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“Tot surt del gran llibre de la naturalesa” (Gaudí) 

(Tudo vem do grande livro da natureza) 

 

“If we ask ourselves everyday 

How can we live more mindfully? 

And what can we do better? 

Better for the Earth, for forests 

For our life, for humanity 

Laid the path toward possible 

Given people ways to grew food, harvest hood 

All in harmony with nature” 

[...] 

Sem braço, sem pernas, sem moedas num pote 

Sem uma boca grande pra dizer acode 

Estamos ai a sua mercê 

Ele chegou aqui, cheio de ferramentas 

Desavenças, falsas crenças 

Em aço soberba, concreto e poder 

Cê vai viver assim numa caixa de vidro 

Ou em leilão de alma por quilo? 

Aqui que jaz a mãe nature 

Não quero dizer 

Que se a janela da alma tem uma trava 

Limpe seus olhos que tudo se acalma 

Plural, quarta pessoa, verbo proteger 

[...] 

Quero aprender com os passarinhos, melodias mais sutis 

Fazer poesias delicadas como a Flor-de-lis 

Obrigada natureza, é assim que se diz 

O Sol nasce todo dia nem precisa pedir bis 

[...] 

Quem louva a beleza da natureza guarda o amanhã 

Eu sou fã de quem constrói sem concreto 

O que fica edifica pela palavra, dialeto 

Nem todo poema é tinta e papel 

Saiba ver de onde vem, onde tem 

Cada alvorecer 

 

Eu sou a mãe e tenho sentimentos 

Escuta o meu lamento, eu quero mais amor 

Eu sigo viva e sigo nesse grito 

Eu digo e repito, eu quero mais amor 

[...] 

(I’m alive – Hino das Florestas Brasileiras) 

 

“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. 

Mas o mar seria menor se lhe faltasse essa gota” 

(Madre Tereza de Calcutá) 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMO 

 

A APA Aldeia Beberibe é uma Unidade de Conservação Estadual criada recentemente (2010) e tem 

por principais objetivos a conservação da Mata Atlântica no estado para assegurar o provimento dos 

serviços ambientais, dentre eles, o fornecimento de água para a Região Metropolitana do Recife. 

Envolver os proprietários nas políticas e ações para conservação das florestas da APA é 

imprescindível para o sucesso da mesma. Desse modo, a pesquisa buscou avaliar a percepção dos 

proprietários sobre suas áreas de floresta nativa, a biodiversidade, os seus serviços ambientais a elas 

associados e sua responsabilidade por esse bem que traz benefícios à comunidade, avaliando sua 

disposição a pagar (DAP) para a conservação da floresta em sua região e sua disposição a receber 

como compensação pela manutenção da floresta (DARF) em sua propriedade. Para avaliar se a 

percepção do proprietário é condizente com os níveis de biodiversidade de sua propriedade e se há 

propriedades que se sobressaem em biodiversidade a outras, de modo a serem priorizadas por 

mecanismos de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), a diversidade de aves, morcegos, 

pequenos mamíferos não-voadores e/ou plantas arbóreas foram compiladas para cada propriedade. 

Dentre um total de 22 entrevistados, 74% escolheram morar em Aldeia para ter uma melhor 

qualidade de vida (com tranquilidade e proximidade à natureza), 100% pensam que a presença da 

floresta valoriza sua propriedade no mercado imobiliário e 95% se preocupam com o destino da sua 

floresta, a qual gostariam que fosse conservada. Mais que a metade (51%) afirmou que as principais 

mudanças observadas na região estão relacionadas ao crescimento populacional desordenado, 

motivo este que desvaloriza a propriedade e ocasiona mudanças à nível local, como a diminuição da 

fauna e a disponibilidade de água. A maioria (68%) dos entrevistados está disposta a pagar pela 

conservação das florestas e 75% afirmam que seu pagamento depende da credibilidade da proposta 

e da administração do dinheiro. Sobre a DARF, 45% afirmaram que estariam dispostos a receber, 

pois o dinheiro serviria para incrementar o que já vem sendo feito. Os níveis de diversidade variaram 

de 9 a 30 espécies para aves, 5 a 10 para morcegos, 0 a 5 para pequenos mamíferos não-voadores e 

17 a 43 para as árvores. Além disso, em todas as propriedades foram encontradas espécies 

endêmicas e em oito foram encontradas espécies vulneráveis. No entanto, os proprietários 

desconheciam os níveis de diversidade de suas propriedades, sua composição e a existência de 

espécies ameaçadas e/ou endêmicas, não havendo portanto nenhuma correlação da DAP ou DARF 

com os níveis de diversidade. Há trechos que são importantes para vários grupos e várias espécies 

endêmicas e ameaçadas, e portanto, à nível local, podem ser priorizados quanto ao recebimento de 

programas de PSA. Porém, é interessante estender essa política a todos os proprietários, garantindo 

uma maior interconectividade na paisagem. De modo geral, conclui-se que o estabelecimento de uma 

proposta de PSA é uma alternativa viável para a alocação de recursos em prol da gestão ambiental 

da área estudada, tendo uma maior aceitação, caso seja realizado por meio de um mecanismo que 

garanta a transparência e eficiência na gestão dos recursos, como por exemplo, através de parcerias 

que viabilizem um contrato direto entre o doador e o receptor dos recursos. 

 
Palavras-chave: Percepção ambiental. Pagamento por serviços ambientais. APA Aldeia-Beberibe. 

Mapeamento da biodiversidade. Proprietários de floresta. Mata Atlântica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The APA Aldeia-Beberibe was recently created (2010) and has the objectives the conservation of 

Atlantic forest in the region to ensure the provision of environmental services, including the supply of 

water for the metropolitan region of Recife. Involve the owners in the policies and actions for the 

conservation of the APA forests is essential to its success. Thus, the research was to evaluate the 

perception of the owners about their forests, the biodiversity, the environmental services and their 

responsibility for the asset that benefits the community, assessing their willingness to pay for forest 

conservation in their region and their willingness to receive as compensation for forest maintenance 

on your property. To assess whether the perception of the owner is consistent with the levels of 

biodiversity of their property and if there properties that stand in biodiversity, to be prioritized for 

Payment for Environmental Services mechanisms, the diversity of birds, bats, non-flying small 

mammals and/or arboreal plants were compiled for each property. Among a total of 22 respondents, 

74% chose to live in Aldeia to have a better quality of life (with tranquility and proximity to nature), 

100% think that the presence of forest value your property in the real estate market and 95% care 

about the fate of his forest, which would like to be preserved. More than a half (51%) said the main 

changes observed are related to disordered population growth, this reason that devalues the property 

and causes changes to the local level, as the decrease of fauna and water availability. The majority 

(68%) of respondents is willing to pay for conservation of forests and 75% say that their pay depends 

on the credibility of the proposal and money management. What about the willingness to receive as 

compensation for forest maintenance, 45% said they would be willing to receive, because the 

proceeds would enhance what is already being done. Diversity levels ranged from 9 to 30 for birds 

species, for 5 to 10 bats, 0 to 5 non-flying small mammals and 17 as 43 to trees. Moreover, all 

properties were found endemic species and in eight properties were found vulnerable species. 

However, the owners were unaware of the diversity of levels of its properties, its composition and the 

existence of threatened or endemic species, not so there is no correlation of willingness to pay for 

forest conservation or willingness to receive as compensation for forest maintenance with the levels of 

diversity. There are passages that are important to several groups and several endemic and 

endangered species, and therefore the local level, can be prioritized from receiving the payment for 

environmental services programs. However, it is interesting to extend this policy to all owners, 

ensuring greater interconnectivity in the landscape. Overall, it is concluded that the establishment of a 

proposal for payment for environmental services is a well-accepted alternative to the allocation of 

resources for environmental management of the study area, having a greater acceptance if done 

through a mechanism that is transparent and efficient management of resources, such as through 

partnerships that enable a direct contract between the donor and the receiver of resources. 

 

Keywords: Environmental perception. Payment for Environmental Services. APA Aldeia-Beberibe. 

Biodiversity mapping. Forest owners. Atlantic forest. 
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INTRODUÇÃO 

 

O entendimento do funcionamento dos ecossistemas demanda um esforço de 

mapeamento das chamadas funções ecossistêmicas, que são as constantes 

interações existentes entre os elementos estruturais de um ecossistema. Essas 

funções se transformam em serviços ambientais no momento em que beneficiam as 

sociedades humanas (ROMEIRO, 2010). 

A Millenium Ecosystem Assessment (MA) define serviços ambientais como os 

benefícios diretos e indiretos que as pessoas obtêm dos ecossistemas. Esses 

serviços são indispensáveis ao bem-estar da população, e sua contínua capacidade 

de fornecimento está intimamente ligada com a vida no planeta (MA, 2005). Porém, 

a crescente degradação ambiental, influenciada principalmente pelo atual modelo 

econômico insustentável, põe em risco o provisionamento dos serviços ambientais, 

ameaçando a sobrevivência dos seres vivos e a sustentabilidade da terra. 

Nesse contexto de degradação em larga escala, oriunda principalmente de 

atividades econômicas de produção e consumo de bens, surge a necessidade de 

incorporar, na economia, valores financeiros relativos a bens e serviços ambientais. 

Entretanto, é preciso entender que os valores somente refletem uma parte do que 

está em jogo (ROMEIRO, 2010). Os ecossistemas são muito complexos para que 

uma simples técnica de valoração consiga incorporar toda a sua dinâmica. De tal 

modo, é importante entender a integração das visões da economia e da ecologia, 

incluindo as principais correntes econômicas do meio ambiente: a Economia 

Ambiental e a Economia Ecológica. 

Há uma busca por alguma forma de valoração dos serviços ambientais, pois 

para o mercado econômico tradicional eles são desconsiderados e possuem 

implicitamente um valor zero, apesar de serem usados na produção econômica 

(CAVALCANTI, 2010). Diante disso, surge o conceito de valoração ambiental e os 

inúmeros métodos de atribuição de valores aos recursos. 

A valoração ambiental tenta estimar um valor econômico a um serviço prestado 

pela natureza. A ideia é estimar valores para que este serviço possa ser comparável 

a outros serviços com valores reais de mercado, trazendo mais subsídios a tomada 

de decisão daquele serviço em questão. No entanto, como esses serviços são 

realizados gratuitamente pela natureza, não existe uma forma direta de se 
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determinar o seu real valor. Assim, foram elaborados métodos alternativos para 

estimar, ainda que grosseiramente, a incorporação do valor desses serviços nas 

análises econômicas (ANDRADE, 2010; ROMEIRO, 2010). 

É nesse contexto que surge a necessidade de incentivos econômicos para a 

conservação da natureza e da sua biodiversidade. Como o pagamento por serviços 

ambientais (PSA), um instrumento com ação compensatória para indivíduos ou 

comunidades por realizarem ações que aumentem ou mantenham a provisão dos 

serviços ambientais (BRASIL, 2011a). Nesse ponto a valoração se mostra uma 

importante ferramenta para conservação dos ecossistemas e para o reconhecimento 

da inteira dependência humana sobre a natureza, aprimorando mais ainda a ideia do 

uso sustentável dos recursos. 

Outro ponto importante é conhecer a capacidade das pessoas de perceberem 

e valorizarem os recursos e serviços ambientais, de modo que a percepção 

ambiental da sociedade possa aumentar a concretização e aperfeiçoamento de 

políticas de PSA. É interessante acrescentar que os proprietários de florestas 

nativas essencialmente precisam ser incluídos em estratégias de conservação, pois 

o conhecimento da sua percepção ambiental sobre o patrimônio natural que tem em 

suas mãos, sua visão de futuro e suas necessidades e expectativas são importantes 

para a conservação desses recursos. 

   A área de estudo da presente pesquisa é a Área de Proteção Ambiental 

(APA) Aldeia-Beberibe que foi decretada Unidade de Conservação Estadual em 

2010, pelo Decreto nº 34.692. A criação da APA surge como resultado de pressões 

da sociedade civil local, principalmente em nome do Fórum Socioambiental de 

Aldeia que vem lutando e sensibilizando as pessoas sobre a problemática ambiental. 

Mas também como resultado de diversos estudos que demostraram a importância 

da região, principalmente como área prioritária para a conservação da 

biodiversidade de Pernambuco e para a provisão de serviços ambientais, sendo o 

mais importante a provisão de água para o abastecimento da Região Metropolitana 

de Recife (RMR) (PERNAMBUCO, 2012). 

Porém, existem inúmeros desafios para a conservação das florestas e seus 

serviços ambientais, pois a APA é a categoria mais permissiva de uma unidade de 

conservação, e também a que envolve uma maior complexidade de gestão de 

interesses. Um dos grandes agravantes à manutenção das florestas na APA Aldeia-
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Beberibe é a conversão de áreas rurais em urbanas. Os impostos pagos pelos 

proprietários para manter áreas urbanas são mais onerosos, o que inviabiliza a 

manutenção de grandes lotes. Por esta razão, os donos de tais áreas tendem a 

fracionar e vender parte de sua área. Assim, além de não ter os custos de impostos 

e de manutenção, o proprietário ainda ganha com a venda dos lotes. Na prática, isso 

significa um maior adensamento da área e mais pressão em seus recursos hídricos 

e florestais, de modo que as florestas vão desaparecendo e tornando-se mais 

degradadas, sendo incapazes de manterem seus recursos e serviços ambientais. 

No Plano Diretor do município de Camaragibe (Lei nº 341/07), município onde 

está concentrada a maioria das propriedades deste estudo, desde 2007, todo o seu 

território foi considerado área urbana, o que corrobora para a concretização do 

cenário de degradação acima explicado. 

A pesquisa foi baseada em estudos secundários sobre a diversidade biológica  

da região, a fim de avaliar sua distribuição. A partir desses dados foram escolhidos 

12 trechos com floresta nativa para a coleta das informações sobre a percepção 

ambiental e incentivos econômicos para a conservação dos recursos naturais, 

através de entrevistas semiestruturadas. A percepção ambiental foi analisada em 

função da análise de conteúdo e o método de valoração utilizado foi o Método de 

Valoração Contingente (MVC). 

 

Objetivos do estudo 

 

Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo geral avaliar a 

percepção dos proprietários sobre suas áreas de floresta nativa, a biodiversidade e 

os serviços ambientais a elas associados, bem como sobre a necessidade de 

incentivos econômicos para a sua manutenção. Para tal foram definidos os 

seguintes objetivos específicos: 

 Avaliar a percepção dos proprietários sobre a provisão de serviços ambientais 

associados às suas áreas de floresta; 

 Estimar o valor econômico que os proprietários estariam dispostos a pagar 

(DAP) para contribuir com a conservação da biodiversidade na região; 

 Estimar o valor econômico que os proprietários acham justo receber como 

compensação pela manutenção das florestas (DARF) de suas propriedades; 
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 Analisar se os valores estimados para DAP e DARF são correlacionados com 

a biodiversidade observada nas propriedades; e, 

 Identificar a necessidade de priorizar áreas para o recebimento de incentivos 

econômicos, baseado na distribuição da biodiversidade na região. 

 

Estrutura da dissertação 

 

A dissertação foi estruturada em quatro capítulos, onde no Capítulo 1 é 

apresentada a fundamentação teórica sobre os temas centrais do trabalho, ou seja, 

são discutidos os conceitos e importância dos serviços ambientais e da valoração 

ambiental, assim como os aspectos da percepção ambiental. Como também são 

discutidas as propostas das duas principais correntes econômicas que se dedicam a 

oferecer uma resposta aos problemas ambientais (Economia Ambiental e a 

Economia Ecológica). O Capítulo 2 aborda a metodologia, onde é descrita a área de 

estudo, bem como os procedimentos metodológicos utilizados para o 

desenvolvimento da pesquisa. Os resultados são expressos no Capítulo 3, e sua 

discussão com dados da literatura no Capítulo 4. Finalmente, o trabalho se encerra 

com as considerações finais, apontando os aspectos mais relevantes a serem 

considerados. 
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CAPÍTULO 1: DISCUTINDO OS CONCEITOS TRABALHADOS 

 

1.1 Serviços Ambientais e sua importância para o homem 

 

A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) em seu Artigo 2º define 

ecossistema como um “complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais e de 

microrganismos e o seu meio inorgânico que interagem como uma unidade 

funcional” (BRASIL, 2000a). Nesses ecossistemas ocorrem diversas interações 

biológicas (meio biótico + meio abiótico), resultando em importantes processos 

naturais que garantem a sobrevivência das espécies e têm a capacidade de prover 

serviços que satisfaçam direta e indiretamente as necessidades do homem. Esses 

processos são nomeadas de funções dos ecossistemas (DE GROOT et al., 2002). 

As funções dos ecossistemas podem ser definidas como as interações que 

existem entre os componentes estruturais de um ecossistema, incluindo a 

reciclagem dos nutrientes e a regulação climática, por exemplo (DALY; FARLEY, 

2004). Essas funções se mostram extremamente importantes, pois por meio delas 

se formam os serviços ecossistêmicos (DAILY, 1997; DE GROOT et al., 2002).  

As funções dos ecossistemas são reconhecidas como serviços ecossistêmicos 

na medida em que uma função qualquer apresenta implicitamente a ideia de valor 

humano, ou seja, quando uma função incorpora benefícios que direta ou 

indiretamente são utilizados pelo homem. As funções e os serviços nem sempre 

possuem uma relação linear, pode acontecer que um único serviço seja o resultado 

de duas ou mais funções ou uma única função pode gerar mais que um serviço 

(ANDRADE, 2010; DE GROOT et al., 2002). 

Em 1977, Westman propôs que o valor social dos benefícios que os 

ecossistemas oferecem poderiam ser classificados para que a sociedade pudesse 

ficar informada sobre as decisões políticas e de gestão. Ele chamou esses 

benefícios de “serviços da natureza” (WESTMAN, 1977 apud FISHER; TURNER; 

MORLING, 2009). Hoje sabemos que esses serviços são os chamados serviços 

ecossistêmicos – um termo que foi usado pela primeira vez por Ehrlich e Ehrlich, em 

1981 (FISHER; TURNER; MORLING, 2009). 

Nas últimas décadas, o conceito de serviços ecossistêmicos tem sido 

aprofundado.  Na literatura especializada, o termo “serviços ecossistêmicos” é 
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definido de diversas formas, muitas vezes sendo identificado como sinônimo de 

“serviços ambientais”, no entanto alguns autores também apresentam diferenças 

entre suas definições (WHATELY; HERCOWITZ, 2008). Os serviços ecossistêmicos 

foram definidos por Daily (1997) como os serviços prestados pelos ecossistemas 

naturais e suas espécies para a manutenção e permanência do homem no planeta. 

E os serviços ambientais estão mais relacionados com os resultados desses 

processos, ou seja, estão mais focados nas atividades e benefícios percebidos pelo 

homem (VEIGA NETO; MAY, 2010; WHATELY; HERCOWITZ, 2008). Embora 

existam sutis diferenças conceituais, os dois termos acima citados são 

intercambiáveis e utilizados para indicar os mesmos processos.  

Portanto, nesta publicação vamos nos referir a esse termo como serviços 

ambientais, uma vez que são serviços oferecidos pelos ecossistemas, mas que são 

percebidos diretamente pelas pessoas. Como também pelo fato da área estudada 

ser formada por florestas secundárias (regeneradas) e por estarmos discutindo 

pagamento por serviços ambientais. Para Heal (2000), a melhor maneira de 

caracterizar os serviços ambientais seria dizer que estes são os responsáveis pela 

infraestrutura necessária para o estabelecimento das sociedades humanas. 

É importante ainda citar a abordagem feita pelo Millenium Ecosystem 

Assessment (MA), um programa iniciado em 2001 que tem por objetivo avaliar os 

efeitos das mudanças nos ecossistemas e seus serviços para o bem-estar humano. 

Sinteticamente, o MA define os serviços derivados dos ecossistemas naturais como 

os benefícios diretos e indiretos que as pessoas obtêm dos ecossistemas. Esses 

serviços são indispensáveis para o bem-estar da população, e incluem, entre outros, 

a provisão de alimentos, água limpa, regulação climática, substâncias medicinais, 

recreação e a proteção contra desastres naturais (MA, 2005). Para Constanza 

(2008), esta é uma boa definição de serviços ambientais, uma vez que é geral o 

bastante, apropriadamente vaga e engloba tanto os serviços percebidos pelas 

pessoas (alimentos, fibras etc.) como também aqueles não percebidos (controle de 

erosão do solo, por exemplo). O autor ainda afirma que a maioria dos serviços 

ambientais não é percebida por seus beneficiários. 

Para a Millenium Ecosystem Assessment (MA, 2005), os serviços ambientais 

podem ser classificados em diferentes contextos, mas estes devem sempre 

incorporar o conceito de bem-estar humano. O documento propõe uma classificação 
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em quatro categorias, que são: i) serviços de provisão (ou serviços de 

abastecimento); ii) serviços de regulação; iii) serviços culturais; e, iv) serviços de 

suporte (ou serviços de apoio) (Quadro 1). Esta classificação é uma das mais 

amplamente utilizadas e aceitas (FISHER; TURNER; MORLING, 2009). 

 

Quadro 1 - Classificação e Definição dos Serviços Ambientais 

SERVIÇOS CONCEITUAÇÕES 

Serviços de Provisão ou Abastecimento São os produtos obtidos diretamente dos 

ecossistemas (alimento, água, fibras, 

matéria-prima, plantas medicinais etc.). 

Serviços de Regulação São os benefícios obtidos da regulação dos 

ecossistemas (regulação climática, 

manutenção e purificação da qualidade do ar 

e da água etc.). 

Serviços Culturais São os benefícios não-materiais obtidos 

através dos ecossistemas (lazer, beleza 

cênica, ecoturismo, geração de 

conhecimentos, valores espirituais etc.). 

Serviços de Suporte ou Apoio São os serviços necessários para a produção 

de todos os outros serviços (reciclagem dos 

nutrientes, produção primária, formação e 

retenção do solo, provisão de hábitat, 

gerenciamento do lixo etc.). 

Fonte: MA (2005). 

 

Os serviços de provisão (ou abastecimento) são aqueles relacionados com a 

capacidade dos ecossistemas em prover produtos, tais como alimentos (frutos, 

raízes, pescado, caça, mel etc.), água limpa, fibras (madeira, cordas têxteis etc.), 

matéria-prima para geração de energia (carvão, lenha, óleos etc.), plantas 

medicinais e ornamentais e recursos genéticos (BRASIL, 2011a). A sustentabilidade 

desses serviços deve ser medida em termos de fluxos (como por exemplo, 

quantidade por período), mas principalmente em termos de qualidade e estado de 

estoque na natureza, ou seja, é necessário observar a capacidade de suporte do 

ambiente para que a intervenção humana não comprometa o seu funcionamento 

(ANDRADE, 2010). 
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Um exemplo típico é o caso da água doce. As tendências atuais mostram que o 

uso antrópico deste recurso é de forma insustentável, causando impactos negativos 

na capacidade dos ecossistemas de fornecê-los (ANDRADE, 2010). A água doce é 

um recurso de fundamental importância para a saúde humana, sendo usada para 

beber, lavar, cozinhar, cultivar alimentos e na reciclagem de resíduos, e o seu 

fornecimento para consumo e uso humano tem sido severamente reduzido por 

poluições de fontes antropogênicas (MA, 2005). 

Os serviços de regulação estão relacionados à capacidade dos ecossistemas 

regularem processos ecológicos que são direta ou indiretamente essenciais à vida, 

como a manutenção e purificação da qualidade do ar e da água, regulação do clima, 

controle de enchentes e erosão, tratamento de resíduos, regulação de doenças, 

regulação biológica e proteção de desastres naturais (ANDRADE, 2010; BRASIL, 

2011a). Por exemplo, os efeitos das mudanças climáticas sobre os ecossistemas e a 

vida humana são severos, o aumento da temperatura pode comprometer a 

qualidade da água através do crescimento de micro-organismos e consequente 

diminuição dos nutrientes dissolvidos. Além de ocasionar possíveis secas e 

inundações, afetando a saúde humana e comprometendo severamente a 

biodiversidade (MA, 2005). 

Quanto aos serviços culturais, estes estão relacionados com a importância dos 

ecossistemas em oferecer benefícios de lazer e turismo, apreciação estética, 

inspiração, geração de conhecimento, valores educacionais e espirituais. Estes 

serviços estão intimamente ligados a valores e comportamentos humanos, 

desempenhando um importante papel no desenvolvimento do capital social e da 

melhoria do bem-estar social. O uso dos ecossistemas para recreação e turismo tem 

aumentado nos últimos anos, em alguns países o turismo ecológico corresponde a 

uma das principais fontes de renda (ANDRADE, 2010; BRASIL, 2011a). Há ainda o 

uso dos serviços culturais como benefício para a saúde física e mental. Algumas 

hipóteses afirmam que o estímulo com o meio ambiente rico e diverso, contribui para 

o tratamento de algumas doenças, como depressão e dependência de drogas (MA, 

2005). 

Já os serviços de suporte, são aqueles necessários para a produção de todos 

os outros serviços ambientais, como a reciclagem dos nutrientes, a produção 

primária, a formação e retenção do solo e a provisão de hábitat. Eles se diferenciam 
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dos outros serviços, pelo fato de que sua produção é em longo prazo (ANDRADE, 

2010; BRASIL, 2011a). O constante ciclo dos elementos químicos é a base do 

funcionamento dinâmico dos ecossistemas (RICKLEFS, 2010). Eles têm sido 

alterados pelas atividades humanas, com consequências negativas e positivas para 

os outros serviços, além de impactos para o próprio bem-estar humano. Por 

exemplo, a transformação e simplificação dos ecossistemas em paisagens agrícolas 

de baixa diversidade têm comprometido a absorção e retenção dos nutrientes por 

esses ecossistemas, causando impactos adversos na natureza (ANDRADE, 2010). 

A vida no planeta está ligada à contínua capacidade de fornecimento dos 

serviços oferecidos pelos ecossistemas (SUKHDEV, 2008), porém a crescente 

degradação ambiental, influenciada principalmente pelo atual modelo econômico 

insustentável, põe em risco essa provisão. Lant et al. (2008) utilizam a expressão 

“tragédia dos serviços ambientais” para se referir ao seu declínio, principalmente 

considerando os serviços de regulação, de suporte e culturais. Eles acreditam que a 

degradação desses serviços faz parte de um arranjo social que abrange apenas os 

bens e serviços transacionados no mercado, onde estes são responsáveis pela 

destruição dos outros serviços de suporte à vida que são oferecidos gratuitamente 

pelos ecossistemas. 

 A demanda humana pelos recursos ambientais vem crescendo nos últimos 

tempos, muitas vezes ultrapassando a capacidade de suporte do meio ambiente, 

sendo assim é importante compreender a dinâmica dos elementos dos 

ecossistemas, a geração dos serviços, bem como seus impactos sobre o bem estar 

das populações e da manutenção da biodiversidade (ANDRADE, 2010). 

