são encontradas três formações: Floresta
Ombrófila Densa Montana, Floresta Ombrófila Densa de Solos Aluviais e Comunidades
Aluviais. A formação Montana encontra-se em altitudes entre os 500 e 1500 metros,
sendo a estrutura florestal de dossel uniforme, com indivíduos que podem chegar aos 20
metros. Essa formação é representada por ecótipos relativamente finos com cascas
grossas e rugosas (IBGE, 1992). No entanto o topo do fragmento amostrado encontra-se
bastante alterado, não havendo presença de indivíduos arbóreos, apenas samambaias
(FIGURA 08).
As fotos a seguir apresentadas demonstram as formações vegetais da RPPN Mata
da Serra e de seu entorno bem como a ocupação do solo.

FIGURA 07 - Áreas de Floresta Montana na RPPN Mata da Serra.

Por sua vez, a formação Aluvial constitui formação ribeirinha que ocorre ao longo dos
cursos d’água (Lopes & Schiavini, 2006). As matas ciliares são consideradas importantes
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tanto para o deslocamento da fauna quando para a dispersão vegetal, fundamental para o
processo de regeneração natural (Lima & Zakia, 2005). Além disso, promovem a
manutenção da integridade da bacia hidrográfica em relação à quantidade e qualidade da
água e fazem a manutenção do próprio ecossistema (Lima & Zakia, 2005). A vegetação
ciliar do fragmento é caracterizada por indivíduos de pequeno e médio porte com
presença de lianas e pequenos arbustos, característicos de ambientes em regeneração.
O termo Comunidade Aluvial é utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE) para
um tipo especial de ecossistema de águas rasas e semi-paradas coberto com ervas de
diversos tamanhos e tipos. Também conhecido como brejo, essa formação pode ser
encontrada nas planícies adjacentes aos rios em depressões ou em braços abandonados,
recebendo as águas fluviais nos períodos de cheia. A vegetação de brejo é formada
predominantemente por uma variedade de ervas fixas no fundo, denominadas
“macrófitas”. Entretanto, o ambiente em torno pode apresentar algumas árvores e
arbustos utilizados como locais de ocupação de répteis e anfíbios (FIGURA 08).

FIGURA 08 - Vegetação ciliar e presença de samambaias no topo do morro.

4.5 - Fauna
4.5.1 - Avifauna
O Brasil possui uma das biotas mais notáveis do planeta, mas ela tem sido
degradada de forma dramática. Um indicativo disso é a acelerada perda da vegetação
nativa dos biomas com populações extremamente reduzidas registradas na última revisão
da fauna brasileira ameaçada de extinção.
Segundo dados recentes do CBRO (2011), Comitê Brasileiro de Registros
Ornitológicos, o Brasil possui números significativos em espécies de aves, são 1832
catalogadas, abarcando 98 famílias e 31 ordens. A avifauna brasileira representa 20%
das 9.000 espécies existentes no mundo, sendo a segunda em diversidade de aves, atrás
apenas da Colômbia (SAVE Brasil).
As perturbações antrópicas têm ocasionado diversos impactos sobre a
biodiversidade, alterando a dinâmica dos ecossistemas e acarretando perda da
diversidade genética (ROOS, 2002). No caso específico da avifauna, o elevado número
de espécies ameaçadas explica-se, em parte, pelo fato de diversas espécies dependerem
de condições ambientais estáveis para a sua sobrevivência (Regalado & Silva, 1997). Isto
torna este grupo bom bioindicador de alterações ambientais, respondendo rapidamente a
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tais alterações e sendo usados para o monitoramento de ecossistemas sob o efeito da
ação antrópica (MARTERER, 1996).
Uma das formas mais reconhecidas e utilizadas para garantir a proteção dessas
espécies e de ecossistemas são as chamadas unidades de conservação, espaços
territoriais com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder
público, com objetivo de conservar a biodiversidade e outros atributos naturais neles
contidos, com o mínimo de impacto humano.
A criação e implantação de Unidades de Conservação exercem papel fundamental
neste processo, ao possibilitar a manutenção da diversidade biológica e continuidade dos
processos evolutivos naturais, assim como a realização de estudos que identifiquem os
impactos causados às aves e proponham maneiras de amenizá-los (LAPS et al., 2003).
No Brasil, os instrumentos ideais para isso são as Reservas Particulares do Patrimônio
Natural, já que garantem a permanência do status de proteção. Muitas dessas áreas são
núcleos importantes na conservação de espécies, bem como atuando como corredores
entre unidades de conservação públicas.

Bases Metodológicas para a Confecção da Lista
O presente trabalho tem como objetivos realizar o levantamento qualitativo da
avifauna na RPPN Mata da Serra no município de Vargem Alta - ES, verificar a presença
de espécies raras ou ameaçadas de extinção na área e contribuir com novos dados de
distribuição sobre as aves do estado do Espírito Santo. A RPPN Mata da Serra constituise em um local de soltura e monitoramento de animais silvestres provenientes de
apreensões do IBAMA originárias de tráfico de animais e criações ilegais, tentativa de
caça, atropelamento, entre outros.
O levantamento das aves silvestres na área da RPPN Mata da Serra foi realizado
através de expedições de campo efetuadas no período de Setembro de 2011 a Agosto de
2012. Para o registro das espécies foram realizadas caminhadas em trilhas pré-existentes
no interior e bordas dos fragmentos da mata, dentro da área do sítio Recanto da Serra e
no entorno da propriedade sempre no período da manhã, de 05hs às 10hs e na parte da
tarde após as 15hs, estendendo-se até o anoitecer.
Para os registros das espécies, foi utilizado método de observação direta, busca
ativa com auxílio de binóculo Bushnell 8 x 40, registro fotográfico com utilização de uma
câmera Canon SX10 IS e Gravador Sony ICD-PX312 para registro da vocalização das
espécies em campo. A identificação das espécies fundamentou-se no Guia de Campo
Avifauna Brasileira (SIGRIST, 2009) e no livro Ornitologia Brasileira (SICK, 1997). Os
sites Wikiaves - Enciclopédia das Aves do Brasil e Xeno-canto - Song Birds from Around
the World foram utilizados para confirmação dos registros fotográficos e sonoros. A
confirmação de ocorrência das espécies no estado do Espírito Santo fundamentou-se na
Lista de Aves do Espírito Santo, SIMON (2009).
A sequência sistemática e a nomenclatura científico-popular seguem a lista
primária das aves do Brasil, organizada pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos
(CBRO, 2011) que serviu também de base para a citação do status de ocorrência de
endemismo em nosso país.
As aves endêmicas do bioma Mata Atlântica, espécies exóticas e status de
conservação da lista Nacional e do ES seguiu conforme a Lista das Aves do Estado do
Espírito Santo (Lista Estadual: Simon, 2009), de acordo com as seguintes categorias de
ameaça: CR - Criticamente em Perigo; EP - Em Perigo; VU- Vulnerável; RE Regionalmente Extinta. Ainda destacando o status de conservação das espécies, citamos
a Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos
Naturais (IUCN) versão 3.1 conforme as categorias descritas no Wikiaves: Extinta (EX);
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Extinta na Natureza (EW); Em Perigo Crítico (CR); Em Perigo (EN); Vulnerável (VU);
Quase Ameaçada (NT); Pouco Preocupante (LC).
As espécies de aves provenientes de soltura foram citadas segundo ZORZAL,
2011 em seu trabalho de conclusão de curso realizado na RPPN Mata da Serra intitulado
“Avaliação da Sobrevivência de Passeriformes Apreendidos em Relação a Dois Métodos
de Soltura na Natureza”, ressaltando que algumas espécies não foram descritas no
trabalho devido ao seu reduzido número de indivíduos.

Resultados
Os dados aqui compilados representam 123 espécies de aves distribuídas em 20
ordens e 41 famílias (Anexo 01 - Lista das Espécies de Aves Registradas na RPPN Mata
da Serra - Vargem Alta - ES).
FIGURA 09 - Espécies de Aves – RPPN Mata da Serra

Saíra-douradinha (Tangara cyanoventris)
(Foto: Geraldino de Souza)

Gavião-caracoleiro (Chondrohierax uncinatus)
(Foto: Geraldino de Souza)

Gaturamo-bandeira (Chlorophonia cyanea)
(Foto: Ravel Zorzal)

Arapapá (Cochlearius cochlearius)
(Foto: Luiz Renato Madureira)
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Saíra-amarela (Tangara cayana)
(Foto: Ravel Zorzal)

Sanhaço-do-coqueiro (Tangara palmarum)
(Foto: Ravel Zorzal)

Pica-pau-dourado (Piculus aurulentus)
(Foto: Geraldino de Souza)

João-de-barro (Furnarius rufus)
(Foto: Geraldino de Souza)

Do total de espécies, 08 estão citadas na lista de espécies ameaçadas de extinção,
03 na Lista Estadual, 01 espécie na Lista Nacional e 07 na Lista IUCN, sendo que a única
espécie comum nas 03 listas é o Pixoxó/Catatau (Sporophila frontalis) (Tabela 01). Vale
destacar a grande riqueza de espécies de hábitos florestais registradas na área da RPPN,
cerca de 50% do total, demonstrando a grande importância dos fragmentos florestais para
a conservação da biodiversidade.
Nome Científico

Espécie

Penelope obscura (Temminck, 1815)

Jacuaçu

Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 1823)

Azulão

Sporophila frontalis (Verreaux, 1869)

Pixoxó / Catatau

Pteroglossus bailloni (Vieillot, 1819)

Araçari-banana

Piculus aurulentus (Temminck, 1821)

Pica-pau-dourado

Dysithamnus stictothorax (Temminck,
1823)

Procnias nudicollis (Vieillot, 1817)

Choquinha-depeito-pintado
Choquinha-dedorso-vermelho
Araponga

Carpornis cucullata (Swainson, 1821)

Corocochó

Drymophila ochropyga (Hellmayr, 1906)

Status de Conservação
Lista
Lista
Esp. Santo
Nacional
VU - Vulnerável
CP- Criticamente
em Perigo
CP - Criticamente
em Perigo

(VU)
Vulnerável

Lista
IUCN

(VU) Vulnerável
(NT) Quase
Ameaçada
(NT) Quase
Ameaçada
(NT) Quase
Ameaçada
(NT) Quase
Ameaçada
(VU) Vulnerável
(NT) Quase
Ameaçada

TABELA 01 - Espécies Ameaçadas de Extinção - Lista do Esp. Santo e Lista Nacional (SIMON, 2009) - Lista IUCN.
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FIGURA 10 - Espécies de Aves Ameaçadas de Extinção - Lista do Esp. Santo
Criticamente em Perigo

Azulão (Cyanoloxia brissonii)
Espécie Proveniente de Soltura
(Foto: Ravel Zorzal)

Pixoxó (Sporophila frontalis)
Espécie Proveniente de Soltura
(Foto: Geraldino de Souza)

Foram registradas na RPPN Mata da Serra 14 espécies endêmicas do Brasil e 31
espécies endêmicas da Mata Atlântica, com 12 espécies em comum nas duas áreas
(Tabela 02):
Espécie Endêmica do Brasil
Furnarius figulus (Lichtenstein, 1823)
Schistochlamys ruficapillus (Vieillot, 1817)

Casaca-de-couro-da-lama
Bico-de-veludo

Espécies Endêmicas do Brasil e da Mata Atlântica
Malacoptila striata (Spix, 1824)
Veniliornis maculifrons (Spix, 1824)
Myrmeciza loricata (Lichtenstein, 1823)
Dysithamnus stictothorax (Temminck, 1823)
Drymophila ochropyga (Hellmayr, 1906)
Anabazenops fuscus (Vieillot, 1816)
Ilicura militaris (Shaw & Nodder, 1809)
Carpornis cucullata (Swainson, 1821)
Todirostrum poliocephalum (Wied, 1831)
Tangara cyanoventris (Vieillot, 1819)
Tangara ornata (Sparrman, 1789)
Hemithraupis ruficapilla (Vieillot, 1818)

Barbudo-rajado
Picapauzinho-de-testa-pintada
Formigueiro-assobiador
Choquinha-de-peito-pintado
Choquinha-de-dorso-vermelho
Trepador-coleira
Tangarazinho
Corocochó
Teque-teque
Saíra-douradinha
Sanhaçu-de-encontro-amarelo
Saíra-ferrugem

Espécies Endêmicas da Mata Atlântica
Aramides saracura (Spix, 1825)
Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1817)
Phaethornis eurynome (Lesson, 1832)
Florisuga fusca (Vieillot, 1817)
Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788)
Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818)
Trogon surrucura (Vieillot, 1817)
Pteroglossus bailloni (Vieillot, 1819)
Piculus aurulentus (Temminck, 1821)
Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818)
Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 1818)
Synallaxis ruficapilla (Vieillot, 1819)
Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793)
Procnias nudicollis (Vieillot, 1817)
Mionectes rufiventris (Cabanis, 1846)
Muscipipra vetula (Lichtenstein, 1823)
Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822)
Sporophila frontalis (Verreaux, 1869)
Euphonia pectoralis (Latham, 1801)

Saracura-do-mato
Tiriba-de-testa-vermelha
Rabo-branco-de-garganta-rajada
Beija-flor-preto
Beija-flor-de-fronte-violeta
Beija-flor-de-papo-branco
Surucuá-variado
Araçari-banana
Pica-pau-dourado
Papa-taoca-do-sul
Arapaçu-rajado
Pichororé
Tangará
Araponga
Abre-asa-de-cabeça-cinza
Tesoura-cinzenta
Tiê-preto
Pixoxó / Catatau
Ferro-velho

TABELA 02 - Espécies Endêmicas do Brasil (CBRO, 2011) e da Mata Atlântica (SIMON, 2009).
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Figura 11 - Espécies de Aves Endêmicas da Mata Atlântica

Surucuá Variado (Trogon surrucura)
(Foto: Taffarel Pariz)

Tiriba-de-testa-vermelha (Pyrrhura frontalis)
(Foto: Geraldino de Souza)

Neste estudo realizado na área da RPPN foram registradas 05 espécies de aves
Exóticas no estado do Espírito Santo, 08 espécies com Valor Cinegético e 28 espécies
com potencial de Xerimbado (Tabela 03):
Espécies Exóticas
Nome Científico
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)
Patagioenas picazuro (Temminck, 1813)
Phacellodomus rufifrons (Wied, 1821)
Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766)
Estrilda astrild (Linnaeus, 1758)

Espécie
Garça-vaqueira
Pombão
João-de-pau
Lavadeira-mascarada
Bico-de-lacre

Espécies Xerimbado
Ramphastos vitellinus (Lichtenstein, 1823)
Aratinga leucophthalma (Statius Muller, 1776)
Ilicura militaris (Shaw & Nodder, 1809)
Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793)
Aratinga aurea (Gmelin, 1788)
Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1817)
Pionus maximiliani (Kuhl, 1820)
Procnias nudicollis (Vieillot, 1817)
Turdus rufiventris (Vieillot, 1818)
Turdus leucomelas (Vieillot, 1818)
Saltator similis (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)
Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822)
Lanio pileatus (Wied, 1821)
Tangara cyanoventris (Vieillot, 1819)
Tangara sayaca (Linnaeus, 1766)
Tangara cayana (Linnaeus, 1766)
Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776)
Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766)
Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766)
Sporophila frontalis (Verreaux, 1869)
Sporophila lineola (Linnaeus, 1758)
Sporophila nigricollis (Vieillot, 1823)
Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823)
Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 1823)
Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819)
Euphonia violacea (Linnaeus, 1758)
Euphonia pectoralis (Latham, 1801)
Chlorophonia cyanea (Thunberg, 1822)

Tucano-de-bico-preto
Periquitão-maracanã
Tangarazinho
Tangará
Periquito-rei
Tiriba-de-testa-vermelha
Maitaca-verde
Araponga
Sabiá-laranjeira
Sabiá-barranco
Trinca-ferro-verdadeiro
Tiê-preto
Tico-tico-rei-cinza
Saíra-douradinha
Sanhaçu-cinzento
Saíra-amarela
Tico-tico
Canário-da-terra-verdadeiro
Tiziu
Pixoxó / Catatau
Bigodinho
Baiano
Coleirinho
Azulão
Graúna
Gaturamo-verdadeiro
Ferro-velho
Gaturamo-bandeira
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Espécies Cinegéticas
Crypturellus obsoletus (Temminck, 1815)
Penelope obscura (Temminck, 1815)
Aramides cajanea (Statius Muller, 1776)
Aramides saracura (Spix, 1825)
Columbina talpacoti (Temminck, 1811)
Patagioenas picazuro (Temminck, 1813)
Leptotila verreauxi (Bonaparte, 1855)
Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792)

Inhambuguaçu
Jacuaçu
Saracura-três-potes
Saracura-do-mato
Rolinha-roxa
Pombão
Juriti-pupu
Juriti-gemedeira

TABELA 03 - Espécies Exóticas / Cinegéticas / Xerimbado (SIMON, 2009).

FIGURA 12 - Pombão (Patagioenas picazuro)
Espécie Exótica e Cinegética
(Foto: Geraldino de Souza)

FIGURA 13 - Tucano-de-bico-preto (Ramphastos vitellinus)
Espécie Xerimbado
(Foto: Geraldino de Souza)

Dentre as ordens registradas a que possui maior número de espécies é a
Passeriformes com 73 (60 %), as demais ordens possuem entre uma e sete espécies
(FIGURA 14). A Família com maior expressividade numérica entre aves registradas
ocorre em Thraupidae, representada por 12 espécies, as demais famílias registraram
entre 01 e 10 espécies.

FIGURA 14 - Gráfico demonstrando Número de Espécies por Ordens registradas na RPPN Mata da Serra.

No período correspondente a este trabalho, foram realizadas duas solturas de aves
na área. A primeira foi realizada em 05/08/2011 com um total de 09 diferentes espécies e
a segunda em 12/04/2012 com 13 espécies (TABELA 04).

21

Família

Lista de Espécies - Soltura em 05/08/2011
Nome Científico
Saltator similis (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)
Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 1823)
Turdus rufiventris (Vieillot, 1818)
Turdus amaurochalinus (Cabanis, 1850)
Sporophila frontalis (Verreaux, 1869)
Sporophila collaris (Boddaert, 1783)
Sporophila nigricollis (Vieillot, 1823)
Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823)
Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766)

Thraupidae
Cardinalidae
Turdidae

Emberezidae

Espécie
Trinca-ferro-verdadeiro
Azulão
Sabiá-laranjeira
Sabiá-poca
Pixoxó (Catatau)
Coleiro-do-brejo
Baiano
Coleirinho
Canário-da-terra-verdadeiro

Lista de Espécies - Soltura em 12/04/2012
Cracidae
Psittacidae
Ramphastidae
Turdidae
Thraupidae

Emberizidae

Cardinalidae

Penelope obscura (Temminck, 1815)
Aratinga aurea (Gmelin, 1788)
Pteroglossus aracari (Linnaeus, 1758)
Turdus rufiventris (Vieillot, 1818)
Saltator similis (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)
Lanio pileatus (Wied, 1821)
Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776)
Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766)
Sporophila frontalis (Verreaux, 1869)
Sporophila lineola (Linnaeus, 1758)
Sporophila nigricollis (Vieillot, 1823)
Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823)
Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 1823)

Jacuaçu
Periquito-rei
Araçari-de-bico-branco
Sabiá-laranjeira
Trinca-ferro-verdadeiro
Tico-tico-rei-cinza
Tico-tico
Canário-da-terra-verdadeiro
Pixoxó (Catatau)
Bigodinho
Baiano
Coleirinho
Azulão

TABELA 04 - Lista de Espécies em Duas Solturas Realizadas na RPPN Mata da Serra.

FIGURA 15 - Espécies de Aves Provenientes de Soltura

Coleiro-do-Brejo (Sporophila collaris)
(Foto: Geraldino de Souza)

Sabiá-poca (Turdus amaurochalinus)
(Foto: Geraldino de Souza)

Vale ressaltar que nas duas solturas realizadas na RPPN Mata da Serra, 05
espécies ainda não havia registro de ocorrência na área: Periquito-rei (Aratinga aurea),
Coleiro-do-brejo (Sporophila collaris), Bigodinho (Sporophila lineola), Baiano (Sporophila
nigricollis), Azulão (Cyanoloxia brissonii), as demais espécies interagiram com as
populações locais, destacando registro de acasalamento e nidificação de indivíduos
nativos com anilhados da espécie Saltator similis e Turdus rufiventris.
No dia 23/09/2011 houve registro único de duas espécies de rara ocorrência na
região, uma fêmea de Gavião-caracoleiro (Chondrohierax uncinatus) e um indivíduo
jovem de Arapapá (Cochlearius cochlearius) ferido devido à tentativa de predação,
possivelmente por um mamífero, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no dia
seguinte.
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Devido à dificuldade de se encontrar espécies arbóreas em condições de abrigar
ninhos de espécies que nidificam em cavidades das árvores (Famílias Ramphastidae,
Psittacidae e Picidae), está em andamento o Projeto “Meu Ninho, Minha Vida”, onde estão
sendo instalados ninhos artificiais como atrativo para nidificação e manutenção dessas
espécies na área.
A criação de unidades de conservação configura-se como uma das formas de se
garantir a proteção de nossas aves, inventários como este são importantes, pois
identificam quais espécies estão protegidas dentro dos seus limites, ao mesmo tempo,
demonstra a grande importância dessas áreas para a conservação e preservação da
biodiversidade, indicando a necessidade de criação de novas unidades de conservação.

4.5.2 - Mastofauna
Os mamíferos estão entre os grupos zoológicos mais importantes em termos de
conservação biológica, pois são tanto polinizadores como dispersores de sementes, além
de exercerem um valioso papel nas teias alimentares. Com 688 espécies descritas no
Brasil, distribuídas em 12 ordens Reis et al., 2011, os mamíferos são considerados um
importante componente dos ecossistemas, principalmente pela sua grande variedade de
espécies e adaptações ao ambiente. São animais considerados bons indicadores de
qualidade ambiental (D'ANDREA et all., 1999), desta forma levantamentos deste grupo
são essenciais para a definição de estratégias de conservação de áreas naturais.
A conservação de mamíferos tem se beneficiado de iniciativas de organizações
governamentais e não-governamentais, incluindo avanços na legislação, iniciativas em
âmbito nacional para definição de áreas prioritárias para conservação, planos de manejo
para várias espécies ameaçadas, planejamento sustentável da paisagem e a criação de
novas unidades de conservação (Costa et al., 2005).
Muitas espécies endêmicas de algum Bioma ou região foram capturadas em
trabalhos realizados em UC’s, confirmando o valor dessas para a manutenção e
preservação da biodiversidade (BONVICINO, LINDBERGH E MAROLA, 2002).

Bases Metodológicas para a Confecção da Lista
Para o levantamento e estudo dos mamíferos não-voadores foram utilizadas
diferentes técnicas: Registro através de Armadilha Fotográfica, Registro fotográfico,
Registro visual e Registros de vestígios. A combinação destas técnicas tem sido efetiva
para assegurar a amostragem da diversidade de mamíferos não-voadores e também tem
sido utilizada em outros estudos em regiões tropicais (Pine, 1973).
Os dados obtidos neste trabalho de campo iniciaram no mês de Setembro de 2011
e estenderam até Agosto de 2012. Para a documentação e registro de dados foram
utilizados os seguintes equipamentos: 01 Computador de mão Compaq Presario CQ40 –
314BR, 01 Câmera Digital Canon SX10 Is, 04 Armadilhas fotográficas/filmadoras
BUSHNELL ZT820 (FIGURA 16), 02 cartões de memória, paquímetro, lápis, caderneta de
campo, guia de campo de pegadas, guia de rastros de mamíferos e gesso para moldar as
pegadas.
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Para identificação das espécies foi utilizado Paz e Venturini (2003) como guia de
campo de pegadas e como literatura aprofundada com maiores detalhes das espécies foi
utilizado o guia de rastros Becker e Dalponte (1991). Os Táxons e nomes comuns das
espécies seguiram conforme REIS..[et al.], 2011.

FIGURA 16 – Equipamentos Utilizados no Levantamento de Matofauna: Câmera Canon SX 10 Is - Armadilha Fotográfica
BUSHNELL ZT820

Registro de Vestígios
A maioria dos mamíferos possui hábitos discretos sendo ativos durante as horas
crepusculares (final da tarde e início da manhã) e noturnas. Nestes períodos, costumam
sair de seus abrigos, para realizar suas atividades, procurar alimento e se reproduzirem.
Seu avistamento é difícil, muitas vezes sua presença só é revelada através de rastros,
trilhas, fezes e restos de alimentos, como carcaças, frutos e sementes roídas, ou pela
presença de tocas. Estas são importantes pistas para identificação das várias espécies,
além de acrescentar informações sobre sua ecologia (Becker & Dalponte, 1991).
As fezes encontradas durante as caminhadas foram analisadas e identificadas com
auxilio do guia de rastros (Becker e Dalponte, 1991) e através de características como:
restos alimentares, tamanho, local de deposição.
As pegadas encontradas foram
identificadas com o auxilio do guia de pegadas de mamíferos silvestres (Paz e Venturini,
2003). Suas medidas (comprimento, largura) foram tomadas com um paquímetro e
registradas na caderneta de campo, com outras informações, local, hora. As pegadas em
estado natural e sem interferência foram fotografadas (FIGURA 17) e moldadas com
gesso, método que consiste no preparo de uma massa de gesso que é derramada sobre
a pegada, cercada com cano de pvc. Quando o gesso estiver seco e duro, o cano de pvc
é removido e a peça sacada, com cuidado, do substrato (Paz e Venturini, 2003).
Posteriormente, foram limpas cuidadosamente retirando-se os excessos de substratos
presos no gesso.
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16 cm

FIGURA 17 – Vestígios de Mamíferos: Trilha Mamífero de Pequeno Porte - Pegada de Mão-pelada (Procyon cancrivorus)

O método de visualização utilizado consistiu na busca de observação dos
mamíferos ao longo dos percursos da área, num dado horário. Foram realizadas
caminhadas em trilhas existentes no local. Durante o percurso, feito em silêncio, todas as
áreas de possível acesso foram inspecionadas.
O registro através de armadilhas fotográficas foi realizado em pontos definidos por
meio de exploração das trilhas para se achar as possíveis áreas de maior probabilidade
de sucesso na localização das espécies. Após a definição dos locais, as armadilhas eram
distribuídas da seguinte forma: As armadilhas com cartão de memória eram colocadas na
opção de filmagem e as outras duas armadilhas que não possuíam o cartão eram
utilizadas na opção de fotografia. Todas as armadilhas eram colocadas no local definido e
vistoriadas pela manhã com auxílio do computador de mão, os registros eram salvos e as
armadilhas permaneciam no mesmo local. Em todas as armadilhas eram utilizadas iscas
(frutas e carnes) para atração das espécies.

FIGURA 18 - Tatu Galinha
(Dasypus novemcinctus)
(Armadilha Fotográfica)

FIGURA 19 - Cachorro do mato
(Cerdocius thous)
(Armadilha Fotográfica)
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FIGURA 20 - Mão Pelada (Procyon cancrivorus)
(Armadilha Fotográfica)

FIGURA 22 - Sagui da Serra (Callithrix flaviceps)
(Foto: Geraldino de Souza)

FIGURA 21 - Paca (Cuniculus paca)
(Foto: Helimar Rabello)

FIGURA 23 - Bugio/Barbado (Alouatta guariba)
(Foto: Geraldino de Souza)

Resultados

Tabela 05 - Ordem, Família e Espécie da Mastofauna de Ocorrência na
RPPN Mata da Serra – Vargem Alta – ES
Ordem

Família

Didelphimorphia

Didelphidae

Cingulata

Dasypodidae

Primates

Cebidae
Phiteciidae
Atelidae

Carnivora

Felidae

Classificação Sistemática
Didelphis aurita (Wied-Neuwied,
1826)
Philander frenatus (Olfers, 1818)
Dasypus novemcinctus (Linnaeus,
1758)
Callithrix flaviceps (Thomas, 1903)
Callicebus sp.
Alouatta guariba (Humboldt, 1812)
Puma concolor (Goldman, 1946)
Leopardus pardalis (Linnaeus,
1758)

Nome
Comum

Tipos de
Registro

Gambá

1

Cuíca

1

Tatu Galinha
Sagui da Serra
Guigó
Bugio/Barbado
Onça-parda /
Suçuarana
Jaguatirica

1–2-3
1–2
1
1-2
3
3
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Canidae
Mustelidae
Procyonidae

Rodentia

Sciuridae
Caviidae

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766)
Eira barbara (Linnaeus, 1758)
Galictis sp.
Nasua nasua (Linnaeus, 1766))
Procyon cancrivorus (G. [Baron]
Cuvier, 1798)
Guerlinguetus ingrami (Thomas,
1901)
Cuniculus paca (Linnaeus, 1758)

Cachorro do
Mato
Irara
Furão
Quati

3
1
1
1

Mão Pelada

3–4

Caxinguelê

3

Paca

1–2

1- Registro Visual / 2 – Registro Fotográfico / 3 – Armadilha Fotográfica / 4 – Pegadas

Foram registradas neste trabalho 15 espécies de mamíferos não voadores
distribuídas em 05 ordens e 11 famílias (TABELA 05), Procyonidae, Mustelidae e
Didelphidae, Felidae tiveram registro de 02 espécies e as demais somente 01 espécie em
cada família. A ordem carnívora, com 06 espécies, foi a mais representativa.
Destaque para as 03 espécies de primatas, onde todas são endêmicas do Bioma
Mata Atlântica e estão inseridas no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos
Mamíferos da Mata Atlântica Central aprovado por meio da Portaria Nº 134 de 23/12/2010
do ICMBio Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
Callithrix flaviceps (FIGURA 22): Encontra-se com status “Em perigo” no estado do
Espírito Santo e “Ameaçada” no Livro vermelho de Espécies Ameaçadas do Ministério do
meio ambiente (MMA, 2008). Espécie inserida na lista (Mundial) da IUCN (2007) com
status “Em perigo”, esta espécie será utilizada como espécie bandeira da RPPN Mata da
Serra.
Alouatta guariba (FIGURA 23): Encontra-se Criticamente em Perigo (CR) (Lista MMA,
2008).
Callicebus sp.: Encontra-se como Vulnerável (VU) (Lista MMA, 2008)
A utilização de armadilhas fotográficas demonstra neste trabalho ser um eficiente
método complementar em estudos com mamíferos, especialmente no estudo de espécies
raras e arredias à presença humana, em especial os representantes da Família Felidae,
dentre as espécies ameaçadas registradas através deste método destacamos:
Puma concolor: Encontra-se com status “Em perigo” no estado do Espírito Santo e
“Ameaçada” no Livro vermelho de Espécies Ameaçadas do Ministério do meio ambiente
(MMA, 2008).
Leopardus pardalis: Encontra-se com status “Vulnerável” no estado do Espírito Santo e
“Ameaçada” no Livro vermelho de Espécies Ameaçadas do Ministério do meio ambiente
(MMA, 2008).
Os resultados obtidos até o momento, principalmente em relação à presença de
espécies raras e ameaçadas na área da RPPN Mata da Serra, ressaltam a importância
das unidades de conservação, mesmo aquelas de área relativamente pequena, para a
manutenção e preservação da biodiversidade.
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4.5.3 - Herpetofauna
O bioma Mata Atlântica, originalmente, estendia-se desde o nordeste Brasileiro até
o atual estado do Rio Grande do Sul fazendo fronteira com Argentina e Paraguai (Galindo
& Câmara, 2005). A floresta é composta por diversas fitofisionomias, cada uma com suas
respectivas e peculiares características, tendo duas principais formações: a Floresta
Ombrófila Densa (úmida) que cobre principalmente as planícies do litoral brasileiro e a
Floresta Estacional Semidecidual (Pinto & Brito, 2005).
Essa formação vegetacional é definida por uma complexa interação de fatores
físicos e biológicos definindo uma heterogeneidade ambiental (Rodrigues e Nave, 2001)
que, consequentemente, disponibiliza diversos microambientes úmidos tais como
serrapilheira, bromélias, riachos, dentre outros, propiciando condições favoráveis à
sobrevivência dos anfíbios (Haddad et al, 2009). O bioma abriga mais de 400 espécies de
anfíbios, sendo a maior riqueza nos ambiente de florestas úmidas. Isto se deve ao fato de
os anfíbios serem animais muito dependentes de umidade, sendo essa necessidade
suprida pela floresta favorecendo a ocupação e sobrevivência do grupo (Haddad et al,
2009).
Existem três ordens viventes no grupo dos anfíbios. São estes Gymnophiona,
Caudata e Anura. O grupo Gymnophiona é caracterizado por indivíduos de corpos
cilíndricos e sem patas; são também conhecidos como “cecília”. O grupo Caudata é
composto por indivíduos popularmente conhecidos como “salamandras”, possuindo corpo
alongado, patas e cauda. Já os Anuros, são os famosos “sapos”, “pererecas” e “rãs”,
caracterizados por terem corpo mais curto, patas adaptadas ao salto e cauda no estágio
larval (Izecksohn e Carvalho-e-Silva, 2010).
Os anfíbios são os vertebrados mais primitivos entre os quadrúpedes, porém os
mais evoluídos que ainda possuem fase larvária em seu desenvolvimento, sendo
altamente adaptados em ambientes terrestres e aquáticos (Pough et al, 2002). Pelo fato
de o ciclo de vida em geral ser constituído por uma fase larval aquática (girino) e uma fase
adulta terrestre, o grupo dos anfíbios é um dos mais afetados pelas agressões ao meio
ambiente (Izecksohn e Carvalho-e-Silva, 2010) já que a principal ameaça à conservação
dos anfíbios no Brasil é a destruição de seus habitats (Silvano e Segalla, 2005), como
eliminação dos corpos d’água e de vegetação ribeirinha e, consequentemente, de seus
sítios de reprodução (Izecksohn e Carvalho-e-Silva, 2010).
Através de transformações de antigos anfíbios, surgiram os répteis. Esses foram
considerados os donos do planeta na era Mesozóica, dominando os mares, água
interiores, campos e matas. De linhagens antigas, derivaram os répteis modernos, onde
os atuais vivem sobre o planeta representando uma pequena fração do que já existiu. Dos
répteis atuais, apenas os lagartos e serpentes são considerados modelos modernos,
enquanto que as tartarugas e os crocodilianos representam linhagens muito antigas
(Lema, 2002).
No Brasil, são conhecidas 732 espécies de répteis de acordo com a revisão feita
por Bérnils e Costa (2011). Na Mata Atlântica existem cerca de 200 espécies de répteis,
sendo 110 consideradas endêmicas deste bioma (Pontes e Rocha, 2008). Testudines,
Crocodylia e Squamata são as três ordens viventes. O Testutines incluem animais com
carapaça córnea formada pela expansão e união de algumas vértebras e das respectivas
costelas. A carapaça tem função de proteção ao animal (Pough et al, 2002). A ordem
Crocodylia é representada por jacarés, gaviais e crocodilos. Esses animais são semiaquáticos e possuem membros bem desenvolvidos, sendo que algumas espécies
realizam movimentos extensos em terra (Pough et al, 2002). Já os Squamata têm como
principal característica a presença de escamas recobrindo o corpo. As serpentes e os
lagartos fazem parte desse grupo. Sua origem foi no período Jurássico, com os fósseis
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mais antigos pertencentes à família Lapparentophiidae, com cerca de 140 milhões de
anos (Pontes e Rocha, 2008).
Entre os vertebrados, os répteis situam-se entre os superiores por terem respiração aérea
(pulmonar) e por possuírem anexos embrionários (âmnio, cório e alantoide). Porém sua
fisiologia não permite a termorregulação, sendo classificados, assim como os anfíbios,
como ectotérmicos, dependendo totalmente da captação de temperatura externa (Lema,
2002).
A maior biodiversidade desses animais encontra-se nos trópicos e permanece
ausente nos polos. A maioria dos répteis do Brasil pertence à ordem Squamata, existindo
dos mais variados tamanhos e cores, variando também o hábito e habitat, podendo
ocupar desde ambientes alagados até os mais áridos. Por serem ectotérmicos, esses
animais possuem escamas grossas isolando-os da temperatura externa, porém quando
há queda da temperatura, necessitam de esconderijos próximos ao solo, como troncos
grossos, cupinzeiros, sob cascas de árvores, no folhiço do chão da mata, dentro outros
ambientes (Lema, 2002).
Assim como os anfíbios, os répteis são sensíveis às mudanças ambientais, já que a
maioria é especialista em habitats, ou seja, só consegue sobreviver em um ou em poucos
ambientes distintos. A grande maioria das espécies de lagartos e serpentes das florestas
tropicais brasileiras não consegue sobreviver em ambientes alterados, como pastos e
plantações de diversos tipos, como de eucaliptos e pinheiros (Marques et al., 2004).
Quando ocorre alguma modificação do ambiente em que vivem, a espécie ou até
mesmo população, tende a desaparecer. Esses animais, por serem sensíveis às
alterações antrópicas, acabam se tornando bioindicadores de qualidade ambiental. De
maneira geral, a preservação de habitats e o controle da exploração direta são as
medidas mais efetivas para a conservação dos répteis e anfíbios brasileiros.

Bases Metodológicas para a Confecção da Lista
O período de amostragem em campo na área da RPPN Mata da Serra foi
estabelecido em seis dias divididos em duas campanhas de três dias, sendo a primeira
campanha em 20 a 22/03/12 e, a segunda campanha, em 20 a 26/05/12.
Para o estudo da herpetofauna, foram efetuados transectos por toda a trilha no
fragmento durante sete horas por dia, sendo divididas em quatro horas no período
matutino e três horas no período noturno. No total das duas campanhas a área foi
percorrida durante 42 horas por cada técnico. Como a área foi vasculhada por dois
técnicos - répteis e anfíbios – o esforço amostral foi de 84 horas. Foram realizadas buscas
em diversos locais como árvores, troncos caídos, pedras, buracos, bromélias serrapilheira
(FIGURAS 25 e 26), vegetação ciliar, dentre outros ambientes propícios.
Especialmente à noite, a localização e identificação dos anfíbios eram orientadas
através da vocalização (FIGURA 24).
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FIGURA 24 - Busca Ativa Noturna nas Trilhas de Acesso ao Fragmento

FIGURA 25 - Procura por Anfíbios no Interior de Bromélias
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FIGURA 26 - Procura por Indivíduos na Serrapilheira

Não foram utilizadas armadilhas durante este trabalho e os espécimes avistados
até o momento, foram manipulados fotografados e libertados. A identificação das
espécies foi feita através de fotografias, observação direta e vocalização, no caso de
anfíbios. Os trabalhos foram conduzidos sob a licença do Ministério do Meio Ambiente,
através do SISBIO (Nº 32283-1).

Consulta Bibliográfica
Para determinação de endemismo da Mata Atlântica e status de conservação,
foram utilizadas o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA,
2003) e lista de endemismo do Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
(IEMA, 2008). A atualização sistemática segue a Sociedade Brasileira de Herpetologia
(Segalla et al, 2012) para os anfíbios, e Bérnils e Costa (2011) para os répteis. Foram
consultados também os livros de Haddad e Toledo (2009), Izecksohn e Carvalho-e-Silva
(2010), Pontes e Rocha (2008), Pough (2002) e Lema (2002).

Registro Ocasional
Registros efetuados fora das metodologias propostas (transecto, busca ativa e
bibliografia) são considerados registros ocasionais. Os animais atropelado são
representativos em levantamentos faunísticos já que há um grande movimento de
veículos em ambientes rurais, gerando grande mortalidade de animais silvestres. Animais
mortos e fixados por moradores locais também podem ser considerados registros
ocasionais.
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Análise dos dados
A partir dos dados coletados foram calculados índices de diversidade e abundância
a fim de se estabelecer um padrão para as espécies encontradas durante a amostragem.
Dessa forma, foram utilizados os índices de Riqueza de Espécies Jackknife 1ª Ordem
(Ed), que estima a riqueza de espécies de uma comunidade, Diversidade de ShannonWiener (H’) e a Abundância. Os dados foram calculados através do programa Biodiversity
Pro (Mcaleece, 1997).