Os seres humanos alteram significativamente e irreversivelmente a diversidade 

na terra, e essas alterações são feitas para atender a um crescimento dramático na 

demanda por alimentos, água, madeira, fibras e combustível, comprometendo a 

composição e o funcionamento dos ecossistemas (MA, 2005). Embora ainda não 

muito bem compreendidas, as relações entre o bem-estar humano e os serviços são 

complexas e não lineares. Quando um serviço é abundante em relação à sua 

demanda, há apenas uma pequena contribuição ao bem-estar humano, porém, 

quando um serviço é relativamente escasso, seu decréscimo pode reduzir 

substancialmente o bem-estar (ANDRADE, 2010). 
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Como se pode observar, o emprego do termo “serviços ambientais” está 

totalmente ligada à relação ambiente/homem, uma vez que na própria definição 

deste termo está claro que para a existência dos benefícios gerados pelos 

ecossistemas há a necessidade da existência de um beneficiário para usufruí-los, no 

caso o homem (SILVA, 2009). Essas relações acontecem de muitas formas e 

intensidades (Figura 1), a Millenium Ecosystem Assessment propõe interconexões 

entre as várias categorias dos serviços ambientais e o bem-estar humano. Os 

serviços de provisão, por exemplo, são indispensáveis para a saúde e para uma boa 

qualidade de vida. 

 

Figura 1 - Relações entre os serviços ambientais e os constituintes do bem-estar humano 

 

Fonte: MA (2005). 

 

Observando as ligações entre os serviços e o bem-estar humano, fica explícita 

a importância desses serviços para as condições de vida na terra e para a busca de 

uma sustentabilidade, portanto, qualquer ação que vise incrementar a qualidade de 

vida das populações e acelerar o processo de desenvolvimento deve reconhecer 

sua relevância (ANDRADE, 2010). 
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A busca pela sustentabilidade e por soluções para o problema da degradação 

ambiental deve englobar a dependência humana sobre o meio ambiente e seus 

serviços, aceitando a ideia de que o sistema econômico possui limites à sua 

expansão (ANDRADE, 2010). Logo, a problemática ambiental não pode apenas ser 

pensada dentro da visão da economia convencional, é importante também 

considerar o diálogo com outras visões. 

 

1.2 A questão ecológica no pensamento econômico: as principais visões 

econômicas do meio ambiente 

 

A problemática ambiental vivida atualmente reflete a contínua intervenção que 

o homem promove na natureza, causando desequilíbrios ecossistêmicos, 

comprometendo a vida dos seres vivos e colocando em perigo a sustentabilidade da 

terra. Segundo Barreto (2009), a possibilidade de esgotamento dos recursos 

naturais e a destruição cada vez mais crescente de diversos ecossistemas é uma 

realidade atual resultante da interação homem-natureza, em decorrência do avanço 

do desenvolvimento econômico e sua produção destrutiva. Diante disso, surge a 

necessidade da completa gestão desses recursos de maneira sustentável. 

No contexto histórico, foi a partir da década de 1960 que começaram as 

análises dos problemas ambientais pelos cientistas econômicos. Apesar de que já 

em 1758, a primeira escola de pensamento da economia científica, a fisiocracia, já 

acreditava que a produção econômica deveria estar em equilíbrio com a dinâmica 

natural dos ecossistemas. Para eles, o meio ambiente necessitava de atenção da 

sociedade, justamente por o ser indispensável à vida (ROCHA, 2004). 

Com a Revolução Industrial, a capacidade de intervenção da humanidade na 

natureza cresceu amplamente e nos dias de hoje continua a aumentar. Além dos 

diversos desequilíbrios ambientais desta intervenção, a revolução abriu caminho 

para uma expansão única na escala das atividades antrópicas, pressionando 

intensamente a base dos recursos naturais. Mesmo se todas as atividades humanas 

seguissem os pensamentos ecológicos, sua expansão não poderia exceder os 

limites da capacidade de suporte do planeta (ROMEIRO, 2010). 

O relatório Limits of Growth (Limites do Crescimento), publicado pelo Clube de 

Roma em 1972, constatou que os ritmos do crescimento econômico estavam 
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colocando em crise a sobrevivência do ser humano. A humanidade foi pressionado 

em um grande paradoxo, o fato de trabalhar em uma lógica de mercado com 

crescimento infinito frente a um mundo com recursos ambientais finitos (ROCHA, 

2004). Entretanto, como não se conhece a verdadeira capacidade de suporte do 

planeta, e acredita-se que ainda será muito difícil de conhecê-la, é necessário adotar 

um caráter preventivo (ROMEIRO, 2010). 

Surge então o termo ecodesenvolvimento, proposto por Ignacy Sachs, na 

década de 1970, como uma expressão de crítica ao sistema econômico. O conceito 

propõe equilibrar a necessidade do desenvolvimento com a racionalidade no uso 

dos recursos ambientais, caracterizando-se por ser um desenvolvimento socialmente 

desejável, ecologicamente sustentável e economicamente viável (ROCHA, 2004; 

SACHS, 1986). 

O termo desenvolvimento sustentável emerge como uma proposta conciliadora 

entre o crescimento e desenvolvimento econômico e os limites ambientais dos 

ecossistemas. Conforme o Relatório Nosso Futuro Comum (1986), também 

conhecido como o Relatório de Brundtland, o desenvolvimento sustentável 

pressupõe um modelo de desenvolvimento para atender às necessidades da 

geração atual, sem comprometer às necessidades das gerações futuras. 

A partir de então, ao mesmo tempo em que a economia convencional se 

atentava em agregar aspectos da sustentabilidade em seus pressupostos, foram 

surgindo outras correntes de pensamento que se formaram a partir do 

reconhecimento de que a economia convencional possuía argumentos insuficientes 

e inadequados para lidar com a problemática ambiental, como a economia ambiental 

e a economia ecológica (ANDRADE, 2010). 

 

1.2.1 A Economia Ambiental e a Economia Ecológica 

 

A teoria ambiental surgiu no momento em que a economia convencional se viu 

pressionada em incorporar em suas análises algumas considerações sobre os 

problemas do meio ambiente. Isso porque, para Andrade (2010), “o sistema 

econômico é visto como a principal fonte de pressão sobre o meio ambiente, sendo 

necessário, pois, que a análise econômica dominante apresentasse respostas sobre 

sua relação traumática com os sistemas naturais”. 
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Inicialmente, os recursos naturais não apareciam nas análises da realidade 

econômica. A visão dominante entre os economistas convencionais é que a 

economia não considera quaisquer conexões com o sistema ecológico. O modelo 

convencional circula em laço fechado, é autossuficiente, e assume que a natureza é 

o que muitos chamam de “externalidade”. A economia funcionava sem levar em 

consideração a finitude dos recursos naturais, ou seja, ela se expande 

indefinidamente uma vez que para ela os recursos são ilimitados (Figura 2a) 

(CAVALCANTI, 2010; ROMEIRO, 2010). 

 

Figura 2 - Esquema ilustrativo das visões econômicas do meio ambiente 

 

Legenda: (a) a economia se expande indefinidamente, uma vez que os recursos naturais são 
ilimitados, (b) as tecnologias permitem a expansão da economia, superando as limitações dos 
recursos naturais e (c) os recursos naturais impõe limites à economia. 
Fonte: Adaptado de ROMEIRO (2010). 

 

Os fundadores da economia convencional tinham como única pretensão moldá-

la em função da física mecânica. Nesta ciência apenas se conhece a locomoção, e 

como esta é reversível e não se observa mudança de qualidade, não se pode 

compará-la com o que acontece com a natureza, em que, neste caso, se 

prevalecem fenômenos irreversíveis. Em outras palavras, a atividade econômica 

consiste em produzir, consumir e gerar resíduos, de maneira irreversível, e em um 

processo que requer energia. E energia não pode ser reciclada, logo essa análise 

não é da física mecânica, e sim da termodinâmica (GEORGESCU-ROEGEN, 1971 

apud CAVALCANTI, 2010).  
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 A Economia Ambiental (EA) admite que os recursos naturais não representam, 

a longo prazo, um limite absoluto à expansão da economia (Figura 2b) (ROMEIRO, 

2010). Para este autor, 

O sistema econômico é visto como suficientemente grande para que 
a indisponibilidade de recursos naturais se torne uma restrição à sua 
expansão, mas uma restrição apenas relativa, superável 
indefinidamente pelo progresso científico e tecnológico. (ROMEIRO, 
2010, p. 9). 

A tecnologia é a principal razão para se garantir que o processo de substituição 

ilimitado de recursos naturais não limite o crescimento econômico a longo prazo. 

Para os economistas ambientais não existe problemas de escassez absoluta, 

apenas escassez relativa, visto que à medida que os recursos fossem se esgotando, 

eles iriam sendo substituídos por outros (LOYOLA, 1997; ROMEIRO, 2010). 

Para esta corrente, tudo funciona dentro dos limites do mercado. Em se 

tratando dos bens comercializados no mercado (insumos materiais, por exemplo), 

sua crescente escassez traduziria na elevação do seu preço e no início do progresso 

tecnológico para poupá-lo e sucessivamente substituí-lo por outro recurso mais 

abundante. Por outro lado, os serviços ambientais não transacionados no mercado, 

como o ar, a regulação climática, a ciclagem de nutrientes etc., possuindo em sua 

natureza a característica de bens públicos, faz com que o mercado falhe nessa 

concepção. Nesse caso, é necessário uma intervenção para que a disposição a 

pagar por esses serviços se expresse à medida que vão se tornando escassos 

(ROMEIRO, 2010).  

Outro pilar da EA é o princípio da ‘internalização das externalidades’. Ou seja, 

predomina a noção de que os recursos naturais devem ser adequados à lógica do 

mercado, eles necessitam ser privatizados. Logo, a ideia é de que a privatização dos 

bens públicos possibilita e objetiva, unicamente, a sua proteção. De certo modo, 

este conceito atribui uma percepção aos indivíduos, embora que superficialmente, 

pois estes adquirem a noção de que não devem prejudicar o meio ambiente e seus 

componentes, porque tudo o que está em volta tem dono e preço (SOUZA-LIMA, 

2004). 

Já a Economia Ecológica (EE) nota o sistema econômico como uma subparte 

de algo maior que o domina, no caso a natureza, e esta impõe uma restrição 

absoluta à sua expansão (Figura 2c). O progresso científico e tecnológico, nesse 

caso, também é importante para aumentar a eficiência no uso dos recursos naturais, 
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porém este não possibilita a substituição ilimitada destes mesmos recursos. Logo, 

permanece a discordância de que o sistema econômico possa expandir sem levar 

em consideração a capacidade de suporte do planeta (CAVALCANTI, 2010; 

CECHIN; VEIGA, 2010; ROMEIRO, 2010).  

Para os economistas ecológicos, a economia não deve ser vista como um 

sistema fechado, como prega o sistema convencional pela física newtoniana (física 

mecânica), pelo contrário, a economia é envolto em um sistema bem maior, que é 

finito e não aumenta. Embora materialmente fechado, é aberto ao universo, 

captando energia deste e devolvendo os resíduos, em uma visão termodinâmica. 

Nesse ponto, é comum dizer que a gênese da EE foi buscada, ao longo do século 

XIX, pela Lei da Termodinâmica, que tem como ponto de partida a perspectiva dos 

fluxos energéticos (CAVALCANTI, 2010; CECHIN; VEIGA, 2010; SOUZA-LIMA, 

2004). O precursor desta nova corrente foi o matemático e economista de origem 

romena, Nicolas Georgescu-Roegen, que em 1971 publicou a obra “The Entropy 

Law and the Economic Process”, fez uma crítica radical a economia convencional, e 

a partir da segunda lei da termodinâmica (lei da entropia), introduziu a ideia de 

irreversibilidade e de limites no sistema econômico (GEORGESCU-ROEGEN, 1996 

apud ROCHA, 2004; ROMEIRO, 2010). 

A EE surge sem uma dependência disciplinar, seja da economia (que aborda 

apenas a espécie humana, esquecendo todas as outras espécies), seja da ecologia 

(que é o oposto, aborda todas as espécies, menos a humana). Sua principal 

característica é possuir um caráter transdisciplinar, com foco nas inter-relações entre 

os ecossistemas e o sistema econômico (ROCHA, 2004). De fato, a economia 

ecológica, não compõe um ramo da economia, nem tampouco da ecologia. Ela é 

uma ciência a parte, que integra noções de ambas as disciplinas. 

Para entender essa relação entre as disciplinas, Clóvis Cavalcanti, economista 

ecológico, propõe imaginar uma escala que leve do ecológico ao econômico (Figura 

3), onde a ecologia e a economia (como ciência pura) estariam localizadas nas 

extremidades da escala, a economia ecológica estaria localizada mais próxima da 

ecologia (perto do centro) e a economia ambiental estaria disposta próxima à 

economia. Isso porque a EA utiliza as ferramentas da economia convencional nos 

problemas ecológicos, apenas internalizando esses problemas ao sistema 
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econômico. Já a EE tem como ideia mostrar como o uso dos recursos naturais pode 

ser feito de forma sustentável (CAVALCANTI, 2010). 

 

Figura 3 - Relações entre as disciplinas da ecologia e economia 

 

Fonte: CAVALCANTI (2010). 

 

A economia convencional está baseada na alocação como sendo seu principal 

critério econômico. Essa abordagem é limitante, pois trata todos os fatores como se 

fossem de natureza semelhante, admitindo que a substituição entre eles é estável e 

que o fluxo de recursos naturais pode ser facilmente substituído por capital. A 

economia ecológica também considera a alocação um importante processo, porém 

como ponto secundário, no ponto central, ela considera a escala e a distribuição. A 

EE sugere a necessidade de uma escala sustentável, capaz de suportar a pressão 

do estoque do capital em cima dos serviços ambientais básicos. Desta forma, 

qualquer crescimento econômico que vá além do limite dos custos ecológicos é 

ineficiente e extrapola a escala sustentável. Ao mesmo tempo em que considera que 

a distribuição deve ser relativa entre os fluxos de recursos pelos diferentes atores da 

sociedade, incluindo as futuras gerações (CECHIN; VEIGA, 2010; VEIGA NETO, 

2008). 

Na economia ecológica um forte tema é a incomensurabilidade dos serviços 

ambientais. O perigo de atribuir um valor monetário a esses serviços tende a duas 

concepções, a primeira é de que acreditem que esses serviços valham realmente o 

valor calculado pelo mercado, e a segunda é de que pensem que eles possam ser 

comparáveis aos ativos construídos pelo homem, e, portanto substituíveis 

(CAVALCANTI, 2010). Porém, tento em vista a importância dos serviços gerados 
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pelos ecossistemas para o bem-estar humano e para a manutenção de vida no 

planeta, há uma necessidade de valorá-los, de modo a oferecer subsídios para as 

políticas ambientais. Entretanto, é preciso entender que estes valores somente 

refletem uma parte do que está em jogo (ROMEIRO, 2010). 

Para Cavalcanti (2010), a realidade estabelece que se busque alguma forma 

de valoração, por que no sistema econômico tradicional, um valor zero é 

implicitamente atribuído aos recursos naturais, apesar de serem usados na 

produção econômica, dando-lhes a condição de “bens livres” ou “bens gratuitos”. 

Pois pior é ver, por exemplo, a Mata Atlântica reduzida a um valor zero, mesmo 

sabendo os inúmeros benefícios que ela nos proporciona. Diante disso, surge então 

o conceito de valoração ambiental, e esta com seus métodos e análises, tenta 

atribuir valores aos recursos nos processos denominados pagamentos por serviços 

ambientais. 

 

1.3 Valoração Ambiental e Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) 

 

Como já citado, a crescente preocupação com a escassez dos recursos 

naturais, devido ao crescimento descontrolado da população e a expansão das 

atividades industriais, proporcionando uma diminuição na provisão dos serviços 

ambientais, fez surgir a ideia de um desenvolvimento sustentável, uma solução para 

tentar conciliar o crescimento econômico com o uso sustentável dos recursos 

naturais. Para Tôsto (2010), uma das características necessárias para se alcançar a 

sustentabilidade é a elaboração de ferramentas capazes de oferecer informações 

sobre a relação homem-natureza. Nesse ponto, a valoração ambiental em termos de 

suas contribuições para o bem-estar humano tem se tornado um importante tema 

nas discussões sobre a conservação do meio ambiente (ANDRADE, 2010). 

Uma vez que os serviços ambientais são importantes para a manutenção das 

atividades econômicas, a não valoração destes ou de suas contribuições se torna 

uma negligência. Conhecer os valores dos serviços ambientais contribui para a 

consolidação de uma política de gestão sustentável de tais serviços e recursos. 

Porém, é importante entender que sua valoração não significa internalizá-los em 

negociações nos mercados privados (ANDRADE, 2010; ROMEIRO, 2010). 
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O conceito de valor pode ser muito mais amplo do que os valores estritamente 

econômicos. Alguns valores estão relacionados ao fluxo do capital e mercado 

(valores econômicos), mas também há aqueles relacionados à ideia de moral e ética 

(como o valor à vida, o valor ao direito humano etc.), estes são chamados de valores 

não-econômicos (AMAZONAS, 2009; ANDRADE, 2010). Há também um conceito 

expressivo de valor ligado a um serviço, onde este possui um objetivo determinado 

(CONSTANZA, 2008 apud ANDRADE, 2010). Por exemplo, pode-se dizer que a 

água doce no sertão nordestino é valiosa, exatamente porque este bem natural pode 

servir de objetivo de luta contra a seca, que é a maior fragilidade da região. 

Nesse ponto, o desafio maior da valoração ambiental é a de tentar incluir os 

valores não-econômicos ligados principalmente a questões morais, éticas e 

culturais, fazendo com que a valoração se torne mais abrangente e que inclua 

considerações sobre a complexidade dos processos ecológicos e suas relações 

(ANDRADE, 2010). 

Atribuir um valor para um determinado serviço ambiental é uma tarefa bastante 

complexa, isso por conta dos problemas da substitubilidade e das inter-relações. 

Para o primeiro, os bens valorados podem ter ou não um substituto dentro da área 

considerada, sendo que para muitos serviços ambientais o mais provável é de que 

não o tenha. E para o segundo, é importante levar em consideração a complexidade 

da dinâmica dos processos ecológicos, visto que alguns serviços ambientais apenas 

são disponíveis na presença de outros serviços (AZQUETA; SOTELSEK, 2007). Ou 

seja, os serviços de suporte, que são aqueles necessários para a produção dos 

outros serviços, devem estar em condições de ótimo funcionamento. 

Recentemente, o interesse pela valoração ambiental tem crescido 

consideravelmente, no entanto, há uma predominância da utilização de instrumentos 

da economia ambiental, isso porque as correntes alternativas (como a Economia 

Ecológica) ainda não possuem base metodológica para essa discussão 

(AMAZONAS, 2009). 

Os valores dos serviços ambientais são divididos em Valores de Uso (VU) e 

Valores de Não Uso (VNU), onde somados perfazem o Valor Econômico Total (VET) 

(VET=VU+VNU). Os VU são aqueles valores que os indivíduos atribuem a um bem 

ambiental  pelo seu uso no presente ou seu uso potencial no futuro, podendo atribuir 

preços de mercado existentes ou substitutos, estes incluem o Valor de Uso Direto 
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(VUD), o Valor de Uso Indireto (VUI) e o Valor de Opção (VO) (VU=VUD+VUI+VO). 

Já os VNU se referem aos valores dissociados do uso direto, expressando seu valor 

intrínseco, incluindo o Valor de Existência (VE) (VNU=VE) (Figura 4) (MOTA et al, 

2010; MOTTA, 2006). 

 

Figura 4 - Valor Econômico Total (VET) 

 

Fonte: Elaboração da autora (2014). 

 

O Valor de Uso Direto (VUD) é o valor atribuído a um recurso ambiental pelo 

fato de sua utilização direta, ou seja, é a apropriação real de um determinado serviço 

ambiental via extração, visitação, pesquisa ou outra atividade de produção ou 

consumo direto. Essas atividades podem ser consideradas comerciais, negociáveis 

em um mercado e sua valoração geralmente é um processo mais simples (MOTTA, 

2006; NOGUEIRA; SOARES JR., 2011). 

O Valor de Uso Indireto (VUI) é aquele valor que os indivíduos atribuem a um 

recurso ambiental quando o beneficio do seu uso provém de funções dos 

ecossistemas, como por exemplo, a função ecológica de uma floresta em proteger 

os cursos d’água. São bens que são apropriados e consumidos indiretamente hoje. 

O VUI geralmente não é valorado em mercados tradicionais. 

Já os Valores de Opção (VO) são valores derivados da perspectiva de uso 

futuro dos ecossistemas, ou seja, é o valor conferido à preservação e conservação 

dos recursos ambientais que podem (ou não) estar ameaçados, para usos direto e 

indireto em um futuro próximo. Em outras palavras, o Valor de Opção é a disposição 

a pagar de um indivíduo pela opção de usar ou não o recurso no futuro, como por 
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exemplo, plantas medicinais ainda não descobertas em florestas tropicais (MOTA et 

al., 2010; MOTTA, 2006). 

O Valor de Existência (VE) refere-se aos benefícios gerados pelos serviços 

ambientais que estão dissociados do seu uso (mesmo que represente consumo 

ambiental) e são provenientes de uma ideia moral, cultural, ética ou altruísta em 

relação aos direitos de existência de todas as espécies e da conservação e 

preservação de outras riquezas naturais, mesmo que estas não representem um uso 

atual ou futuro. Isto é, a satisfação pessoal em saber que o bem ambiental está 

intacto, sem que o indivíduo tenha alguma vantagem direta ou indiretamente. Esse 

valor é particularmente difícil de ser medido e é relacionado com os valores 

intangíveis, intrínsecos e éticos da natureza (MOTTA, 2006; NOGUEIRA; SOARES 

JR., 2011). 

Resumindo, o Valor Econômico Total (VET) do bem ambiental é igual ao 

somatório dos seus Valores de Uso Direto (VUD), dos Valores de Uso Indiretos 

(VUI), dos Valores de Opção (VO) e dos Valores de Existência (VE) 

(VET=VUD+VUI+VO+VE) (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Classificação dos Valores do Meio Ambiente 

VALOR DE USO VALOR DE NÃO 

USO 

Valor de Uso Direto Valor de Uso Indireto Valor de Opção Valor de Existência 

Bens e serviços 

ecossistêmicos 

apropriados 

diretamente da 

exploração do recurso e 

consumidos hoje. 

Bens e serviços 

ecossistêmicos que são 

gerados de funções 

ecossistêmicas e 

apropriados indiretamente 

hoje. 

Bens e serviços 

ecossistêmicos de 

usos diretos e 

indiretos a serem 

apropriados no 

futuro. 

Valor não associado 

ao uso atual ou futuro 

a que reflete questões 

morais, culturais, 

éticas ou altruístas. 

Fonte: MOTTA (2006). 

 

1.3.1 Valoração Ambiental 

 

A valoração ambiental busca encontrar o valor econômico total de um dado 

recurso ou serviço ambiental através de métodos que tornem possível uma 

estimativa, ainda que grosseira, dos valores de uso e de não uso. A ideia central é 
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estimar valores monetários para que estes possam ser comparáveis com outros 

valores de mercado, subsidiando a tomada de decisão envolvendo aquele bem ou 

serviço. Porém não existem medidas concretas capazes de determinar o real valor 

da grande maioria dos bens e serviços ambientais. Assim, foram elaboradas 

soluções alternativas que permitissem a incorporação de uma estimativa do valor 

desses bens e serviços nas análises econômicas (ANDRADE, 2010; ROMEIRO, 

2010). 

Mota et al. (2010) classifica os métodos de valoração ambiental em: i) métodos 

que se baseiam no mercado de bens substitutos; ii) métodos de preferência 

revelada; iii) métodos de preferência declarada; iv) método de função efeito; v) 

métodos multicritérios; e, vi) método de valoração de fluxos de matéria e energia. A 

seguir são descritos alguns desses métodos. 

Os métodos baseados no mercado de bens substitutos são aqueles que por 

meio de técnicas estimulam preços em recursos da natureza que não possuem 

cotação nos mercados tradicionais. Os bens substitutos são aqueles que, havendo 

um aumento no preço de um bem, ocasionam um aumento na demanda de um outro 

bem, dito substituto. Como exemplo desse método, estão os Métodos de Custo de 

Recuperação e/ou Custo de Reposição, os Métodos do Custo de Controle, os 

Métodos do Custo de Oportunidade, entre outros.  

Os métodos de preferência revelada são aqueles que se baseiam no 

comportamento do consumidor, onde este fundamenta suas escolhas nos mercados 

econômicos reais. Como por exemplo, o Método do Custo de Viagem, que estima o 

preço do uso dos recursos naturais por meio de uma análise dos gastos dos 

visitantes aos locais visitados (principalmente parques para recreação) e o Método 

de Preços Hedônicos, que calcula um preço implícito com base em atributos 

ambientais característicos de bens comercializados em mercado, como o mercado 

imobiliário e o mercado de trabalho (MOTA et al., 2010). O valor de um parque pode 

ser estimado, por exemplo, através da diferença dos valores de apartamentos 

semelhantes, porém com ou sem vista para esse determinado parque. 

Os métodos de preferência declarada são baseados nas preferências 

individuais dos usuários dos recursos ambientais e por meio de questionários, 

utilizam técnicas para induzir as escolhas dos consumidores. O principal exemplo 

deste método é o Método da Valoração Contingente que por meio de pesquisas 
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amostrais identificam, em termos monetários, as preferências individuais em relação 

a bens que não são comercializados em mercado. 

O método de função efeito estima uma função de causa e efeito de fenômenos 

ambientais, especialmente aqueles relacionados a impactos ambientais. Os métodos 

multicritérios são técnicas matemáticas que avaliam cenários complexos de atributos 

ambientais. E o método de valoração de fluxos de matéria e energia avalia esses 

fluxos entre os agentes econômicos e ambientais (MOTA et al., 2010). 

Os métodos de valoração ambiental estão sendo aplicados de forma ampla e 

variada no Brasil, dando suporte para a gestão ambiental, para a estimação de 

indenizações e multas em ações judiciais, para a avaliação de programas de 

políticas públicas e para compreender de forma clara e objetiva até que ponto as 

pessoas estão de fato dispostos a pagar (e receber) pela conservação, degradação 

e/ou recomposição dos bens ambientais (MOTA et al., 2010). 

No âmbito acadêmico estes estudos tem se tornado mais frequentes e 

relevantes para discussões teóricas e metodológicas nas áreas de interface entre a 

ecologia e a economia. May et al. (2000), Camphora e May (2006) e Mota et al. 

(2010) elaboraram estudos que sistematizaram diversas pesquisas sobre a 

valoração ambiental, com diferentes métodos de análise e em diferentes biomas. 

Esses estudos permitem traçar um panorama geral do que vem sendo feito. Os 

autores apontam que ainda há lacunas a preencher, porém acreditam que esses 

estudos são pontos iniciais na construção de um inventário do valor dos 

ecossistemas e seus respectivos serviços ambientais (MAY et al., 2000). 

Em outra perspectiva, diversos questionamentos têm sito feito sobre o 

comportamento dos mercados referentes à valoração ambiental. Não se pode 

considerar que os diversos métodos de valoração existentes realmente calculem o 

valor da natureza. De fato, o que se estima é o valor monetário dos recursos 

naturais, em que são destacadas apenas o uso e preferências das pessoas em 

relação ao seu consumo (MOTA et al., 2010). É impossível obter uma estimativa real 

que englobe a complexidade dos ecossistemas, tendo-se em mente a incapacidade 

da economia em compreender os processos ecológicos, suas interdependências e 

suas conexões com o bem-estar humano (ANDRADE, 2010). Logo, é preciso ter 

clareza que os valores estimados representam apenas uma pequena parte de um 

todo maior. 
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1.3.1.1 Aspectos conceituais do Método de Valoração Contingente (MVC) 

  

A maioria dos métodos de valoração ambiental utiliza-se de preços de mercado 

reais, sejam eles substitutos ou complementares, para resultar preferências 

associados aos recursos naturais. No entanto, esses métodos captam apenas 

valores de uso, diretos ou indiretos, ou mesmo valores de opção. O Método de 

Valoração Contingente é o único método de valoração capaz de captar também os 

valores de não uso, ou seja, o valor de existência (MOTA et al., 2010; MOTTA, 

2006). Segundo Motta (1998) apud Nogueira; Soares Jr. (2011), os valores de não 

uso, por definição, são impossíveis de serem estimados pela maioria dos métodos 

de valoração, 

[...] isto porque o valor de existência não se revela por 
complementariedade ou substituição a um bem privado, uma vez que 
o valor de existência não está associado ao uso do recurso e, sim, a 
valores com base unicamente na satisfação altruísta de garantir a 
existência do recurso (MOTTA, 1998 apud NOGUEIRA; SOARES 
JR., 2011, p. 6). 

O mesmo autor afirma que o crescente interesse no MVC pelos gestores e 

profissionais da área ambiental, se baseia em sua capacidade de conseguir captar o 

Valor Econômico Total (VET) em sua completa abrangência. O MVC utiliza 

pesquisas amostrais para identificar, em termos monetários, as preferências ou 

gostos das pessoas, por diferentes serviços ambientais, através da criação de um 

mercado hipotético (NOGUEIRA; SOARES JR., 2011; MOTA et al., 2010). 

Para este estudo, decidiu-se utilizar o Método de Valoração Contingente (MVC) 

e, principalmente, aplicá-lo aos valores de uso indireto (VUI), uma vez que 

assumimos que é importante manter a biodiversidade pelos benefícios indiretos que 

ela nos proporciona, como microclima, água, ar puro, entre outros. E ao valor de 

opção (VO), pois acreditamos que o proprietário protege a mata pensando, também, 

no seu valor de mercado futuro. 

O MVC é mais aplicado em casos onde a) os serviços são de propriedade 

comum cuja excludibilidade de seu consumo não pode ser feita; b) os serviços 

possuem características paisagísticas, culturais, ecológicas e/ou históricas; e/ou c) 

outras situações onde não existem preços de mercados sobre os serviços 

analisados (HUFSCHMIDT et al., 1983 apud NOGUEIRA; MEDEIROS; ARRUDA, 

2000). A literatura existente sugere que resultados mais próximos da realidade são 
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alcançados em casos onde os entrevistados se encontram familiarizados com o 

objeto valorado (PEARCE, 1993 apud NOGUEIRA; MEDEIROS; ARRUDA, 2000).   

Boa parte das limitações do MVC refere-se ao caráter estritamente hipotético 

da pesquisa. Os mercados hipotéticos podem gerar valores que não correspondem 

a preferências individuais reais, tendo em vista que são apenas simulações, 

significando que nenhum pagamento poderá ser feito. Isto pode induzir os 

entrevistados a esquecerem sua real condição orçamentária e subestimar ou 

superestimar os valores atribuídos. Para minimização do viés hipotético recomenda-

se a criação de cenários admissíveis que imponham credibilidade (MOTA et al., 

2010; MOTTA, 2006). No Quadro 3, são expostos outros vieses relatados na 

literatura atribuídos ao MVC, no entanto estes podem ser minimizados pelo desenho 

do questionário e da amostra. 

 

Quadro 3 - Principais vieses do MVC e suas recomendações 

VIÉS ESTRATÉGICO Está relacionado à percepção do entrevistado acerca do serviço 

valorado e do seu pagamento. Entrevistas bem elaboradas que 

apresentem o serviço valorado e uma situação em que o 

entrevistado não poderá se esquivar do pagamento reduzem este 

viés. A assinatura de um termo de compromisso ou outro 

documento qualquer pode fazer com que o entrevistado acredite 

na efetividade da cobrança. 

VIÉS DA INFORMAÇÃO Relaciona-se com a forma de apresentação e o nível de precisão 

da informação dos cenários criados.  

VIÉS DO ENTREVISTADO E 

DO ENTREVISTADOR 

O entrevistado pode sentir-se impelido a oferecer uma DAP 

superior em razão da presença física do entrevistador, que pode 

inibir o entrevistado. Recomenda-se que o entrevistador possua 

um caráter neutro. 

VIÉS DO VEÍCULO DE 

PAGAMENTO 

Está relacionado com a escolha do veículo de pagamento. A 

alternativa é escolher uma forma que tenha semelhança com 

situações reais. 

VIÉS DO PONTO INICIAL OU 

DO ANCORAMENTO 

A apresentação dos valores pelas entrevistas tende 

ocasionalmente a induzir o entrevistado a escolher o primeiro 

valor apresentado e limitar a oferta máxima. Para minimizar este 

viés, há que se estimar o valor mínimo e o valor máximo da DAP. 

Fonte: MOTTA (2006). 

 

O problema central da valoração contingente é fazer com que o cenário criado 

e os serviços valorados sejam suficientemente claros, precisos e conhecidos para 

que os entrevistados entendam sua valoração. Nesse contexto, a literatura indica 
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vários procedimentos-padrão para minimizar os vieses. Estes procedimentos foram 

inicialmente elaborados pelo Painel NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration), após o derramamento de óleo do petroleiro Exxon Valdez, em 1989. 

O governo americano aplicou o MVC para avaliar os danos ambientais e obrigar a 

Exxon Corporation a indenizar suas vítimas. O painel reconheceu a validade do 

MVC e incluiu diversas recomendações para sua elaboração, tais como: a) usar 

entrevistas pessoais; b) treinar o entrevistado para ser neutro; c) realizar entrevista 

piloto para testar a entrevista; e, d) oferecer informações adequadas sobre o que 

está sendo mensurado (MOTA et al., 2010; MOTTA, 2006). 

Tendo em mente o fato de que os serviços ambientais, ainda que não 

disponíveis em um mercado real, podem apresentar um valor monetário, e que este 

valor pode ser importante para promover a sua conservação, se faz necessário 

saber de que forma realizar tais pagamentos, através de transações de Pagamentos 

por Serviços Ambientais, discutidas a seguir. 

 

1.3.2 Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) 

 

O pagamento por serviços ambientais (PSA) emerge como um instrumento de 

gestão econômica para remediar as falhas de mercado, internalizando o que seria 

uma externalidade, relativa a oferta de serviços ambientais intangíveis (PAGIOLA; 

PLATAIS, 2007). O PSA é um instrumento utilizado para estimular a proteção, a 

conservação, o manejo e o uso sustentável de florestas tropicais, que em geral, 

estão sob forte pressão antrópica e abrigam populações rurais carentes, 

principalmente em países em desenvolvimento (BRASIL, 2011a). 

Em geral, o PSA é uma ação compensatória para indivíduos ou comunidades 

por realizarem ações que aumentem ou mantenham a provisão dos serviços 

ambientais. A ideia é recompensar aqueles que produzem (ou mantêm) os serviços 

ambientais, e incentivar outros a garantirem essa provisão, que normalmente sem o 

incentivo não o fariam (BRASIL, 2011a; ROSENBERG, 2012). Segundo Heal (2000), 

se de fato estamos excedendo a capacidade de suporte dos ecossistemas, como 

alerta os cientistas, a era dos serviços gratuitos está chegando ao fim. Portanto, se 

por um lado não existe um dono para quem pagamos pelos serviços, por outro é 

preciso ficar atento que existem custos de manutenção desses mesmos serviços 
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para que eles funcionem bem. Assim, a introdução de um pagamento tende a levar a 

uma maior racionalidade no uso desse serviço (VEIGA NETO; MAY, 2010). 

O PSA é um instrumento econômico recente de gestão ambiental,  que vem 

sendo discutido com grande ênfase na atualidade e utilizado em uma escala 

crescente nos últimos anos (BRASIL, 2011a; ROSENBERG, 2012). Não existe uma 

definição única para PSA, porém a mais aceita pela literatura (BRASIL, 2008; 

BRASIL, 2011a; ROSENBERG, 2012; VEIGA NETO; MAY, 2010) é aquela 

apresentada por Wunder (2005), onde PSA é, 

Uma transação voluntária, na qual, um serviço ambiental bem 
definido ou um uso da terra que possa assegurar este serviço é 
comprado por, pelo menos, um comprador de, pelo menos, um 
provedor, sob condição de que o provedor garanta a provisão deste 
serviço (WUNDER, 2005, p. 3). 

 Esta é uma definição bastante utilizada, e é possível reconhecer cinco 

elementos norteadores na concepção de uma proposta de PSA (o caráter voluntário, 

o serviço bem definido, o comprador, o provedor e a condicionalidade do 

pagamento). Porém, esses elementos não são obrigatórios, porque na prática é raro 

encontrar um esquema de PSA que atenda a todos os critérios propostos (BRASIL, 

2011a). 

O primeiro elemento seria o caráter voluntário da participação, que diferencia o 

PSA de instrumentos de comando e controle. No caso, o PSA não é compulsório e 

sim um instrumento negociável, que pressupõe que os provedores possam ter 

outras opções de uso da terra (WUNDER, 2007 apud BRASIL, 2011a). Porém na 

prática, isso não é uma verdade, nem sempre os projetos de PSA são voluntários ou 

os provedores tem de fato alternativas do uso da terra. Há exemplos de PSA 

aplicados para atender obrigações legais, como por exemplo, no Brasil, a legislação 

(Lei nº 9.985/00) obriga empresa e órgãos (públicos ou privados) responsáveis pelo 

saneamento e abastecimento da água ou pela geração e distribuição de energia 

elétrica, a pagarem as Unidades de Conservação pelos serviços prestados, 

contribuindo assim para a proteção e implementação da unidade (BRASIL, 2000b, 

artigos 47 e 48). 

Em relação ao segundo elemento, onde há a necessidade da clara definição do 

serviço ambiental em pauta, em muitos casos, isso não acontece. O serviço 

ambiental pode ser comercializado por si só (por exemplo, tonelada de carbono 

sequestrada) ou pode ser um uso da terra que é associado a um serviço (por 
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exemplo, florestas conservadas que garantem o provimento da água nas nascentes) 

(WUNDER, 2007 apud BRASIL, 2011a). Para Landell-Mills e Porras (2002), a 

definição do serviço ambiental a ser comercializado ainda é um dos aspectos mais 

problemáticos na área de PSA. No Brasil, por exemplo, o Programa de Apoio à 

Conservação Ambiental (Lei nº. 12.512/11) remunera, mediante critérios, as famílias 

(em situação de extrema pobreza) que desenvolvam atividades de conservação do 

meio ambiente, de forma genérica (BRASIL, 2011b). 

O terceiro elemento, o comprador, pode ser qualquer pessoa física ou jurídica 

que tenha disposição a pagar pelo serviço ofertado, incluindo ONGs, empresas 

privadas, governos estaduais ou municipais etc. Entretanto, pelo fato do serviço 

ambiental ser considerado “bem público”, a disposição a pagar por eles tende a ser 

baixa (BRASIL, 2008). Nesse contexto, a questão é saber como é feita a indução 

pela demanda dos serviços ambientais. Existem três categorias de indutores de 

sistemas de PSA: os interesses voluntários, os pagamentos mediados por governos 

e as regulamentações ambientais (BECCA et al., 2010 apud BRASIL, 2011a). Os 

interesses voluntários estão relacionados a motivos, desde éticos até para a geração 

de lucro, como por exemplo, a empresa engarrafadora de água Vettel, na França, 

paga produtores rurais para adotarem práticas conservadoras em suas 

propriedades, visando a diminuição do nível de nitrogênio da água (BRASIL, 2011a). 

Os pagamentos mediados por governos geralmente requerem leis específicas. 

Nesse caso, o governo age como comprador do serviço ambiental em nome da 

sociedade, exemplos como, os programas Bolsa Verde de Minas Gerais e 

ProdutorES de Água no Espírito Santo são baseados em leis estaduais e pagam a 

produtores rurais que protegem (ou restauram) áreas de mata nativa em suas 

propriedades. Já as regulamentações ambientais, também descritas como acordos 

ambientais, estabelecem limites mínimos de um benefício ambiental ou máximos de 

um malefício ambiental, como no caso dos mercados de carbono (BRASIL, 2011a). 

O provedor dos serviços ambientais, o quarto elemento, é aquele que se 

compromete a manter a provisão do serviço ambiental adotando atividades de 

proteção dos recursos naturais. O provedor pode ser uma pessoa física que preste a 

provisão de um serviço em sua propriedade, como também pode ser um 

intermediário, no caso de um governo municipal, estadual e federal, por exemplo, 

criando uma unidade de conservação (BRASIL, 2008). 



43 
 

 
 

Finalmente, o último elemento da definição, a condicionalidade do pagamento, 

é o critério mais difícil de ser alcançado. Diversos fatores biofísicos e geológicos 

limitam a definição e o monitoramento do serviço ambiental, isso porque a 

complexidade dos processos do ecossistema envolvendo aquele serviço dificulta a 

sua real mensuração, como no caso de um reflorestamento e seus efeitos na 

recarga de um aquífero, onde atuam diversos fatores ecológicos. Nesse contexto, os 

programas de PSA, geralmente, não pagam proporcionalmente ao serviço ambiental 

gerado, mas em função de uma variável associada ao uso e ocupação do solo do 

provedor daquele serviço. Porém, este comportamento não deve ser visto de forma 

negativa, pelo contrário, ele pode ser visto como uma estratégia de precaução em 

um cenário complexo (BRASIL, 2011a; ROSENBERG, 2012). 

Com isso, é possível verificar que a definição mais aceita e usada pela 

literatura não é atendida na prática. Porém, isso não significa dizer que os 

programas de PSA existentes não funcionam, muito pelo contrário, eles funcionam 

frente as limitações e tentam adequá-las da melhor maneira possível. Nesse 

contexto, segundo Rosenberg (2012), a observação daquilo que não vem sendo 

praticado do conceito, ajuda a criação de possíveis soluções. 

Atualmente, existem quatro categorias de serviços ambientais que são 

comercializados com mais frequência ao redor do mundo: carbono, água, 

biodiversidade e beleza cênica. Nos sistemas de PSA-Carbono, paga-se geralmente 

por tonelada de gases de efeito estufa (GEE) que foi sequestrada pelos 

ecossistemas terrestres ou que não foi emitido para a atmosfera. Nos sistemas de 

PSA-Água,  paga-se pela aumento e melhoria da qualidade e quantidade da água. 

Nos sistemas de PSA-Biodiversidade, paga-se por espécies ou por áreas de habitat 

protegidas. E nos sistemas de PSA-Beleza Cênica, paga-se por serviços de turismo 

e permissões de fotografias propiciados pela qualidade estética dos ecossistemas 

(BRASIL, 2011a; ROSENBERG, 2012; VEIGA NETO; MAY, 2010). O Quadro 4 

comenta sobre esses serviços ambientais, assim como seus benefícios associados. 
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Quadro 4 - Principais serviços ambientais comercializados no mercado e seus benefícios 

 PSA-Carbono PSA-Água PSA-Biodiversidade PSA-Beleza Cênica 

 

EXEMPLO 

DE SERVIÇO 

AMBIENTAL 

Absorção e 

armazenamento 

de carbono na 

vegetação e no 

solo etc. 

Melhora na 

qualidade da 

água, redução 

de enchentes, 

manutenção de 

habitat aquático, 

controle de 

contaminação 

de solos etc. 

Manutenção da 

polinização, 

manutenção de 

opções de usos 

futuros, proteção das 

funções de manter os 

ecossistemas em 

funcionamento, valor 

de existência etc. 

Proteção da beleza 

visual para 

recreação, 

ecoturismo etc. 

 

PAGA-SE 

POR 

Tonelada de 

carbono não 

emitido ou 

sequestrado 

através de 

Reduções 

Certificadas de 

Emissões 

(ERU) etc. 

Reflorestamento 

em mata 

ciliares, manejo 

de bacias 

hidrográficas, 

áreas 

protegidas, 

qualidade da 

água, direitos da 

água etc. 

Áreas protegidas, 

direitos de 

bioprospecção, 

produtos amigos da 

biodiversidade, 

créditos de 

biodiversidade, 

concessões de 

conservação etc. 

Entradas, 

permissões de 

acesso de longo 

prazo, pacotes de 

serviços turísticos, 

acordos de uso 

sustentável de 

recursos naturais, 

concessões para 

ecoturismo etc. 

Fonte: BRASIL (2011a). 

 

Certamente, o principal indutor para criação de programas de PSA é o avanço 

das políticas públicas em diversos níveis governamentais. A nível nacional, o Brasil 

ainda não possui uma lei que verse sobre o assunto, todavia já existe em discussão 

no Congresso Nacional um projeto de lei para instituir a Política Nacional de 

Serviços Ambientais (BRASIL, 2009). O Projeto de Lei nº. 5.487 de 2009, traz a 

seguinte definição para PSA: “uma transação contratual entre um pagador e um 

provedor de serviços ambientais”, onde o pagador é o Poder Público ou outros 

agentes econômicos situados na condição de beneficiário ou usuário direto e indireto 

do serviço ambiental, e o provedor é todo aquele que preserva e/ou recupera a 

capacidade dos ecossistemas em fornecer aquele serviço. O projeto de lei também 

argumenta sobre a forma de pagamento dos projetos de PSA, que pode ser direta, 

onde há uma remuneração direta ao provedor do serviço ambiental em questão, ou 
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de forma indireta, onde a remuneração ao provedor é por meio de bonificações no 

comércio de bens, produtos certificados, entre outros (BRASIL, 2009). 

Entretanto, o destaque em termos legais sobre PSA vai para os estados e 

municípios. Existem hoje diversas leis que instituem programas de PSA em todo 

território nacional, como por exemplo em São Paulo, com base na Política Estadual 

de Mudanças Climáticas (PEMC) (Lei nº, 13.798/2009; Decreto nº. 55.947/2010), foi 

criado o Projeto Mina D’água (Resolução SMA 123/2010) que tem por objetivo a 

proteção e recuperação de nascentes em mananciais de abastecimento público, 

através de parcerias com as prefeituras do estado (COSTA, 2010). Outro exemplo é 

o Projeto ProdutorES de Água, no Espírito Santo, que são beneficiados os 

proprietários rurais que, através de conservação da floresta, contribuem para a 

diminuição da erosão e sedimentação do solo e para o aumento da infiltração da 

água. Esse projeto tem suas bases legais na Lei nº. 8.895/2008, no Decreto nº. 

2.168-R/2008 e na Portaria nº. 06-S/2011 (AHNERT, 2011). 

Outro exemplo de destaque no Brasil é o Programa Bolsa Verde do estado de 

Minas Gerais, estabelecido pela Lei nº. 17.727/2008 e regulamentado pelo Decreto 

nº. 45.113/2009. Esse programa tem por objetivo geral ampliar a área de cobertura 

vegetal nativa do estado por meio de PSA prestados pelos proprietários e posseiros 

rurais, atuando na manutenção, conservação e recuperação das florestas (BRASIL 

2011a; MINAS GERAIS, 2008).  

Já no estado de Pernambuco, há um Projeto de Lei, ainda em tramitação, para 

instituir a Política Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas (PL nº. 

1.527/2010) que estabelece como um de seus objetivos específicos a promoção de 

um sistema de pagamento por serviços ambientais (MACIEL, 2010). O estado ainda 

possui uma base legal que versa sobre o ICMS Socioambiental disposto na Lei 

Estadual nº. 11.899/2000 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº. 23.473/2001. 

Esse ICMS não é um novo imposto, ele apenas estabelece novos critérios de 

distribuição do ICMS padrão entre os municípios. A política objetiva aprimorar  as 

condições de vida das populações, conservando o meio ambiente através de 

compensações financeiras aos municípios que sofrem com alguma restrição de uso 

e/ou ocupação de parte de seus territórios, além de recompensar aqueles 

municípios que investem na sua melhoria ambiental (PERNAMBUCO, 2000). O 

componente ambiental dessa política considera aqueles municípios que 
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implementam sistemas de tratamento de resíduos sólidos e aqueles que possuem 

unidades de conservação em seu território (PAULO et al., 2012). Porém, ainda não 

se sabe ao certo a verdadeira eficiência da política e sua real destinação dos 

recursos financeiros (MACIEL, 2010; PAULO et al., 2012). 

De modo geral, conhecer a percepção da sociedade sobre o PSA é um aspecto 

importante para a concretização e aperfeiçoamento desta política. No entanto, há 

ainda a necessidade de se conhecer a capacidade das pessoas de perceberem e 

valorizarem seus recursos e serviços ambientais. É certo que uma política desta 

natureza será tão mais efetiva quanto mais as pessoas tornarem-se conscientes de 

que os ecossistemas prestam serviços essenciais a todos e que tais serviços não 

podem ser mantidos apenas com os ecossistemas inseridos em áreas públicas, tais 

como parques, reservas e similares. Neste contexto, os proprietários de florestas 

nativas precisam ser incluídos nas estratégias de conservação, sendo que um ponto 

de partida é conhecer sua percepção sobre o patrimônio ambiental que tem em 

mãos, sua visão de futuro e suas necessidades e expectativas para continuar 

conservando-os.  

 

1.4 Percepção Ambiental 

 

Para alguns autores, o conceito de percepção ambiental ainda está em 

construção, mas que a maioria dos existentes se baseiam no conceito de Ittelson de 

1978 (KUHNEN; GASPARETO, 2011). De acordo com esse conceito, a percepção 

ambiental é definida como, 

O modo de uma pessoa vivenciar os aspectos ambientais na relação 
com seu entorno, onde são relevantes não apenas os aspectos 
físicos, mas também aspectos psicossociais (cognição, afeto, 
preferências etc.), socioculturais (significados, valores, estética) e 
históricos (contextos políticos, economia etc.) (ITTELSON, 1978 
apud KUHNEN; GASPARETO, 2011, p. 255). 

Outros autores, como Faggionato (2005), afirmam que a “percepção ambiental 

pode ser definida como uma tomada de consciência do ambiente pelo homem, ou 

seja, o ato de perceber o ambiente que se está inserido [...]”. Nesse caso, cada 

indivíduo percebe o ambiente de uma forma única e diferente, baseados em suas 

experiências, julgamentos e expectativas construídas com o passar do tempo 

(FERNANDES et al., 2004). 
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De fato, como a percepção ambiental é própria de cada indivíduo, é importante 

ficar atento aos fatores que interferem na criação dos valores intrínsecos de cada 

um, como sexo, idade, classe social, renda, educação, realidade e laços afetivos 

com o lugar. Para Melazo (2005) há ainda as diferentes personalidades, as 

experiências, os aspectos socioambientais, a educação e a herança biológica. A 

Figura 5 ilustra a formação da percepção ambiental de cada indivíduo. 

 

Figura 5 - Esquema da formação da Percepção Ambiental 

 
Fonte: DEL RIO; OLIVEIRA (1996) apud ASSIS; SOTERO; PELIZZOLI (2011). 

  

De acordo com a figura, a recepção das informações sobre a realidade (no 

caso, o ambiente ao redor) se dá por meio das sensações (dos órgãos sensoriais, 

principalmente a visão) em um processo passivo e realizado a todo instante. Desse 

processo, as reações provocadas geram estímulos e sentimentos diferentes, de 

interesse ou necessidade, levando essa informação ao nível cognitivo, onde esta 

será organizada e memorizada. Essa informação pode ser resgatada, dependendo 

da situação que o indivíduo se encontre, levando-o a uma conduta, uma opinião, um 

comportamento que, por fim, irá influenciar a sua realidade (ambiente) (DEL RIO; 

OLIVEIRA, 1996 apud ASSIS; SOTERO; PELIZZOLI, 2011). 

A percepção ambiental, de modo geral, tenta entender a relação e a visão dos 

indivíduos com o meio em que vivem, incluindo a natureza, portanto o seu estudo se 

faz importante em diferentes áreas do conhecimento. Assim, podemos apontar 

diversos objetivos para o estudo da percepção ambiental, dentre eles: I. Contribuir 

para o uso mais racional dos recursos da biosfera, harmonizando o conhecimento 

local e fora; II. Incentivar a participação local no desenvolvimento e planejamento, 

como base para a implementação mais eficaz de mudanças apropriadas; III. Ajudar 
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a preservar as valiosas percepções e sistemas de conhecimento que estão sendo 

rapidamente perdidos em muita áreas rurais; e, IV. Atuar como uma ferramenta de 

educação e agente de mudança, bem como promover uma oportunidade de 

formação para os envolvidos (WHYTE, 1978). 

Um exemplo da importância de se conhecer a percepção ambiental de um 

indivíduo, disposta na lei nº 9.985/00, do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC), no Artigo 5º, Inciso IX, recomenda que na gestão 

das UCs se considere as condições e necessidades das populações locais (BRASIL, 

2000b). Nas categorias de UC privada ou naquelas que comportam diversos usos e 

ocupação do solo, como é o caso das Áreas de Proteção Ambiental (APAs), a 

avaliação da percepção ambiental da população sobre os recursos e serviços 

ambientais, seus valores e atitudes e sua noção de responsabilidade sobre à 

conservação dos mesmos é de suma importância para a gestão destes territórios. 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

2.1 Área de Estudo 

 

2.1.1 Área de Proteção Ambiental (APA): contexto histórico 

 

A humanidade encontra formas de sobrevivência nos mais diferentes 

ambientes, através da exploração dos recursos naturais. Contudo, com o acelerado 

crescimento e desenvolvimento econômico vários ecossistemas foram sendo 

degradados e esses recursos foram aos poucos se exaurindo. Nesse contexto, 

iniciou-se em todo o mundo um processo de criação de áreas que teriam como 

objetivo principal proteger os recursos naturais de explorações extremas, na 

tentativa de assegurar áreas de recarga e manutenção dos recursos necessários à 

sobrevivência humana. De fato, segundo Ghimire (1993), nas décadas de 1970 e 

1980, houve um aumento da preocupação pela criação de áreas protegidas, 

principalmente devido à devastação das florestas, a perda da biodiversidade, a 

disponibilidade de fundos internacionais para a conservação e a possibilidade de 

geração de renda por meio do turismo. 

No Brasil, nos anos 1980, o interesse de grupos conservacionistas em 

estabelecer áreas que garantissem a manutenção da biodiversidade aliado à 

tentativa de evitar a compra de propriedades privadas para a criação de áreas 

protegidas, fez surgir a categoria de manejo Área de Proteção Ambiental (APA) 

(ANDRADE, 2007).  Em 1981, pela Lei Federal nº. 6.902, que dispõe sobre a criação 

de Estações Ecológicas, Áreas de Proteção Ambiental e dá outras providências, o 

Poder Executivo foi atribuído, quando houver relevante interesse público, declarar 

determinadas áreas como de interesse para a proteção ambiental, a fim de 

assegurar o bem-estar das populações e conservar ou melhorar as condições 

ecológicas locais, isso dentro dos princípios constitucionais que regem o exercício 

do direito de propriedade (BRASIL, 1981a). Reafirmando, desse modo, a 

necessidade de conservar os elementos da natureza sem a obrigatoriedade de 

desapropriação de terras particulares. 