4.5.3.1 - Anfíbios
Na área em questão, foram encontradas 11 espécies pertencentes à ordem Anura.
Os indivíduos foram distribuídos em cinco famílias e oito gêneros (TABELA 06).
TABELA 06: Espécies de anfíbios registradas na RPPN Mata da Serra – Vargem Alta, ES
Dados
Família/ Espécie
Nome Popular
Hábito
Secundários
HYLIDAE
Bokermannohyla sp

Perereca

A

-

Dendropsophus bipunctatus

Pererequinha

A

-

Dendropsophus decipiens

Pererequinha

A

-

Hypsiboas faber

Sapo-ferreiro

A

-

Perereca-líquen
Perereca-debanheiro
Perereca-do-litoral

A

-

B

-

A

-

Rã-do-folhiço

C

-

Rãzinha

C

-

Sapo-de-chifres

C

-

Sapo-cururu

T

-

Hypsiboas pardalis
Scinax aff. x-signatus
Scinax alter
CRAUGASTORIDAE
Haddadus binotatus
BRACHYCEPHALIDAE
Ischnocnema guentheri
CYCLORAMPHIDAE
Proceratophrys boiei
BUFONIDAE
Rhinella crucifer
TOTAL

Legenda: HÁBITOS: T = Terrícola; A = Arborícola; B = Bromelícola; C = Criptozóico.

Dentre as famílias registradas, a que apresentou maior riqueza de espécies foi
Hylidae com sete espécies, aproximadamente 64% do total. A família Hylidae é a mais
abundante entre os anuros, compreendendo mais de 890 espécies as quais mostram
ampla distribuição geográfica (Catroli e Kasahara, 2009).
O restante das famílias (Craugastoridae, Brachycephalidae, Cycloramphidae e
Bufonidae) apresentou apenas uma espécie (FIGURA 27).
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FIGURA 27: Representatividade do Número de Espécies por Família

A família Bufonidae apresentou o maior número de indivíduos dentre as outras,
representando 46% do total amostrado. Já a família Craugastoridae representou 25%.
Hylidae, Brachycephalidae e Cycloramphidae apresentaram 18%, 8% e 3% do total de
indivíduos amostrados, respectivamente (FIGURA 28).

FIGURA 28: Representatividade do Número de Indivíduos por Família

A tabela 07 mostra a relação das espécies com sua representatividade na área.
TABELA 07: Abundância das Espécies da Anurofauna.

Espécie

Nº de indivíduos

%

Bokermannohyla sp

1

1,49

Dendropsophus bipunctatus

1

1,49

Dendropsophus decipiens
Haddadus binotatus

2
17

2,99

Hypsiboas faber

3

Hypsiboas pardalis

2

4,48
2,99

Ischnocnema guentheri

5

7,46

Proceratophrys boiei

2

2,99

25,37
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Rhinella crucifer

31

46,27

Scinax aff. x-signatus

1

1,49

Scinax alter

2

2,99

De acordo com a tabela, Rhinella crucifer foi a espécie com maior abundância se
comparada com as demais. Sendo amostrada com 31 indivíduos, representou 46,27% do
total. Haddadus binotatus (N = 17) e Ischnocnema guentheri (N = 5) foram as segunda e
terceira espécies de maior abundância, representando 25,37% e 7,46%, respectivamente.
O restante das espécies representou entre 1,49% e 4,48%, sendo amostradas com um,
dois ou três indivíduos.
De acordo com os dados obtidos as espécies foram agrupadas em três ambientes:
área florestal, área aberta e área aberta e florestal. A maior parte das espécies é
exclusiva de um só ambiente com predominância para área florestada. Apenas três
espécies são típicas de área aberta e duas espécies são encontradas tanto em área
aberta, como em área florestada (FIGURA 29).

FIGURA 29: Agrupamento das Espécies de Acordo com o Ambiente em que Ocupam

A maioria dos estudos sobre comunidades de anfíbios anuros mostra que os
anuros se concentram em ambientes específicos, tais como o chão da floresta
(serrapilheira), margens de rios, alto das árvores, dentre outros (Schineider e Teixeira,
2008). Sendo assim, as espécies foram classificadas de acordo com o hábito em que
vivem, podendo ser arborícolas, terrícolas, criptozóicas e bromelícolas (FIGURA 30).
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FIGURA 30: Classificação das Espécies de Acordo com o Hábito

De acordo com o amostrado, foram encontradas sete espécies arborícolas (55%).
Três espécies (27%) possuem hábito criptozóico e apenas uma terrícola (9%). Anfíbios
anuros são componentes importantes da fauna da serrapilheira nas florestas tropicais, já
que podem servir de alimento para vários grupos de animais e predando principalmente
artrópodes.
Das espécies, apenas uma bromelícola foi amostrada. Essas espécies viventes de
bromélias acabam por se adaptarem a esse micro-habitat principalmente pela imposição
do ambiente, onde os indivíduos passam a utilizar as axilas das plantas durante todo o
ciclo de vida, desenvolvendo estratégias relacionadas ao seu modo reprodutivo
(Schineider e Teixeira, 2008). A baixa abundância de indivíduos bromelícolas se deve ao
fato de terem sido encontradas poucas bromélias na área em questão, dificultando a
visualização destes animais.
Em relação à diversidade da área, foi calculado o índice de diversidade ShannonWiener (H’). Esse índice, para Wihlm (1972), expressa a importância relativa de cada
espécie e não apenas a proporção entre espécies e indivíduos. Sendo assim, foi
encontrado o valor de H’ = 0,65 para a área.
Com o intuito de ser obter um gráfico cumulativo das espécies encontradas ao
longo dos dias de estudo, foi feita a curva do coletor para a área (FIGURA 31).

FIGURA 31: Curva do Coletor e a Estimativa Jackknife de 1ª Ordem
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Como observado, não houve estabilidade da curva para a área de Vargem Alta,
significando que há tendência de amostragem de novas espécies para o local. A
estimativa de Jackknife foi positiva aproximando-se do valor real do número de espécies
amostradas, sendo o estimado de 15,17 para 11 espécies do valor real.

Espécies com Valor Cinegético e Potencial de Xerimbabo
Na área não foram encontradas espécies com valor cinegético e potencial de
xerimbabo.

Espécies Ameaçadas de Extinção
Nenhuma espécie registrada no presente trabalho encontra-se na lista de animais
ameaçados de extinção (MMA, 2008).

Espécies Bioindicadoras
Foram identificadas três espécies bioindicadoras de qualidade ambiental no local
do estudo. Haddadus binotatus (FIGURA 32) é uma espécie estritamente florestal
pertencente à família Craugastoridae, sendo distribuída pelo Sudeste brasileiro. Vive na
serrapilheira e deposita seus ovos em troncos caídos (Izecksohn e Carvalho-e-silva,
2010). Sua atividade é noturna, com hábito arborícola, porém seu sítio de canto é o chão
da mata. Suas estratégias de defesa são a camuflagem e um grito parecido como de
agonia (Haddad et al, 2009) e sua vocalização pode ser descrita como um trêmulo grave
e prolongado (Izecksohn e Carvalho-e-silva, 2010).

FIGURA 32: Haddadus binotatus

Pertencente à família Brachycephalidae, a espécie Ischnocnema guentheri
(FIGURA 33) possui tamanho médio e tem uma abundância frequente. Suas
características se assemelham com as de H. binotatus, com atividade noturna, habito
arborícola e tendo o chão da mata como sítio de canto. Difere apenas na estratégia de
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defesa, onde o animal se finge de morto (Haddad et al, 2009) e na vocalização,
consistindo em uma prolongada série de estalidos, inicialmente espaçados que vão se
tornando mais rápidos até o fim (Izecksohn e Carvalho-e-silva, 2010).

FIGURA 33: Ischnocnema guentheri

A terceira espécie que possui característica de indicar locais de boa qualidade
ambiental é Proceratophrys boiei (FIGURA 34). Essa espécie pertence à família
Cycloramphidae e é caracterizada por possuir hábito criptozóico, em que se esconde sob
a serrapilheira. Sua atividade também é noturna, porém o sítio de canto é em brejos ou
lagos. Possui uma abundância frequente e vive em áreas estritamente florestadas. Essa
espécie se defende através da camuflagem, se fingindo de morta ou inflando o corpo
(Haddad et al, 2009).
Essa rã possui porte grande com aspecto de sapo, porém difere-se pelos
apêndices cutâneos presentes das pálpebras superiores, assemelhando-se com chifres.
Seu canto nupcial caracteriza-se por notas graves e profundas (Izecksohn e Carvalho-esilva, 2010). A reprodução desta espécie ocorre em poças e remansos de riachos,
principalmente onda há água renovável. Essa característica o torna bioindicador onde sua
ocorrência fica restringida a áreas com água limpa e corrente, características de áreas de
mata fechada sem intervenção humana. A espécie tem ampla distribuição pela Mata
Atlântica, desde o Nordeste até o Sul do Brasil (Izecksohn e Carvalho-e-silva, 2010).
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FIGURA 34: Proceratophrys boiei

Espécies Invasoras e Endêmicas
Na área em questão foram registradas algumas espécies de anfíbios que são
conhecidas de outras regiões do Brasil por serem oportunistas e invasoras, se
beneficiando de alterações antrópicas no ecossistema. A espécie Scinax x-signatus
(perereca-de-banheiro) (FIGURA 35) é uma espécie distribuída da Venezuela ao Brasil
ocupando locais altamente degradados e construções humanas. Esta espécie foi
reportada como sendo invasora na Ilha de Guadeloupe pelo Invasive Species Specialist
Group da IUCN, 2008.

FIGURA 35: Scinax x-signatus

As espécies Dendropsophus bipunctatus (FIGURA 36) e Rhinella crucifer (FIGURA
37) também podem ser consideradas espécies oportunistas, já que se aproveitam de

38

áreas antropizadas. Rhinella crucifer, nas zonas rurais, se instala junto às habitações
humanas, onde captura insetos sob as lâmpadas (Izecksohn e Carvalho-e-Silva, 2010).

FIGURA 36: Dendropsophus bipunctatus

FIGURA 37: Rhinella crucifer

Em relação às espécies endêmicas da Mata Atlântica (IEMA, 2008), foram
encontradas 09 espécies, sendo estas Dendropsophus bipunctatus (FIGURA 36),
Dendropsophus decipiens (FIGURA 38), Hypsiboas pardalis (FIGURA 39), Hypsiboas
faber (FIGURA 40), Scinax alter, Haddadus binotatus, Ischnocnema guentheri,
Proceratophrys boiei e Rhinella crucifer.
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FIGURA 38: Dendropsophus decipiens

FIGURA 39: Hypsiboas pardalis (Juvenil)

FIGURA 40: Hypsiboas faber
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Compilação de Dados Secundários
Através de consultas realizadas em coleções zoológicas houve apenas uma
espécie acrescentada à lista de anfíbios da região, da coleção “Célio F. B Haddad”, sendo
esta Brachycephalus alipioi (TABELA 08).
Pertencente à família Brachycephalidae, B. alipioi foi descrita para a Mata Atlântica
do estado do Espírito Santo em 2006. Essa nova espécie é caracterizada por ter
coloração do corpo laranja em vida e creme amarelado quando fixado. A descoberta
dessa nova espécie para o estado reforça a importância da região serrana do Espírito
Santo para a preservação da biodiversidade, incluindo de anuros (Pombal e Gasparini,
2006).
TABELA 08: Lista de Espécies da Coleção Zoológica “Célio F. B. Haddad” Encontradas para a
Região de Vargem Alta, Esp. Santo
Coleção
Família
Espécie
CFBH

Brachycephalidae

Brachycephalus alipioi

Dentre as coleções científicas existentes no Brasil, apenas na coleção do Célio
Haddad foi encontrada uma espécie coletada nas redondezas da região. Isso mostra a
importância da coleta para enriquecimento das coleções zoológicas e para aumento do
conhecimento científico das espécies e sua distribuição geográfica.

4.5.3.2 - Répteis
Na área em questão foram encontradas 15 espécies de répteis, pertencentes às
ordens Squamata e Testudines. Os indivíduos foram distribuídos em dez famílias e 14
gêneros (TABELA 09).
TABELA 09: Espécies de Répteis Registradas na RPPN Mata da Serra – Vargem Alta, ES
Nome Popular

Hábitos

Dados
Secundários

Cobra-cega

F

-

Tigre-d'água

AQ

-

Cágado-pescoço-decobra

AQ

-

Calango

T

-

Lagartixa-da-mata

SA

-

Enyalius bilineatus

Lagartinho-da-árvore

A

-

Enyalius brasiliensis

Lagartinho-da-árvore

A

-

Calango-verde

T

-

Cobra-cipó

SA

-

Família/ Espécie
AMPHISBAENIDAE
Amphisbaena alba
EMYDIDAE
Trachemys elegans
CHELIDAE
Hydromedusa maximiliani
TROPIDURIDAE
Tropidurus torquatus
PHYLLODACTYLIDAE
Gymnodactylus darwinii
LEIOSAURIDAE

TEIIDAE
Ameiva ameiva
COLUBRIDAE
Chironius bicarinatus
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Xenodon neuwiedii

Jararaquinha

T

-

Thamnodynastes hypoconia

Jararaquinha

T

-

Philodryas olfersii

Cobra-verde

T

-

Coral-verdadeira

SF

-

Jararacuçu

T

IBSP

ELAPIDAE
Micrurus corallinus
VIPERIDAE
Bothrops jararacussu

Bothropoides jararaca
Jararaca
T
IBSP
TOTAL
Legenda: HÁBITOS: T = Terrícola; A = Arborícola; SA = Semi-arborícola; F = Fossorial; SF = Semifossorial; AQ = Aquático; SA = Semi-aquático. Dados secundários: IBSP = Coleção Herpetológica do
Instituto Butantan.

Dentre as famílias registradas, a que apresentou maior riqueza de espécies foi
Colubridae com quatro espécies, aproximadamente 26,6% do total. A família Colubridae
representa o grupo mais diverso de serpentes, com aproximadamente 70% das espécies
(Zug et al, 2001).
As famílias Leiosauridae e Viperidae apresentaram duas espécies cada. O restante
das famílias (Amphisbaenidae, Emydidae, Chelidae, Tropiduridae, Phyllodactylidae,
Teiidae e Elapidae) foram amostradas com somente uma espécie cada (FIGURA 41).

FIGURA 41: Representatividade do Número de Espécies por Família

As famílias Emydidae, Chelidae e Tropiduridae apresentaram o maior número de
indivíduos entre as demais, representando aproximadamente 41% do total amostrado. Já
Leiosauridae representou 9%. O restante das famílias foi amostrado com somente um
indivíduo em cada (FIGURA 42).
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FIGURA 42: Representatividade do Número de Indivíduos por Família

A tabela 10 mostra a relação das espécies com sua representatividade na área.
TABELA 10: Abundância das Espécies de Répteis

Espécie

Nº de indivíduos

%

Amphisbaena alba
Hydromedusa maximiliani

1
3

5,3
15,8

Tropidurus torquatus

3

15,8

Gymnodactylus darwinii

1

5,3

Enyalius bilineatus
Enyalius brasiliensis

2
1

10,5
5,3

Ameiva ameiva

1

5,3

Chironius bicarinatus

1

5,3

Xenodon neuwiedii

1

5,3

Thamnodynastes hypoconia

1

5,3

Philodryas olfersii

1

5,3

Micrurus corallinus

1

5,3

Bothrops jararacussu

1

5,3

Bothropoides jararaca

1

5,3

Trachemys elegans

3

15,8

De acordo com a tabela, Hydromedusa maximiliani, Tropidurus torquatus e
Trachemys elegans foram as espécies com maior abundância se comparada com as
demais. Sendo amostrada com três indivíduos cada, as espécies representaram 40,9% do
total. Enyalius bilineatus (N = 2) apresentou segunda maior abundância, sendo 9,09%. O
restante das espécies foi amostrado com somente um indivíduo.
A maioria dos répteis é especialista em habitats só conseguindo sobreviver em um
ou em poucos ambientes distintos (Marque et al, 2004), sendo assim, de acordo com os
dados obtidos as espécies foram distribuídas em cinco ambientes, sendo estes: zona da
mata, córrego, área aberta, mata ciliar e ambiente alagado. A maior parte das espécies
apresentou a zona da mata e a área aberta como locais de ocupação. Três espécies são
típicas de zona da mata. As áreas de córrego, área aberta e ambiente alagado
apresentaram somente uma espécie ocupante do ambiente. Três espécies foram
encontradas tanto para a zona da mata e mata ciliar, como para área aberta (FIGURA
43).
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FIGURA 43: Agrupamento das Espécies de Acordo com o Ambiente em que Ocupam

Sabe-se que espécies preferem micro-habitats diferente de outras espécies,
podendo ser encontradas no alto de árvores, dentro de rios e lagoas, sob a serrapilheira,
dentre outros (Freitas, 2003). Sendo assim, as espécies podem ser classificadas como
fossorial, aquática, terrícola e arborícola. Também podem ser usadas categorias
intermediárias para espécies que utilizam dois ambiente com frequência para a mesma
atividade (Marques et al, 2004), sendo semi-arborícolas e semi-aquáticas (FIGURA 44).

FIGURA 44: Classificação das Espécies de Acordo com o Hábito

De acordo com o amostrado, foram encontradas sete espécies arborícolas (46,6%).
Os hábitos aquático, semi-aquático e arborícola foram representados por duas espécies
cada. Apenas uma espécie apresentou hábito fossorial e uma, semi-fossorial.
Em relação à diversidade da área, foi calculado o índice de diversidade ShannonWiener (H’). Esse índice, para Wihlm (1972), expressa a importância relativa de cada
espécie e não apenas a proporção entre espécies e indivíduos. Sendo assim, foi
encontrado o valor de H’ = 1,09 para a área.
Com o intuito de ser obter um gráfico cumulativo das espécies encontradas ao
longo dos dias de estudo, foi feita a curva do coletor para a área (FIGURA 45).
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FIGURA 45: Curva do Coletor e a Estimativa Jackknife de 1ª Ordem

Como observado, não houve estabilidade da curva para a área de Vargem Alta,
significando que há tendência de amostragem de novas espécies para o local. A
estimativa de Jackknife foi positiva aproximando-se do valor real do número de espécies
amostradas, sendo o estimado de 23,17 para 14 espécies do valor real.

Espécies com Valor Cinegético e Potencial de Xerimbabo
Não houve registro de espécie com valor cinegético para a área, porém há
presença do cágado-pescoço-de-cobra (Hydromedusa maximiliani) que possui altíssimo
potencial de xerimbabo. Sua utilização como animal doméstico acarreta em grande
impacto nas populações já que há um alto grau de tráfico em nível nacional e
internacional. Após a perda de habitat, a caça para subsistência e comércio é a segunda
maior ameaça à fauna silvestre brasileira. Atualmente, o comércio ilegal de vida silvestre,
inclui a fauna e seus produtos e movimenta de 10 a 20 bilhões de dólares por ano, sendo
a terceira atividade ilícita do mundo, tendo o Brasil de 5 a 15% da participação mundial
(RENCTAS, 2001).

Espécies ameaçadas de extinção
Foi identificada uma espécie ameaçada de extinção na área. A espécie
Hydromedusa maximiliani (FIGURA 46) também conhecida como cágado-pescoço-decobra, é considerada como quase ameaçada (NT) pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos naturais Renováveis (MMA, 2003) de acordo com as categorias e
critérios da União Mundial para a Conservação da Natureza (IUCN, 2006) e foi
classificada como “vulnerável” para o estado do Espírito Santo (IPEMA, 2007).
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FIGURA 46: Hydromedusa maximiliani

Espécies Bioindicadoras
A espécie Hydromedusa maximiliani (FIGURA 46) também pode ser considerada
como bioindicadora. Ameaçada pela ocupação antrópica (Pinto, 2002), H. maximiliani é
um quelônio pertencente à família Chelidae, caracterizado por ocupar pequenos riachos
de águas limpas e transparentes, típicos de regiões serranas sem alterações do
ambiente. Sua carapaça chega a atingir 15 centímetros de comprimento. Alimenta-se de
insetos aquáticos, anfíbios e peixes.