Confirmando ainda mais a importância dessas áreas, o Brasil institui diversas 

leis que conferem a proteção dos recursos ambientais. Dentre elas, podemos citar, a 
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criação da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), instituída pela Lei Federal 

nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981 (BRASIL, 1981b), mas principalmente a criação 

do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) que foi 

promulgada pela Lei Federal nº. 9.985, de 8 de julho de 2000 (BRASIL, 2000b). 

Nessa lei, a APA se consolida como uma Unidade de Conservação (UC) ao qual 

possui critérios e normas para sua criação, implementação e gestão. 

O SNUC divide as unidades de conservação em dois grupos, com 

características distintas, as Unidades de Proteção Integral que tem como objetivo 

preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, e 

as Unidades de Uso Sustentável que possui o objetivo de compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 

naturais. As APAs, por sua vez, estão inseridas na categoria de Uso Sustentável 

(BRASIL, 2000b). Esse sistema define Área de Proteção Ambiental como, 

Uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação 
humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 
especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar 
das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a 
diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 
assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais (BRASIL, 
2000b, Art. 15). 

Assim como em âmbito federal, o estado de Pernambuco já dispõe de um 

Sistema Estadual de Unidade de Conservação da Natureza (SEUC), instituído pela 

Lei Estadual nº. 13.787, de 08 de junho de 2009 (PERNAMBUCO, 2009a). Vale 

ressaltar que em Pernambuco a criação de áreas protegidas em especial APAs, é 

anterior ao SEUC e ao SNUC, conforme se observa na Lei Estadual nº. 9.931/86 

que cria as APAs Estuarianas de Pernambuco, e nos Decretos nº 13.553/89, 

19.635/97, 21.229/98 e 32.488/08 que criam, respectivamente, as APAs do 

Arquipélago de Fernando de Noronha, de Guadalupe, de Sirinhaém e de Santa Cruz 

(PERNAMBUCO, 2010). 

Pernambuco possui 71 Unidades de Conservação Estaduais, sendo que 37 

são de Proteção Integral e 34 de Uso Sustentável. Dentro dessas existem 18 APAs, 

todas inseridas dentro do Domínio Mata Atlântica, sendo que 13 são destinadas a 

proteção de ambientes estuarinos, o manguezal, quatro protegem mais de dois 

ecossistemas (Mata Atlântica, manguezal, restinga e ambientes marinhos) e apenas 
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uma, a APA Aldeia-Beberibe, protege exclusivamente a Mata Atlântica 

(PERNAMBUCO, 2014). 

Esse expressivo número de APAs em Pernambuco é decorrente de vários 

aspectos, dentre eles o contexto histórico e político do estado, a necessidade da 

recategorização das UCs inadequadamente classificadas e também das vantagens 

de adoção desta categoria. Segundo Dourojeanni e Pádua (2001), essas vantagens 

envolvem além da não necessária desapropriação de terras, a utilização destas, 

como zona de amortecimento para as categorias de uso indireto e relativa facilidade 

para a implantação de corredores ecológicos. Embora, haja tais vantagens, os 

autores também sinalizam alguns desafios, como a necessidade de diálogo entre 

muitos atores envolvidos e a consequente gestão de interesses diversos, bem como 

a dificuldade de proteção de alguns ativos naturais devido ao uso direto dos 

recursos e a forte presença humana. A APA Aldeia-Beberibe, região em estudo, é 

um forte exemplo desta realidade. 

 

2.1.2 APA Aldeia-Beberibe: criação, localização e objetivos 

 

A APA Aldeia-Beberibe foi criada pelo Decreto nº 34.692 em 17 de março de 

2010, está inserida dentro de oito municípios, Recife (compreendendo 23,31% do 

território da APA), Abreu e Lima (69,02%), Camaragibe (46,69%), Araçoiaba 

(28,71%), Igarrasu (22,78%), Paulista (22,24%), São Lourenço da Mata (2,51%), 

todos localizados na região metropolitana de Recife (RMR) e Paudalho (10,18%), 

localizado na mata norte de Pernambuco (Figura 6). A área total da APA é de 

31.697ha e seu perímetro é de 126,83km (PERNAMBUCO, 2012). 

Da grande extensão territorial da área da APA, este estudo se concentrou na 

área denominada Aldeia, mais especificamente, em propriedades em torno da PE-

027 (conhecida localmente como Estrada de Aldeia) entre os km 5 e 20, por ser lá 

que se encontra a maior parte dos remanescentes de floresta e por ser um local de 

forte pressão antrópica devido à expansão imobiliária. 

A criação da UC surge como resultado de diversos estudos que demostraram a 

relevância da região para a conservação ambiental. Dentre eles a Agenda 21 de 

Aldeia, lançada em 2008, que evidencia todos os aspectos da região com uma visão 

integrada entre os municípios (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE et. al., 
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2008). Mas também como resultado de pressões da sociedade civil local, 

principalmente pelo Fórum Socioambiental de Aldeia que lutou e vem lutando por 

melhorias ligadas a problemática ambiental. 

Logo, em 2009, o Governo do Estado de Pernambuco admitiu como meta 

prioritária, a criação de uma unidade de conservação que compreendesse a bacia 

hidrográfica do rio Beberibe e áreas adjacentes. De tal modo, no mesmo ano, foi 

lançada a proposta técnica para a criação da APA. Elaborada por um grupo de 

trabalho constituído por diversos membros de órgãos estaduais e municipais, a 

proposta apontava características importantes para a conservação local, como a 

classificação da região de Aldeia como área prioritária para a conservação da 

biodiversidade de Pernambuco, ainda com destaque para a importância da região no 

abastecimento de água da RMR (PERNAMBUCO, 2009b; PERNAMBUCO, 2012). 

 

Figura 6 - Localização da APA Aldeia-Beberibe, Pernambuco 

 

Fonte: Shape IBGE / Elaboração da autora (2013). 

 

A escolha pela categoria de manejo da UC, no caso Área de Proteção 

Ambiental (APA), teve relação com diversos aspectos, dentre eles a extensão da 
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área e por esta categoria admitir em seus domínios tanto terras públicas quanto 

terras privadas, sem impedir a ocupação humana. Portanto, a prioridade é fazer o 

disciplinamento dessa ocupação humana, assegurando a sustentabilidade dos 

recursos naturais e a proteção da biodiversidade existente (PERNAMBUCO, 2009b). 

O território que compreende a APA contém ainda cinco UCs de Proteção 

Integral, a Estação Ecológica de Caetés (Paulista), o Parque Estadual Dois Irmãos 

(Recife), os Refúgios da Vida Silvestre Mata de Miritiba (Abreu e Lima), Mata de 

Quinzanga (São Lourenço da Mata) e a Mata da Usina São José (Igarassu) 

(PERNAMBUCO, 2009b). O SNUC, assim como o SEUC, estabelece que havendo 

várias unidades de conservação de categorias distintas ou não, próximas, 

justapostas ou sobrepostas, e de outras áreas protegidas públicas ou privadas, sua 

gestão tem que ser de forma integrada e participativa, buscando a sustentabilidade 

do território (BRASIL, 2000b; PERNAMBUCO, 2009a). 

Além dos objetivos básicos já definidos pela legislação para as APAs que 

incluem proteção da biodiversidade, disciplinamento do processo de ocupação 

urbana e sustentabilidade dos recursos naturais, o decreto de criação da APA 

Aldeia-Beberibe, estabelece também (PERNAMBUCO, 2010): I. Promover o 

desenvolvimento sustentável, respeitando a capacidade de suporte ambiental dos 

ecossistemas, potencializando as vocações naturais, culturais, artísticas, históricas e 

ecoturísticas do território; II. Proteger as espécies raras ameaçadas de extinção 

existentes nas cinco unidades de conservação ocorrentes na área e nos 

remanescentes florestais da região; III. Proteger os mananciais hídricos superficiais 

e subterrâneos, assegurando as condições de permeabilidade e manutenção de 

suas áreas de recarga e de nascentes; IV. Incentivar o desenvolvimento de ações 

que promovam a restauração florestal, tais como, a recuperação das matas ciliares, 

do entorno de nascentes e reservatórios e das áreas degradadas; e, V. Promover a 

melhoria da qualidade de vida da população local (PERNAMBUCO, 2010). 

 

2.1.3 APA Aldeia-Beberibe: características abióticas 

 

Localizada na porção leste de Pernambuco, a APA Aldeia-Beberibe 

compreende uma das regiões mais chuvosas do estado, com precipitação média 

anual de 2.000mm. Seu clima é tropical quente-úmido, de acordo com a 
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classificação climática de Köppen, com temperatura média não ultrapassando 27ºC 

nos meses mais quentes e ficando abaixo de 23ºC nos meses mais frios. 

Geralmente, o principal período seco ocorre durante os meses de outubro a 

dezembro, enquanto o período chuvoso ocorre entre os meses de março a agosto. 

Este é o período que acontecem alguns desastres naturais, como enchentes e 

deslizamentos de encostas (BARROS et al., 1994 apud PERNAMBUCO, 2012). 

O principal responsável pela exuberância das formações vegetais da APA é o 

clima, em decorrência das altas taxas de precipitação e temperaturas, porém este 

também é responsável pelos processos erosivos, que intensificado pelas ações 

humanas, agride severamente a biodiversidade. A geologia da região é 

caracterizada pela presença de embasamento cristalino e formação barreiras, já os 

solos, em sua maioria, são do tipo Latossolos, Argissolos e Espodossolos. 

(PERNAMBUCO, 2012). 

A APA Aldeia-Beberibe possui importantes recursos hídricos, com dezenas de 

nascentes e afluentes de rios importantes, como o Botafogo, Igarassu, Paratibe, 

Beberibe e Capibaribe e um gigantesco estoque subterrâneo de água potável. O 

trecho da bacia do rio Botafogo contido na APA abriga a Barragem de Botafogo que 

é o único reservatório da porção norte da RMR integrado ao sistema de 

abastecimento público. Os problemas ambientais do rio Botafogo se devem a carga 

de poluentes originários do município de Araçoiaba, cujo núcleo urbano se encontra 

totalmente inserido na APA e de povoados próximos. Esses poluentes provem do 

precário sistema de coleta de resíduos domésticos e de produtos químicos lançados 

nas águas do rio (PERNAMBUCO, 2012). 

Os relevantes cursos d’água inseridos na APA constituem, segundo a Lei 

Estadual nº. 9.860/86, áreas de proteção dos mananciais de interesse da RMR, por 

se tratar de uma área capaz de reter um grande volume de água em quantidade e 

qualidade compatível para o consumo humano, em razão da precipitação, relevo e 

uso e ocupação do solo, reforçando a importância de sua preservação 

(PERNAMBUCO, 1986). Algumas dessas áreas são utilizadas para o abastecimento 

público da região, a partir de captações nos rios Pilão, Utinga, Pitanga, Paratibe e 

Beberibe, bem como a Barragem de Botafogo, como dito anteriormente. Além disso, 

ao longo da região, existem diversos pontos de captação de água mineral 

(PERNAMBUCO, 2012). 
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Sobre a exploração da água na região, Andrade (2006) cita o uso como fonte 

para diversos usos pela população local. Em boa parte da área da APA não há 

serviço de abastecimento público de água, de modo que as residências e 

estabelecimentos retiram a água diretamente do lençol freático, não havendo 

controle sobre o uso dos mesmos. Os principais poluentes que acometem os corpos 

d’água são os esgotos, resíduos industriais e domésticos, lixo e dejetos provenientes 

da agricultura, principalmente pelo uso de agrotóxicos (LEVINO; BORGES; 

MORAIS, 2010). 

A importância do abastecimento hídrico para a RMR reforça a necessidade de 

conservação da vegetação, que ajuda na recarga dos mananciais e minimiza os 

processos de erosão e assoreamento do solo. Como também, é importante para a 

conservação da biodiversidade e da provisão dos seus inúmeros serviços 

ambientais que beneficiam direta ou indiretamente toda a população. 

 

2.1.4 APA Aldeia-Beberibe: características bióticas 

 

A Mata Atlântica e seus ecossistemas associados envolviam, originalmente, 

cerca de 15% do território nacional, englobando 17 estados (Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Santa 

Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul) (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 

2014). Atualmente, restam apenas 8,5% de remanescentes florestais acima de 100 

ha. Somados todos os fragmentos de floresta nativa acima de 3 ha, restam 12,5% 

dos 1,3 milhões de Km² originais (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2014) e 

imersa dentro de uma matriz de diversos usos, abrigando cerca de 60% da 

população do país (TABARELLI; MELO; LIRA, 2006). 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 (Art, 225, § 4º) institui a Mata 

Atlântica Brasileira como patrimônio nacional (BRASIL, 1988). Já a UNESCO, em 

1991, declarou este bioma como Reserva da Biosfera, integrando-o no programa “O 

homem e a biosfera”, o qual possui como objetivo conciliar a conservação dos 

recursos naturais com seu uso pela sociedade (BRITO, 2006). Atualmente, a Lei nº. 

11.428 de 22 de dezembro de 2006 dispõe mais especificamente sobre sua 

utilização e proteção (BRASIL, 2006). 
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A exploração e destruição da Mata Atlântica ocorrem desde o século XVI 

começando com o ciclo do pau-brasil, depois o ouro, cana-de-açúcar, borracha, café 

e gado. Outras causas também apontam para a degradação do bioma, como 

extração de madeira, frutos, lenha, caça, substituição de florestas por áreas de 

pasto, agricultura e silvicultura, e ainda a enorme especulação imobiliária e turismo 

predatório, onde em conjunto, são os principais responsáveis pela diminuição da 

biodiversidade (DEAN, 1996 apud TABARELLI et al., 2005). 

Este cenário coloca a Mata Atlântica como um dos 25 hotspots de 

biodiversidade reconhecidos no mundo (regiões ricas em biodiversidade, 

endemismos e com alto grau de ameaça humana), áreas que perderam pelo menos 

70% de sua cobertura vegetal original, mas que, juntas abrigam mais de 60% de 

todas as espécies terrestres do planeta (GALINDO-LEAL; CÂMARA, 2005). Desse 

modo, grande parte dos serviços ambientais prestados pela floresta estão sob 

ameaça, o que traz inúmeras consequências diretas e indiretas para a manutenção 

deste ecossistema, de sua biodiversidade e de sua capacidade de suporte, podendo 

colocar em risco a qualidade de vida das populações humanas residentes na área 

abrangida por este bioma. 

No nordeste brasileiro, o estado de conservação da Mata Atlântica é ainda 

mais preocupante, devido à acentuada fragmentação e redução do hábitat, ao 

reduzido número de UCs e a precariedade do seu sistema de gestão, essa área 

abriga dezenas de espécies oficialmente ameaçadas de extinção. A Mata Atlântica 

nordestina cobria uma área original de 255.245 Km², ocupando 28,84% do seu 

território, hoje estudos indicam que o bioma ocupa uma área aproximada de 19.427 

Km² (2,21%) (TABARELLI; MELO; LIRA, 2006). 

A região onde se encontra inserida a APA Aldeia-Beberibe engloba 20% da 

Mata Atlântica remanescente no estado de Pernambuco, dentre eles o maior 

fragmento de floresta desde o estado de Alagoas até o Rio Grande do Norte, área 

conhecida como Centro de Endemismo de Pernambuco (CEP) (TABARELLI; 

SIQUEIRA FILHO; SANTOS, 2005). Essa região, conhecida como Aldeia, é também 

detentora da maior porcentagem de cobertura florestal do CEP, a qual cobre 37% da 

área, o que equivale a 21.290,39 ha de Mata Atlântica em diferentes idades de 

regeneração natural (DANTAS; LEÃO, 2008). Sua extensão de floresta contém 

cerca de 220 fragmentos florestais de mata secundária, com tamanhos e formatos 
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diferentes (DANTAS; LEÃO, 2006), inseridas em uma matriz bastante heterogênea, 

composta por cana-de-açúcar, áreas de pastagens, e principalmente adensamentos 

urbanos como granjas, chácaras e condomínios horizontais (SANTOS, 2008). E Isso 

vem contribuindo com a extinção de espécies e/ou redução de suas populações, 

perda de serviços ambientais, inclusive com prejuízos para a qualidade de vida das 

populações humanas. 

Estudos realizados na APA permitem registrar cerca de 1.200 espécies de 

vegetais e animais pertencentes a ambientes terrestres que coexistem com os 

adensamentos humanos e suas atividades predatórias, desde total cerca de 65% 

compreendem as espécies da flora e o restante (35%) as espécies da fauna. Porém 

este número é apenas uma estimativa já que a região carece de mais estudos sobre 

sua biodiversidade, principalmente para o grupo de invertebrados (ex. insetos) e 

micro-organismos, que são os grupos que contribuem para aumentar os níveis de 

diversidade (PERNAMBUCO, 2012). 

Aspectos relevantes sobre a biodiversidade da região também foram 

destacados no decreto de criação da APA, como a presença de remanescentes de 

mata atlântica que constitui um importante refúgio para as espécies da fauna, 

principalmente aquelas raras e/ou com algum status de ameaça a conservação; o 

fato de que a região foi classificada como área de importância biológica na categoria 

‘Extrema’ e ‘Muito Alta’ para a conservação da biodiversidade, pelo Atlas da 

Biodiversidade de Pernambuco, ainda em 2002; e que além dos atributos já citados, 

a região apresenta aspectos paisagísticos que merecem ser apropriados e 

protegidos pela sociedade e pelo estado (PERNAMBUCO, 2010). 

Os principais serviços ambientais prestados por esta área estão, 

fundamentalmente, relacionados à diversidade biológica e aos recursos hídricos, aos 

quais se somam beleza cênica e paisagística. É importante continuar protegendo a 

área, para que esta continue mantendo a provisão desses serviços 

(PERNAMBUCO, 2012). 

É importante deixar claro que a lei proíbe desmatamento e outras agressões 

ambientais na região da APA, porém na falta de fiscalização, essa proibição é pouco 

eficiente. Desse modo, a APA conta com inúmeras pressões antrópicas e usos 

inadequados que ameaçam a contínua manutenção da qualidade de vida, como por 

exemplo, ocupações inadequadas em áreas baixas e morros, poluição de 
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mananciais, desmatamento, caça, uso de agrotóxicos, crescimento do mercado 

imobiliário e aumento do lixo (PERNAMBUCO, 2012). A área também vem sofrendo 

com empreendimentos já instalados, como a Usina Termoelétrica da EPESA, em 

Igarassu, e aqueles com previsão de instalação, como o Arco Viário Metropolitano, 

que tem por objetivo facilitar a ligação entre o Complexo Industrial Portuário 

Governador Eraldo Gueiros (SUAPE) no litoral sul com a Fábrica da Fiat que está 

sendo construída em Goiana, litoral norte. Todos esses impactos diminuem a 

capacidade de resiliência e regeneração do ecossistema, diminuindo também os 

serviços que este pode prestar. 

 

2.2 Procedimentos Metodológicos 

 

A fim de avaliar a distribuição da biodiversidade ao longo da APA Aldeia-

Beberibe, dados secundários sobre a biodiversidade de aves (THEL, 2010), 

morcegos (LUNA, 2010), pequenos mamíferos não-voadores (pequenos roedores e 

marsupiais com peso inferior a 1kg) (AZEVÊDO, 2011) e plantas arbóreas (espécies 

lenhosas com Diâmetro à Altura do Peito ≥ 3 cm) (FERREIRA, 2011; SOUZA, 2011) 

foram compilados. 

Para a captura das aves, assim como para a captura dos morcegos, os autores 

utilizaram redes de neblina. Já para a captura dos pequenos mamíferos não-

voadores foram utilizadas armadilhas tipo Sherman, dispostas aos pares e a cerca 

de 10 metros uma da outra, ao longo de transectos. E para a flora arbórea foram 

alocados dois transectos perpendiculares à borda do fragmento florestal, sendo que 

em cada transecto foram dispostas parcelas de 50 x 5 m a diferentes distâncias da 

borda (0m, 50m, 100m, 150m, 200m, 300m e 400m quando possível). Os dados dos 

quatro grupos taxonômicos foram compilados para 12 trechos de floresta ao longo 

da PE-027 em Aldeia (os trechos escolhidos foram aqueles que continham dados de 

pelo menos três dos quatro grupos biológicos em questão) (Figura 7). O esforço 

amostral variou entre os diferentes trechos, sendo de 243 à 586 horas.rede para as 

aves, de 108 à 428 horas.rede para os morcegos, de 226 à 428 armadilhas/noite 

para os pequenos mamíferos não-voadores e para a flora arbórea de 3 à 6 parcelas. 

Para mais detalhes sobre a coleta das espécies dos diferentes grupos ver autores 

citados acima. 

 



59 
 

 
 

Figura 7 - Localização geográfica dos 12 trechos florestais (pontos amarelos) estudados com 

os principais remanescentes florestais (em verde) e recursos hídricos (em azul) na 

APA Aldeia-Beberibe, Pernambuco
1
 

 

Fonte: Shape IBGE / Des. Gráf.: Ygor Cristiano (2015). 

 

Os dados utilizados foram o número de espécies de cada um dos trechos, bem 

como o número de espécies endêmicas, sua origem em relação ao Brasil (nativa ou 

exótica) e/ou o grau de ameaça (segundo a classificação da IUCN). Para uniformizar 

o esforço amostral, de modo que os níveis de biodiversidade das diferentes áreas 

                                                             
1 Coordenadas Geográficas (UTM – 25M): GS: W281809 S9118280; Cer: W279440 S9116420; RA: 

W280058 S 9116142; Ter: W281262 S 9120070; FM: W279455 S9116874; HG: W277829 S9119604; 

MC: 277931 S9121527; RF: W277932 S91121384; Bel: W279170 S9123226; BA: W274309 

S9123927; SC: W273384 S9124692; RT: W276924 S9127582. Os trechos estudados foram tratados 

por siglas para manter anônima a identidade dos proprietários. Os trechos “FM”, “RF” e “BA” são 

condomínios horizontais. 

 

Cer 
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pudessem ser comparados, estimou-se o número de espécies em cada área, 

considerando um mesmo esforço amostral para o grupo taxonômico em questão. 

Isto foi feito através de uma regra de três simples, resumida pela fórmula: 

NEestimado = NEobservado x EApadrão / EArealizado 

Onde NE é o número de espécies de um dado grupo taxonômico em uma dada 

área e EA é o esforço amostral. O EApadrão foi aquele mais frequente entre as 

diferentes áreas de estudo. 

A partir destes dados foi gerado um mapa de distribuição da biodiversidade dos 

diferentes grupos, através do Programa ArcGis 10.1, associando-se a cada valor de 

biodiversidade encontrado sua respectiva coordenada geográfica, de modo a se 

identificar as áreas que mais contribuem com os serviços ambientais oferecidos pela 

manutenção desta biodiversidade. Neste estudo utilizamos os níveis de diversidade 

de espécies como indicadoras de áreas com maior potencial para contribuir com 

uma maior variedade de serviços ambientais e, portanto, devem ser priorizadas para 

o recebimento de incentivos para sua manutenção. 

Para a coleta das informações foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

(ver entrevista no Apêndice A) que incluíram perguntas sobre a estimativa da 

disposição a pagar (DAP) para contribuir com a manutenção das florestas da APA e 

da disposição a receber como compensação pela manutenção das florestas de suas 

propriedades. Portanto, este não é um trabalho usual de valoração da biodiversidade 

e sim a valoração do quantitativo que o proprietário considera pertinente receber 

para compensá-lo por seus gastos para manter áreas de florestas pela qual paga 

impostos, mas que não atende suas necessidades básicas e nem lhe dá retorno 

econômico. 

Além disso, a entrevista também incluiu questões sobre o perfil do entrevistado, 

tais como sexo, idade, grau de escolaridade, ocupação, renda familiar entre outras. 

Assim como também questões relacionadas à percepção ambiental dos 

proprietários. No decorrer da aplicação das entrevistas foi exposto o conceito de 

serviços ambientais, no intuito de oferecer informações adequadas sobre o que está 

sendo valorado, e ainda, depois de cada entrevista foi entregue ao proprietário um 

relatório com a lista das espécies identificadas em sua área, com informações sobre 

sua ecologia e biologia.  
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O público alvo foram homens e/ou mulheres, acima de 18 anos, que são 

proprietários de terra com remanescentes florestais ao longo da Estrada de Aldeia 

(PE-027) entre os Km 5 e 20, localizados nas proximidades dos 12 trechos citados 

anteriormente (raio de 500m). O tipo de amostragem utilizado foi a não-probabilística 

com uma abordagem de amostra em “bola de neve” (snowball sample). Uma 

amostragem não-probabilística é quando a probabilidade de alguns ou de todos os 

elementos da população de pertencer à amostra é desconhecida (MASSUKADO-

NAKATANI, 2009 apud OLIVEIRA; ALMEIDA; BARBOSA, 2012). Ou seja, os 

indivíduos são selecionados sem conhecer a verdadeira probabilidade de sua 

seleção.  Este tipo de amostragem é normalmente utilizada quando há uma 

inacessibilidade a todos os elementos da população (GONÇALVES, 2009). Já a 

abordagem em “bola de neve” é caracterizada quando um grupo inicial é escolhido 

por acessibilidade, e cada membro desse grupo identifica outros que pertençam à 

mesma população de interesse, esse processo pode ser repetido várias vezes, 

levando ao efeito “bola de neve” (LEVINE, 2008). 

O método de valoração utilizado foi o Método de Valoração Contingente (MVC). 

Este método está inserido dentro dos métodos de preferência revelada, e baseia-se 

nas preferências individuais dos usuários dos recursos naturais em questão (MOTA 

et al., 2010). Este método utiliza dois indicadores de valor, a disposição a pagar 

(DAP) e a disposição a receber, que respectivamente são, o quanto os indivíduos 

estariam dispostos a pagar pela manutenção de determinado serviço e/ou melhoria 

da qualidade ambiental, e quanto esses mesmos indivíduos estariam dispostos a 

receber por sua perda (MOTA et al., 2010; MOTTA, 2006). No entanto, para este 

estudo, modificamos o conceito da disposição a receber, pois não estamos 

relacionando-o à perda do serviço ambiental, mas sim ao valor necessário para 

estimular o proprietário a continuar a mantê-lo, bem como compensá-lo por este 

investimento. Ou seja, esse valor seria um reconhecimento e uma compensação ao 

proprietário por manter a floresta e seus serviços ambientais, importantes para o 

coletivo, mas não uma indenização pela perda desta floresta. Acreditamos que da 

forma como usado aqui, este conceito contribui mais para os propósitos da 

conservação dos recursos naturais, além de ser mais condizente com a realidade, 

pois a ausência de uma floresta não pode ser compensada por um valor em dinheiro 

como supõe o conceito usual do termo ‘disposição a receber’. Por isso a partir deste 
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momento, vamos nos referir a disposição a receber, como disposição a receber 

como compensação pela manutenção das florestas (DARF). 