Espécies Invasoras e Exóticas
Na área em questão foram registradas algumas espécies de répteis que são
conhecidas de outras regiões do Brasil por serem oportunistas e invasoras, se
beneficiando de alterações antrópicas no ecossistema. A espécie Trachemys elegans,
mais conhecida popularmente como tigre d’água, é nativa da América do Norte e foi
introduzida em outras regiões devido à sua popularidade no comércio de animais de
estimação. A espécie tem um alto potencial invasor, representado assim, ameaça à
biodiversidade local, já que não possui predador natural, competindo com as demais
espécies da fauna local.
A serpente Thamnodynastes hypoconia (FIGURA 47) pertence à família Colubridae
e é conhecida popularmente como jararaquinha. Espécie de pequeno porte podendo
atingir 70 centímetros de comprimento, possui o corpo delgado com cauda representando
de 20 a 29% do corpo (Giraudo, 2001). Ocupa geralmente áreas abertas com vegetação
baixa e possui hábito semi-arborícola, podendo ser encontrada em árvores baixas e
pequenos arbustos. Geralmente a espécie ocorre em áreas com alterações antrópicas
próximas a corpos d’água onde há locais impactados com grandes densidades
populacionais de anfíbios também oportunistas, que são utilizadas na sua alimentação.
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FIGURA 47: Thamnodynastes hypoconia

Espécies Endêmicas
Foram encontradas sete espécies endêmicas da Mata Atlântica de acordo com o
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), sendo estas
Gymnodactylus darwinii (FIGURA 48), Chironius bicarinatus (FIGURA 49), Xenodon
neuwiedii, Bothropoides jararaca, Bothrops jararacussu (FIGURA 50), Micrurus corallinus
(FIGURA 51) e Hydromedusa maximiliani (FIGURA 52).

FIGURA 48: Gymnodactylus darwinii
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FIGURA 49: Chironius bicarinatus

FIGURA 50: Bothrops jararacussu

FIGURA 51: Micrurus corallinus
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FIGURA 52: Hydromedusa maximiliani

Compilação de Dados Secundários
Através de consultas realizadas em coleções zoológicas não houve espécies
acrescentadas à lista de répteis, apenas registro de duas espécies amostradas:
Bothropoides jararaca e Bothrops jararacussu, na coleção científica do Instituto Butantan
(IBSP).

Considerações Finais
O presente estudo caracterizou a herpetofauna existente na RPPN Mata da Serra,
na localidade de Vargem Alta, Espírito Santo. O trabalho de campo envolveu o fragmento
existente dentro do sítio Recanto da Serra, onde a RPPN está inserida.
De forma geral, os fragmentos florestais inseridos na RPPN Mata da Serra formam
refúgios para diversas espécies de anfíbios e répteis, onde são encontrados em diferentes
densidades populacionais. O fragmento estudado encontra-se bastante conservado com a
presença de espécies animais sensíveis às alterações antrópicas, sendo bioindicadoras
de qualidade ambiental. Também encontram-se alguns córregos com água corrente
favorecendo a ocupação por indivíduos deste grupo.
O ponto negativo de maior relevância nas áreas é o aumento do tráfego de
veículos e pessoas com intuito de visitação do local, podendo acarretar em
atropelamentos da fauna silvestre bem como o aumento da pressão da caça ilegal. Os
impactos ambientais provocados pelo grande acesso à área podem ser reduzidos com a
limitação de visitantes e o controle do fluxo de pessoas.
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4.5.4 - Ictiofauna
Área de Trabalho

FIGURA 53: Área de Estudo - Trecho Córrego São Benedito

Levantamento de dados
As coletas serão realizadas quinzenalmente para garantir a amostragem de todas
as estações do ano, empregando métodos de busca ativa (diurna e noturna).
Em ambientes de riachos, é mais comum a utilização de armadilhas (covos),
peneiras e redes confeccionadas com tamanhos diferentes, por ser tratar de um local com
estreitamento e irregularidades o que garante maior praticidade e eficiência nas coletas.
Segundo AKAMA, A. et all 2006, “covos” são aparelhos cilíndricos confeccionados
com vários tipos de matérias, como redes tela de arame e, na forma mais simples, de
bambu amarrado com cipó. Basicamente são recipientes com uma única abertura em
forma de funil em uma das extremidades, pela qual o peixe encontra facilidade, atraídos
por iscas, mais não consegue sair. Neste trabalho essas armadilhas serão
confeccionadas com garrafas “PET” de 2 litros.
As peneiras arredondadas de arame com armação de madeira e malha
quadriculada, de uso em construção civil, também são bastante eficientes quando
utilizada para capturar peixes nas margens dos riachos sob a vegetação marginal
(AKAMA, A. 2006).
As redes serão confeccionadas com malha de 0,5 a 3 mm e fixadas em armações
de madeira e cano de “PVC”, sendo aplicadas em locais com poucos obstáculos.
Na lagoa serão utilizadas tarrafas de malha fina e redes de arrasto, bem como o
emprego de peneiras e armadilhas do tipo “covo” (FIGURA 54).
As capturas/coletas dos espécimes serão registradas em fichas de campo prédefinidas para melhor organização e padronização das informações.
Todos os espécimes capturados/observados serão fotografados e catalogados com
data do registro.
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A identificação dos espécimes será realizada consultando guias de campo,
especialistas em ictiofauna de riacho de Mata Atlântica e literaturas especializadas.
Os exemplares serão fixados em formalina a 10%, sendo posteriormente conservados em
álcool 70° GL. (Vieira et all, 2005), e encaminhados para tombamento no Museu Melo
Leitão em Santa Tereza.

Técnicas de Captura Passiva

FIGURA 54 - Armadilha Tipo Covo - Método Passivo

Técnicas de Captura Ativa

Figura 55 - Método de Captura Ativa
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TABELA 11 - Espécies Registradas de Ictiofauna
Ordem
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Perciformes
Perciformes
Characiformes
Characiformes
Cyprinodontiformes
Cyprinodontiformes

Família
Loricariidae
Loricariidae
Trichomycteridae
Pseudopimelodidae
Cichlidae
Cichlidae
Characidae
Characidae
Poeciliidae
Poeciliidae

Espécies
Schizolecis guntheri
Isbrueckerichthys alipionis
Ituglanis proops
Rhamdia quelen
Geophagus iporangensis Hanseman
Oreochromis niloticus
Astianax aff taeniatus
Astianax aff scabripinnis
Poecilia vivípara
Poecilia reticulata

Nome Popular
Cascudinho
Cascudinho
Maria-Mole
Jundiá
Cará
Tilápia
Lambari
Lambari
Barrigudinho
Barrigudinho

Espécies Endêmicas de Riachos e Rios de Mata Atlântica
Característica de identificação:
Principal de Identificação é a faixa
transversal que corta a órbita, possui
também cinco faixas transversais sobre o
tronco, sendo a primeira no início da
nadadeira dorsal.
Hábitat: Espécie encontrada em quase
todos os tipos de ambientes, desde os
lóticos, como riachos de altitudes, até os
lênticos dos rios de planícies, em Lagos e
lagoas.
Alimentação:
Basicamente
de
Invertebrados, que encontram revolvendo o
substrato.
FIGURA 56 - Geophagus iporangensis Hanseman (Cará)

Comprimento: 3,8 a 17 Cm

Caraterística de identificação:
laterais, Mancha na cauda.

Linhas

Hábitat: Encontrado praticamente em todos os
tipos de ambientes, desde aqueles bastante
oxigenados e com correnteza, até ambientes
de remanso, com pouco oxigênio e
temperatura elevada.
Alimentação: Alimenta-se de larva de insetos,
insetos adultos que caem na água.
FIGURA 57 - Astianax aff taeniatus (Lambari)

Comprimento: 1,8 a 11,9 Cm
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FIGURA 58 - Isbrueckerichthys alipionis (Cascudinho)

Característica de identificação: Possui nadadeira caudal emarginada, cinco ou mais fileiras de placas
ósseas no pedúnculo caudal e abdome não disposto de placa óssea.
Hábitat: Vive sem exceções em locais com forte correnteza e bastante oxigenadas, fixando-se ao
substrato geralmente rochoso, por meio da sua boca inferior com grandes lábios.
Alimentação: Alimenta-se de algas que crescem sobre pedras no fundo do riacho.

Comprimento: 2,9 a 10 Cm
Característica de identificação: Corpo
comprido lateralmente e coloração mais
escura dorsalmente.
Hábitat: Encontrado praticamente em
todos os tipos de ambientes, desde
aqueles bastante oxigenados e com
correnteza, até ambientes de remanso,
com pouco oxigênio e temperatura
elevada.
Alimentação: Alimenta-se de larva de
insetos, insetos adultos e sementes que
caem na água.
FIGURA 59 - Astianax aff scabripinnis (Lambari)

Comprimento: 1,5 a 9 Cm

Característica de identificação: A
principal característica é o abdome
totalmente desprovido de placa óssea.
Hábitat: Típica de ambiente de
profundidade de até 30 cm e correnteza
fraca. Possui hábitos bentônicos e
diurno.
Alimentação: Alimenta-se de algas que
crescem sobre pedras no fundo do
riacho.
FIGURA 60 - Schizolecis guntheri (Cascudinho)

Comprimento: 2,3 a 4,3 Cm
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Característica de identificação: Pela
nadadeira peitoral estar em contato com
o opérculo e o Interopéculo. O colorido
amarelado e com varias manchas
arredondadas de cor marrom-clara.
Hábitat:
Habita
preferencialmente
ambientes rasos de riachos com areia e
pedras no fundo e água de velocidade
moderada e se abrigam nas margens sob
a vegetação ribeirinha, espécie com
atividade noturna.
Alimentação: Insetos aquáticos.
FIGURA 61 - Ituglanis proops (Maria-Mole)

Comprimento: 3,2 a 10,5 Cm

Característica de identificação: Cinzaclaro na região dorsal e lateral e
amarelado na ventral. Pode também
apresentar inúmeros pontos cinzaescuro, distribuídos sobre o dorso e a
lateral do corpo. Outra característica que
ajuda na identificação são os barbilhões
maxilares bastante alongados podendo
chegar a base da nadadeira caudal.
Hábitat:
Noturnos
e
bentônicos,
preferindo correntezas fracas e fundo
com substrato mais fino associado com
rochas.

FIGURA 62 - Rhamdia quelen (Jundiá)

Alimentação: Insetos terrestres e
aquáticos, além de peixes como
lambaris.
Comprimento: 3,4 a 20,8 Cm

Espécies Exóticas
Característica de identificação: Possui uma
pequena mancha vertical alongada logo abaixo da
nadadeira dorsal, além de possuir um marcante
dimorfismo sexual.
Hábitat: Tem sido coletada em praticamente
todos os tipos de ambientes, desde aqueles
bastante oxigenados e com correnteza, até
ambientes de remanso, com pouco oxigênio e
temperatura elevada.
Alimentação: larvas de insetos que vivem na
superfície da água.
FIGURA 63 - Poecilia vivípara (Barrigudinho Fêmea)

Comprimento: 1,1 a 5,7 Cm
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Característica de identificação: Possui uma
pequena mancha vertical alongada logo abaixo da
nadadeira dorsal, além de possuir um marcante
dimorfismo sexual.
Hábitat: Tem sido coletada em praticamente
todos os tipos de ambientes, desde aqueles
bastantes oxigenados e com correnteza, até
ambientes de remanso, com pouco oxigênio e
temperatura elevada.
Alimentação: Larvas de insetos que vivem na
superfície da água.
FIGURA 64 - Poecilia reticulata (Barriguinho Macho)
Originária da Venezuela até o Rio da Prata

Comprimentos: 1,1 a 5,7 Cm
Característica de identificação: Corpo alto e
deprimido lateralmente, apresenta listras verticais
ao longo do corpo e a margem da nadadeira
dorsal é mais escura.
Hábitat: Ocorre principalmente em ambientes
lênticos, suportam grandes variações de
temperaturas e toleram baixos teores de oxigênio
dissolvido.
Alimentação:
herbívora.

FIGURA 65 - Oreochromis niloticus (Tilápia)
Individuo juvenil - Originária da África

São

onívoros

com

tendência

Comprimento: 2,9 a 60 Cm

Resultado Parcial
A diversidade de peixes encontrada em trechos mais profundos foi maior do que o
esperado, assim como nos trechos descampados com muita vegetação nas margens que
servem de abrigo e alimentação. Trechos com mata, o nível de água é baixo comparado
com os trechos descampados, porém, essas vegetações de mata mantém a temperatura
regulada e protege contra o assoreamento. Além da deposição de substratos que em
decomposição abrigam insetos que fazem parte da cadeia alimentar da ictiofauna
presente.
Algumas espécies encontradas da família Poeciliidae e os Loricariidae são
indicadores de boa qualidade da água e um ambiente em equilíbrio, pois são espécies
sensíveis a alterações drásticas em seu habitat.

4.6 - Aspectos Históricos e Culturais
Em pesquisa arqueológica realizada na região que hoje compreende o município
de Vargem Alta, foram encontrados vestígios fósseis do humano mais antigo da região
sudeste, bem como de animais gigantes de épocas remotas. Devido à riqueza de
recursos florestais, hídricos e de cavernas, a região era propícia à concentração de
animais e consequentemente do homem caçador.
Os índios Purí, pertencentes à família Macro-jê (incluindo Botocudo, Pataxó, Bororó
entre outros), datando de uns cinco a seis mil anos, pelo menos, foram os primeiros
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habitantes da região. Com a descoberta do Brasil, os Portugueses se estabeleceram na
região, criando fazendas com a utilização de mão-de-obra escrava cultivando assim os
primeiros plantios de café, milho, feijão e verduras, mas estas fazendas foram
desativadas antes do início da imigração italiana no século XIX.
Em meados do ano de 1890 os imigrantes italianos encontraram as fazendas
abandonadas e invadidas pelo mato. A colonização deu-se realmente com a chegada dos
imigrantes italianos e libaneses que buscavam terras situadas em regiões onde as
condições climáticas se assemelhassem àquelas do seu país de origem, Vargem Alta
possui estas características por ser um município com um clima frio.
Foram os imigrantes que abriram a estrada que se converteu hoje na Rodovia
Estadual ES-164, a mais importante da região, ligando o município de Cachoeiro de
Itapemirim a BR 262. A Estrada de Ferro Leopoldina, cruzando seu território, determinou
a estrutura atual do município de Vargem Alta, notando-se que os primeiros
assentamentos populacionais, se transformaram nas principais zonas urbanas, ou de
produção agrícola da região, os atuais distritos são prova da integração feita entre
imigrantes e território sustentável. São eles, distrito de Castelinho, São José de Fruteiras,
Vargem Alta, Prosperidade e Jaciguá.
A Estrada de Ferro Leopoldina também cruza o território e foi a responsável em
grande parte da história do município pelo seu desenvolvimento e também pela formação
dos núcleos populacionais surgidos a partir de sua construção. No município, mais
exatamente da localidade de Prosperidade, foi extraído em 1957 o primeiro bloco de
mármore no estado do Espírito Santo, inaugurando a fase de exploração e
beneficiamento de rochas ornamentais do Estado.
O primeiro movimento religioso da região foi o apostolado da oração, fundado em
1918 em Boa Esperança pelo Padre Leandro Deluono, tendo a frente os irmãos Afonso
de José Altoé e Pedro de José Altoé. No início da paróquia se destacaram: Congregação
Mariana, Apostolado da oração em Boa Esperança e Jaciguá.
Desde a criação da Paróquia São João batista em 1923, as celebrações religiosas
da semana Santa sempre foram muito concorridas, mas com certeza o evento que mais
atraia o público era a tradicional Procissão do Senhor Morto da Sexta Feira Santa. Era
uma procissão luminosa em que as pessoas levavam tochas feitas com bambu, envoltas
em papel colorido, o que ocasionava um espetáculo de grandiosidade e muita beleza. O
Padre acompanhava a bela e singela imagem do Senhor Morto, com todo aparato litúrgico
possível, iam os Coroinhas e Coro cantando hinos apropriados, e assim era a tradicional
procissão que terminava na igreja com o sermão e o beijo na imagem do Senhor Morto.
Os anos foram passando e graças ao espírito criativo do povo de nossa terra, no
intuito de fazer um espetáculo diferente e também que fosse de cunho religioso, em 1973
foi realizada a primeira encenação, sob a direção do incansável líder comunitário o Sr.
Agostinho Agrizzi.
A Encenação da Paixão e Morte de Cristo foi caindo no gosto da juventude e das
crianças, com os anos novos papéis foram introduzidos. No ano de 1976 arrastaram o
Cristo para ser pregado no alto do morro. Em 1977, o Cristo foi pregado no alto da
escadaria em frente a igreja.
Em toda a Paróquia, sempre foram animadas as festas, entre elas se destacam a
Festa da Penha, em Boa Esperança, São José Operário, em Fruteiras, sagrado Coração
de Jesus em Prosperidade, Imaculada Conceição em Vargem Alta, entre outras. A
tradicional Festa de São João Batista sempre realizada em Junho, desde os primeiros
tempos sempre foi muito animada.
Além das celebrações religiosas em homenagem ao Santo Padroeiro acontecia o
tradicional “Jongo”, animada cantoria e desafio que acontecia ao redor da fogueira, pelos
descendentes de escravos e tropeiros. Sempre fizeram parte das festas, quadrilhas,
barraquinhas, leilões de garrotes e de diversas prendas. Bailes e bebidas alcoólicas até
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os anos 60 eram proibidos pelos padres. Depois houve uma liberação e por último uma
decisão da Diocese, proibindo a venda de bebidas alcoólicas no recinto das igrejas.

FIGURA 66 - Instituto Salesiano Anchieta - Estação Ferroviária

FIGURA 67 - Desfile 07 de Setembro em 1970 - Procissão Centro de Vargem Alta

Entre os eventos tradicionais do Município de Vargem Alta, destaca-se o carnaval
como ponto forte de sua cultura, carnaval de rua com muitos foliões e desfile de blocos,
conservando características tradicionais, com marchinhas, sendo que as famílias tomam
parte, assim como os turistas que aqui passam este momento de descontração e lazer,
outro evento tradicional é a Festa de São João Batista em Jaciguá, há 85 anos acontece
no distrito de Jaciguá, no mês de agosto celebrando o folclore realizamos o Caipirão que
integra o trabalho de todas as festas juninas do município.
Os pontos altos da cultura Vargem-Altense são: o folclore e a música, seguido do
artesanato e a agroindústria. Dentro das tradições religiosas, as 47 comunidades realizam
as festas de seus padroeiros, assim como a padroeira do município, Nossa Senhora da
Imaculada Conceição. Eminentemente de católicos seguido de perto pelos evangélicos, a
população se mostra muito religiosa. As folias de Reis são tradicionais em diversas
comunidades com Prosperidade, Vila Maria e Córrego Alto, as bandas Marciais escolares
(FIGURA 67), estão se destacando também, fazendo um excelente trabalho com jovens e
adolescentes na cidade.
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4.7 - Visitação
O Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) define o ecoturismo como “... o
segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e
cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista
através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações
envolvidas”.
É interesse dos proprietários continuar desenvolvendo atividades de visitação com
objetivos turísticos, recreativos e educacionais. Vale salientar que na área da RPPN só é
permitida a realização de pesquisas e fiscalização.
A RPPN está inserida no Circuito das Águas e do Verde, além de sua
biodiversidade, nela encontramos belas cachoeiras e trilhas, em seus arredores
destacamos a linha férrea da Ferrovia Centro Atlântica, construída pelos ingleses em
1909 e a Cachoeira do Caiado, ponto turístico da região.

4.8 - Pesquisa e Monitoramento
A RPPN Mata da Serra está em uma região considerada de alta relevância para a
pesquisa científica. A parceria com instituições de ensino e pesquisa visando o acesso de
pesquisadores à área é bastante promissora no sentido de se atingir o objetivo de criação
da reserva. Todos os trabalhos realizados dentro dos limites da RPPN só ocorrem
mediante autorização dos seus proprietários, após preenchimento da “Ficha Cadastro de
Pesquisa” (ANEXO 02).
Trabalhos de Conclusão de Curso - TCCs estão sendo realizados na área,
pesquisas de diversos grupos de fauna também ocorreram, visando o diagnóstico
ambiental para a realização deste plano de manejo.
Principais Trabalhos realizados:
Projeto “Meu Ninho, Minha Vida” - Instalação e Monitoramento de Ninhos Artificiais
na Área da RPPN Mata da Serra no Município de Vargem Alta – ES
Situação: Em Andamento
Biólogo Responsável: Geraldino de Souza
Instituição: Habitatil Consultoria
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FIGURA 68 - Projeto Ninhos Artificiais - RPPN Mata da Serra - Vargem Alta - ES

Avaliação da Sobrevivência de Passeriformes Apreendidos em Relação a Dois
Métodos de Soltura na Natureza
Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Ciências Biológicas
Situação: Concluído
Autor: Ravel Rocon Zorzal
Instituição: UVV - Centro Universitário Vila Velha
Levantamento da Ordem Coleoptera da RPPN Mata da Serra, Vargem Alta - ES
Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Ciências Biológicas
Situação: Em Andamento
Autores: Eryka Silva Oliveira e João Victor de Sousa Barbosa
Instituição: Centro Universitário São Camilo - ES
Ictiofauna do Córrego São Benedito na RPPN Mata da Serra, Vargem Alta - ES
Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Ciências Biológicas
Situação: Em Andamento
Autores: Ricardo Nogueira da Silva, Victor Thiengo de Oliveira e Vinicius Borelli
Doriguetto
Instituição: Centro Universitário São Camilo - ES

4.9 - Ocorrência de Fogo
Dentro dos limites da RPPN e do sítio não há histórico de incêndios e também não
há atividades que a sua prática possa levar a algum incêndio florestal. Porém, a
propriedade possui estrada de acesso a outras residências próximas, havendo assim
tráfego de pessoas estranhas na área, entretanto, não há indícios de fogueiras realizadas
por estes ou mesmo comentários dos vizinhos sobre problemas semelhantes. No início de
2012, em uma propriedade vizinha ocorreu incêndio em uma área de pastagem e parte de
uma floresta secundária em estádio inicial de regeneração. O fogo não se alastrou para a
RPPN devido à distância e ação do Corpo de Bombeiros da cidade vizinha, Cachoeiro de
Itapemirim, pois o município não possui Brigada do Corpo de Bombeiros, de forma geral,
segundo dados do INCAPER, o risco de incêndio na região é pequeno (FIGURA 71).
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FIGURA 69 - Mapa de Ocorrência de Incêndio no ES - Fonte: CPTEC/INMET/INCAPER

4.10 - Sistema de Gestão
A administração da RPPN Mata da Serra será efetuada por um dos proprietários,
João Luiz Madureira Júnior, que exercerá a função de Gerente. A Ong Caminhadas e
Trilhas – Preserve, que em seu Estatuto prevê a Gestão da RPPN Mata da Serra tem
como seu Presidente o Proprietário João Luiz Madureira Jr. O gerente terá sob sua
responsabilidade o comando do quadro de funcionários da UC e será responsável pela
coordenação de suas ações. Porém, ele terá a competência de delegar algumas tarefas
para o outro proprietário, Luiz Renato Madureira, que também exercerá suas funções na
ausência do Gerente.
Caberá também à administração da RPPN o acompanhamento financeiro e
contábil, a compra de materiais e equipamentos, a construção de edificações e a
implantação e manutenção de infraestruturas, assim como a coordenação dos calendários
de visitação, de pesquisas e de oficinas.
Porém à medida que a capacidade financeira da RPPN for suficiente, a
administração tem como meta contratar um administrador independente, se possível em
parceria com alguma empresa, que poderá ter uma dedicação maior e acompanhamento
mais efetivo. Também pretende a formação de um Conselho Consultivo, com
componentes da ONG.
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4.11 - Pessoal
A RPPN não conta com funcionários fixos, pois não possui infraestruturas que
necessitem de manutenção, todo acompanhamento necessário é realizado pelos
funcionários do sítio.

4.12 - Formas de Cooperação
A principal forma de cooperação até o momento tem sido através de parceria com
universidades visando pesquisas e efetiva implementação da UC, bem como um maior
conhecimento acerca dos ecossistemas nela contidos.
Os resultados de projeto desenvolvidos na área como o Projeto “Meu Ninho, Minha
Vida” com instalação de ninhos artificiais, tem atraído a atenção da mídia na região,
sendo objeto de reportagens em TV e revistas de circulação no estado, o que sugere
ainda um grande potencial para atrair parceria com empresas privadas interessadas em
associar sua marca à conservação ambiental.

5 - CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE
5.1 - Infraestrutura
A área total da propriedade compreende 22,90 hectares, sendo que 14,54 Ha são
destinados à RPPN e 8,36 Ha ao sítio Recanto da Serra. O acesso de veículos é somente
até a área do sítio por estradas de terra em bom estado de conservação, para acessar as
trilhas da RPPN somente a cavalo ou através de caminhadas. Toda infraestrutura
existente na área está localizada dentro dos limites do sítio, onde temos um casarão de
dois andares, constituído na parte de cima por três quartos, banheiro, sala, cozinha e
copa, além de varanda equipada com fogão a lenha, forno, churrasqueira. Em frente à
varanda, existe um quiosque grande, equipado com mesas e espaço suficiente para
reuniões, confraternizações e festas. Na parte de baixo, possui um quarto, dois banheiros
e uma pequena copa/cozinha. Esta parte debaixo é muito utilizada por pesquisadores e
visitantes. Em volta da casa, os espaços são gramados, com campo de futebol e volley,
além de piscina de água natural. Possui um belo picadeiro para provas de cavalo quarto
de milha, com palco e quarto guarda volumes. Na parte de cima da estrada encontra-se a
área de serviços, com casa do caseiro, com dois quartos, sala e cozinha, além das baias
de cavalo, quarto guarda volume e curral. A área usada para pastagem e forragem para
os cavalos são cercadas e piquetadas. O picadeiro, quando há algum encontro ou
confraternização é usado para estacionamento, com espaço para 50 carros.
Na parte frontal à casa, há um espaço de 1.500 m2 que possui previsão de
construção de alojamentos, restaurante, cozinha industrial, banheiros e estrutura
suficiente para uma estimativa de 50 pessoas.
Já está implantado um sistema de recolhimento e separação do lixo sólido, com
lixeiras ecológicas.
Ao longo da rodovia que corta o município e das estradas de acesso à localidade
de São Benedito, estão instaladas várias placas informativas de como chegar a área do
sítio e da reserva. Novas placas de preservação e defesa ao meio ambiente estão
programadas para serem colocadas no entorno, com informação da Lei 9.605/98 e seu
art. 29, com telefones do IBAMA e Policia Ambiental.
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Dentro da propriedade, possui uma estrada de passagem em boas condições e
duas estradas de utilização interna, para segurança e via de animais, no caso, a criação
de cavalo quarto de milha.
O Sítio Recanto da Serra possui 04 funcionários, sendo dois voltados para a
criação e treinamento dos cavalos, um na alimentação dos animais e cuidados com o sítio
e uma na limpeza da casa dos proprietários. A estrutura simples, mas com conforto, com
um casarão antigo equipado com lareira, churrasqueira, fogão a lenha, piscina com água
natural, campo de futebol gramado, lagos e, ainda, criação de Cavalos Quarto de Milha
com aulas de equitação (FIGURAS 71e 72).
A paisagem leva você e sua família a uma perfeita integração com a natureza e a uma
paz interior (FIGURA 70).

FIGURA 70 - Atrativos Naturais Encontrados na RPPN Mata da Serra, Sítio Recanto da Serra e Entorno
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FIGURA 71 - Imagens Demonstrando Infraestrutura da Propriedade

FIGURA 72 - Imagem demonstrando Infraestrutura e Instalações do Sítio

5.2 - Equipamentos e Serviços
Na propriedade, a comunicação é feita através de linha telefônica instalada na
residência do caseiro e a energia elétrica disponibilizada na área é proveniente da
concessionária de energia que atua no município de Vargem Alta. A RPPN e o sítio não
possuem equipamentos e veículos para fiscalização da área. Várias pesquisas são
incentivadas, estudantes de universidades da região desenvolvem trabalhos de conclusão
de curso na área, onde é disponibilizado alojamento com toda infraestrutura para recebêlos, quarto com camas, cozinha com geladeira e fogão e banheiros equipados, além de
área para barracas.
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A estrutura da casa principal possui os equipamentos básicos de uma residência,
com dormitórios equipados, cozinha com todos os instrumentos equipamentos
necessários, TV com parabólica, DVD, som, rádio comunicador.
Possui material de primeiros socorros e equipamentos de proteção para os
caseiros, como: máscaras, lanternas, perneiras, facões, facas, etc. Também possui
ferramentas para utilização no serviço, como enxadas, pás, furadeiras, roçadeiras,
carrinho de mão, etc. Está sendo implantada uniformização para os funcionários.
Também incentivamos a visitação de escolas públicas e entidades de apoio a
criança, pessoa deficiente e idosos.
O sítio também é utilizado para aluguéis para temporada e finais de semana, e
ainda eventos.

5.3 - Recursos Financeiros
A Propriedade vem sendo mantida com recursos dos proprietários e parcerias com
empresas privadas. Uma empresa de plano de saúde disponibiliza o valor correspondente
a um salário mínimo mensal, este valor é renovado anualmente através de prestação de
contas da aplicação dos recursos. Outra parceria é com um viveiro de mudas da região,
que disponibiliza 100 mudas mensais de espécies nativas para recomposição da flora da
propriedade e também são cedidas a propriedades vizinhas.
Os proprietários gastam uma média de R$ 24.000,00 em salários com funcionários
e terceirizados, além de um valor estimado em R$ 6.000,00 em outras manutenções. O
valor recebido da parceria com a Unimed Sul Capixaba é todo aplicado em Projetos
Ambientais. Está sendo estudada a possibilidade de novas parcerias.

5.4 - Histórico do uso do solo
O uso das áreas do Sítio Recanto da Serra estão compreendidas entre áreas de
pastagem rotacionadas e pastagens manejadas (FIGURA 74), essas pastagens são para
a manutenção de alguns cavalos da raça Quarto de Milha e Árabe e algumas poucas
cabeças de gado, existem também áreas de APP ciliares que estão em recuperação,
atualmente essas áreas já apresentam uma cobertura vegetal com tipologia de floresta
secundária. São nessas áreas que estão incluídas as trilhas para os visitantes. Não há
outras culturas no sitio com exceção de um pequeno pomar.
Também possui uma baia para os cavalos, uma pista para treino dos animais, uma
casa para caseiro e um pequeno curral; além da casa dos proprietários, um pequeno
campo, uma piscina de águas naturais, estacionamento, alojamento para pesquisadores
situado embaixo da casa dos proprietários e uma área reservada para a construção de
um futuro alojamento para receber agroturistas e pesquisadores (FIGURA 76).
Existe também um pequeno curso de água com três pequenas quedas d’água e
uma trilha que margeia esse curso (FIGURA 75), essa área é coberta por uma vegetação
em estágio secundário e oferece uma visão privilegiada de atrativos naturais para os
visitantes. As imagens abaixo ilustram bem o uso do solo no sítio.
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Limites e Forma do Uso de Solo na Propriedade

FIGURA 73 - Limites da propriedade e da RPPN
Legenda:
Área da RPPN
Limite do Sítio
1 - Pasto Rotacionado
2 - Pasto Manejado
3 - Curral e Baias
4 - Caseiro
5 - Viveiro de soltura
6 - Pista de Treino
7 - Local para construção do alojamento
8 - Residência e alojamento para pesquisadores
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As fotos a seguir demonstram o uso do solo na propriedade.

FIGURA 74 - Pastagens Rotacionadas e Irrigadas no Sítio Recanto da Serra onde está inserida a RPPN Mata da Serra

FIGURA 75 - Imagens demonstrando Uma das Cachoeiras e Trilha da propriedade

FIGURA 76 - Imagem Geral do Uso de Solo na Propriedade
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O local recebe pesquisadores, universitários para aulas de campo (FIGURA 77) e
desenvolvimento de projetos de TCCs/Monografias, escolas para atividades de Educação
Ambiental e ambientalistas que se encantam com a beleza cênica do local. O local
também é utilizado para realização de encontros de empresas e para cursos (FIGURA
79), todas essas atividades são realizadas na área do sítio Recanto da Serra.

FIGURA 77 - Atividades realizadas no Sítio - Aulas de Campo

FIGURA 78 - Atividades realizadas no Sítio - Aulas de Equitação

FIGURA 79 - Atividades realizadas no Sítio - Curso de Manejo de Fauna - Molde de Pegadas e Pitfall
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A Propriedade é cadastrada no IBAMA como Área de Soltura e Monitoramento de
Animais Silvestres - AMAS através do Processo 02009.000668/2011-63 (FIGURA 80),
entretanto, a estrutura do local é para receber somente espécies de aves. O local recebe
espécies provenientes do CEREIAS (Centro de Reintrodução de Animais Selvagens),
apreendidas pelo IBAMA e Polícia Ambiental. Os viveiros de aclimatação estão instalados
dentro da área do sítio e quando ocorrem solturas na área (FIGURA 80), elas são
acompanhadas pelos Biólogos responsáveis pela área, pelos proprietários, escolas e
órgãos como IBAMA e Polícia Ambiental, estes, por sinal, são parceiros na fiscalização da
área, que devido às solturas, sofre pressão de caça ilegal.

FIGURA 80 – Imagens demonstrando a propriedade como Área de Soltura e Monitoramento e Viveiro de Aclimatação

FIGURA 81 – Imagens demonstrando Soltura de Aves

Outra atividade desenvolvida na área é a criação de cavalos, utilizados pelo
proprietário em competições e aulas de equitação (FIGURA 78). O local onde ocorrem as
aulas e treinamentos dos cavalos, bem como os pastos de alimentação dos animais,
pertence ao sítio Recanto da Serra.
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6 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DO ENTORNO
6.1 - Distribuição Demográfica por Faixa Etária, Sexo e Situação de Domicílio
Apresenta-se, a seguir (TABELA 12), os números relativos às características da
população do município de Vargem Alta - ES, com base no censo demográfico de 2010
disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
TABELA 12 - Características da População de Vargem Alta - ES, segundo Censo
Demográfico IBGE/2010.
Características da População - Censo Demográfico IBGE/2010
Situação Domicílio / Sexo
Homem

Mulher

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Habitantes
Faixa Etária

População 0 a 4 anos

319

461

234

432

1.446

População 5 a 9 anos

262

530

234

548

1.574

População 10 a 14 anos

306

640

305

537

1.788

População 15 a 19 anos

289

539

274

554

1.656

População 20 a 24 anos

324

525

293

513

1.655

População 25 a 29 anos

320

532

320

487

1.659

População 30 a 39 anos

426

1.003

574

896

2.899

População 40 a 49 anos

510

912

469

761

2.652

População 50 a 59 anos

338

658

278

567

1.841

População 60 a 69 anos

177

325

200

322

1.024
935

Faixa Etária

População 70 anos ou mais

Total

121

309

150

355

3.392

6.434

3.331

5.972

9.826

9.303

19.129

Apurando os dados do censo demográfico, nota-se que no Município de Vargem
Alta há predominância do sexo masculino em quase todas as faixas etárias, a população
feminina é maior na faixa de 30 a 39 anos e acima de 60 anos. Um dado interessante é
que no período da adolescência, de 15 a 19 anos, o número de homens e mulheres são
iguais.

6.2 - Educação
Segundo informações da Secretaria Municipal de Educação de Vargem Alta, há no
município 31 escolas municipais, assim distribuídas: 07 oferecem apenas educação
infantil, 11 escolas possuem somente as cinco primeiras séries do ensino fundamental, 08
com educação infantil e as cinco primeiras séries do ensino fundamental, 04 oferecem
educação infantil e ensino fundamental completo, sendo que uma delas possui também
educação de jovens e adultos (EJA), 01 escola com ensino fundamental completo e
educação para jovens e adultos.
De acordo com a SEDU - Secretaria de Educação do Estado do Esp. Santo, o
Município de Vargem Alta possui três escolas estaduais, sendo que duas oferecem ensino
fundamental e médio e uma dispõe de turmas somente do ensino médio.
O município possui um Polo de CEAD - Centro de Educação a Distância do
Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), onde são ofertados os cursos de Educação
Profissional e Tecnológica, Gestão Pública Municipal e TADS - Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas.
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6.3 - Saúde
O Município de Vargem Alta possui 49 comunidades, sendo 11 urbanas e 38 rurais,
segundo dados do Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB (2010).
Possui 100% de cobertura da Estratégia Saúde da Família - ESF com a seguinte
conformação da rede de Atenção: Seis Unidades Básicas Saúde da Família tipo 1 (01
equipe); uma Unidade Básica Saúde da Família tipo 2 (02 equipes). Além das Unidades, a
ESF conta com 09 pontos de apoio, sendo utilizados para desenvolvimento das atividades
nas comunidades e há ainda, outros 07 pontos de apoio em construção, em algumas
comunidades os atendimentos ocorrem em escolas e salões de igrejas.
A estrutura de atendimento privado em saúde no município conta com: 01
Laboratório de Análises Clínicas, 03 Postos de coleta de Laboratório de Análises Clínicas,
09 Farmácias comerciais, 01 Farmácia de manipulação, 09 Consultórios odontológicos,
02 Policlínicas.
Segundo dados do SIAB, 5,69% da população Vargem-Altense possuem algum
tipo de Plano de Saúde, sendo, portanto, 94,31% da população dependente do SUS Serviço Único de Saúde, o que está bem acima do parâmetro estipulado para o Esp.
Santo, que é de 60 a 80%.

6.4 - Histórico do uso do Solo no Entorno da Propriedade
Segundo informações de Rodrigues 2004, em sua obra “A Formação das Estradas
de Ferro no Rio de Janeiro, o resgate de sua memória”, o inicio da exploração da área
onde hoje se situa a RPPN Mata da Serra, na localidade de São Benedito, se deu com a
abertura da estrada de ferro Leopoldina Railway em 1907, com a assinatura do decreto de
Nº 6456 em 22 de Abril deste ano, este decreto aprovava o plano de ligação entre os
estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. A área onde hoje se situa a
RPPN e todo seu entorno foi alvo da exploração de madeira de lei para a construção dos
dormentes da estrada de ferro, chegando a ser construída neste período uma serraria
movida a água situada às margens do Córrego São Benedito, próximo à linha férrea,
ainda restam ruínas desta serraria. A linha de ferro hoje ainda funciona, mas apenas para
transporte de cargas (FIGURA 83). As fotos abaixo demonstram as ruínas da serraria e
obras da linha de ferro.

FIGURA 82 - Ruínas da Serraria Implantada para o Desdobramento das Madeiras de Lei para Dormentes e Ponte construída
em 1909. Distantes a aproximadamente 4km da RPPN Mata da Serra.
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FIGURA 83 - Ruínas da Antiga Estação de Guiomar, esta era a Estação mais próxima da RPPN e Antiga Estação de Vargem
Alta.