A percepção ambiental foi analisada em função da análise de conteúdo das 

informações concedidas nas entrevistas. Bardin (2009) se refere a essa técnica 

como um conjunto de instrumentos metodológicos, em constante aperfeiçoamento, 

que se aplicam a discursos diversificados, servindo para expor o que está oculto no 

texto mediante a decodificação da mensagem. Para o tratamento dos resultados e a 

interpretação deste estudo, foram identificadas categorias de respostas que foram 

enumeradas de acordo com sua frequência, ou seja, para cada pergunta realizada, 

observou-se as diferentes respostas, e estas foram agrupadas à medida que foram 

sendo repetidas. Assim, a importância de uma categoria de resposta aumenta com o 

aumento de sua frequência de aparição. 

Para avaliar se a percepção dos proprietários sobre os valores em dinheiro da 

DAP são correlacionados aos níveis de biodiversidade, foi feito um teste não 

paramétrico de correlação de Spearman. Nossa hipótese consiste que as pessoas 

que usufruem de áreas de florestas mais preservadas estariam mais sensíveis à 

importância dessas florestas e, portanto, mais propensas a pagar pela conservação 

das mesmas. Estamos assumindo que os maiores níveis de biodiversidade são 

indicadores de áreas mais bem preservadas e que, portanto devem fornecer mais e 

melhores serviços ambientais. Nesse caso, utilizamos a riqueza de espécies de 

aves, pois este grupo é considerado na literatura específica um bom indicador e 

também por ser o único com dados para todos os trechos estudados. 

O mesmo teste foi feito correlacionando a DARF com os níveis de 

biodiversidade de aves, como também, correlacionando a DARF com a DAP. A 

ocorrência ou não destas correlações foi avaliada a fim de investigar possíveis 

variáveis que podem atuar na percepção do proprietário e influenciar nos valores 

que o mesmo atribui como justos para pagar ou receber para a continuidade da 

manutenção das florestas. 

O Coeficiente de Correlação de Spearman, rs, é um valor numérico que varia 

de 1 a -1, onde valores próximos a -1 indicam uma correlação negativa entre as 

variáveis, valores próximos a 0 indicam falta de correlação e valores próximos a 1 

indicam uma correlação positiva. Esse coeficiente é especialmente utilizado para 
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uma amostra com N pequeno (STEIMACHER, 2010). A correlação foi considerada 

significativa para valores de p<0,05. 

Para contextualizar os valores da DAP e DARF com valores de despesas para 

a manutenção da propriedade, estimamos os valores relativos de ambas como uma 

porcentagem dos Impostos Territoriais (IPTU e ITR) e da energia elétrica. As 

análises estatísticas foram feitas através do programa BioEstat 5.3 (AYRES et al., 

2011). 
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CAPÍTULO 3: PERCEPÇÃO, VALORAÇÃO, MAPEAMENTO DA 

BIODIVERSIDADE E PRIORIZAÇÃO DE ÁREAS PARA O RECEBIMENTO DE 

INCENTIVOS ECONÔMICOS NA APA ALDEIA-BEBERIBE - Resultados 

 
3.1 Perfil dos entrevistados 

 
No total foram realizadas 22 entrevistas com proprietários de áreas com 

floresta nativa na APA Aldeia-Beberibe. A maioria dos entrevistados foram do sexo 

masculino (63,6%), com idade entre 41 e 60 anos (54,6%, Gráfico 1), com ensino 

superior completo (82%, Gráfico 2), trabalho remunerado (68,2%, Gráfico 3) e com 

renda familiar acima de R$14.500,00 mensais (68,3%, Gráfico 4). A variável Idade 

mostrou uma grande amplitude em seu intervalo – 36 a 83 anos -, com maior 

concentração por volta dos 47. 

 

Gráfico 1 – Faixa etária dos entrevistados nos trechos estudados na APA Aldeia-Beberibe, 

Pernambuco 

 

Gráfico 2 - Grau de escolaridade dos entrevistados nos trechos estudados na APA Aldeia-

Beberibe, Pernambuco 
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Gráfico 3 – Ocupação dos entrevistados nos trechos estudados na APA Aldeia-Beberibe, 

Pernambuco 

 

 

Gráfico 4 - Renda familiar dos entrevistados nos trechos estudados na APA Aldeia-Beberibe, 

Pernambuco 

    

Legenda: Valores obtidos segundo o IBGE, do ano de 2014, e corresponde a quantidade de salários 
mínimos (R$725,00 no ano em questão). 

 

O tempo em anos desde a aquisição da propriedade variou de 3 à 60 anos, 

enquanto o tempo de residência variou de 1 à 40 anos (Gráfico 5). Dois proprietários  

não residem mais em Aldeia, e três nunca residiram, sendo que em ambas as 

situações as propriedades têm sido utilizadas para lazer aos finais de semana, 

feriados e férias. 
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Gráfico 5 - Tempo de Aquisição e Tempo de Residência para os 22 entrevistados nos trechos 

estudados na APA Aldeia-Beberibe, Pernambuco 

 

3.2 Percepção sobre a região 

 

A maioria dos entrevistados (46%) escolheu residir/ter suas propriedades na 

área de estudo para ter uma melhor qualidade de vida, com uma vida mais natural, 

mais saudável e em contato com a natureza (Tabela 1).  

 
Tabela 1 – Motivos pelos quais os 22 entrevistados escolheram residir/ter suas propriedades 

na APA Aldeia-Beberibe, Pernambuco 

Motivo pela qual escolheu residir em Aldeia % 

Ter uma vida mais natural, mais saudável, em contato com a natureza 26 

Qualidade de vida 20 

Mudar o estilo de vida 14 

Tranquilidade/Sossego 14 

Já tinham experimentado uma "vida de campo" e queriam voltar 8,5 

Trabalho 8,5 

Já mora desde a infância 6 

Segurança 3 

  100 

 

Abaixo, seguem alguns dos discursos que exemplificam os motivos para 

residir/ter propriedade em Aldeia: 

“Foi uma tomada de decisão por querer ter uma vida mais natural. Eu queria 
mudar/despertar o estilo de vida, buscar uma qualidade de vida e morrer 
saudável”. (Homem, 83 anos, GS). 
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“Para viver mais próximo da natureza, um lugar infinitamente mais bonito, mais 
seguro e se afastar um pouco do caos urbano”. (Homem, 56 anos, Ter). 

“Pela melhoria da qualidade de vida e maior aproximação com a natureza não-
humana”. (Mulher, 47, FM). 

 

Em relação às características que valorizam sua propriedade, a mais citada foi 

a Presença de floresta (58%) (Gráfico 6), sendo que 3 das demais categorias de 

respostas incluíram características associadas a esta presença: Lugar 

tranquilo/silencioso (20%), Presença de água (13%) e Clima agradável (3%).  

 

Gráfico 6 - Características que valorizam a propriedade no mercado imobiliário segundo a 

percepção de 22 proprietários de áreas com floresta nativa na APA Aldeia-

Beberibe, Pernambuco 

 

 

Por outro lado, não há uma característica comumente citada como motivo para 

desvalorizar a propriedade no mercado imobiliário. Apenas 13,6% citaram algum 

atributo relacionado à floresta como negativo, que foi o caso da categoria de 

resposta Natureza, que reconhece que esta pode ser um ponto negativo para 

aquelas pessoas que não gostam (Gráfico 7). Outros motivos que desvalorizam a 

propriedade estão mais relacionados à precariedades em vários aspectos da 

infraestrutura, crescimento populacional desordenado e suas consequências, como 

violência e congestionamento (Gráfico 7). 
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Gráfico 7 - Características que desvalorizam a propriedade no mercado imobiliário segundo a 

percepção de 22 proprietários de áreas com floresta nativa na APA Aldeia-

Beberibe, Pernambuco 

 

Quando perguntados sobre sua opinião pessoal em relação a presença da 

floresta valorizar ou não a propriedade, todos os 22 entrevistados disseram que 

valorizava. Porém, quando inqueridos sobre as preferências do mercado imobiliário, 

54% disseram que o mercado valoriza e 23% disseram que o mercado desvaloriza 

as propriedades com florestas, sendo que outros 23% reconhecem que depende do 

público de interesse (Gráfico 8). 

 
Gráfico 8 – Efeito da presença da floresta na valorização da propriedade em relação ao 

mercado imobiliário, segundo a percepção de 22 proprietários de áreas com 

floresta nativa na APA Aldeia-Beberibe, Pernambuco 

 
Das 22 entrevistas, 86% afirmaram saber da existência da APA Aldeia-

Beberibe. Ao serem questionados sobre o seu conceito, 89% expuseram 

explicações coerentes, alguns citaram informações sobre a mesma e outros 

aproveitaram para falar suas inquietações, como mostrado adiante: 
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“É para proteger os mananciais e as nascentes. Mas ela precisa ser mais clara. 
E tem muitos interesses de pessoas privadas querendo investir, o grande pode 
tudo e o pequeno nada” (Mulher, 51 anos, Cer). 

“Foi por conta do manancial e da Barragem Botafogo que tem que ser 
preservada” (Homem, 58 anos, FM). 

“Na prática não quer dizer muita coisa, principalmente para os grandes, porém 
os pequenos sofrem. Os grandes podem tudo” (Mulher, 36 anos, FM). 

“Área que tem uma série de restrições sobre o meio ambiente, ela é de uso 
sustentável e por isso algumas atividades pode ser desenvolvida lá. Tem muito 
conflito, por conta da área abrangida para a proteção. Não teve planejamento 
para escolher essa área, deveria ser mais abrangente. Comprometeu a 
agricultura por conta da urbanização e o agricultor prefere ser vigia ou caseiro 
nos condomínios ao invés de trabalhar na roça. O produtor rural não é 
valorizado, está sendo impedido de fazer agricultura. Não tem política para sua 
proteção” (Homem, 38 anos, HG). 

“É uma área de proteção ambiental para preservar as matas e o meio 
ambiente” (Homem, 46 anos, MC). 

“É uma unidade de conservação, há uma restrição para a exploração, 
desmatamento, porém ela pode ser “mexida”” (Homem, 41 anos, RF). 

“Área de preservação ambiental. Porque tem pouco resquício de mata atlântica 
e tem que preservar, sofre muitas ameaças” (Mulher, 77 anos, Bel). 

  

3.3 Mudanças percebidas na região 

 

 A grande maioria dos entrevistados (95%, N=21) observou mudanças na 

região, sendo que mais da metade (51%) estão diretamente relacionadas ao 

adensamento populacional, e as restantes consequências dele (Tabela 2). Abaixo, 

seguem alguns discursos que exemplificam estas mudanças no território da APA: 

“Hoje existem mais pessoas circulando na cidade, mais comércio, mais 
consumo, mais lixo, mais praga (rato, barato, carrapato), mais construções, 
mais furto. Eu percebi que o clima ficou mais quente e houve desmatamentos, 
acho que por conta disso. As pessoas urbanas vão para lá e levam seus 
hábitos. O que não mudou, mas que deveria ter mudado foi o transporte 
público, é horrível” (Mulher, 36 anos, FM). 

“Urbanização desenfreada, ocupação nas áreas ribeirinhas, muito trânsito, 
muito acidente nas estradas. A parte boa é que vem surgindo comunidades 
interessadas em estar em contato com o que ainda resta de natureza em 
Aldeia” (Mulher, 51 anos, Cer). 

“Ocupação muito acelerada e degradação do meio ambiente. Antes tinha 
muitas áreas verdes (livres), hoje é tudo ocupado, e o maior problema é a 
ocupação irregular. A estrada de Aldeia está muito degradada” (Homem, 46 
anos, MC). 
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Tabela 2 – Mudanças observadas na região pelos proprietários desde que tem propriedade na 

APA Aldeia-Beberibe, Pernambuco (N = 22) 

Mudanças observadas  % 

Aumento de carros/Trânsito 19 

Construção de condomínios/Ocupações irregulares 17 

Aumento populacional 15 

Degradação do meio ambiente 15 

Melhoria na oferta de serviços 13 

Urbanização/ Transformação da paisagem 9 

Mudança no clima 8 

Aumento do lixo produzido 4 

  100 

  

Quando interrogados sobre a ocorrência de mudanças observadas em suas 

propriedades, 57% afirmaram que houve mudanças (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Mudanças observadas nas propriedades dos 22 entrevistados na APA Aldeia-

Beberibe, Pernambuco 

Mudanças observadas na propriedade % 

Diminuição da fauna 40 

Aumento de residências 9 

Plantas sem frutos 4 

Diminuição de tamanho (incorporação imobiliária) 4 

Não observaram mudanças 43 

  100 

 

A principal mudança observada foi em relação a Diminuição da fauna local 

(40%). As demais categorias estão relacionadas ao Aumento do número de 

residências (9%) nos condomínios, diminuição dos frutos nas plantas (4%) e 

diminuição da propriedade (4%). Os discursos abaixo exemplificam as categorias 

dispostas na Tabela 3: 

“Observei que as fruteiras estão ficando sem frutos e a diminuição dos animais, 
principalmente aves. Antes eu acordava com o canto dos pássaros, hoje não 
mais” (Homem, 83 anos, GS). 

“Houve redução expressiva de alguns animais, como saguis, esquilos. O meu 
cachorro, por exemplo, já matou várias espécies raras que eu nunca tinha 
ouvido falar que tinha por aqui, como o porco espinho e o tamanduá” (Homem, 
56 anos, Ter). 

“Antigamente tinha muito papa capim e curió, hoje não vejo mais curió e papa 
capim poucos. Mas os pássaros tem aumentado porque deixou de haver caça. 
Aqui na minha propriedade tem muitos animais interessantes, meu cachorro já 
matou raposa, quati, preguiça, porco espinho de rabo, paca, cotia” (Homem, 67 
anos, Ter). 
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“Senti a falta de alguns animais, como sagui, preguiça. Acredito que seja por 
conta da falta de corredores” (Mulher, 47 anos, FM). 

“Não vejo mais teju, cotia, sapos, cobras, répteis, e eu acho que é por conta 
dos cachorros dos outros condôminos, eu não tenho cachorro. No verão, eu 
vejo as plantas ficarem mais secas” (Mulher, 36 anos, FM). 
 
“Minha propriedade diminuiu de tamanho, eu vendi parte dela (incorporação 
imobiliária)” (Homem, 46 anos, MC). 

 

Também foi questionado de onde vinha a água que abastece a propriedade e 

se o proprietário observou mudanças na qualidade e/ou quantidade da água 

disponível. Dos 22 entrevistados, 17 (77%) responderam que a água vem de poço, 3 

(14%) que a água vem de açude e 2 (9%) de nascente. Sendo que 55% (N=12) dos 

proprietários observaram uma diminuição da quantidade da água disponível, como 

mostrado nos relatos abaixo: 

“Tivemos que aumentar o poço duas vezes, a quantidade da água vem 
diminuindo” (Homem, 69 anos, Cer). 

“Tenho dois poços, no verão o lençol freático diminui. Há três anos atrás teve 
racionamento de água no condomínio” (Homem, 58 anos, FM). 

“De três anos para cá, sofremos com a falta de água, mesmo racionando. Já 
tivemos que comprar água para abastecer a cisterna do condomínio” (Mulher, 
36 anos , FM). 

“Vem diminuindo. Tem que cada vez cavar mais. Hoje em Aldeia tem muita 
exploração de água mineral” (Homem, 54 anos, MC). 

“A água vem diminuindo, teve seca no ano passado, sempre tem a cada 5-10 
anos. Já tivemos que contratar carro pipa” (Homem, 53 anos, RF). 

“Fazemos rodízio para racionar água. Quando tem estiagem o volume diminui” 
(Mulher, 49 anos, BA). 

 

3.4 Responsabilidade pela floresta e seu destino 

 

A maioria dos proprietários considera que a responsabilidade pela conservação 

das florestas é dos moradores (41%) ou do poder público (41%), mas há ainda 

aqueles que percebem que ambos compartilham dessa responsabilidade (16%). 

Neste último caso, os entrevistados sugerem uma parceria e/ou uma gestão 

compartilhada das florestas, como mostrado nos seguintes relatos: 

“Acho que tinha que ter uma política ambiental onde os moradores e 
proprietários pudessem contribuir com as decisões, como o destino do lixo, a 
poda das árvores, a preservação dos animais” (Mulher, 51 anos, Cer). 
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“Daria certo se o estado proporcionasse recursos e a população administrasse” 
(Homem, 58 anos, FM). 

“Em conjunto, a sociedade junto com os órgãos, desde os governos municipais, 
o governo estadual até o federal no que lhe cabe. Uma gestão compartilhada” 
(Mulher, 47 anos, FM). 

“Uma parceria com o poder público e os próprios moradores. Atuar junto, com 
as secretarias” (Mulher, 37 anos, FM). 

 

Muitas vezes, os proprietários não sabem quem são os órgãos ambientais do 

governo que são responsáveis e atuam na área, ficando sem saber a quem recorrer, 

como observado na diversidade de respostas abaixo: 

“A responsabilidade é do IBAMA, CIPOMA e da população” (Homem, 47 
anos, SC). 

“O poder público. Eu sinto falta da prefeitura atuando na área (no caso, a 
prefeitura de Paudalho)” (Homem, 66 anos, SC). 

“São responsáveis os próprios moradores e depois os gestores, as várias 
prefeituras e o CPRH para fiscalizar” (Mulher, 45 anos, BA). 

“A Secretaria de Meio Ambiente e a consciência de quem mora e de quem 
constrói em Aldeia” (Mulher, 77 anos, Bel). 

“O governo, não as prefeituras, pois Aldeia engloba 7 municípios” (Homem, 
38 anos, HG). 

“Os donos, os proprietários e depois o IBAMA” (Homem, 54 anos, MC). 

 

Também, a grande maioria dos entrevistados (95,4%) se preocupa com o 

destino da floresta no caso de herança, venda ou aluguel da propriedade, sendo que 

68% gostariam que a floresta fosse conservada/preservada/mantida e 27% afirma 

haver um estatuto do condomínio (política) que obriga a preservação da área, 

proibindo quaisquer ameaças. 

 

3.5 Disposição a pagar (DAP) e a receber como compensação pela manutenção 

das florestas (DARF) 

 

Em estudos sobre valoração, recomenda-se que o serviço ambiental em 

questão, seja percebido e entendido pelos entrevistados, por isso, antes da pergunta 

sobre a disposição a pagar (DAP) e a disposição a receber como compensação pela 

manutenção das florestas (DARF), foi perguntado se os entrevistados sabiam o que 

eram serviços ambientais. Do total, 45% afirmaram que sim e os outros 55% 

afirmaram que não. Inclusive alguns entrevistados disseram que sabiam o que eram 
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serviços ambientais e ao serem questionados sobre o assunto, eles se equivocaram 

(30%). Os discursos abaixo exemplificam as citações desta pergunta: 

“Sim. O ar puro, a água, a biodiversidade” (Mulher, 65 anos, FM). 

“Sim. São serviços ofertados pelos ecossistemas. Por exemplo, a árvore presta 
vários serviços, como a captura de CO2, protege o solo, a beleza natural” 
(Mulher, 47 anos, FM). 

“Sim, eu sei sobre o carbono. A neutralização do carbono, a impermeabilização 
do solo, poluição. São coisas que o ambiente faz para nós. Ele presta serviços 
sem que a gente peça” (Homem, 46 anos, MC). 

“Sim. A vigilância, os guardas florestais, nós temos um delegado para 
denunciar, e utilizamos também o Fórum de Aldeia para reclamar” (Homem, 71 
anos, RF). 

“Sim. Material para pesquisa, estudos que visem a conservação da floresta, da 
área” (Mulher, 45 anos, BA). 

“Sim. A coleta seletiva, reciclagem, diminuição do volume do lixo, 
compostagem, minhocário” (Mulher, 49 anos, BA). 

 

Para todos os entrevistados, foi dada uma breve explicação sobre os serviços 

ambientais dizendo que: “os serviços ambientais são benefícios diretos e/ou 

indiretos que as pessoas obtêm dos ecossistemas, como por exemplo, as florestas 

que influenciam nos processos da água (qualidade e quantidade da água 

disponível), no clima (armazenando carbono e combatendo o aquecimento global), 

entre outros, ou seja, é tudo o que a natureza nos oferece”. Esta explicação foi 

necessária para que os entrevistados pudessem responder às perguntas a seguir. 

Sobre a disposição a pagar (DAP) para a conservação das florestas na APA, 

68% dos entrevistados afirmaram que estariam dispostos a pagar, 23% não estão 

dispostos e 9% não souberam responder. O motivo de estarem dispostos a pagar foi 

pela importância de conservar/preservar/manter a mata. Porém, 80% das pessoas 

dispostas a pagar, explicaram que o pagamento dependeria do que fosse 

proposto/realizado e da transparência na administração desse dinheiro. A ideia é 

que esse pagamento não seja apenas mais uma taxa, mas que fosse realmente 

investido na conservação das florestas, como mostrado nas seguintes citações: 

“Em vez de pagar o IPTU, pagaria essa taxa de proteção ambiental para 
contribuir com o governo” (Mulher, 51 anos, Cer). 

“Porque acho importante a preservação ambiental, ela está ligada com o futuro 
da humanidade, a utilização do meio ambiente. Mas pagaria em contrapartida 
de ver orientação técnica, de ver proteção, mais carros do CIPOMA, de ver, de 
fato, o governo trabalhar” (Homem, 56 anos, Ter). 
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“Pela preservação, mas eu precisaria ter a segurança que esse dinheiro estaria 
sendo destinado para esse fim. Com projeto, fiscalização, prazos etc. Se os 
próprios moradores participassem seria interessante, mas deixar o dinheiro nas 
mãos dos órgãos, não” (Homem, 48 anos, Cer). 

“Porque tenho como filosofia de vida a preservação ambiental, então o que 
puder ser feito, eu ajudo. Isso há 10 anos já, mas me arrependo de não ter 
começado antes. Mas eu pagaria dependendo do que iria ser feito e quais 
resultados que isso iria trazer” (Homem, 67 anos, Ter). 

“Porque é necessário ter recursos para iniciar serviços de proteção da mata, 
melhorar a polícia ambiental, melhorar os serviços em prol da área. As 
empresas que retiram água mineral deveriam pagar para conservar, seria uma 
contribuição para a APA. Porém depende do acordo, e quando você contribui 
com dinheiro você fica interessado onde o dinheiro está sendo usado”  
(Mulher, 65 anos, FM). 

“Já pago muitas coisas, mas se de fato fosse promover uma mudança, sim. 
Mas se fosse só mais uma placa e mais um imposto iria refletir. Se tivesse um 
grupo acompanhando, fiscalizando, iria ser mais interessante” (Mulher, 36 
anos, FM). 

“Porque é extremamente necessário preservar a mata. Mas a obrigação 
deveria vim do governo, e se você tirar isso dele, ele não vai fazer mais nada. 
Estou disposta a pagar, porém que não fosse mais uma taxa, pois já pago 
muitas” (Mulher, 77 anos, Bel). 

 

Esse comentário de ressalva foi o mesmo motivo dito por aquelas pessoas que 

não estariam dispostas a pagar (23%), ou seja, para elas o fato de já pagarem 

muitos impostos condiciona-as a não pagarem mais nenhum, como exposto abaixo: 

“Porque não confio no governo. Qual a garantia que o governo daria para que o 
dinheiro fosse realmente usado para isso?” (Homem, 38 anos, HG). 

“Porque já pago muitos impostos, a conservação deve vir do proprietário e não 
do governo. O governo já faz a parte dele” (Homem, 46 anos, MC). 

“Porque já pago impostos. Todos deveriam ser obrigados a ter uma área verde 
e essa obrigação seria o pagamento. Todo condomínio deveria ter 1/3 de área 
preservada e ordenamento de esgoto” (Homem, 53 anos, RF). 

“Porque quando entra o órgão público no meio, nada dá certo” (Mulher, 64 
anos, BA). 

 
Quando inqueridos sobre sua disposição a receber como compensação pela 

manutenção das florestas (DARF), 45% concordam e 55% discordam em receber. O 

principal motivo para não receber é a percepção de que é obrigação de cada um 

manter a área de floresta que possui em sua propriedade, sem precisar da ajuda do 

governo. Já para aquelas pessoas dispostas a receber, duas principais categorias 

de respostas foram identificadas: 1) o dinheiro serviria para incrementar o que já 

vem sendo feito e 2) uma vez que o proprietário está gerando uma contribuição para 
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a sociedade, ele deveria receber um incentivo. Alguns falaram que esse incentivo 

poderia ser na redução dos impostos. Algumas citações são mostradas abaixo: 

“Já faço sem receber nada em troca, imagina recebendo?” (Mulher, 51 anos, 
Cer). 

“Porque já mantenho de graça” (Homem, 38 anos, HG). 

"Porque esta dando uma contribuição para a sociedade, por isso deveria 
receber um incentivo por isso. Seria interessante se o governo incentivasse a 
preservação dando algo em troca, como a redução dos impostos” (Homem, 67 
anos, Ter). 

“Seria interessante um incentivo na redução dos impostos” (Mulher, 65 anos, 
FM). 

 

O valor da energia elétrica e o valor dos impostos territoriais (IPTU - Imposto 

Predial e Territorial Urbano, e ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural), 

ambos mensais, foram associados como um dos gastos que os proprietários 

possuem para manter a área. Desse modo, observa-se que a média do gasto de 

energia foi de R$ 337,73 ± 187,31 (N=22), o gasto com o IPTU foi de R$146,14 

±122,51 (N=18) e com o ITR de R$37,50 ±20,83 (N=2). Dois proprietários não 

responderam o valor do imposto territorial. 

As 15 pessoas que estavam dispostas a pagar deram um valor monetário 

dessa disposição, que foi de R$62,30 mensais em média. No entanto, apenas 40% 

das pessoas dispostas a receber (N=10) souberam dar um valor monetário, o qual 

foi em média de R$237,50 mensais (Tabela 4). Embora mais pessoas estivessem 

dispostas a pagar do que a receber, o valor médio a pagar foi quase 4 vezes menor 

do que o valor a receber (Tabela 4). Os valores médios da disposição a pagar e a 

receber corresponderam, respectivamente, a 18,4% e 70,3% dos gastos com a 

energia elétrica mensal e 42,6% e 162,5% dos gastos com o IPTU mensal (Tabela 

4). 
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Tabela 4 - Estatísticas descritivas dos valores da disposição a pagar (DAP) e dos valores da 

disposição a receber como compensação pela manutenção das florestas (DARF) 

dos 22 entrevistados na APA Aldeia-Beberibe, Pernambuco 

  DAP (R$) DARF (R$) 

Média 62,30 237,50 

Desvio Padrão 22,10 12,50 

Mediana 50,00 237,50 

Moda 50,00 250,00 

Máximo 100,00 > 250,00 

Mínimo 15,00 225,00 

N 15 4 

% em relação à energia 18,4 70,3 

% em relação ao IPTU 42,6 162,5 

% em relação ao ITR 166,1 633,3 

 

Os valores monetários citados pelos proprietários para a DAP (Gráfico 9) e 

para a DARF (Gráfico 10) não tiveram nenhuma correlação com os níveis de 

diversidade observados na propriedade (para essa análise foi usado apenas a 

riqueza de espécies de aves, pois os dados estavam disponíveis para todos os 

trechos florestais estudados). 