Depois da derrubada das matas para a exploração de madeira iniciou-se o plantio
de café que contribuiu ainda mais para a destruição das matas nativas. Atualmente a área
em questão e seu entorno são ocupadas principalmente por pastagens mal cuidadas, com
poucas cabeças de gado, e sem manejo; com exceção das áreas de pastagens dentro da
propriedade onde está inserida a RPPN Mata da Serra, que mantém os pastos em
sistema de rotacionamento e implantou caixas secas para redução de processos erosivos,
servindo assim de exemplo para as propriedades vizinhas.
Conforme demonstram as figuras 86, 87 e 88, atualmente a área do entorno é
ocupada principalmente por áreas de mata, pastagens mal cuidadas, com poucas
cabeças de gado e áreas de lavoura abandonadas. Entre as outras atividades agrícolas
do entorno estão o plantio de eucalipto, pequenas lavouras de palmitos, criação de
pequenos animais, hortas e pomares. Ainda há também a ocorrência de lavouras de café
produtivas nas áreas de entorno. As duas imagens (FIGURAS 84 e 85) abaixo
apresentadas formam um mapa onde pode-se ver a ocupação e o uso do solo ao norte,
ao sul e no entorno da propriedade.
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FIGURA 84 - Mapa de ocupação e o uso do solo ao norte
Legenda:
Área da RPPN Mata da Serra
Área do Sitio Recanto da Serra
Plantios de Eucalipto
FMBP - Floresta Montana Bem Preservada
CAP - Capoeira (Estágio inicial de regeneração)
P - Pastagem
P.A - Pasto Abandonado
P.R - Pasto Rotacionado
P.M - Pasto com Manejo
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FIGURA 85 - Mapa de ocupação ao sul e entorno da propriedade
Legenda:
Área da RPPN Mata da Serra
Área do Sitio Recanto da Serra
FMBP - Floresta Montana Bem Preservada
CAP - Capoeira (Estágio inicial de regeneração)
P - Pastagem
P.A - Pasto Abandonado
P.R - Pasto Rotacionado
P.M - Pasto com Manejo
L. C. A - Lavoura de Café Abandonada

FIGURA 86 - Plantio de Palmito no Entorno da Propriedade - Lavoura de Café Abandonada na Área de Entorno
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FIGURA 87 - Capoeira em Formação em Área de Entorno - Cultivo de Café e Eucalipto em Área de Entorno

FIGURA 88 - Áreas do Entorno, notar pastagem utilizada nas margens do córrego e pastagem abandonada no declive. Notar
formação de capoeira

6.5 - Atividades e Ações no Entorno da Propriedade que Oferecem Riscos
Entre os vários usos do solo existentes na área do entorno a que mais oferece
ameaça é a exploração de uma jazida de saibro (FIGURA 89) que existe no entorno da
propriedade, essa jazida traz consequências danosas, principalmente a um curso d’água
que encontra-se com o pequeno córrego da RPPN, já fora de seus limites, que formam o
Córrego São Benedito; o principal impacto é o assoreamento já que a jazida é muito
próxima das margens do corpo hídrico, mas graças à interferência do IBAMA, esta jazida
está interditada, aguardando possível licenciamento ambiental. Mesmo que o proprietário
consiga licenciá-la, um Plano de Controle Ambiental será feito onde ações quanto à
proteção do referido córrego e também a manutenção das estradas com a implantação de
caixas secas, e a recuperação da área ciliar deverão ser contempladas neste plano.
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FIGURA 89 - Imagem da Jazida de Saibro existente no Entorno

Outro ponto preocupante é o uso de agrotóxicos como Roundup e Tordon pelos
agricultores do entorno, o que também já vem sendo reduzido com as ações de educação
ambiental feitas na RPPN e por uma maior vigilância dos órgãos ambientais parceiros e
de ambientalistas; somente o fato da existência da unidade, muitas ações impactantes
estão reduzindo, já que um número maior de autoridades ambientais e ambientalistas
passaram a frequentar a área bem como a visitação de alunos do ensino médio e de
faculdades da região.
A caça é outra ameaça, pois existe uma cultura de caça a algumas espécies
existentes na região, entre as espécies mais visadas estão a paca, o tatu e a jacupemba.
Existe também caça a pássaros canoros como trinca-ferros, sabiás, canários da terra e
coleiros. Mas já é sentida uma redução no número de caçadores devido às ações de
fiscalização e de educação ambiental feitas na RPPN e em seu entorno.

7 - POSSIBILIDADES DE CONECTIVIDADE
Corredores ecológicos, também conhecidos como corredores de biodiversidade,
são faixas de vegetação que ligam fragmentos florestais, esses fragmentos podem ser ou
não unidades de conservação. Normalmente essas áreas estão separadas por atividades
antrópicas como pastagens, plantações, rodovias etc. Essa fragmentação da floresta
dificulta o fluxo gênico gerando alto índice de endogamia reduzindo assim a variabilidade
genética, isso é um risco para a manutenção das espécies.
A RPPN Mata da Serra está a uma distância de 4.500 metros de uma ARIE
Municipal Jequitibá (FIGURA 90), que foi criada através do Decreto Municipal N° 123/07,
essa unidade é uma pequena área cortada pelo Rio Fruteiras, já existe uma cobertura
florestal composta de trechos bem preservados e capoeiras ligando a RPPN Mata da
Serra a esta ARIE como pode ser visto na imagem abaixo.
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FIGURA 90 - Demonstração da Distância e a Cobertura Florestal entre as RPPN e a ARIE Jequitibá (Geobases online).

A outra unidade mais próxima é o Parque Estadual da Pedra Azul a 22 KM de
distância, a foto abaixo demonstra o estado da vegetação entre as duas áreas, existe
também uma cobertura florestal significativa. Não existem mais unidades na proximidade
da RPPN Mata da Serra e a mesma possui conectividade florestal com os fragmentos
adjacentes, servindo de um ótimo local de passagem para a fauna local, este é um dos
motivos da RPPN ter se tornado uma Área de Soltura e Monitoramento de Animais
silvestres - AMAS, registrada no IBAMA através do processo N° 02009.000668/2011-63.
A imagem a seguir demonstra a distância e a cobertura florestal entre a RPPN Mata da
Serra e o Parque Estadual da Pedra Azul.
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FIGURA 91 - Demonstração da Distância e a Cobertura Florestal entre a RPPN e o Parque Estadual Pedra Azul (Geobases
online).

Trabalhos de conscientização da necessidade de criação de novas RPPNs vêm
sendo feitos junto aos proprietários do entorno da Mata da Serra através de reuniões com
a comunidade, cursos e palestras.

8 - DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA
A RPPN Mata da Serra faz parte de uma região de importância histórica para o
estado, já que está inserida em uma área de expansão da colonização serrana do Espírito
Santo. Haja vista as ruínas da primeira serraria na região para o desdobramento de toras
para a produção de dormentes da estrada de ferro Leopoldina, isso já no ano de 1808,
como já demonstrado neste documento no tópico “caracterização do entorno”. Isso
facilitou a colonização da área, sendo essa ocupada por imigrantes italianos.
Atualmente seu entorno se caracteriza por um mosaico de usos do solo como
demonstra o item referente à ocupação da área do entorno neste documento, a RPPN
Mata da Serra oferece refúgio e área de reprodução e conectividade para diversas
espécies da fauna, além de um ótimo local para o desenvolvimento de práticas
sustentáveis de agricultura, agroturismo e educação ambiental; levando novas ideias e
novas formas de se tratar o meio ambiente para a população de seu entorno através
reuniões e contatos com pesquisadores e universitários de outras cidades e estados com
a comunidade local.
A RPPN está inserida no bioma Mata Atlântica, sendo classificado por Veloso et al.
(1991) como Floresta Ombrófila Densa (Floresta Pluvial Tropical). Na área em questão
são encontradas três formações: Floresta Ombrófila Densa Montana, Floresta Ombrófila
Densa de Solos Aluviais e Comunidades Aluviais. A formação Montana encontra-se em
altitudes entre os 500 e 1500 metros, sendo a estrutura florestal de dossel uniforme, com
indivíduos que podem chegar aos 20 metros. Essa formação é representada por ecótipos
relativamente finos com cascas grossas e rugosas (IBGE, 1992).
A RPPN Mata da Serra abriga uma diversidade de espécies de nossa fauna, entre
os grupos de fauna existentes foram pesquisados os grupos: Herpetofauna, avifauna,
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mastofauna, ainda está em andamento os estudos referentes a ictiofauna nas áreas da
RPPN e entorno. Referente a herpetofauna foram encontradas 11 espécies de anfíbios
pertencentes a ordem Anura. Foram identificadas três espécies bioindicadoras de
qualidade ambiental no local do estudo, são elas: Haddadus binotatus, Ischnocnema
guentheri e Proceratophrys boiei, segundo (Izecksohn e Carvalho-e-silva, 2010 e (Haddad
et al, 2009) essas espécies são estritamente florestais. Em relação às espécies
endêmicas da Mata Atlântica (IEMA, 2008), foram encontradas 09 espécies, sendo estas
Dendropsophus bipunctatus, D. decipiens, Hypsiboas pardalis, Hypsiboas faber, Scinax
alter, Haddadus binotatus, Ischnocnema guentheri, Proceratophrys boiei e Rhinella
crucifer.
Ainda no grupo Herpetofauna, foram encontradas 15 espécies de répteis,
pertencentes às ordens Squamata e Testudines. Os indivíduos foram distribuídos em dez
famílias e 14 gêneros. Foi identificada uma espécie ameaçada de extinção na área. A
espécie Hydromedusa maximiliani, também conhecida como cágado-pescoço-de-cobra, é
considerada como quase ameaçada (NT) pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos naturais Renováveis (MMA, 2003) de acordo com as categorias e critérios da
União Mundial para a Conservação da Natureza (IUCN, 2006) e foi classificada como
“vulnerável” para o estado do Espírito Santo (IPEMA, 2007). Ela também é considerada
como bioindicadora de qualidade ambiental. Ao todo foram encontradas sete espécies
endêmicas da Mata Atlântica de acordo com o Instituto Estadual de Meio Ambienta e
Recursos Hídricos (IEMA), sendo estas, Gymnodactylus darwinii, Chironius bicarinatus,
Xenodon neuwiedii, Bothropoides jararaca, Bothrops jararacussu, Micrurus corallinus e
Hydromedusa maximiliani.
Referente ao grupo das aves foram registradas 112 espécies ao todo, sendo que
desse total 35 são endêmicas de Mata Atlântica e 08 estão citadas na lista de espécies
ameaçadas de extinção, 03 na Lista Estadual, 01 espécie na Lista Nacional e 06 na Lista
IUCN, sendo que a única espécie comum nas 03 listas é o Pixoxó/Catatau (Sporophila
frontalis). O registro da araponga (Procnias nudicollis) é um indicador da qualidade do
ambiente, pois é uma espécie somente encontrada em florestas bem preservadas.
No tocante a mastofauna, foram encontradas 14 espécies de mamíferos não
voadores distribuídas em 05 ordens e 11 famílias. Destaque para as 03 espécies de
primatas, onde todas são endêmicas do Bioma Mata Atlântica e estão inseridas no Plano
de Ação Nacional para a Conservação dos Mamíferos da Mata Atlântica Central aprovado
por meio da Portaria Nº 134 de 23/12/2010 do ICMBio Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade. Callithrix flaviceps: Encontra-se Em Perigo (EN) (Lista
MMA, 2008), esta espécie será utilizada como espécie bandeira da RPPN Mata da Serra.
Alouatta guariba: Encontra-se Criticamente em Perigo (CR) (Lista MMA, 2008). Callicebus
sp.: Encontra-se como Vulnerável (VU) (Lista MMA, 2008). Outro registro importante foi
da jaguatirica (Leopardus pardalis) que encontra-se com status de Vulnerável (VU) na
lista de espécies ameaçadas (MMA, 2008).
Os resultados obtidos com os estudos realizados até o momento são suficientes
para comprovar a importância da área como local de preservação e conectividade da
fauna local além de um espaço para difusão de práticas sustentáveis para a população de
seu entorno.
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PARTE C - PLANEJAMENTO
9 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE MANEJO
- Preservar remanescentes florestais de Floresta Ombrófila Montana e promover a
conectividade da RPPN e outros fragmentos florestais da região para garantir a
variabilidade genética e perpetuação das espécies;
- Proteger as espécies da fauna ameaçadas de extinção registradas na área da RPPN,
em especial: Mico-de-serra (Callithrix flaviceps), Bugio/barbado (Alouatta guariba), Guigó
(Callicebus sp.), Jaguatirica (Leopardus pardalis) e o cágado-pescoço-de-cobra
(Hydromedusa maximiliani).
- Garantir a proteção das espécies endêmicas do bioma Mata Atlântica e espécies
cinegéticas, principalmente, paca, tatu, jacu;
- Viabilizar a proteção das espécies visadas para o tráfico, como por exemplo: trinca-ferro,
coleiros, catatau e psittacídeos em geral através de parcerias com órgãos de fiscalização
como polícia ambiental e IBAMA;
- Servir como um banco genético “in situ” e área de dispersão de espécies para outros
fragmentos florestais;
- Integrar a RPPN com as comunidades e localidades do seu entorno visando minimizar
conflitos e aumentar ações de preservação;
- Sensibilizar visitantes quanto à vulnerabilidade e importância dos ecossistemas;
- Proporcionar segurança aos visitantes, funcionários e pesquisadores na área da RPPN;
- Recuperar e preservar os recursos edáficos da área da RPPN.

9.1 - Zoneamento
Com base no objetivo de criação de uma RPPN que é a conservação da
diversidade biológica e em sua utilização permitida somente para pesquisa e visitação,
será definido zoneamento das áreas segundo suas características e potencialidades
identificadas durante o seu diagnóstico.
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FIGURA 92 - Indicação dos limites das zonas que compõem a RPPN Mata da Serra.

Zona Silvestre
Zona de Proteção
Zona de Recuperação

9.1.1 - Zona Silvestre
Área com tipologia de mata em melhor estágio de conservação, nesta importante
área da RPPN ocorrem espécies ameaçadas de extinção como o Mico-de-serra (Callithrix
flaviceps), Bugio/barbado (Alouatta guariba), Guigó (Callicebus sp.), Jaguatirica
(Leopardus pardalis) e o cágado-pescoço-de-cobra (Hydromedusa maximiliani) - Área
destinada somente à pesquisa e fiscalização.

Objetivos
- Proteger a biodiversidade local, com ênfase nas espécies ameaçadas de extinção;
- Proteger as nascentes existentes na RPPN;
- Possibilitar atividades de pesquisa científica que forneçam informações para ampliar o
conhecimento sobre os recursos naturais da RPPN;
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Normas de Uso
- As atividades permitidas nesta zona são a fiscalização e a pesquisa, desde que não
afete a estrutura e dinâmica das espécies, populações e comunidades biológicas e
deverão ser previamente autorizadas pelos proprietários;
- Não será permitida a visitação pública;
- Capturas e Coletas de material biológico somente serão realizadas com autorização
prévia dos órgãos competentes;
- O uso de trilhas somente poderá ocorrer com a mínima intervenção possível, seja para
fins de fiscalização, pesquisa ou monitoramento, e sempre com autorização prévia dos
proprietários da RPPN;
- As trilhas deverão ser sinalizadas com pequenas placas, com adesivos refletores, de
modo a auxiliar as pessoas que precisem transitar na área à noite,
- Será obrigatório o uso dos equipamentos de segurança indicados pela UC e o
cumprimento das normas estabelecidas pela equipe técnica.

9.1.2 - Zona de Proteção
- Áreas com grau mínimo de intervenção humana. Nessas áreas irão ocorrer pesquisas,
estudos, monitoramentos e fiscalização. Serão feitas obras de infraestrutura como torres
de observação, aceiros e trilhas de fiscalização.

Objetivos
- Criar uma zona tampão para a Zona Silvestre da RPPN;
- Viabilizar a construção de torres de observação;
- Implantar trilhas para viabilizar a fiscalização e proteção da vida silvestre.

Normas de Uso
- Nesta zona só serão permitidas atividades de fiscalização e pesquisa científica desde
que previamente autorizadas pelos proprietários;
- Capturas e coletas de material biológico somente serão realizadas com autorização
prévia dos órgãos competentes;
- O uso de trilhas somente poderá ocorrer com a mínima intervenção possível, sinalizadas
com pequenas placas, com adesivos refletores, de modo a auxiliar as pessoas que
precisem transitar na área à noite;
- Será obrigatório o uso dos equipamentos de segurança indicados pela UC e o
cumprimento das normas estabelecidas pela equipe técnica.

9.1.3 - Zona de Recuperação
- São áreas com significativo grau de alteração com áreas acima de 45º e atualmente com
pastagens mal cuidadas ou eucaliptos;
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Objetivos
- Recuperar as características do ambiente, mais assemelhada possível à mata original;
- Contribuir para o enriquecimento da biodiversidade e assim recuperar a forma e demais
funções da vegetação anteriormente suprimida.

Normas de Uso
- A recuperação será realizada de forma induzida, feita a partir da indicação de pesquisas
e estudos;
- Visitação permitida, desde que não interfira na recuperação;
- A fiscalização nesta zona será permanente e sistemática;
- A abertura de trilhas só será permitida, se necessárias nos casos de resgate, combate a
incêndios e outras atividades consideradas imprescindíveis para a proteção dessa zona;
- As zonas de visitação e zona de administração não foram demarcadas, pois essas
atividades irão ocorrer em áreas do sítio que não estão dentro da área da RPPN.

10 - PROGRAMAS DE MANEJO
O Programa de Manejo define todas as atividades desenvolvidas e ações a serem
implementadas na área da RPPN, na propriedade e no seu entorno. Tais ações poderão
ser desenvolvidas para uma determinada zona ou para a reserva como um todo. Para
simplificar o plano de manejo foram definidos programas temáticos que serão adotados
conforme o uso pretendido pela UC.

10.1 - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO
Este programa tem como objetivo orientar ações necessárias quanto à contratação
de pessoal, capacitação e segurança, procedimentos contábeis, registros, relatórios
diversos, acervo fotográfico, visitação direcionada à educação ambiental que se pretende
desenvolver na RPPN e organização de documentos e rotinas de serviços
administrativos.
Espera-se que com este programa também haja um envolvimento maior com a
comunidade do entorno imediato. Bem como estabelecer parcerias com organizações
públicas e privadas, necessárias para o melhor desenvolvimento das atividades dentro da
RPPN e Propriedade. Também são esperadas atividades voltadas para a implementação
de obras de infraestrutura e de monitoramento de todos os programas a serem
desenvolvidos na RPPN, já que estes dependerão de custos, equipamentos de pesquisa
e cronogramas para o desenvolvimento das atividades.

10.1.1 - Resultados Esperados
- Parceria com a prefeitura municipal para manutenção e preservação das estradas de
acesso à localidade de São Benedito;
- Situação contábil em dia;
- Placas de identificação e advertência instaladas;
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- Participação em congressos e eventos por parte de estudantes, divulgando a RPPN e
pesquisas desenvolvidas na reserva;
- Construção das instalações citadas para cada zona implementadas dentro das normas;
- Parcerias com instituições para desenvolvimento de pesquisas na área;
- Documentação organizada e acessível para consulta;
- Incentivo de práticas sustentáveis nas propriedades rurais vizinhas (leis ambientais,
agroecologia e uso correto dos recursos naturais);
- Recuperação de áreas degradadas;
- Monitoramento e erradicação das espécies exóticas dentro da RPPN;
- Realização de atividades de educação ambiental com comunidades e escolas do
entorno;
- Manutenção da qualidade dos recursos hídricos e do solo através do correto
gerenciamento de resíduos.

10.1.2 - Atividades
- Realizar parcerias com instituições públicas e privadas visando manutenção das
estradas de acesso e realização de obras na RPPN;
- Organizar as atividades administrativas/financeiras e registros contábeis;
- Instalar placas de identificação da RPPN, com o seu nome, número da portaria de
reconhecimento e tamanho da área na entrada da propriedade e placas de indicação de
localização da reserva ao longo das rodovias e estradas de acesso à RPPN, bem como
placas de advertência contra atividades de caça na região;
- Estimular a participação de estudantes de graduação em congressos, seminários
visando divulgação de pesquisas realizadas na RPPN;
- Implementar a construção de instalações na área da RPPN;
- Viabilizar convênios com instituições de pesquisa e universidades, no desenvolvimento
de projetos e pesquisas científicas;
- Organizar os documentos em pastas e arquivos na sede da propriedade e manter
disponível uma cópia do plano de manejo para consulta;
- Promover encontros com líderes comunitários do entorno visando incentivo a aplicação
de práticas sustentáveis e seus benefícios;
- Recuperar e reflorestar as áreas na propriedade que contornam a RPPN, criando uma
zona tampão para a zona silvestre;
- Desenvolver atividades de educação ambiental no entorno imediato e nas escolas;
- Evitar contaminação da água e do solo através de manejo adequado dos resíduos
sólidos.

10.1.3 - Normas
- As parcerias com instituições de pesquisa e universidades serão autorizadas pelos
proprietários mediante apresentação de projetos e após análise de viabilidade dos
mesmos;
- A recuperação e revegetação das áreas serão realizadas através de parcerias com
órgãos ambientais do estado (IEMA) e município (Secretaria de Meio Ambiente). Vale
salientar que algumas áreas já estão sendo recuperadas mediante condicionantes de
licenças ambientais de empresas da região.
- Toda documentação relacionada à RPPN, bem como autorizações e resultados de
pesquisas deverão ter cópias arquivadas na sede do sítio.
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10.2 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Este programa visa proteger o patrimônio, os ecossistemas e a biodiversidade da
reserva e contribuir para a preservação do entorno da RPPN Mata da Serra.
Para prevenir riscos de acidentes e proporcionar segurança aos pesquisadores,
visitantes e funcionários, serão realizados cursos e oficinas voltados para capacitação dos
funcionários, com ênfase em técnicas primeiros socorros, combate a incêndios florestais,
resgate e primeiros socorros.
Serão formalizadas metodologias com instruções específicas à equipe para coibir
qualquer ação de coleta de espécies da flora e fauna da UC. Essa atividade só poderá
ocorrer com fins científicos justificados e se autorizada por órgão ambiental competente.
Devido ao fato da reserva ser área de soltura de animais silvestres, são constantes
as invasões por parte de caçadores, fazendo-se necessária a implantação de um sistema
contínuo de vigilância e proteção à RPPN.
Visto que as principais ameaças de incêndios são provocadas por práticas de
manejo de pastagem que se utilizam do fogo como ferramenta, o diálogo com os
proprietários vizinhos e a apresentação de alternativas são importantes instrumentos de
combate e conscientização.

10.2.1 - Resultados esperados
- Capacitação dos funcionários;
- Redução da captura clandestina de espécimes de fauna na RPPN;
- Conscientização dos visitantes e moradores do entorno sobre o auxílio na proteção da
RPPN e de sua biodiversidade;
- Redução da perda de ecossistemas dentro e no entorno da RPPN em função de
incêndios.

10.2.2 - Atividades
- Instalar torres de controle e fiscalização em pontos estratégicos e vigilância eletrônica
com sistema remoto de gravação de imagens;
- Capacitar os funcionários, valorizando as técnicas de primeiros socorros e resgate e
combate a incêndios florestais;
- Confeccionar aceiros nas áreas com maior ocorrência/ risco de incêndios;
- Fixar placas de advertência contra a caça nos limites da RPPN e nas vias de acesso;
- Realizar o cercamento de toda a propriedade, incluindo o sítio e a RPPN;
- Funcionários da RPPN realizarão rondas periódicas na área, em busca de indícios de
infração;
- Firmar parceria com Polícia Ambiental e órgãos de fiscalização;
- Disponibilizar equipamentos de proteção individual para pesquisadores, visitantes e
funcionários;
- Estabelecer manutenção dos equipamentos de primeiros socorros;
- Realizar manutenção das vias de acesso à RPPN;
- Monitorar ocorrência de acidentes na RPPN.
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10.2.3 - Normas
- Os funcionários da RPPN não devem abordar os infratores, caso os encontrem. Nessas
situações devem encaminhar as denúncias aos órgãos competentes, para que sejam
tomadas as medidas cabíveis;
- Os aceiros devem ser colocados preferencialmente em áreas já degradadas com
ocorrência de gramíneas, aproveitando, sempre que possível as ruas e trilhas já
existentes.

10.3 - PROGRAMA DE PESQUISA E MONITORAMENTO
O conhecimento científico é uma das principais ferramentas para o
estabelecimento das ações de manejo e para o cumprimento dos objetivos de criação de
uma unidade de conservação.
Este programa objetiva avançar os próprios estudos até então realizados,
aprofundando os conhecimentos sobre a biodiversidade da RPPN, realizando,
estimulando e apoiando a pesquisa científica.
O monitoramento das espécies dos grupos de fauna já estudados que ocorrem na
RPPN também será contemplado neste programa, bem como das espécies provenientes
de soltura. Este acompanhamento se faz necessário como forma de diagnosticar se a
visitação realizada na área do sítio influencia na biota da RPPN e se as espécies soltas
na área estão se estabelecendo e interagindo com as espécies nativas ou se estão sendo
novamente caçadas.

10.3.1 - Resultados esperados
- Conhecer os impactos da visitação sobre a biota da RPPN;
- Diagnosticar o efeito das espécies provenientes de soltura sobre a fauna e flora local;
- Possibilidade de registro de espécies endêmicas e ameaçadas;
- Conhecimento de outros grupos de fauna não estudados na elaboração do plano de
manejo;
- Estudo da flora da RPPN;
- Diagnosticar se as espécies provenientes de soltura estão sendo novamente capturadas
pelos moradores do entorno;
- Utilização das áreas recuperadas pela fauna local.

10.3.2 - Atividades
- Identificar áreas com potencial para pesquisas;
- Analisar os impactos das visitações sobre a biota local;
- Estudo nas áreas recuperadas com ênfase nos grupos de fauna, verificando a utilização
e eficiência dessas áreas como corredor para esses grupos;
- Viabilizar a permanência de pesquisadores e estudantes durante atividades de ensino e
pesquisa;
- Adquirir móveis e eletrodomésticos para o alojamento dos pesquisadores;
- Certificar que os pesquisadores apresentam licenças ambientais necessárias;
- Formalizar parcerias com instituições de pesquisa e fomento;
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- Mediante autorização prévia do pesquisador, divulgar em eventos os resultados obtidos
com as pesquisas científicas realizadas na área;
- Realizar pesquisas específicas para cada espécie indicada como ameaçada de extinção
ou endêmica do bioma mata atlântica;
- Avaliar periodicamente a diversidade da fauna local através de inventários com objetivo
de registrar novas espécies.

10.3.3 - Normas
- Início das pesquisas somente após preenchimento da ficha de cadastro devidamente
assinada pelo Proprietário da RPPN Mata da Serra;
- As pesquisas científicas somente terão início após autorização do SISBIO para coleta e
captura de espécies da fauna e flora silvestre;
- O pesquisador deverá estar cadastrado em alguma instituição de ensino, pesquisa e/ou
extensão;
- Será realizado um Termo de Cooperação Técnica entre os proprietários e o pesquisador
a fim de especificar atividades que estejam dentro dos objetivos específicos de
conservação da área e de cronogramas definidos por ambas as partes;
- Após a conclusão da pesquisa proposta na ficha de cadastro, os autores e a Instituição
parceira deverão ceder uma cópia do trabalho impresso/encadernado e em meio digital ao
proprietário da RPPN Mata da Serra, bem como autorizar a utilização de imagens, textos
e resultados obtidos a critério dos proprietários, cabendo a estes, dar os devidos créditos
aos autores (Anexo 14.2).

10.4 - PROGRAMA DE VISITAÇÃO
A visitação em RPPNs representa uma oportunidade para geração de renda, troca
de conhecimento e educação ambiental. Porém, na área da RPPN Mata da Serra não
haverá visitação pública, somente para pesquisadores e ações de fiscalização.
Segundo o estabelecido no zoneamento deste projeto, a visitação continuará
ocorrendo somente nas trilhas do sítio Recanto da Serra que margeiam o córrego e as
cachoeiras e contornam a área da RPPN.
O objetivo desse programa é a conscientização dos visitantes em relação a
preservação da natureza e captação de recursos para complementação da renda da
propriedade.

10.4.1 - Resultados esperados
- Visitação ordenada que resulte numa grande mudança comportamental em relação à
natureza.

10.4.2 - Atividades
- Viabilizar captação de recursos financeiros com parceiros, a construção de um centro de
visitantes, que contará com auditório para palestras e alojamentos para pesquisadores e
turistas;
- Elaborar projetos específicos para a implantação da visitação na área;
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- Aplicar metodologias existentes para determinação da capacidade de carga das trilhas
da área;
- Instalação de placas orientativas nas trilhas;
- Realizar manutenção das trilhas;
- Realizar estudos de impacto da visitação sobre a fauna e a flora a médio e longo prazo,
buscando não acentuar o impacto naturalmente causado sobre a biota quando na
visitação.

10.4.3 - Normas
- Na área da RPPN limitar a presença somente de pesquisadores;
- Visitação de escolas de ensino fundamental e médio será permitida somente na área do
sítio;
- As trilhas existentes na área do sítio, onde é permitida a visitação, serão realizadas
obedecendo sua capacidade de carga e somente com acompanhamento de um monitor
responsável.

10.5 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA
Objetiva buscar fontes de recursos públicos e privados para implantação dos programas
de manejo e projetos específicos.

10.5.1- Resultados Esperados
- Busca de recursos com empresas interessadas em vincular sua marca à preservação do
meio ambiente;
- Viabilizar apoio de instituições de ensino para fomento em pesquisas;
- Geração de renda através do desenvolvimento de atividades de visitação.

10.5.2 - Atividades
- Apontar possíveis fontes de financiamento da implementação do plano e da RPPN;
- Envio de projetos específicos para instituições de fomento à pesquisas de acordo com
editais de apoio;
- Viabilizar junto ao poder público a possibilidade de adquirir repasses financeiros,
destinados a entidades determinadas por Utilidade Pública;
- Manter atualizado cadastro de parceiros que apoiam finaceiramente projetos e
pesquisas em UC;
- Elaborar um plano orçamentário prevendo as despesas da RPPN, a curto, médio e longo
prazo.

10.5.3 - Normas
- Os proprietários devem avaliar a origem dos recursos recebidos e obedecer à legislação
pertinente envolvendo transações financeiras.
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10.6 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO
O programa de comunicação da RPPN Mata da Serra é uma forma estratégica de
divulgar os seus produtos, sejam projetos, sejam seus resultados de pesquisas. Daí a
importância da organização das informações que devem ser difundidas segundo a sua
função, forma de sensibilização e resultados.
Através deste programa, serão estabelecidos meios de valorizar o patrimônio natural da
RPPN, promover ações multiplicadoras preservacionistas e alternativas para
sustentabilidade ecológica e econômica das Reservas e de moradores de seu entorno.

10.6.1 - Atividades
- Divulgar as atividades da RPPN nos meios de comunicação, na Prefeitura de Vargem
Alta, no Ministério Público, na Polícia Ambiental do Estado, na Associação de
proprietários de RPPNs e em eventos de conservação da natureza;
- Manter atualizado o site da RPPN com as atividades desenvolvidas na área;
- Ministrar palestras a respeito da RPPN motivando para criação de novas UCs;
- Divulgar os resultados das pesquisas em congressos e seminários;
- Criar uma cartilha informativa sobre uso correto de solo e água e conservação de fauna
e flora utilizando dados da RPPN e de seu entorno.

10.6.2 - Normas
- Primar pela ética e transparência na divulgação de publicações e somente serão
publicados textos ou resultados de pesquisas se houver permissão do pesquisador.
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11 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E CUSTOS
As atividades previstas neste plano de manejo para serem executadas estão
divididas entre as áreas da RPPN Mata da Serra e Sítio Recanto da Serra. Neste
cronograma serão listados os programas e atividades que serão desenvolvidas dentro dos
limites das duas áreas.
Programa de Administração
Descrição
Período
Fonte de Recurso
Realizar parcerias com instituições públicas e privadas
visando manutenção das estradas de acesso e
Atividade Contínua
realização de obras na RPPN.
Organizar as atividades administrativas e
Atividade Contínua
financeiras e registros contábeis.
Instalar placas de identificação da RPPN, com
o seu nome, número da portaria de
reconhecimento e tamanho da área na
entrada da propriedade e placas de
Esta atividade já está sendo
Parceria com iniciativa
indicação de localização da reserva ao
executada.
privada.
longo das rodovias e estradas de acesso à
RPPN, bem como placas de advertência
contra atividades de caça na região.
Estimular a participação de estudantes de graduação
em congressos, seminários visando divulgação de
Atividade Contínua
pesquisas realizadas na RPPN.
Implementar a construção de instalações na
Projeto será executado através de parcerias.
área da RPPN.
Viabilizar convênios com instituições de
pesquisa e universidades, no
Atividade Contínua
desenvolvimento de projetos e pesquisas
científicas.
Organizar os documentos em pastas e
arquivos na sede da propriedade e manter
Atividade Contínua
disponível uma cópia do plano de manejo
para consulta.
Promover encontros com líderes comunitários
do entorno visando incentivo a aplicação de
Atividade Contínua
práticas sustentáveis e seus benefícios.
Recuperar e reflorestar as áreas na propriedade
Projeto está sendo
que contornam a RPPN, criando uma zona
Dois anos (Obra já iniciada) executado através de
tampão para a zona silvestre.
parcerias
Desenvolver atividades de educação
Atividade Contínua
ambiental no entorno imediato e nas escolas.
Evitar contaminação da água e do solo
através de manejo adequado dos resíduos
Atividade Contínua
sólidos.

Programa de Proteção e Fiscalização
Descrição
Instalar de torres de controle e fiscalização em
pontos estratégicos e vigilância eletrônica com
sistema remoto de gravação de imagens.
Capacitar os funcionários, valorizando as
técnicas de primeiros socorros e resgate e
combate a incêndios florestais.
Confeccionar aceiros nas áreas com maior
ocorrência/ risco de incêndios.
Fixar placas de advertência contra a caça nos
limites da RPPN e nas vias de acesso.

Período

Fonte de Recurso

Três anos após definição
de parceria

Buscar parceiros para
execução dessa atividade

Um ano

Verificar disponibilidade
de curso de combate
a incêndios
Atividade Contínua

Em andamento

Em execução através de
parcerias e recursos dos
proprietários.
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Realizar o cercamento de toda a propriedade,
Três anos após definição
Buscar parceiros para
incluindo o sítio e a RPPN.
de parceria
execução dessa atividade
Funcionários da RPPN realizarão rondas
periódicas na área, em busca de indícios de
Atividade contínua
infração.
Firmar parceria com Polícia Ambiental e órgãos
Atividade contínua
de fiscalização.
Disponibilizar equipamentos de proteção
individual para pesquisadores, visitantes e
Atividade contínua
funcionários.
Estabelecer manutenção dos equipamentos de
Atividade contínua
primeiros socorros.
Realizar manutenção das vias de acesso à RPPN
Atividade contínua
Monitorar ocorrência de acidentes na RPPN.
Atividade contínua

Programa de Pesquisa e Monitoramento
Descrição
Período
Fonte de Recurso
Identificar áreas com potencial para pesquisas.
Atividade contínua
Analisar os impactos das visitações sobre a biota
Atividade contínua
local.
Estudo nas áreas recuperadas com ênfase nos
Pesquisa realizada através
grupos de fauna, verificando a utilização e
de parceria já existente.
Bienal após o plantio
eficiência dessas áreas como corredor para
esses grupos.
Viabilizar a permanência de pesquisadores e
estudantes durante atividades de ensino e
Estrutura já existente.
pesquisa.
Projeto está sendo
Adquirir móveis e eletrodomésticos para o
executado através de
Em andamento
alojamento dos pesquisadores.
parcerias e recursos dos
proprietários.
Certificar que os pesquisadores apresentam
Atividade contínua
licenças ambientais necessárias.
Formalizar parcerias com instituições de
Atividade contínua
pesquisa e fomento.
Mediante autorização prévia do pesquisador,
divulgar em eventos os resultados obtidos com
Atividade contínua
as pesquisas científicas realizadas na área.
Realizar pesquisas específicas para cada espécie
indicada como ameaçada de extinção ou
Atividade contínua
endêmica do bioma mata atlântica.
Avaliar periodicamente a diversidade da fauna
Pesquisa realizada através
local através de inventários com objetivo de
Trienal
de parceria já existente.
registrar novas espécies.

Programa de Visitação
Descrição
Período
Fonte de Recurso
Viabilizar captação de recursos financeiros com
parceiros, a construção de um centro de visitantes, Cinco anos após definição de Projeto será executado
que contará com auditório para palestras e
parceria.
através de parcerias
alojamentos para pesquisadores e turistas.
Elaborar projetos específicos para a implantação
Atividade contínua
da visitação na área.
Aplicar metodologias existentes para
Estudo está sendo
determinação da capacidade de carga das trilhas Em andamento
realizado através de
da área.
parcerias já existentes
Instalação de placas orientativas nas trilhas.
Um Ano
Recursos dos proprietários.
Realizar manutenção das trilhas.
Atividade contínua
Realizar estudos de impacto da visitação sobre a
Estudo será
fauna e a flora a médio e longo prazo, buscando Anual
realizado através de
não acentuar o impacto naturalmente causado
parcerias já existentes
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sobre a biota quando na visitação

Programa de Sustentabilidade Econômica
Descrição
Apontar possíveis fontes de financiamento da
implementação do plano e da RPPN.
Envio de projetos específicos para instituições de
fomento à pesquisas de acordo com editais de
apoio.
Viabilizar junto ao poder público, a possibilidade
de adquirir repasses financeiros, destinados a
entidades determinadas por Utilidade Pública.
Manter atualizado cadastro de parceiros que
apoiam finaceiramente projetos e pesquisas em
UC.
Elaborar um plano orçamentário prevendo as
despesas da RPPN, a curto, médio e longo prazo

Período

Fonte de Recurso
Atividade contínua
Atividade contínua

Atividade contínua

Atividade contínua
Atividade contínua

Programa de Comunicação
Descrição
Divulgar as atividades da RPPN nos meios de
comunicação, na Prefeitura de Vargem Alta, no
Ministério Público, na Polícia Ambiental do
Estado, na Associação de proprietários de RPPNs e
em eventos de conservação da natureza.
Manter atualizado o site da RPPN com as
atividades desenvolvidas na área
Ministrar palestras a respeito da RPPN
motivando para criação de novas UCs
Divulgar os resultados das pesquisas em
congressos e seminários
Criar uma cartilha informativa sobre uso correto
de solo e água e conservação de fauna e flora
utilizando dados da RPPN e de seu entorno

Período

Fonte de Recurso

Atividade contínua

Atividade contínua
Atividade contínua
Atividade contínua
Atividade contínua
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13 - ANEXOS
13.1 - Anexo 01 - Lista das Espécies de Aves Registradas na RPPN Mata da Serra,
Vargem Alta - ES.
Tinamiformes (Huxley, 1872)
Tinamidae (Gray, 1840)
Crypturellus obsoletus (Temminck, 1815)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal / Cinegética
Registro Vocalização

Inhambuguaçu

Anseriformes (Linnaeus, 1758)
Anatidae (Leach, 1820)
Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Visual

Marreca-pé-vermelho

Galliformes (Linnaeus, 1758)
Cracidae (Rafinesque, 1815)
Penelope obscura (Temminck, 1815)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Status Lista do ES: Vulnerável
Espécie Florestal / Cinegética
Registro Visual
Espécie Nativa e Proveniente de Soltura

Jacuaçu

Pelecaniformes (Sharpe, 1891)
Ardeidae (Leach, 1820)
Cochlearius cochlearius (Linnaeus, 1766)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal
Registro Fotográfico

Arapapá

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Exótica
Registro Visual

Garça-vaqueira

Cathartiformes (Seebohm, 1890)
Cathartidae (Lafresnaye, 1839)
Cathartes aura (Linnaeus, 1758)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Visual

Urubu-de-cabeça-vermelha

Coragyps atratus (Bechstein, 1793)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Visual

Urubu-de-cabeça-preta
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Accipitriformes (Bonaparte, 1831)
Accipitridae (Vigors, 1824)
Chondrohierax uncinatus (Temminck, 1822)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal
Registro Fotográfico

Caracoleiro

Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal
Registro Fotográfico

Gavião-tesoura

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Fotográfico

Gavião-carijó

Heterospizias meridionalis (Latham, 1790)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Fotográfico

Gavião-caboclo

Buteo brachyurus (Vieillot, 1816)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Fotográfico

Gavião-de-cauda-curta

Falconiformes (Bonaparte, 1831)
Falconidae (Leach, 1820)
Caracara plancus (Miller, 1777)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Visual