 

Gráfico 9 – Disposição do proprietário a pagar pela conservação das florestas da região (DAP) 

em função do número de espécies de aves observados nos trechos florestais de 

sua propriedade ou entorno na APA Aldeia-Beberibe, Pernambuco (Correlação de 

Spearman: rs=-0,24; p=0,2979; N=20) 
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Gráfico 10 - Disposição do proprietário a receber como compensação pela manutenção das 

florestas (DARF) em função do número de espécies de aves observado nos 

trechos florestais de sua propriedade ou entorno na APA Aldeia-Beberibe, 

Pernambuco (Correlação de Spearman: rs=-0,46; p=0,07; N=16) 

 

 

A DARF também não teve correlação com a DAP (Gráfico 11), indicando que o 

critério de definição de um valor não teve relação com querer ganhar muito e pagar 

pouco. 

 

Gráfico 11 - Disposição do proprietário a receber como compensação pela manutenção das 

florestas (DARF) em função da sua disposição a pagar pela conservação das 

florestas de sua propriedade na APA Aldeia-Beberibe, Pernambuco (Correlação de 

Spearman: rs=-0,06; p=0,83; N=16) 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

0 10 20 30 40 50

D
is

p
o

s
iç

ã
o

 a
 r

e
c
e
b

e
r 

c
o

m
o

 
c
o

m
p

e
n

s
a
ç
ã
o

 p
e
la

 m
a
n

u
te

n
ç
ã
o

 
d

a
s
 f

lo
re

s
ta

s
 (

R
$
) 

Número de espécies de aves 

0

50

100

150

200

250

300

0 20 40 60 80 100 120

D
is

p
o

s
iç

ã
o

 a
 r

e
c
e
b

e
r 

c
o

m
o

 
c
o

m
p

e
n

s
a
ç
ã
o

 p
e
la

 m
a
n

u
te

n
ç
ã
o

 
d

a
s
 f

lo
re

s
ta

s
 (

R
$
) 

Disposição a pagar (R$) 



78 
 

 
 

3.6 Áreas prioritárias ao recebimento de incentivos financeiros 

 

Sobre o levantamento da biodiversidade realizado através dos dados 

secundários de 12 trechos florestais, foram registradas 200 espécies, sendo 52,5% 

de plantas arbóreas e 47,5% da fauna (Gráfico 12). As listas completas com todas 

as espécies dos grupos analisados estão dispostas nos Apêndices B (aves), C 

(morcegos), D (pequenos mamíferos não-voadores) e E (flora). 

 

Gráfico 12 - Porcentagem de espécies da riqueza total (N=200 espécies) nos diferentes grupos 

taxonômicos estudados em 12 trechos de floresta na APA Aldeia-Beberibe, 

Pernambuco 

 

 

 

Dentre as 200 espécies, 12 são endêmicas de Mata Atlântica, sendo 6 

espécies de plantas e 6 espécies de aves. Dentre as aves, 5 espécies ocorrem 

exclusivamente no Centro de Endemismo Pernambuco (CEP), sendo que destas, 4 

são classificadas como vulneráveis à extinção, segundo a lista da IUCN, como a 

espécie Xenops minutus alagoanus que merece destaque, pois foi encontrada em 7 

dos 12 trechos estudados. Além disso, há mais uma espécie de ave ameaçada de 

extinção e 11 espécies exóticas em relação ao Brasil (1 ave, 1 pequeno mamífero 

não-voador e 9 plantas) (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Espécies endêmicas, ameaçadas de extinção e/ou exóticas e seu local de 

ocorrência em 12 trechos florestais na APA Aldeia- Beberibe, Pernambuco 

  LOCAL DE  
GRAU 

DE 
 

LOCAL DE 

ESPÉCIES ENDEMISMO AMEAÇA EXÓTICA OCORRÊNCIA 

Aves 

    Estrilda astrid 

  
X Ter, RF, Bel, BA, SC 

Florisuga fusca MA 
  

MC 

Hemitricus griseipectus CEP 
  

MC 
Pachyramphus 
polychopterus CEP VU 

 
Cer, HG, SC 

Sporophila angolensis 

 
VU 

 
GS, HG 

Tangara fastuosa CEP VU 
 

RF 

Xenops minutus alagoanus CEP VU 
 

GS, FM, HG, RF,  
BA, SC, RT 

Xiphorhynchus atlanticus CEP VU 
 

BA, SC 

Pequenos Mamíferos 

    Não-voadores 
    Rattus rattus 

  
X FM, HG, RF 

Flora Arbórea 

    Mangifera indica 
  

X MC 

Thevetia peruviana 

  
X Bel 

Elaeis guineenses 
  

X Cer, HG, RF 

Persea americana 

  
X GS 

Delonix regia 

  
X GS, Bel 

Hymenolobium janeirense MA 
  

Bel 

Artocarpus heterophyllus 

  
X 

GS, FM, HG, MC, RF, 
Bel 

Virola gardneri MA 
  

Ter 

Calyptranthes dardanoi MA 
  

Bel 

Myrcia spectabilis MA 
  

GS, HG, MC 

Sygygium cf. jambolanum 
  

X GS, FM  

Citrus sp. 

  
X MC 

Manilkara zapota 

  
X FM  

Pradosia lactescens MA 
  

Bel 

Paypayrola blanchetiana MA     GS, Ter, Bel 

Legenda: Local de Endemismo (MA=Mata Atlântica; CEP=Centro de Endemismo de 
Pernambuco); Grau de Ameaça (VU=Vulnerável). 

 

O número de espécies por trecho de floresta variou de 30 a 70 espécies 

(Apêndice F). Logo, a diferença de riqueza entre as áreas pode não refletir apenas 

as condições de conservação, mas também em diferenças de esforço amostral. Por 

esta razão, a fim de minimizar o efeito do esforço amostral, o número de espécies foi 

estimado uniformizando-se esses esforços em 412 horas.rede para as aves, 144 

horas.rede para os morcegos, 317 armadilhas/noite para os pequenos mamíferos 

não-voadores e 6 parcelas (1.500 m²) para as plantas. 
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Para um mesmo esforço amostral, os três trechos florestais mais ricos em 

espécies foram “RF” com 11,38% do total de espécies registradas nos 12 trechos, 

“FM” e “Cer”, ambos com 10,81% das espécies (Figura 8). O “RF” também se 

destaca pela ocorrência de duas espécies de aves endêmicas para o CEP e 

ameaçadas (Xenops minutus alagoanus e Tangara fastuosa), sendo que esta última 

foi encontrada unicamente nesta propriedade (Tabela 5). 

Não existe um único fragmento que maximize o número de espécies para todos 

ou a maioria dos grupos, portanto a importância para a conservação da região é à 

nível de paisagem. Porém, alguns trechos merecem destaque pela ocorrência de 

espécies endêmicas, como o “GS”, “HG”, “MC”, “Bel” e “SC”, com 3 ou 4 espécies 

registradas, como também pela ocorrência de espécies vulneráveis à extinção (“HG” 

e “SC”; N=3) (Tabela 6), assim como também são importantes aqueles trechos que 

apresentaram uma maior quantidade de espécies e que também registraram a 

ocorrência única de espécies. 

 

Tabela 6 - Número de espécies estimado, de espécies endêmicas, ameaçadas e exóticas reais 

por grupo e por trecho estudado na APA Aldeia-Beberibe, Pernambuco 

  GS Cer RA Ter FM HG MC RF Bel BA SC RT 

AVES 
            Número de espécies 25 29 14 17 29 17 16 28 8 39 21 11 

Número de endêmicas 1 1 0 0 1 2 2 2 0 2 3 1 

Número de ameaçadas 2 1 0 0 1 3 0 2 0 2 3 1 

Número de exóticas 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 

MORCEGOS 
            Número de espécies - 13 9 8 9 8 3 8 5 4 7 - 

PEQUENOS MAMÍFEROS 
           NÃO-VOADORES 

            Número de espécies 0 - 1 - 4 3 4 7 3 2 4 2 

Número de exóticas 0 - 0 - 1 1 0 1 0 0 0 0 

FLORA ARBÓREA 
            Número de espécies 38 33 27 43 33 19 39 36 36 - - 30 

Número de endêmicas 2 0 0 2 0 1 1 0 4 - - 0 

Número de exóticas 4 1 1 0 3 2 3 2 3 - - 0 

Total de espécies 63 75 51 68 75 47 62 79 52 45 32 43 

Total de endêmicas 3 1 0 2 1 3 3 2 4 2 3 1 

Total de ameaçadas 2 1 0 0 1 3 0 2 0 2 3 1 

Total de exóticas 4 1 1 1 4 3 3 4 4 1 1 0 

 

 

.  
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Figura 8 - Mapa de distribuição da diversidade de aves, morcegos, pequenos mamíferos não-voadores e flora arbórea para os 12 trechos florestais 

estudados na APA Aldeia-Beberibe, Pernambuco. Os valores referentes a cada trecho são o número estimado de espécies 

(considerando um mesmo esforço amostral) de aves, morcegos, PMNV (pequenos mamíferos não-voadores), flora arbórea e 

porcentagem total de espécies no trecho em relação ao total de 200 espécies registradas nos 12 fragmentos. 

 

Cer 
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O trecho que apresentou maior biodiversidade para as aves foi o “BA” (N=39 

espécies). Neste trecho também houve a ocorrência de duas espécies vulneráveis e  

endêmicas para o CEP. Para o grupo dos morcegos, a maior ocorrência de espécies 

foi registrada no trecho “Cer”. Já para os pequenos mamíferos não-voadores foi o 

trecho “RF”, porém o trecho “MC” também merece destaque pois registrou 

unicamente 3 espécies. E para a flora arbórea, o trecho mais biodiverso foi o “Ter” 

(N=43 espécies), onde 2 são endêmicas de mata atlântica (P. blanchetiana e V. 

gardneri), sendo que esta última foi registrada unicamente neste local (Tabela 6 e 

Figura 8). 

Os trechos que apresentaram mais espécies exóticas foi “GS”, “FM”, “RF” e 

“Bel”, registrando 4 espécies cada (Tabela 6). 

 O tamanho da área de floresta (%) que é mantida e conservada pelos 

proprietários em relação ao tamanho total da sua propriedade, para cada trecho 

estudado, mostra que a maioria das propriedades (N=7)  possui mais que 50% de 

área de mata (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Porcentagem da área de floresta em relação ao tamanho total da propriedade (m²) 

para 9 trechos estudados na APA Aldeia-Beberibe, Pernambuco 

TRECHO 
TAMANHO TOTAL DA 
PROPRIEDADE (m²) % ÁREA DE FLORESTA 

GS 45.000 66,7 

Cer 60.000 50,0 

Ter 40.000 60,0 

FM 70.000 90,0 

MC 320.000 37,5 

RF 210.000 66,7 

Bel 20.000 50,0 

BA 450.000 44,4 

SC 100.000 65,0 
        

 

3.7 Compreensão dos proprietários sobre a entrevista 

 

 A entrevista foi finalizada com a pergunta sobre a dificuldade de compreensão 

da entrevista, tendo como alternativas: Fácil Compreensão, Difícil Compreensão ou 

Não Sabe. Obteve-se como resposta 95% (N=21) que a entrevista foi de fácil 

compreensão, e 5% (N=1) que foi de difícil compreensão. 
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CAPÍTULO 4: DISCUTINDO OS RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

A maioria (74%) dos proprietários entrevistados admite que a escolha por 

residir/ter propriedade na área de estudo está relacionada a uma busca por uma 

melhor qualidade de vida, ou seja, eles buscam uma aproximação com a natureza, 

de modo que eles mudem seu estilo de vida, buscando uma vida mais saudável com 

tranquilidade e sossego. Isso indica que os proprietários percebem os benefícios e 

importância de estar junto à natureza, ou seja, eles percebem, a presença dos 

serviços ambientais, mesmo que indiretamente. 

Assim como também a maioria dos proprietários (94%) aponta a presença de 

floresta e seus benefícios associados (clima, água, tranquilidade) como 

características que valorizam sua propriedade no mercado imobiliário. De novo, as 

características que os proprietários reconhecem como importantes são serviços 

ambientais. 

A floresta é provedora de inúmeros serviços ambientais importantes para o 

homem (MA, 2005), portanto precisa ser conservada. Essa valorização pelos 

proprietários reflete um maior interesse em manter essas áreas, seja por consciência 

ambiental ou por reconhecer seu valor de mercado futuro (valor de opção), uma vez 

que o proprietário enxerga que manter uma área de floresta é atrativo para o 

mercado imobiliário, já que esta característica é uma demanda de mercado 

atualmente importante para a região. 

Por outro lado, os principais motivos citados pelos proprietários quanto à 

desvalorização de suas propriedades estão relacionados à falta de infraestrutura e 

ao crescimento populacional desordenado e suas consequências (45,4% dos 

entrevistados). De fato, uma das principais ameaças a APA Aldeia-Beberibe é o 

acelerado aumento populacional da região, que inclui tanto os empreendimentos 

imobiliários de grande porte para famílias de maior poder econômico (principalmente 

condomínios horizontais), como também ocupações irregulares, inclusive em áreas 

de preservação permanente (APPs) como encostas, topos de morro e margens de 

rios (PERNAMBUCO, 2012). Essa pressão imobiliária na região também é 

acompanhada pela mudança do Imposto Territorial Rural (ITR) para o urbano (IPTU) 

que aumenta, em média, mais de quatro vezes o valor do imposto. Assim, o 
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proprietário tem dois estímulos para fracionar sua propriedade, o encarecimento do 

imposto e o ótimo valor de venda. 

Essas mudanças são uma ameaça direta à biodiversidade e aos bens e 

serviços ambientais prestados pelas florestas, pois levam à perda da cobertura 

florestal, aumentam a fragmentação, impedindo o fluxo da fauna entre os diversos 

fragmentos florestais, além de levar a uma maior degradação dos corpos d’água e 

das nascentes. 

As principais mudanças observadas pelos proprietários a nível local estão 

relacionadas a diminuição da fauna (40%) e a diminuição da disponibilidade da água 

(55%), ambos serviços ambientais. 

A diminuição da fauna pode estar relacionada com a crescente cultura na 

região de construir muros nas propriedades, principalmente por conta da segurança, 

e que aos poucos vão substituindo as cercas vivas ou de arame. Com o aumento 

populacional, houve também um aumento na violência, logo os proprietários 

começaram a perceber as áreas de floresta como uma ameaça, associando-a a 

lugares frequentados por marginais e/ou usuários de drogas, o que reforçou os 

muros e a falta de interação com a floresta. Os muros são uma barreira 

intransponível para várias espécies da fauna, como mamíferos e répteis, que ficam 

ilhados, tornando-se vulneráveis à caça e a predação por animais domésticos. Além 

disso, com o baixo fluxo da fauna, os fragmentos vão se tornando mais homogêneos 

em relação à composição de espécies. Azevêdo (2011) observou isso na área da 

APA para o grupo de pequenos mamíferos não-voadores, onde os pequenos 

fragmentos florestais abrigaram poucas espécies e tiveram uma composição de 

espécies mais parecida entre si do que com áreas de floresta mais contínua. Porém 

é bastante provável que o mesmo esteja ocorrendo com outros grupos 

(PERNAMBUCO, 2012). O ideal seria a reconexão dos fragmentos florestais através 

do reflorestamento. 

Vários autores, como Grillo, Oliveira e Tabarelli (2005), apontam a importância 

de corredores ecológicos para a conservação das espécies, uma vez que a 

conectividade entre os fragmentos florestais possibilita a minimização dos efeitos 

negativos do isolamento e consequentemente a extinção local, pois facilita o fluxo de 

genes, o movimento da biota e a recolonização de áreas degradadas, inclusive por 

meio da dispersão de sementes. 
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O aumento populacional também impulsionou o aumento de animais 

domésticos (cachorros e gatos), gerando um certo impacto sobre a diversidade da 

fauna local, principalmente mamíferos e aves. Os gatos e cães passam a caçar e 

consumir animais silvestres, como lagartos, anfíbios, filhotes de aves e mamíferos 

(WITTENBERG; COCK, 2001 apud ALHO, 2012), impactando ainda mais a 

comunidade dessas espécies. No presente trabalho, os proprietários citaram o 

ataque de cães a 7 diferentes espécies de mamíferos de pequeno e médio porte 

(cotia, paca, porco espinho, quati, raposa, tamanduá-mirim e bicho preguiça). Além 

do impacto da caça, o contato entre os animais silvestres e domésticos facilita a 

disseminação de agentes infecciosos e parasitários, tanto entre ambos como para 

os humanos (ALHO, 2012; FONSECA, 2013). 

Outro serviço ambiental ameaçado que foi observado pelos proprietários 

decorre da diminuição da quantidade da água disponível, principalmente na época 

seca, quando começa a estiagem. A manutenção da disponibilidade de água potável 

em Aldeia é um dos principais objetivos da criação da APA Aldeia-Beberibe. A área 

tem a capacidade de reter volumes de água em quantidade e qualidade compatível 

para o consumo humano, em razão da precipitação pluviométrica, relevo, cobertura 

vegetal, uso e ocupação do solo, constituindo, portanto, uma área de relevante 

interesse para a Região Metropolitana do Recife (RMR). A importância desta região 

para o abastecimento hídrico da RMR reforça ainda mais a necessidade de 

preservação da vegetação, que ajuda na recarga dos lençóis freáticos e minimiza os 

processos de erosão e assoreamento (PERNAMBUCO, 2012).  

Destaca-se também a existência de diversos pontos de captação de água 

mineral ao longo da região, regulares e irregulares, que acabam resultando em uma 

maior pressão sobre o recurso. Os entrevistados inclusive citaram possíveis 

impactos da extração de água em larga escala pelas empresas de engarrafamento 

de água potável. Tais empresas exploram um serviço ambiental que é um bem 

comum e são importantes atores no processo de PSA, pois, poderiam prover os 

recursos necessários para pagar os proprietários de floresta e nascentes na região. 

A água é um dos serviços ambientais mais preciosos e essenciais para a 

manutenção da vida, e sua escassez reflete diretamente na sobrevivência das 

espécies, incluindo a humana (MA, 2005). A realidade observada para a região, não 

é um problema unicamente à nível local, ele pode ser observado em outros lugares 
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do Brasil e do mundo. Segundo alguns especialistas, a crise da água no século XXI 

é resultado de um conjunto de problemas ambientais agravados com outros 

problemas relacionados ao seu gerenciamento e ao desenvolvimento econômico 

(ROGERS et al., 2006; GLEICK, 2000 apud TUNDISI, 2008). 

O Brasil vive uma insegurança hídrica há muito tempo. A seca no Nordeste é 

um evento crônico, e os atuais problemas de escassez no Sudeste estão cada vez 

mais preocupantes. Para Gianini (2015), o Brasil está vivenciando um colapso 

hídrico, pois os fatores que levaram a esse colapso não cessarão a curto prazo. O 

autor afirma que, 

Recuperar as matas ciliares que protegem os rios do assoreamento, 
reflorestar grandes áreas para manter a perenidade das nascentes, 
cessar o desmatamento da mata atlântica e da amazônia, substituir 
uma prática agrícola predatória e, principalmente, adotar um novo 
modelo de desenvolvimento, não são medidas fáceis de serem 
adotadas e muito menos elas se encontram presentes na agenda 
dos atuais governantes. Logo, a falta de água não é uma crise 
passageira, e sim um colapso. (GIANINI, 2015). 

Portanto, faz-se necessário a adoção de formas de gestão que possibilitem a 

conservação quantitativa e qualitativa desse serviço ambiental. O pagamento por 

serviços ambientais pode ser uma alternativa viável para esse problema, inclusive o 

PSA-água é um dos mais utilizados. Esses projetos atuam principalmente na 

conservação de remanescentes florestais e mata ciliar, restauração e regeneração 

de bacias hidrográficas (VEIGA; GAVALDÃO, 2011). 

Como exemplo prático, podemos citar o Projeto ProdutorES de Água, no 

Espírito Santo, o primeiro estado brasileiro a iniciar um modelo de PSA. O projeto 

remunera proprietários rurais que têm áreas preservadas de floresta em áreas 

estratégicas para a proteção de corpos hídricos, utilizando dinheiro de royalties de 

petróleo e gás e compensação financeira do setor hidroelétrico (IDAF, 2015). 

A maioria dos entrevistados (68%) está disposta a pagar pela conservação das 

florestas da região por perceberem que isso é importante. Porém, destes, 80% 

explicaram que seu pagamento dependeria do que fosse proposto e como esse 

dinheiro seria administrado, pois os mesmos refutam a ideia de pagar mais um 

imposto. Esse fato também é observado naquelas pessoas que não estariam 

dispostas a pagar (23%). Tôsto (2010), em sua pesquisa sobre a recuperação de 

matas ciliares, também observou que o principal motivo daquelas pessoas com 

disposição a pagar nula foi o fator financeiro e o fato de já pagarem muitos impostos. 
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Existe desconfiança dos entrevistados em relação ao uso do dinheiro público. 

O problema maior não é ter uma disposição a pagar, mas sim a desconfiança e o 

descrédito na gestão pública deste recurso. Desse modo, é importante se pensar em 

mecanismos de PSA que garantam a transparência na aplicação do recurso, como a 

viabilização de um contrato de pagamento direto entre o provedor do serviço 

ambiental e o seu beneficiário. Pois, um modelo direto eliminaria a figura do governo 

(e seus problemas de corrupção e falta de transparência), garantindo ao proprietário 

que seu dinheiro fosse realmente investido na conservação da floresta. Esse modelo 

de acordo de pagamento contratual já vem sendo proposto em alguns estudos 

(SILVA, 2009; FERNANDES, 2009) e acredita-se que na sua eficiência e viabilidade. 

Segundo Camphora e May (2006), o pagamento de serviços ambientais como 

uma forma de compensação por parte daqueles que usam e aproveitam tais 

benefícios, para aqueles que preservam e conservam esses recursos (relação 

‘protetor-recebedor’) cria uma via alternativa para atingir objetivos da gestão e 

política ambiental. E o valor monetário para esses serviços é obtido através da 

própria negociação entre ambos. 

Este caso seria aquele que mais se aproxima dos esquemas puros, ou de 

mercados, sugeridos por autores como Wunder (2005) , no qual os beneficiários 

diretos dos serviços fariam pagamentos, voluntários, diretamente aos provedores 

dos mesmos. Segundo Veiga e Gavaldão (2011), uma iniciativa em andamento 

baseada nesta abordagem é o Projeto Produtor de Água da Bacia do Rio Camboriú, 

liderado pela EMASA, a empresa de abastecimento de água dos munícipios de 

Camboriú e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O principal objetivo deste 

projeto é desenvolver instrumentos que garantem a conservação dos recursos 

hídricos, incentivando proprietários rurais a adotarem práticas conservacionistas em 

suas propriedades. Essas práticas envolvem a recuperação de áreas degradadas, 

conservação dos remanescentes florestais nativos, o manejo adequado do solo e a 

conservação de estradas rurais (EMASA/SC, 2015). 

Sobre a disposição a receber como compensação pela manutenção das 

florestas (DARF), 45% afirmaram que estariam dispostos a receber, pois esse 

dinheiro serviria para incrementar o que já vem sendo feito ou como uma forma de 

recebimento de um incentivo econômico, como por exemplo, para a redução dos 

impostos. Nesse caso, uma proposta de um acordo de pagamento direto entre os 
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provedores e beneficiários dos serviços ambientais também seria o mais viável. Ou 

ainda, um projeto de incentivo para a criação de RPPNs (Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural), onde o proprietário seria isento do imposto e continuaria 

conservando as áreas de floresta. 

De modo geral, observa-se que as disposições a pagar e a receber 

proporcionaram uma inquietação nos proprietários pelo fato de já pagarem muitos 

impostos, não gostariam de pagar novos e que o ideal deveria ser a redução destes. 

Novamente, isso nos condiciona a refletir sobre a situação da área estudada, pois o 

investimento financeiro para manter extensas áreas na região é oneroso, 

principalmente em áreas urbanas. Logo, os proprietários tendem a parcelar suas 

propriedades para posterior venda, implicando em uma maior pressão para o meio 

ambiente e consequente perdas de serviços ambientais. Este fato foi observado em 

uma das propriedades neste estudo, em que a mesma diminuiu de tamanho pela 

venda de parte dela.  

Em relação aos valores médios estimados para a DAP e DARF (R$62,30 e 

R$237,50 respectivamente) e seus valores relativos como porcentagem para a 

energia e IPTU mensais, podemos inferir que segundo a percepção daqueles que 

estimaram um valor de DAP, eles admitem um acréscimo médio de 18,4% da 

energia elétrica e 42,6% do IPTU, se tivessem certeza de que esse recurso iria para 

a conservação das florestas na região. Em contrapartida, segundo a percepção dos 

poucos que estimaram um valor de DARF, eles teriam um abatimento de 70,3% do 

valor da energia e completa isenção do IPTU e ainda receberiam algo do governo 

por estarem protegendo as florestas (62,5%). 

Destaca-se que os valores médios estimados consideram apenas a percepção 

dos proprietários em relação a pagar e/ou a receber pela manutenção das florestas, 

porém é importante acrescentar que existem outros atributos como a relevância da 

área para a conservação da biodiversidade, custos reais de manutenção da área, 

capacidade do Estado de pagar por tais serviços, dentre outros, que precisam ser 

considerados para se chegar a um valor final de PSA que poderia ser efetivo. Como 

também, nota-se que o número de entrevistas e respostas é muito baixo para que 

sirva como uma real estimativa sobre a expectativa de incentivo dos proprietários. 

Logo, mais estudos precisam ser realizados para se obter a viabilidade de uma 

proposta de PSA. 
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A disposição do proprietário a contribuir para a conservação dos 

remanescentes de floresta da APA, bem como sua disposição a receber uma 

recompensa por manter a floresta de sua propriedade não tiveram correlação com 

os níveis de diversidade que ele experimenta na propriedade. Deste modo, não 

podemos esperar que a interação com uma floresta mais conservada sensibilize os 

proprietários a contribuir mais (ou serem mais recompensados) pela manutenção 

deste recurso. O mais provável é que a maioria tenha apenas uma interação 

superficial com as áreas de floresta que acabam apenas por compor a paisagem do 

entorno. Essa pouca interação tem a ver com a ideia de insegurança, tanto por não 

ter familiaridade com a fauna e flora e, portanto, sentir-se ameaçado pelas mesmas, 

quanto pelo medo de encontrar pessoas perigosas nas áreas de floresta. É o que 

acontece nas cidades maiores, onde as áreas de florestas são frequentadas por 

marginais, ocasionando na redução ou até mesmo na inviabilização do seu uso pela 

população, que passa a ver essas áreas como uma ameaça. Acreditamos que um 

policiamento efetivo nessas áreas de mata também é uma medida importante, não 

apenas para evitar o uso ilegal dos atributos ambientais, mas para garantir o uso 

recreativo e cultural da área para a população (serviços culturais). 

A disposição a receber como compensação pela manutenção das florestas 

também não teve correlação com a disposição a pagar. Isso indica que o critério de 

definição de um valor não teve haver com querer ganhar muito e pagar pouco, como 

se espera em estudos de valoração contingente. Isso dá mais confiança nos valores 

obtidos, que não sugerem que o entrevistado estivesse defendendo seus próprios 

interesses. 

Frequentemente, o proprietário desconhece as riquezas biológicas de seu 

patrimônio, o que faz com que não tenha muita ideia do quão responsável ele é pela 

conservação do mesmo. Na maioria das vezes, como é o caso, o proprietário 

percebe que tem uma responsabilidade, mas que é relacionada ao fato de ter uma 

floresta e não às peculiaridades do seu trecho florestal. 

Com o intuito de mudar essa realidade, cada proprietário participante desta 

pesquisa recebeu um relatório com a lista das espécies identificadas em sua área. 

Para todas as espécies de animais e plantas, inserimos ainda uma foto da espécie e 

informações sobre sua biologia e ecologia. Mostramos ainda o status de 

conservação da propriedade baseado nos números de espécies e de indivíduos para 
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cada grupo estudado, com recomendações sobre como manter e incrementar essa 

biodiversidade (ver modelo do relatório no Anexo 1). 

Sobre o levantamento da biodiversidade compilado para a identificação das 

áreas prioritárias ao recebimento de incentivos financeiros, observou-se que a 

riqueza de espécies de aves, morcegos, pequenos mamíferos não-voadores e flora 

arbórea total (200 espécies) encontrada nos trechos estudados corresponde a cerca 

de 21% das espécies registradas para a APA Aldeia-Beberibe, sendo portanto, 

importantes para a região. Mais ainda, foram registradas 12 espécies endêmicas de 

Mata Atlântica. As espécies endêmicas tem sido frequentemente utilizadas como um 

dos critérios para a escolha de áreas de conservação (CARVALHO, 2009), logo, são 

nesses trechos que são necessárias medidas urgentes para garantir a manutenção 

das florestas e onde os proprietários possuem uma maior responsabilidade. No 

caso, em todas as propriedades deste estudo (N=12) foram encontradas espécies 

endêmicas e em oito delas foram também registradas espécies vulneráveis. 

Silva e Casteleti (2003) admite que a maior parte das espécies endêmicas de 

Mata Atlântica tem distribuição restrita a cinco centros de endemismo, dentre eles, o 

Centro de Endemismo Pernambuco (CEP). Ainda que o CEP represente pouco 

menos que 5% da área original da Mata Atlântica, ele abriga mais de 2/3 de todas as 

espécies de aves e 8% das espécies de plantas arbóreas desse bioma. A floresta 

remanescente hoje é representada por vários fragmentos florestais, e como 

consequência, várias espécies dessa região estão em algum perigo de extinção 

(TABARELLI; SIQUEIRA FILHO; SANTOS, 2005; TABARELLI; RODA, 2005). 

Segundo Myers et al. (2000), o Centro de Endemismo Pernambuco poderia ser 

considerado um hotspot, dentro de um dos mais importantes e ameaçados hotspots 

do mundo, a Mata Atlântica. 

Há trechos que são importantes para vários grupos e várias espécies 

endêmicas e ameaçadas. Como por exemplo, o trecho “RF” que é uma das áreas de 

maior riqueza total para a região (N=79). Esse trecho é um condomínio horizontal 

que possui um estatuto interno que promove a preservação da área de floresta. 

Essa atitude é bastante interessante, pois mostra uma valorização dos recursos 

naturais pelas pessoas que fazem parte do condomínio, admitindo-se sua 

responsabilidade pela conservação da floresta. 
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Outros trechos que também merecem destaque são “Bel”, “GS”, “HG”, “MC” e 

“SC” pela ocorrência de espécies endêmicas (N=3 ou N=4) e “HG” e “SC” pela 

ocorrência de espécies vulneráveis à extinção (N=3). 

Como também o trecho “BA” que registrou a maior riqueza para o grupo das 

aves (N=39). Nota-se que esse trecho, apesar de também ser um condomínio 

horizontal, localiza-se em uma área de floresta mais densa, próximos a outros 

trechos de mata, tendo portanto, uma maior heterogeneidade de micro-habitats, 

permitindo uma maior diversidade de nichos e a existência de diferentes espécies. 

De fato, segundo Roda (2005), a diversidade de espécies de aves esta condicionada 

a vários fatores, dentre eles, principalmente, ao tamanho do fragmento aliado ao 

estado de conservação dos mesmos. 

O trecho “Ter” foi o mais biodiverso para a flora arbórea, registrando 43 

espécies. Destaca-se a ocorrência de 8 espécies de plantas endêmicas no Brasil, 

onde duas delas são exclusivas de Mata Atlântica (P. blanchetiana e V. gardneri), 

sendo que esta última foi encontrada com exclusividade neste trecho. Outra 

característica que atesta a boa qualidade deste trecho é a ausência de espécies 

exóticas. Os entrevistados deste trecho, mostraram uma preocupação com a área 

de floresta pertencente a suas propriedades, uma vez que expuseram que plantaram 

800 mudas de Mata Atlântica, de 30 espécies diferentes, para tentar fazer um 

corredor ecológico com a mata do vizinho. 

Assim, podemos inferir que à nível local, dos 12 trechos estudados, 8 (GS, Ter, 

MC, RF, HG, Bel, BA e SC) se destacam pela importância para a conservação da 

biodiversidade, pois se sobressaem na riqueza de espécies e presença de espécies 

importantes e endêmicas para a região, e portanto, podem ser priorizados quanto ao 

recebimento de programas de PSA. No entanto, é interessante estender essa 

política a todos os proprietários, garantindo uma maior interconectividade na 

paisagem, e permitindo a continuidade dos serviços ambientais. Pois, segundo Silva 

e Tabarelli (2000) a proteção de paisagens compostas por “arquipélagos de 

fragmentos” interconectados (na tentativa de criar paisagens sustentáveis), permite 

o restabelecimento de processos considerados essenciais para a manutenção das 

florestas e seus serviços. 

Destaca-se ainda o fato de que a região, de modo geral, possui espécies 

importantes para a conservação, de modo que uma política de PSA tem efeito 
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também em um contexto mais amplo, pois a APA abriga espécies endêmicas do 

Centro de Endemismo Pernambuco (CEP), ou seja, espécies bastante vulneráveis à 

extinção global pois não ocorrem em outras partes da Mata Atlântica nem de 

nenhum outro bioma. 

Além da riqueza de espécies e da ocorrência de espécies endêmicas e 

vulneráveis, um segundo critério para a priorização de áreas quanto ao programa de 

PSA, pode ser em relação ao tamanho da área de floresta das propriedades. Pois 

observa-se que a maioria das propriedades estudadas possui mais que 50% de área 

florestal em relação ao tamanho total da propriedade, e como a legislação obriga ter 

20% de reserva legal, os proprietários estariam conservando mais que sua 

obrigação, logo, isso poderia ser um critério para incluí-los no programa. 

Destaca-se também a ocorrência de espécies exóticas, uma vez que sua 

ocorrência interfere na capacidade do ecossistema em restabelecer seus processos 

e sua diversidade biológica. A invasão biológica é considerada a segunda maior 

causa da redução de biodiversidade em todo o mundo, perdendo apenas para as 

ações antropogênicas negativas que causam a destruição de habitats florestais 

(VITOUSEK el al., 1997 apud  FERREIRA, 2011). 

O estudo registrou 11 espécies exóticas ao longo da região, com destaque 

para a espécie de pequeno mamífero não-voador Rattus rattus (N=3 trechos), que é 

uma boa indicadora de habitat degradado, e para algumas espécies de plantas 

frutíferas (Mangifera indica: manga; Elaeis guineenses: dendê; Manilkara zapota: 

sapoti; Persea americana: abacate; Syzygium jambolanum: azeitona preta; e, 

Artocarpus heterophyllus: jaca). Observa-se que pela ampla distribuição das 

espécies de plantas exóticas (estiveram presentes em 8 fragmentos, N=10), é muito 

provável que estejam sendo dispersas pela fauna (zoocoria). Porém, essas espécies 

também são normalmente escolhidas para arborização nos condomínios horizontais 

na região, principalmente a A. heterophyllus (jaca) (CASTRO, 2011). Logo, medidas 

que intervenham nessa escolha devem ser sugeridas e privilegiadas no PSA. 

Acreditamos que o registro de espécies exóticas na região pode comprometer, 

a longo prazo, a biodiversidade, as interações entre as espécies e 

consequentemente seus serviços ambientais. Logo, é interessante a criação de 

medidas que avaliem e controlem o efeito das exóticas nesses serviços. Portanto, 

naqueles trechos que teve a ocorrência de exóticas é interessante que o possível 
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PSA implementado monitore seus efeitos e avalie a necessidade de ações que as 

contenham. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo da percepção ambiental foi fundamental para compreendermos 

melhor as inter-relações entre o homem e o meio ambiente, suas expectativas e 

condutas. A procura por Aldeia está associada ao contato com a natureza, qualidade 

de vida e tranquilidade, parecendo uma busca saudosista das virtudes do campo 

perdidas com a urbanização, como também está associada a percepção pelos 

proprietários dos benefícios e importância de estar junto à natureza. 

A percepção da presença dos serviços ambientais, mesmo que indiretamente, 

também é apontada na valorização das propriedades no mercado imobiliário, uma 

vez que a presença da floresta e seus benefícios associados são características 

consideradas importantes para o proprietário. Esse reconhecimento é um relevante 

ponto de apoio na luta para a conservação ambiental, visando um bom uso do lugar. 

O fato de todos os entrevistados afirmarem que a presença de floresta valoriza sua 

propriedade, mostra um interesse pelo mesmo em manter essas áreas, seja por 

consciência ambiental ou por reconhecimento do seu valor de valor de opção. 

No entanto, a crescente busca pela região impulsionou o aumento 

populacional. Esse aumento é uma ameaça direta a biodiversidade e aos bens e 

serviços prestados pelas florestas. O crescimento populacional também trouxe 

aquelas pessoas que buscam uma natureza, mesmo que superficial, mas que não 

abdicam de hábitos e comodidades da vida urbana, como por exemplo, no hábito de 

construir muros em suas propriedades para se sentirem mais seguros. Esse hábito 

também foi impulsionado pelo aumento da violência, que é uma consequência direta 

do aumento populacional. Os muros reduzem a conectividade da paisagem e 

comprometem a manutenção de muitas espécies. O ideal seria a reconexão dos 

fragmentos florestais através do reflorestamento de certas áreas e o incentivo ao 

uso de cercas vivas ou, pelo menos à adaptação dos muros das propriedades com 

buracos na base e/ou árvores junto aos mesmos, facilitando o fluxo da fauna. 

 A diminuição da fauna local foi uma mudança observada à nível local pelos 

proprietários, assim como também a diminuição da disponibilidade da água, 

ocasionada principalmente pelas diversas pressões antrópicas que a área vem 

sofrendo em função do acelerado aumento populacional. A manutenção da água é 

um serviço ambiental de alto interesse para a região metropolitana do Recife (RMR), 
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uma vez que a área tem a capacidade de reter volumes de água em quantidade e 

qualidade compatível para o consumo humano. Desse modo, faz-se necessário a 

adoção de formas de gestão que possibilitem a conservação quantitativa e 

qualitativa desse serviço. O pagamento por serviços ambientais pode ser uma 

alternativa viável para esse problema, inclusive existem diversos exemplos de PSA-

Água implementados e em elaboração no Brasil que podem servir de modelos para 

a área. 

Quanto à disposição a pagar (DAP), a maioria dos entrevistados afirmou que 

estariam dispostos a pagar e deram como motivo a importância de manter a área. 

Porém, a maioria também afirmou que sua disposição iria depender do projeto 

proposto e como esse dinheiro seria administrado, pois eles não queriam que fosse 

apenas mais uma taxa imposta pelo governo, mas sim um incentivo que fosse 

realmente investido na conservação das florestas. A desconfiança da administração 

do dinheiro também foi o motivo observado naquelas pessoas que não estariam 

dispostas a pagar. 

O problema maior não é ter uma disposição a pagar, mas sim a desconfiança e 

o descrédito na gestão pública deste recurso. Logo, o interessante seria a utilização 

de um contrato direto de pagamento entre o provedor e o beneficiário do serviço 

ambiental, através de um esquema de pagamentos por serviços ambientais, 

garantindo a eficiência e viabilidade da proposta. 

Quanto à disposição a receber como compensação pela manutenção das 

florestas (DARF), a maioria assumiu que não estaria disposta a receber, pois é 

obrigação de cada um manter as áreas de floresta sem precisar da ajuda do 

governo. Porém, os que gostariam de receber esse incentivo, o usariam para 

incrementar o que já vem sendo feito. Esse incentivo poderia ser feito na forma de 

redução de impostos, na forma de contrato direto entre os provedores e beneficiários 

ou ainda incentivos para a criação de RPPNs (Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural), ao qual o proprietário seria isento dos impostos e conservaria as áreas de 

floresta. Essa isenção de impostos, prevista na legislação federal, já é aplicada para 

o caso de RPPNs em área rural, porém não contempla as propriedades em área 

urbana, sendo urgente que passem a ser contempladas, pois, é nestes casos que os 

impostos são mais onerosos, onde há mais demanda pelos serviços ambientais e, 

ao mesmo tempo, onde estes são mais ameaçados. Observa-se ainda que segundo 
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a percepção dos poucos que estimaram um valor para a DARF, eles teriam um 

abatimento de 70,3% do valor mensal da energia ou completa isenção do IPTU e 

receberiam um adicional de 62,5% do valor do mesmo. 

Porém, os valores de DAP E DARF estimados nesse estudo, são valores de 

PSA que consideram apenas a percepção de uma pequena fração dos proprietários. 

Logo, para se chegar a um valor final, efetivo e viável de PSA para a área, é 

importante acrescentar outros atributos diretos e indiretamente a esse valor, como a 

relevância da área para a conservação da biodiversidade, custos reais de 

manutenção da área, a percepção de uma parcela considerável dos proprietários, 

dentre outros fatores. 

O levantamento da biodiversidade através dos dados secundários mostrou uma 

riqueza de espécies importante para a região da APA Aldeia-Beberibe, inclusive com 

registros de endemismo e de espécies indicadoras de qualidade ambiental. Há 

trechos que são importantes para vários grupos e várias espécies endêmicas e 

ameaçadas, e portanto, à nível local, podem ser priorizados quanto ao recebimento 

de programas de PSA. Porém, é interessante estender essa política a todos os 

proprietários, garantindo assim uma maior interconectividade na paisagem, e 

permitindo a continuidade dos serviços ambientais. Destaca-se também o fato de 

que a região possui espécies importantes para a conservação,  de modo que a 

possível política de PSA possa ter efeito também em um contexto mais amplo, pois 

a APA abriga espécies endêmicas do Centro de Endemismo Pernambuco (CEP). 

De modo geral, conclui-se que o estabelecimento de uma proposta de PSA 

pode ser uma alternativa para a alocação de recursos em prol da gestão ambiental 

da área estudada, em que o PSA proposto possa ser realizado por meio de um 

contrato direto e que seja desenvolvido por parcerias entre instituições 

governamentais e privadas. E ainda, um importante meio para subsidiar estratégias 

de conservação da biodiversidade e dos serviços ambientais prestados pela floresta. 

Assim, é importante aplicar práticas que popularizem as informações sobre a 

biodiversidade da região e que incentive os proprietários a manterem e aprimorarem 

a conservação de seus recursos naturais. 

Desse modo, percebe-se a necessidade de enfatizar abordagens como a da 

educação ambiental antes de introduzir um sistema de PSA, pois envolver os 

proprietários nas políticas e ações para a conservação das florestas da APA é 
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imprescindível para o sucesso do mesmo. Destaca-se também a importância do 

diálogo entre a sociedade envolvida e os tomadores de decisão para que aumentem 

seus esforços para o desenvolvimento e implementação de programas de PSA. Mais 

ainda, é importante que eles busquem iniciativas pioneiras em outros estados e 

munícipios para que o sucesso no programa seja alcançado. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Roteiro de entrevista semiestruturada para os proprietários da APA 

Aldeia-Beberibe, Pernambuco. 

 
ENTREVISTA Nº ______ 

 

DATA: _____/_____/_____ DURAÇÃO: _____ min. 

PESQUISADOR: ___________________________________________________________ 

NOME DA PROPRIEDADE: __________________________________________________ 

TAMANHO DA PROPRIEDADE (ha ou m
2
): ______________________________ 

TAMANHO DA ÁREA DE FLORESTA (ha ou m
2
): _________________________ 

VALOR ANUAL DO IPTU: ____________________________________________ 

(     ) 100,00 a 500,00 (     ) 500,00 a 1.000,00 (     ) 1.000,00 a 2.000,00 

(     ) 2.000,00 a 3.000,00 (     ) Acima de 3.000,00 

VALOR MENSAL DA CONTA DE ENERGIA: ____________________________ 

1. SEXO: (     ) F (     ) M 

2. IDADE: __________________________ 

3. GRAU DE ESCOLARIDADE: 

(     ) Nunca foi à escola (     ) Ensino Fundamental I 

Incompleto – 1º ao 5º ano 

(     ) Ensino Fundamental I 

Completo 

(     ) Ensino Fundamental II 

Incompleto – 6º ao 9º ano 

(     ) Ensino Fundamental II 

Completo 

(     ) Ensino Médio Incompleto 

(     ) Ensino Médio Completo (     ) Ensino Superior 

Incompleto 

(     ) Ensino Superior Completo 

ou mais 

4. OCUPAÇÃO: 

(     ) Trabalho Remunerado (     ) Apenas estudo (     ) Dona de Casa 

(     ) Aposentado (a) (     ) Desempregado (a) Outras: ________________ 

 
5. RENDA FAMILIAR - *Valores retirados do IBGE (2014) 

(     ) De R$14.500,00 ou mais (Acima de 20 salários mínimos) 

(     ) De R$7.250,00 a R$14.499,99 (Entre 10 e 20 salários mínimos) 

(     ) De R$2.900,00 a R$7.249,99 (Entre 4 e 10 salários mínimos) 

(     ) De R$1.450,00 a R$2.899,99 (Entre 2 e 4 salários mínimos) 

(     ) Até R$1.449,00 (2 salários mínimos) 
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5.a QUANTAS PESSOAS MORAM EM SUA RESIDÊNCIA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. HÁ QUANTOS ANOS VOCÊ TEM PROPRIEDADE EM ALDEIA? 

(        ) Anos (     ) Não tenho Propriedade 

 

7. HÁ QUANTOS ANOS VOCÊ RESIDE EM ALDEIA? 

(       ) Anos (    ) Já residi por ____ anos, mas não resido desde _____. (     ) Nunca residi 

 

8. POR QUAL RAZÃO/MOTIVO VOCÊ ESCOLHEU RESISIR EM ALDEIA? 

9. VOCÊ OBSERVOU MUDANÇAS EM ALDEIA AO LONGO DESTES ANOS? SE SIM, QUAIS 

FORAM? 

10. E EM SUA PROPRIEDADE? QUE MUDANÇAS OCORRERAM? 

 

11. DE ONDE VEM A ÁGUA QUE VOCÊ ABASTECE SUA PROPRIEDADE? (Caso seja comprada, 

pergunte por que ele(a) não tem poço e qual o gasto mensal em dinheiro com a compra da água? 

Caso seja da COMPESA, pergunte se ele(a) sabe de onde vem essa água? Ou seja, se ele(a) 

conhece o rio ou local onde a COMPESA coleta essa água? E qual o custo mensal?). 

 

11.a CASO SEJA DE POÇO, VOCÊ NOTOU ALGUMA MUDANÇA NA QUALIDADE OU 

QUANTIDADE DA ÁGUA DISPONÍVEL? VOCÊ PRECISOU AUMENTAR A PROFUNDIDADE DE 

SEU POÇO? 

 

12. QUAIS OS SEUS PLANOS FUTUROS PARA SUA PROPRIEDADE? 

(     ) Deixar de Herança para seus filhos (     ) Alugar 

(     ) Vender Outros: _____________________________ 

 

APRESENTAÇÃO: Bom dia. Meu nome é... sou estudante de..., orientada por... Nós estamos 

fazendo uma pesquisa intitulada PERCEPÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS SOBRE A 

BIODIVERSIDADE DE SUAS FLORESTAS E A NECESSIDADE DE INCENTIVOS 

ECONÔMICOS PARA SUA CONSERVAÇÃO NA APA ALDEIA-BEBERIBE, PERNAMBUCO. 

Através de estudos secundários foram levantados dados sobre a biodiversidade da região, agora 

estamos avaliando a percepção dos proprietários sobre a realidade de Aldeia, sua conservação, 

suas dificuldades para assegurar esse patrimônio ambiental, afim de mostrar a necessidade de 

incentivos econômicos para conservar essa biodiversidade. Você está disponível para participar 

dessa pesquisa como entrevistado(a)? A entrevista dura 30 minutos (em média) e suas respostas 

serão anônimas, ou seja, seu nome ou o de sua propriedade não aparecerá nos resultados da 

pesquisa. Não há resposta certa ou errada, o importante aqui é sua percepção sobre a questão. 

Se o sr.(a) concordar gostaria de lhe pedir para assinar o termo de consentimento em participar da 

pesquisa. Tem alguma dúvida que gostaria de esclarecer? Se surgirem dúvidas você pode 

esclarecê-las em qualquer momento ao longo da entrevista. Fique a vontade se preferir não 

responder há algumas das perguntas que lhe forem feitas. Desde já agradecemos a sua 

participação. 
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13. CASO VOCÊ FOSSE ANUNCIAR SUA PROPRIEDADE, QUAIS AS CARACTERÍSTICAS QUE 

VOCÊ COLOCARIA NO ANÚNCIO PARA VALORIZÁ-LA? E QUAIS VOCÊ ACHA QUE PODERIAM 

DESVALORIZÁ-LA? 

(Caso não seja citado, pergunte se a presença da floresta valoriza ou desvaloriza a propriedade 

segundo a preferência dele(a) e segundo a preferência do mercado). 

Preferência própria: ______________________ Preferência do mercado: ____________________ 

 

14. EM CASO DE HERANÇA, VENDA OU ALUGUEL DE SUA PROPRIEDADE, VOCÊ SE 

PREOCUPARIA COM O DESTINO QUE SERÁ DADO A SUA ÁREA DE FLORESTA? QUE 

DESTINO VOCÊ GOSTARIA QUE FOSSE DADO A ESSA ÁREA? 

 

15. PARA VOCÊ, QUEM DEVERIA SER OS PRINCIPAIS RESPONSÁVEIS PELA CONSERVAÇÃO 

DAS FLORESTAS DE ALDEIA? 

 

16. DESDE 2010, GRANDE PARTE DA REGIÃO DE ALDEIA FOI DECRETADA UMA ÁREA DE 

PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA ALDEIA-BEBERIBE). VOCÊ SABIA DISSO? CASO SIM, SABE O 

QUE ISSO SIGNIFICA? 

 

17. VOCÊ JÁ OUVIU O TERMO SERVIÇOS AMBIENTAIS? SE SIM, VOCÊ PODE EXPLICAR O 

QUE SÃO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. CASO O GOVERNO FOSSE REALMENTE INVESTIR NA CONSERVAÇÃO DAS FLORESTAS E 

DA BIODIVERSIDADE DA APA ALDEIA-BEBERIBE, QUANTO, EM REAIS, VOCÊ ESTARIA 

DISPOSTO A PAGAR POR MÊS, PARA AJUDAR A CONSERVAR ESSA ÁREA? 

 

(     ) Nada     (     ) Quanto? _________________________________________ 

 

(     ) 1-20 reais (     ) 20-40 reais (     ) 40-60 reais 

(     ) 60-80 reais (     ) 80-100 (     ) Acima de 100 reais 

 

19. QUAIS OS MOTIVOS PARA VOCÊ TER DISPOSIÇÃO A PAGAR ESSE VALOR PARA 

CONSERVAR A BIODIVERSIDADE DA APA? 

 

20. (Pergunta para aqueles que não querem pagar nenhum valor) POR QUE VOCÊ NÃO PAGARIA 

NENHUM VALOR PARA CONSERVAR A BIODIVERSIDADE DA APA? 

21. AO INVÉS DE VOCÊ PAGAR UM VALOR “X” EM REAIS PARA CONSERVAR A 

BIODIVERSIDADE DA APA, VOCÊ ESTARIA DISPOSTO A DEDICAR ALGUMAS HORAS DO SEU 

TEMPO, COM AÇÕES E/OU ATIVIDADES EM PROL DE SUA CONSERVAÇÃO? 

(     ) Sim (     ) Não (     ) Já dedico 

APRESENTAÇÃO DA APA ALDEIA-BEBERIBE E CONCEITO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS 
 
* À partir de vários estudos na região, foram encontradas diversas características importantes do 
ponto de vista ambiental, de modo que o Governo do Estado decidiu implantar ali uma Área de 
Proteção Ambiental (APA). 
* Os serviços ambientais são benefícios diretos e/ou indiretos que as pessoas obtêm dos 
ecossistemas, como por exemplo, as florestas que influenciam nos processos da água (qualidade 
e quantidade da água disponível), no clima (armazenando carbono e combatendo o aquecimento 
global), entre outros serviços, ou seja, é tudo o que a natureza nos oferece. 
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SE SIM, QUAIS ATIVIDADES VOCÊ (FAZ OU) ESTARIA DISPOSTO A REALIZAR? 

 

22. SUPONHA QUE O GOVERNO FOSSE PAGAR AOS PROPRIETÁRIOS PARA QUE ELES 

CONTINUASSEM CONSERVANDO AS FLORESTAS E A BIODIVERSIDADE DE SUAS 

PROPRIEDADES. QUANTO VOCÊ ESTARIA DISPOSTO A RECEBER POR MÊS PARA 

CONTINUAR MANTENDO ESTAS ÁREAS DE MATA? 

(     ) Nada, pois não quero manter estas áreas 

(     ) Nada, pois é minha obrigação mantê-las sem ajuda do governo 

(     ) Quanto? __________________________________________________ 

 

(     ) 1-50 reais (     ) 50-100 reais (     ) 100-150 reais 

(     ) 150-200 reais (     ) 200-250 (     ) Acima de 250 reais 

 

23. QUAIS OS MOTIVOS PARA VOCÊ TER DISPOSIÇÃO A RECEBER ESSE VALOR PARA 

MANTER A BIODIVERSIDADE DE SUA PROPRIEDADE? 

 

24. (Pergunta para aqueles que não querem receber nenhum valor) POR QUE VOCÊ NÃO 

ACEITARIA NENHUM VALOR PARA CONSERVAR A BIODIVERSIDADE DA APA? 

25. PARA TERMINAR, GOSTARÍAMOS DE SABER QUAL A DIFICULDADE DE COMPREENSÃO 

DA ENTREVISTA QUE VOCÊ ACABOU DE RESPONDER. 