Caracará

Milvago chimachima (Vieillot, 1816)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Visual

Carrapateiro

Gruiformes (Bonaparte, 1854)
Rallidae (Rafinesque, 1815)
Aramides cajanea (Statius Muller, 1776)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal / Cinegética
Registro Visual

Saracura-três-potes

Aramides saracura (Spix, 1825)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Endêmica de Mata Atlântica
Espécie Florestal / Cinegética
Registro Vocalização

Saracura-do-mato

Charadriiformes (Huxley, 1867)
Charadriidae (Leach, 1820)
Vanellus chilensis (Molina, 1782)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Visual

Quero-quero
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Columbiformes (Latham, 1790)
Columbidae (Leach, 1820)
Columbina talpacoti (Temminck, 1811)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Cinegética
Registro Visual

Rolinha-roxa

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Exótica / Cinegética
Registro Fotográfico

Pombão

Leptotila verreauxi (Bonaparte, 1855)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal / Cinegética
Registro Fotográfico

Juriti-pupu

Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal / Cinegética
Registro Visual

Juriti-gemedeira

Psittaciformes (Wagler, 1830)
Psittacidae (Rafinesque, 1815)
Aratinga leucophthalma (Statius Muller, 1776)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Xerimbado
Registro Visual

Periquitão-maracanã

Aratinga aurea (Gmelin, 1788)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Cinegética
Registro Fotográfico
Espécie Proveniente de Soltura

Periquito-rei

Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1817)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Endêmica de Mata Atlântica
Espécie Florestal / Cinegética
Registro Fotográfico

Tiriba-de-testa-vermelha

Pionus maximiliani (Kuhl, 1820)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal / Cinegética
Registro Visual

Maitaca-verde

Cuculiformes (Wagler, 1830)
Cuculidae (Leach, 1820)
Piaya cayana (Linnaeus, 1766)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal
Registro Visual

Alma-de-gato

Coccyzus melacoryphus (Vieillot, 1817)

Papa-lagarta-acanelado
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Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal
Registro Fotográfico

Crotophaga ani (Linnaeus, 1758)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Visual

Anu-preto

Guira guira (Gmelin, 1788)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Visual

Anu-branco

Strigiformes (Wagler, 1830)
Strigidae (Leach, 1820)
Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Visual

Caburé

Caprimulgiformes (Ridgway, 1881)
Caprimulgidae (Vigors, 1825)
Hydropsalis sp.
Registro Visual

Bacurau

Apodiformes (Peters, 1940)
Trochilidae (Vigors, 1825)
Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre, 1839)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Fotográfico

Rabo-branco-acanelado

Phaethornis eurynome (Lesson, 1832)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Endêmica de Mata Atlântica
Espécie Florestal
Registro Fotográfico

Rabo-branco-de-garganta-rajada

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Visual

Beija-flor-tesoura

Florisuga fusca (Vieillot, 1817)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Endêmica de Mata Atlântica
Espécie Florestal
Registro Fotográfico

Beija-flor-preto

Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Fotográfico

Besourinho-de-bico-vermelho

Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Endêmica de Mata Atlântica
Espécie Florestal
Registro Fotográfico

Beija-flor-de-fronte-violeta

Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Endêmica de Mata Atlântica

Beija-flor-de-papo-branco
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Espécie Florestal
Registro Fotográfico

Trogoniformes (A. O. U., 1886)
Trogonidae (Lesson, 1828)
Trogon surrucura (Vieillot, 1817)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Endêmica de Mata Atlântica
Espécie Florestal
Registro Fotográfico

Surucuá-variado

Coraciiformes (Forbes, 1844)
Alcedinidae (Rafinesque, 1815)
Chloroceryle amazona (Latham, 1790)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Visual

Martim-pescador-verde

Galbuliformes (Fürbringer, 1888)
Bucconidae (Horsfield, 1821)
Malacoptila striata (Spix, 1824)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Endêmica do Brasil
Espécie Endêmica de Mata Atlântica
Espécie Florestal
Registro Fotográfico

Barbudo-rajado

Piciformes (Meyer & Wolf, 1810)
Ramphastidae (Vigors, 1825)
Ramphastos vitellinus (Lichtenstein, 1823)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal / Xerimbado
Registro Visual

Tucano-de-bico-preto

Pteroglossus bailloni (Vieillot, 1819)
Status Lista IUCN 3.1: (NT) Quase Ameaçada
Espécie Endêmica de Mata Atlântica
Espécie Florestal
Registro Visual

Araçari-banana

Pteroglossus aracari (Vieillot, 1758)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal
Registro Fotográfico

Araçari-de-bico-branco

Picidae (Leach, 1820)
Picumnus cirratus (Temminck, 1825)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Visual

Pica-pau-anão-barrado

Melanerpes candidus (Otto, 1796)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Vocalização

Pica-pau-branco
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Veniliornis maculifrons (Spix, 1824)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Endêmica do Brasil
Espécie Endêmica de Mata Atlântica
Espécie Florestal
Registro Fotográfico

Picapauzinho-de-testa-pintada

Piculus aurulentus (Temminck, 1821)
Status Lista IUCN 3.1: (NT) Quase Ameaçada
Espécie Endêmica de Mata Atlântica
Espécie Florestal
Registro Fotográfico

Pica-pau-dourado

Colaptes campestris (Vieillot, 1818)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Visual

Pica-pau-do-campo

Passeriformes (Linnaeus, 1758)
Thamnophilidae (Swainson, 1824)
Myrmeciza loricata (Lichtenstein, 1823)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Endêmica do Brasil
Espécie Endêmica de Mata Atlântica
Espécie Florestal
Registro Vocalização

Formigueiro-assobiador

Dysithamnus stictothorax (Temminck, 1823)
Status Lista IUCN 3.1: (NT) Quase Ameaçada
Espécie Endêmica do Brasil
Espécie Endêmica de Mata Atlântica
Espécie Florestal
Registro Vocalização

Choquinha-de-peito-pintado

Thamnophilus caerulescens (Vieillot, 1816)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal
Registro Visual

Choca-da-mata

Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Endêmica de Mata Atlântica
Espécie Florestal
Registro Visual

Papa-taoca-do-sul

Drymophila ochropyga (Hellmayr, 1906)
Status Lista IUCN 3.1: (NT) Quase Ameaçada
Espécie Endêmica do Brasil
Espécie Endêmica de Mata Atlântica
Espécie Florestal
Registro Vocalização

Choquinha-de-dorso-vermelho

Dendrocolaptidae (Gray, 1840)
Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 1818)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Endêmica de Mata Atlântica
Espécie Florestal

Arapaçu-rajado
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Registro Fotográfico

Furnariidae (Gray, 1840)
Xenops rutilans (Temminck, 1821)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal
Registro Fotográfico

Bico-virado-carijó

Furnarius figulus (Lichtenstein, 1823)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Endêmica do Brasil
Registro Visual

Casaca-de-couro-da-lama

Furnarius rufus (Gmelin, 1788)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Visual / Ninho

João-de-barro

Lochmias nematura (Lichtenstein, 1823)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal
Registro Visual

João-porca

Anabazenops fuscus (Vieillot, 1816)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Endêmica do Brasil
Espécie Endêmica da Mata Atlântica
Espécie Florestal
Registro Vocalização

Trepador-coleira

Phacellodomus rufifrons (Wied, 1821)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Exótica
Registro Visual / Ninho

João-de-pau

Synallaxis ruficapilla (Vieillot, 1819)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Endêmica de Mata Atlântica
Espécie Florestal
Registro Vocalização

Pichororé

Synallaxis spixi (Sclater, 1856)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Fotográfico

João-teneném

Pipridae (Rafinesque, 1815)
Ilicura militaris (Shaw & Nodder, 1809)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Endêmica do Brasil
Espécie Endêmica de Mata Atlântica
Espécie Florestal / Xerimbado
Registro Vocalização

Tangarazinho

Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Endêmica de Mata Atlântica
Espécie Florestal / Xerimbado
Registro Visual

Tangará
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Tityridae (Gray, 1840)
Pachyramphus castaneus (Jardine & Selby, 1827)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal
Registro Vocalização

Caneleiro

Cotingidae (Bonaparte, 1849)
Procnias nudicollis (Vieillot, 1817)
Status Lista IUCN 3.1: (VU) Vulnerável
Espécie Endêmica de Mata Atlântica
Espécie Florestal / Xerimbado
Registro Vocalização

Araponga

Carpornis cucullata (Swainson, 1821)
Status Lista IUCN 3.1: (NT) Quase Ameaçada
Espécie Endêmica do Brasil
Espécie Endêmica da Mata Atlântica
Espécie Florestal
Registro Vocalização

Corocochó

Platyrinchus mystaceus (Vieillot, 1818)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal
Registro Vocalização

Patinho

Rhynchocyclidae (Berlepsch, 1907)
Mionectes rufiventris (Cabanis, 1846)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Endêmica de Mata Atlântica
Espécie Florestal
Registro Vocalização

Abre-asa-de-cabeça-cinza

Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal
Registro Fotográfico / Vocalização

Bico-chato-de-orelha-preta

Todirostrum poliocephalum (Wied, 1831)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Endêmica do Brasil
Espécie Endêmica de Mata Atlântica
Registro Fotográfico

Teque-teque

Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Visual

Ferreirinho-relógio

Poecilotriccus plumbeiceps (Lafresnaye, 1846)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Visual

Tororó

Tyrannidae (Vigors, 1825)
Sirystes sibilator (Vieillot, 1818)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante

Gritador
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Espécie Florestal
Registro Vocalização

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Visual

Bem-te-vi

Machetornis rixosa (Vieillot, 1819)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Visual

Suiriri-cavaleiro

Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal
Registro Visual

Bem-te-vi-rajado

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal
Registro Vocalização

Neinei

Tyrannus melancholicus (Vieillot, 1819)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Visual

Suiriri

Colonia colonus (Vieillot, 1818)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal
Registro Visual

Viuvinha

Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Vocalização

Filipe

Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Exótica
Registro Visual

Lavadeira-mascarada

Muscipipra vetula (Lichtenstein, 1823)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Endêmica de Mata Atlântica
Espécie Florestal
Registro Vocalização

Tesoura-cinzenta

Vireonidae (Swainson, 1837)
Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal
Registro Vocalização / Visual

Pitiguari

Hylophilus thoracicus (Temminck, 1822)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal
Registro Visual

Vite-vite

Hirundinidae (Rafinesque, 1815)
Progne tapera (Vieillot, 1817)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante

Andorinha-do-campo
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Registro Visual

Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Fotográfico

Andorinha-de-sobre-branco

Troglodytidae (Swainson, 1831)
Troglodytes musculus (Naumann, 1823)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Visual

Corruíra

Turdidae (Rafinesque, 1815)
Turdus rufiventris (Vieillot, 1818)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Xerimbado
Registro Fotográfico
Espécie Nativa e Proveniente de Soltura

Sabiá-laranjeira

Turdus amaurochalinus (Cabanis, 1850)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Fotográfico
Espécie Nativa e Proveniente de Soltura

Sabiá-poca

Turdus leucomelas (Vieillot, 1818))
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal / Xerimbado
Registro Visual

Sabiá-barranco

Mimidae (Bonaparte, 1853)
Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Fotográfico

Sabiá-do-campo

Coerebidae (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)
Coereba flaveola (Linnaeus, 1758)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Visual

Cambacica

Thraupidae (Cabanis, 1847)
Saltator similis (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal / Xerimbado
Registro Fotográfico
Espécie Nativa e Proveniente de Soltura

Trinca-ferro-verdadeiro

Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Endêmica de Mata Atlântica
Espécie Florestal / Xerimbado
Registro Visual

Tiê-preto

Lanio pileatus (Wied, 1821)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Xerimbado
Registro Visual

Tico-tico-rei-cinza
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Espécie Nativa e Proveniente de Soltura

Lanio melanops (Vieillot, 1818)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal
Registro Visual

Tiê-de-topete

Tangara cyanoventris (Vieillot, 1819)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Endêmica do Brasil
Espécie Endêmica de Mata Atlântica
Espécie Florestal / Xerimbado
Registro Fotográfico

Saíra-douradinha

Tangara sayaca (Linnaeus, 1766)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Xerimbado
Registro Fotográfico

Sanhaçu-cinzento

Tangara palmarum (Wied, 1823)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Fotográfico

Sanhaçu-do-coqueiro

Tangara ornata (Sparrman, 1789)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Endêmica do Brasil
Espécie Endêmica de Mata Atlântica
Espécie Florestal
Registro Fotográfico

Sanhaçu-de-encontro-amarelo

Tangara cayana (Linnaeus, 1766)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Xerimbado
Registro Fotográfico

Saíra-amarela

Schistochlamys ruficapillus (Vieillot, 1817)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Endêmica do Brasil
Registro Visual

Bico-de-veludo

Dacnis cayana (Linnaeus, 1766)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal
Registro Visual

Saí-azul

Hemithraupis ruficapilla (Vieillot, 1818)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Endêmica do Brasil
Espécie Endêmica da Mata Atlântica
Espécie Florestal
Registro Visual

Saíra-ferrugem

Emberizidae (Vigors, 1825)
Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Xerimbado
Registro Visual
Espécie Nativa e Proveniente de Soltura

Tico-tico

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766)

Canário-da-terra-verdadeiro
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Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Xerimbado
Registro Fotográfico
Espécie Nativa e Proveniente de Soltura
Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Xerimbado
Registro Visual

Tiziu

Sporophila frontalis (Verreaux, 1869)
Status Lista IUCN 3.1: (VU) Vulnerável
Status Lista do Brasil: (VU) Vulnerável
Status Lista do ES: (CP) Criticamente em Perigo
Espécie Endêmica de Mata Atlântica
Espécie Florestal / Xerimbado
Registro Fotográfico
Espécie Proveniente de Soltura

Pixoxó / Catatau

Sporophila collaris (Boddaert, 1783)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Fotográfico
Espécie Proveniente de Soltura

Coleiro-do-brejo

Sporophila lineola (Linnaeus, 1758)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Xerimbado
Registro Fotográfico
Espécie Proveniente de Soltura

Bigodinho

Sporophila nigricollis (Vieillot, 1823)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Xerimbado
Registro Visual
Espécie Proveniente de Soltura

Baiano

Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Xerimbado
Registro Fotográfico
Espécie Nativa e Proveniente de Soltura

Coleirinho

Cardinalidae (Ridgway, 1901)
Caryothraustes canadensis (Linnaeus, 1766)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal
Registro Vocalização

Furriel

Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 1823)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Status Lista do ES: (CP) Criticamente em Perigo
Espécie Xerimbado
Registro Fotográfico
Espécie Proveniente de Soltura

Azulão

Parulidae (Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne &
Zimmer 1947)
Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal
Registro Vocalização

Pula-pula
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Icteridae (Vigors, 1825)
Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Xerimbado
Registro Visual

Graúna

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Registro Fotográfico

Vira-bosta

Fringillidae (Leach, 1820)
Euphonia violacea (Linnaeus, 1758)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal / Xerimbado
Registro Fotográfico

Gaturamo-verdadeiro

Euphonia pectoralis (Latham, 1801)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Florestal / Xerimbado
Registro Fotográfico

Ferro-velho

Chlorophonia cyanea (Thunberg, 1822)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Endêmica de Mata Atlântica
Espécie Florestal / Xerimbado
Registro Fotográfico

Gaturamo-bandeira

Estrildidae (Bonaparte, 1850)
Estrilda astrild (Linnaeus, 1758)
Status Lista IUCN 3.1: (LC) Pouco Preocupante
Espécie Exótica
Registro Visual
Espécie Proveniente de Soltura

Bico-de-lacre
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13.2 - Ficha Cadastro de Pesquisas na Área da RPPN Mata da Serra

RPPN MATA DA SERRA - Vargem Alta - ES
PROPRIETÁRIOS: João Luíz Madureira Júnior
Luíz Renato Madureira

FICHA CADASTRO DE PESQUISA
Título:
Autor (es):
Instituição Parceira:
Orientador (a):
Período da Pesquisa:
Início: ___/__/____
Conclusão: ___/___/____
Fomento:
( ) Próprio
( ) SEPA
( ) Outros
Citar no caso de outra fonte financiadora:
Sinopse do Projeto:

Tenho ciência que após a conclusão da pesquisa acima descrita, os autores e a Instituição parceira deverão
ceder uma cópia do trabalho impresso/encadernado e em meio digital (pdf) ao proprietário da RPPN Mata
da Serra, bem como autorizar a utilização de imagens e resultados obtidos no trabalho pelos Proprietários e
Responsáveis Técnicos da Unidade de Conservação, cabendo a estes, mencionar os devidos autores e não
divulgar o trabalho na íntegra.
_________________________
Autor

_________________________
Autor

_________________________
Autor

_________________________
Orientador (a)

Autorização do Proprietário da RPPN Mata da Serra
Autorizo a execução da pesquisa, acima descrita, na área da RPPN Mata da Serra - Vargem Alta-ES
___________________________________
RPPN Mata da Serra
Proprietário
Vargem Alta - ES, ___ de _____________de ____.
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13.3 - Questionário Sócioambiental Aplicado aos Moradores do Entorno

Nome:
Idade: SEXO: M ( )
F( )
Profissão:
Local onde mora:
Quantas pessoas moram na Residência:

Questionário Sócio Ambiental para implantação do plano de manejo da RPPN Mata da Serra, Criada
pela Portaria 105, de 30 de Dezembro de 2008, pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade.
Perguntas
1- Fabrica algum tipo de Produto artesanal, Culinário ou possuem alguma produção animal ou
vegetal? SIM ( ) NÃO ( )
Quais? ______________________________________________________________________
2- Se respondeu que sim na questão 1, você comercializa essa produção?
SIM ( ) NÃO ( )
3- Para onde vai seu esgoto?
Fossa ( )
rio/ córrego/brejo.(

)

4-Você sabe o que é uma RPPN?
SIM ( ) NÃO ( )
5- Você sabe Para que serve uma RPPN?
SIM ( ) NÃO ( )
6-Você sabe O que tem em uma RPPN?
SIM ( ) NÃO ( )
7- Você sabe Para que se cria uma RPPN?
SIM ( ) NÃO ( )
8- Você sabe Quais os benefícios uma RPPN pode trazer para sua Família, Comunidade e Município?
SIM ( ) NÃO ( )
9-Você sabe Quais atividades podem ser realizadas em uma RPPN?
SIM ( ) NÃO ( )
10- Gostaria de dar alguma sugestão para uma maior interatividade com a RPPN?
SIM ( ) NÃO ( )
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
11- Já pensou em hospedar algum turista em sua casa, tipo cama e café?
SIM ( ) NÃO ( )
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Comentários___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

13.4 - Resultado do Questionário Aplicado aos Moradores do Entorno da RPPN
Mata da Serra.
Questionário Sócio Ambiental para Implantação do Plano de Manejo da RPPN Mata
da Serra, criada pela Portaria 105 de 30 de dezembro de 2008 pelo Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade.
1 – Fabrica algum tipo de produto artesanal, culinário ou possuem alguma
produção animal ou vegetal?
Sim – 40% Não – 60%
2 – Se respondeu sim na questão 1, você comercializa essa produção?
Sim – 40% Não – 60%
3 – Para onde vai seu esgoto?
Fossa – 60%
Rio/Córrego/Brejo – 40%
4 – Você sabe o que é RPPN?
Sim – 40% Não – 60%
5 – Você sabe para que serve uma RPPN?
Sim – 60% Não – 40%
6 – Você sabe o que tem em uma RPPN?
Sim – 20% Não – 80%
7 – Você sabe para que se cria uma RPPN?
Sim – 40% Não – 60%
8 – Você sabe quais os benefícios uma RPPN pode trazer para sua Família,
Comunidade e Município?
Sim – 60% Não – 40%
9 – Você sabe Quais atividades podem ser realizadas em uma RPPN?
Sim – 40% Não – 60%
10 – Já pensou em hospedar algum turista em sua casa, tipo cama e café?
Sim – 40% Não – 60%
11 – Gostaria de dar alguma sugestão para uma maior interatividade com a RPPN?
Sim – 20% Não – 80%