(     ) De fácil compreensão (     ) De difícil compreensão (     ) Não sabe 
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APÊNDICE B - Lista das espécies de aves encontradas nos 12 trechos florestais estudados na APA Aldeia-Beberibe. Para cada 

espécie, são indicados a porcentagem (%) de indivíduos e o número de ocorrências (O). Também é indicado seu endemismo em 

relação à Mata Atlântica (CEP=Centro de Endemismo de Pernambuco; MA=Mata Atlântica), seu status de ameaça 

(VU=Vulnerável) e sua origem em relação ao Brasil (EXO=Exótica). 

 

  GS Cer RA Ter FM HG MC RF Bel BA SC RT   Tt % O End. Ame. Ori. 

TAXON 
                   Amazilian fimbriata 3 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 

 
11 2,43 4 

   Amazilian leucogaster 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 
 

5 1,10 2 
   Arremon taciturnus 3 0 1 0 3 2 2 2 0 3 1 1 

 
18 3,97 9 

   Basileuterus culicivorus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
 

3 0,66 2 
   Camptostoma obsoletum 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 
1 0,22 1 

   Capsiempis flaveola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
 

2 0,44 1 
   Chiroxiphia pareola 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

 
5 1,10 3 

   Chloroceryle americana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
 

1 0,22 1 
   Chlorostilbon notatus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

 
1 0,22 1 

   Coereba flaveola 6 0 0 1 1 4 4 2 0 2 1 0 
 

21 4,64 8 
   Columbina talpacoti 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 
1 0,22 1 

   Crotophaga ani 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
 

1 0,22 1 
   Cyanerpes cyaneus 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
4 0,88 2 

   Cyclarhis gujanensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
 

2 0,44 1 
   Dacnis cayana 4 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 

 
9 1,99 5 

   Dendroplex picus 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 
 

5 1,10 3 
   Elaenia flavogaster 1 7 0 1 2 2 2 3 0 0 1 0 

 
19 4,19 8 

   Estrilda astrid 0 0 0 1 0 0 0 2 3 2 1 0 
 

9 1,99 5 
  

EXO 

Eupetomena macroura 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
 

3 0,66 3 
   Euphonia violácea 0 1 0 0 2 4 1 0 0 0 1 0 

 
9 1,99 5 

   Florisuga fusca 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
 

2 0,44 1 MA 
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Fluvicola negeta 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 
 

5 1,10 2 
   Formicivora grisea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 
1 0,22 1 

   Galbula ruficauda 4 3 0 0 1 1 1 2 1 2 1 0 
 

16 3,53 9 
   Glaucis hirsutus 2 1 3 1 20 4 2 2 1 3 0 2 

 
41 9,05 11 

   Hemitricus griseipectus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
 

1 0,22 1 CEP 
  Leptopogon amaurocephalus 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 2 

 
11 2,43 9 

   Manacus manacus 3 3 0 0 0 0 0 1 0 5 4 9 
 

25 5,52 6 
   Mionectes oleagineus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
1 0,22 1 

   Myiarchus ferox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 

1 0,22 1 
   Myiozetetes similis 1 1 0 1 5 0 0 1 0 1 0 0 

 
10 2,21 6 

   Myrmotherula axillaris 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 
 

5 1,10 3 
   Nyctidromus albicollis 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

 
3 0,66 2 

   Pachyramphus polychopterus 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
 

3 0,66 3 CEP VU 
 Phaethornis pretrei 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

 
6 1,32 4 

   Phaethornis ruber 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
 

4 0,88 3 
   Phyllomyias fasciatus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
1 0,22 1 

   Pipra rubrocapilla 2 1 0 0 0 0 2 2 1 1 7 2 
 

18 3,97 8 
   Piaya cayana 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 
1 0,22 1 

   Pitangus sulphuratus 0 2 0 1 1 0 1 2 1 2 0 0 
 

10 2,21 7 
   Platyrinchus mystaceus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 
1 0,22 1 

   Polioptila plúmbea 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
 

1 0,22 1 
   Porphyrio Martinica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

 
3 0,66 1 

   Pygochelidon cyanoleuca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
 

1 0,22 1 
   Ramphocaenus melanurus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
1 0,22 1 

   Rupornis magnirostris 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
 

1 0,22 1 
   Saltator maximus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
1 0,22 1 

   Sicalis flaveola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
 

2 0,44 1 
   Sittasomus griseicapillus 0 1 0 2 0 1 2 0 3 0 1 0 

 
10 2,21 6 

   Sporophila angolensis 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
 

2 0,44 2 
 

VU 
 Stelgidopterix ruficollis 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 0 0 

 
8 1,77 4 

   Tachyphonus cristatus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

1 0,22 1 
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Tachyphonus rufus 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
 

2 0,44 2 
   Tangara cayana 0 5 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 

 
12 2,65 5 

   Tangara fastuosa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
 

1 0,22 1 CEP VU 
 Thamnophillus palliatus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 
1 0,22 1 

   Thraupis palmarum 1 5 0 1 2 2 0 2 0 0 1 0 
 

14 3,09 7 
   Thraupis sayaca 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

 
3 0,66 3 

   Tityra cayana 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

1 0,22 1 
   Todirostrum cinereum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 
1 0,22 1 

   Tolmomyias flaviventris 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
 

7 1,55 3 
   Troglodytes musculus 2 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 

 
7 1,55 5 

   Turdus leucomelas 3 2 2 5 2 5 3 14 0 4 4 0 
 

44 9,71 10 
   Turdus rufiventris 0 2 0 2 1 0 0 3 0 1 1 0 

 
10 2,21 6 

   Tyrannus melancholicus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
 

1 0,22 1 
   Veniliornis passerinus 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

 
2 0,44 1 

   Vireo olivaceus chivi 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
 

5 1,10 4 
   Xenops minutus alagoanus 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 1 

 
10 2,21 7 CEP VU 

 Xiphorhynchus atlanticus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 
 

3 0,66 2 CEP VU 
 Xyphorhynhus fuscus 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

 
2 0,44 1 

   

                    Total de Indivíduos 54 49 12 24 56 36 33 65 17 42 42 23 
 

453 100 
    Total de Espécies 25 23 9 17 21 18 17 30 12 23 23 10   70           

 
Fonte: THEL (2010); PERNAMBUCO (2012). 
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APÊNDICE C - Lista das espécies de morcegos encontradas nos 10 trechos florestais estudados na APA Aldeia-Beberibe. Para 

cada espécie, são indicados a porcentagem (%) de indivíduos e o número de ocorrências (O). 

 
 

  Cer RA Ter FM HG MC RF Bel BA SC   Tt % O 

TAXON 
              Artibeus cinereus 14 10 6 9 0 17 12 9 6 1 

 
84 8,89 9 

Artibeus fimbriatus 1 1 11 1 4 5 6 0 0 2 
 

31 3,28 8 

Artibeus lituratus 3 2 5 3 12 8 2 10 0 6 
 

51 5,40 9 

Artibeus obscurus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
 

1 0,11 1 

Artibeus planirostris 56 16 44 28 8 11 3 0 0 11 
 

177 18,73 8 

Artibeus spp. 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 
 

8 0,85 2 

Carollia perspicillata 66 101 30 41 23 43 13 15 24 14 
 

370 39,15 10 

Chrotopterus auritus 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 
 

10 1,06 2 

Diaemus youngi 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
 

1 0,11 1 

Glossophaga soricina 2 1 1 1 3 15 5 0 0 0 
 

28 2,96 7 

Myotus spp. 1 0 2 1 0 0 1 2 0 0 
 

7 0,74 5 

Phyllostomus discolor 9 0 0 0 1 0 6 1 0 1 
 

18 1,90 5 

Platyrrhinus lineatus 9 3 5 1 2 2 4 2 2 4 
 

34 3,60 10 

Rhynchonycteris naso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 

1 0,11 1 

Sturnira lilium 50 4 9 19 20 9 8 3 2 0 
 

124 13,12 9 

               Total de Indivíduos 211 147 114 105 73 110 61 49 35 40 
 

945 100 
 Total de Espécies 10 9 10 10 8 8 11 8 5 8   15     

 
        Fonte: LUNA (2010). 
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APÊNDICE D - Lista das espécies de pequenos mamíferos não-voadores encontradas nos 10 trechos florestais estudados na APA 

Aldeia-Beberibe. Para cada espécie, são indicados a porcentagem (%) de indivíduos e o número de ocorrências (O). Também é 

indicado sua origem em relação ao Brasil (EXO=Exótica). 

 
 

  GS RA FM HG MC RF Bel BA SC RT   Tt % O Ori. 

TAXON 
               Ordem 

Didelphimorphia 

               Didelphis albiventris 0 2 1 0 1 6 1 4 0 0 
 

15 14,02 6 
 Marmosa murina 0 0 1 24 3 3 2 0 2 1 

 
36 33,64 7 

 Metachirus nudicaudatus 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 
 

11 10,28 1 
 Micoureus demerarae 0 0 0 2 0 1 1 3 3 0 

 
10 9,35 5 

 Monodelphis americana 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
 

2 1,87 2 
 Monodelphis domestica 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 
1 0,93 1 

 Ordem Rodentia 
               Akodon cursor 0 0 15 0 0 8 0 0 2 0 

 
25 23,36 3 

 Cavia sp. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
 

1 0,93 1 
 Nectomys rattus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

 
1 0,93 1 

 Rattus rattus 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 
 

5 4,67 3 EXO 

                Total de Indivíduos 0 2 18 28 17 21 4 7 8 2 
 

107 100 
  Total de Espécies 0 1 4 4 5 5 3 2 4 2   10       

           
Fonte: AZEVÊDO (2011); PERNAMBUCO (2012). 
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APÊNDICE E - Lista das espécies de flora arbórea encontradas nos 8 trechos florestais estudados na APA Aldeia-Beberibe. Para 

cada espécie, são indicados a porcentagem (%) de indivíduos e o número de ocorrências (O). Também é indicado seu bioma de 

endemismo (AM=Amazônia; CA=Caatinga; CE=Cerrado; MA=Mata Atlântica) e sua origem em relação ao Brasil (EXO=Exótica; 

IND=Indeterminada). 

 

    GS Cer RA Ter FM HG MC RF Bel RT   Tt % O End. Ori. 

FAMÍLIA TÁXON 
                Anacardiaceae Anacardium occidentale 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 

 
7 0,39 2 

  

 
Mangifera indica 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 

 
3 0,17 1 

 
EXO 

 
Spondias mombim 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

 
1 0,06 1 

  

 
Tapirira guianensis 20 12 28 26 43 8 36 18 18 21 

 
230 12,68 10 

  

 
Thyrsodium spruceanum 9 7 2 22 1 1 8 1 7 2 

 
60 3,31 10 

  Annonaceae Anaxogorea dolichocarpa 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 
 

7 0,39 2 
  

 
Anaxogorea sp. 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 
3 0,17 2 

  

 
Xylopia frutescens 5 9 4 4 10 0 9 4 0 1 

 
46 2,54 8 

  

 
Xylopia sp. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 
1 0,06 1 

 
IND. 

Apocynaceae Aspidosperma discolor 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 
 

3 0,17 2 
  

 
Himatanthus phagedaenicus 0 4 1 2 1 0 1 0 4 3 

 
16 0,88 6 AM 

 

 
Thevetia peruviana 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 
1 0,06 1 

 
EXO 

Araliaceae Schefflera morototoni 1 12 5 5 4 6 2 5 1 10 
 

51 2,81 10 
  

 
Schefflera sp. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

 
3 0,17 2 

 
IND. 

Arecaceae Bactris ferrugínea 4 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
 

10 0,55 3 
  

 
Elaeis guineenses 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

 
3 0,17 3 

 
EXO 

Bignoniaceae Tabebuia impetiginosa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

2 0,11 1 
  Boraginaceae Cordia superba 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

 
5 0,28 2 CA, CE, MA 

 

 
Cordia sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

 
1 0,06 1 

 
IND. 

Burseraceae Protium heptaphyllum 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 
 

5 0,28 2 
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Clusiaceae Garcinia gardneriana 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
 

2 0,11 2 
  

 
Rheedia brasiliensis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
2 0,11 1 

  Elaeocarpaceae Sloanea guianensis 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
 

2 0,11 1 
  Erythroxylaceae Erythroxylum mucronatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

 
5 0,28 1 

  Euphorbiaceae Chaetocarpus myrsinites 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 
 

7 0,39 1 
  

 
Pera glabrata 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

 
3 0,17 1 

  

 
Persea americana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
1 0,06 1 

 
EXO 

 
Pogonophora schomburgkiana 16 4 11 12 2 2 9 5 6 0 

 
67 3,69 9 

  

 
Sapium glandulosum 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 
1 0,06 1 

  

 
Senefeldera multiflora 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 

 
6 0,33 1 

  Fabaceae Albizia pedicelaris 0 7 0 5 5 0 14 0 4 2 
 

37 2,04 6 
  

 
Andira fraxinifolia 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 

 
5 0,28 2 CA, CE, MA 

 

 
Andira cf. paniculata 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
1 0,06 1 

  

 
Bowdichia virgilioides 0 1 3 0 0 9 0 0 0 0 

 
13 0,72 3 

  

 
Delonix regia 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 
2 0,11 2 

 
EXO 

 
Hymenaea courbaril 0 0 0 3 0 0 0 0 8 0 

 
11 0,61 2 

  

 
Hymenolobium janeirense 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 
1 0,06 1 MA 

 

 
Inga edulis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

 
4 0,22 1 

  

 
Inga marginata 23 1 0 41 0 0 0 0 7 0 

 
72 3,97 4 

  

 
Inga sp. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

 
1 0,06 1 

 
IND. 

 
Inga thibaudiana 0 0 13 4 1 0 0 0 0 1 

 
19 1,05 4 

  

 
Inga vera 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 

 
6 0,33 2 

  

 
Ormosia bahiensis 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

 
4 0,22 2 CA, MA 

 

 
Samanea tubulosa 2 8 0 2 0 0 0 0 0 3 

 
15 0,83 4 

  

 
Sclerolobium densiflorum 0 0 0 0 0 0 4 0 1 3 

 
8 0,44 3 

  

 
Senna geórgica 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 

 
14 0,77 1 

  

 
Stryphnodendron pulcherrimum 0 1 0 0 4 0 1 0 0 1 

 
7 0,39 4 

  Salicaceae Casearia arbórea 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
 

1 0,06 1 
  

 
Casearia javitensis 4 7 12 14 6 0 0 2 15 2 

 
62 3,42 8 
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Casearia sylvestrisi 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 

 
4 0,22 2 

  Hypericaceae Vismia guianensis 0 3 2 5 1 0 0 0 0 1 
 

12 0,66 5 
  Lauraceae Ocotea bracteosa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 
1 0,06 1 

  

 
Ocotea glomerata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

 
5 0,28 1 

  

 
Ocotea sp. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

 
2 0,11 2 

 
IND. 

 
Ocotea sp. 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

 
3 0,17 1 

  
Lecythidaceae Eschweilera ovata 21 23 15 15 27 22 21 7 14 6 

 
171 9,43 10 

AM, CA, CE, 
MA 

 

 
Gustavia augusta 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 

 
3 0,17 2 

  

 
Lecythis pisonis 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

 
2 0,11 1 AM, MA 

 Malpighiaceae Byrsonima sericea 1 4 3 5 2 0 1 1 0 0 
 

17 0,94 7 
  

 
Byrsonima sp. 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 

 
7 0,39 3 

 
IND. 

Malvaceae Apeiba tibourbou 2 0 0 5 0 0 0 0 4 28 
 

39 2,15 4 
  

 
Luehea ochrophylla 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 

 
5 0,28 2 

AM, CA, CE, 
MA 

 Melastomataceae Miconia minutiflora 1 2 1 17 5 2 5 6 6 3 
 

48 2,65 10 
  

 
Miconia prasira 11 19 8 0 74 12 10 17 1 34 

 
186 10,25 9 

  

 
Miconia sp. 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

 
2 0,11 2 

 
IND. 

Meliaceae Trichilia quadrijuga 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

3 0,17 1 
  Moraceae Artocarpus heterophyllus 3 0 0 0 2 9 25 11 2 11 

 
63 3,47 7 

 
EXO 

 
Brosimum guianensis 0 8 5 9 1 0 9 3 6 10 

 
51 2,81 8 

  

 
Brosimum rubescens 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 
1 0,06 1 

  

 
Ficus sp. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 
1 0,06 1 

  

 
Helicostylis tomentosa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 
1 0,06 1 

  

 
Sorocea hilarii 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 

 
6 0,33 3 

  Myristicaceae Virola gardneri 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
 

2 0,11 1 MA 
 Myrsinaceae Myrsine guianensis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 
1 0,06 1 

  Myrtaceae Calyptranthes dardanoi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
 

1 0,06 1 MA 
 

 

Campomanesia dichotoma 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0 
 

8 0,44 3 CA, CE, MA 
 

 

Eugenia florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 

1 0,06 1 AM, CA, CE, 
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MA 

 

Eugenia cf. umbeliflora 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 
 

5 0,28 1 CA, CE, MA 
 

 

Myrcia guianensis 2 0 0 4 1 1 0 0 0 0 
 

8 0,44 4 
  

 

Myrcia spectabilis 2 0 0 0 0 4 4 0 0 0 
 

10 0,55 3 MA 
 

 
Myrcia sylvatica 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 

 
7 0,39 2 

  

 

Psidium guajava 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
 

1 0,06 1 
AM, CA, CE, 

MA 
 

 

Syzygium cf. jambolanum 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
 

2 0,11 2 
 

EXO 

Nyctaginaceae Guapira opposita 4 0 3 14 1 0 1 0 0 2 
 

25 1,38 6 
  Anacardiaceae Pisonia sp. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

 
2 0,11 1 

 
IND. 

Ochnaceae Ouratea castaneifolia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

4 0,22 1 
  Polygonaceae Coccoloba cf. alnifolia 2 0 6 6 10 0 1 0 1 0 

 
26 1,43 6 CA, MA 

 Rubiaceae Alseis floribunda 2 1 0 4 0 0 4 0 9 0 
 

20 1,10 5 AM, CA, MA 
 

 
Amaioua guianensis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 
1 0,06 1 

  

 

Psychotria carthagenensis 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 
 

3 0,17 2 
  Rutaceae Citrus sp. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 
1 0,06 1 

 
EXO 

Sapindaceae Allophylus edulis 2 2 0 2 0 8 8 7 1 0 
 

30 1,65 7 
  

 

Cupania oblongifolia 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 
 

3 0,17 2 
  

 

Cupania racemosa 5 2 6 3 10 0 0 0 2 5 
 

33 1,82 7 
AM, CA, CE, 

MA 
 

 

Cupania sp. 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0 
 

11 0,61 2 
  Sapotaceae Diploon cuspidatum 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 
1 0,06 1 

 
IND. 

 
Manilkara zapota 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

 
1 0,06 1 

 
EXO 

 

Pradosia lactescens 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
 

1 0,06 1 MA 
 

 

Pouteria gardneri 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
 

1 0,06 1 
  

 
Pouteria glomerata 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

 
4 0,22 2 

  

 

Pouteria sp. 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
 

2 0,11 2 
 

IND. 

Simaroubaceae Simarouba amara 11 3 5 3 12 1 0 0 1 7 
 

43 2,37 8 
  Cecropiaceae Cecropia pachystachya 13 11 16 3 7 9 4 0 0 17 

 
80 4,41 8 

  Violaceae Amphirrhox sp. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
 

2 0,11 1 
  

 
Paypayrola blanchetiana 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 

 
4 0,22 3 MA 
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Total de Indivíduos 190 181 160 286 250 106 201 100 144 198 

 
1814 100 

     Total de Espécies 38 33 27 43 33 19 39 18 36 30   105         
 Fonte: FERREIRA (2011); SOUZA (2011); PERNAMBUCO (2012). 
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APÊNDICE F – Número de espécies e esforço amostral real por grupo e por trecho 

estudado na APA Aldeia-Beberibe, Pernambuco 
 

  GS Cer RA Ter FM HG MC RF Bel BA SC RT 

AVES 
            Número de Espécies 25 23 9 17 21 18 17 30 12 23 23 10 

Horas/Rede 412 330 270 412 296 445 450 436 586 243 459 388 

MORCEGOS 
            Número de Espécies - 10 9 10 10 8 8 11 8 5 8 - 

Horas/Rede - 108 144 192 168 144 216 210 240 180 162 - 

PEQUENOS MAMÍFEROS 
           NÃO-VOADORES 

            Número de Espécies 0 - 1 - 4 4 5 5 3 2 4 2 

Armadilhas/noite 317 - 308 - 325 373 428 226 361 420 335 397 

FLORA ARBÓREA 
            Número de Espécies 38 33 27 43 33 19 39 17 36 - - 30 

Quant. Parcelas 
(50x5cm) 6 6 6 6 6 6 6 3 6 - - 6 

TOTAL DE 
ESPÉCIES 63 66 46 70 68 49 69 63 59 30 35 42 
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APÊNDICE G - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE (PRODEMA) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos o(a) sr.(a) para participar como voluntário(a) da pesquisa PERCEPÇÃO DOS 

PROPRIETÁRIOS SOBRE A BIODIVERSIDADE DE SUAS FLORESTAS E A NECESSIDADE DE 

INCENTIVOS ECONÔMICOS PARA SUA CONSERVAÇÃO NA APA ALDEIA-BEBERIBE, 

PERNAMBUCO, que está sob a responsabilidade da pesquisadora Jessika Karla Castro de Azevêdo 

(Av. Visconde de Suassuna, 540, Apt. 502; Santo Amaro, Recife-PE, CEP: 50050-540; Tel.:(81) 9521-

2167; e-mail: jessikacazevedo@gmail.com) e está sob a orientação de: Cecília Patrícia Alves-Costa (Tel.: 

(81) 9658-2562; e-mail: ceciliapacosta@gmail.com). 

Este Termo de Consentimento pode conter alguns tópicos que o(a) sr.(a) não entenda. Caso haja 

alguma dúvida, pergunte à pessoa a quem está lhe entrevistando, para que o(a) sr.(a) esteja bem 

esclarecido(a) sobre tudo que está respondendo. Caso aceite fazer parte do estudo, rubrique as folhas e 

assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador. 

Em caso de recusa o(a) sr.(a) não será penalizado(a) de forma alguma. Também garantimos que o(a) 

sr.(a) tem o direito de retirar o consentimento da sua participação em qualquer fase da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As informações desta pesquisa serão confidencias e divulgadas apenas em eventos ou 

publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo 

estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação. Os dados coletados ficarão armazenados em 

arquivos, sob a responsabilidade da pesquisadora, no endereço acima citado pelo prazo de 5 anos. O(a) 

sr.(a) não pagará nada para participar desta pesquisa.  

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: (Avenida da 

Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 

2126.8588; e-mail: cepccs@ufpe.br).  

 

_________________________________________________________ 

(assinatura da pesquisadora) 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
O trabalho tem por objetivo avaliar a percepção dos proprietários sobre suas áreas de 

floresta nativa e os serviços ambientais a ela associados, bem como sobre a necessidade de 
incentivos econômicos para a sua manutenção. A coleta será realizada através de entrevistas e 
seu tempo de realização é em torno de 30 minutos. 

Possíveis riscos: Ansiedade ou constrangimento por não saber ou não querer responder 
alguma pergunta. Entretanto esses riscos poderão ser minimizados se a abordagem for realizada 
em ambiente tranquilo e de respeito. Se persistindo o problema a pesquisadora interromperá 
imediatamente a pesquisa. 

Benefícios: Proporcionar um melhor conhecimento ao participante a respeito da 
conservação da biodiversidade, bem coma sua importância para o bem-estar humano 
(conhecimento sobre os serviços ecossistêmicos), assim como também a possibilidade de gerar 
conhecimento para a área estudada. 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A) 

 

Eu, ____________________________________________, CPF ______________________, 

abaixo assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade de 

conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com a pesquisadora responsável, concordo em participar 

do estudo PERCEPÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS SOBRE A BIODIVERSIDADE DE SUAS FLORESTAS 

E A NECESSIDADE DE INCENTIVOS ECONÔMICOS PARA SUA CONSERVAÇÃO NA APA ALDEIA-

BEBERIBE, PERNAMBUCO, como voluntário(a). Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela 

pesquisadora sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Local e data _____________________________  

Assinatura do participante: ______________________________________________  

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o aceite do voluntário 

em participar. (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores): 

 

Nome: Nome: 

Assinatura: Assinatura: 

 

Impressão 

Digital 

(Opcional) 
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ANEXO 

 

ANEXO 1 – Modelo de relatório entregue aos proprietários sobre a biodiversidade de 

suas propriedades. 

 

Conheça a Biodiversidade da sua Mata Atlântica 

- Relatório de visita técnica - 

 

Local: RF, KM 12, Aldeia, Camaragibe - PE 

 

Data: 25 a 30 de novembro de 2009 

 

Coordenação: Prof. Dra. Cecília Patrícia Alves-Costa 

Equipe Técnica:  Gabriela Coutinho Cunto (Pequenos mamíferos) 

Gleyciane de Sá (Pequenos mamíferos) 

Maria Amélia Luna (Morcegos) 

Thiago do Nascimento Thel (Aves) 

Jessika Azevêdo (Organização do relatório) 

Analice Sousa (Plantas) 

Lucianna Marques (Plantas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realização 

Laboratório de Ecologia e Restauração da Biodiversidade (LERBIO) 

Depto. de Botânica, CCB, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

Av. Moraes Rego, 1235. Cidade Universitária, Recife, PE, Brazil. 50670-

901. 
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AVES 

 

O levantamento das espécies de aves foi feito de duas diferentes formas: através de captura com 

rede de neblina ou através de observação visual e/ou escuta do canto. 

 

Período de Coleta: 25 a 29 de Novembro de 2009. 

Números de horas-redes: Utilizamos oito redes de neblina, totalizando 436 horas/rede (Número de 

horas x Número de redes) em cinco dias de visita de campo. No primeiro dia as redes foram abertas 

às 11h00min e fechadas às 17h00min. No segundo dia foram abertas às 05h30min e fechadas às 

17h00min. No terceiro e quarto foram abertas às 07h00min e fechadas às 17h00min. E no quinto dia 

as redes foram abertas às 06h00min e fechadas às 17h00min. 

Condições climáticas: Os dias foram ensolarados, alternando com momentos nublados e pancadas 

de chuva à noite e pela manhã cedo. 

 

Espécies de aves capturadas com redes de neblina: 

 

Foram capturados 43 indivíduos de 20 espécies pertencentes a 12 famílias. Todos os indivíduos 

foram soltos no mesmo local de captura, alguns minutos após a coleta. 

 
Foto: Thiago Thel 

Família: CAPRIMULGIDAE 

Espécie: Nyctidromus albicollis 

Nome Popular: bacurau ou curiango 

N° de capturas: 2 

Curiosidades:  

 Uma espécie comum em todo o país; 
 Vive em áreas semi-abertas, bordas de 

florestas, cerrados, caatingas, capoeiras, 
fazendas, pomares, parques e jardins; 

 É uma ave que possui um hábito crepuscular 
(está em atividade nas primeiras horas da 
noite); 

 Vivem no chão e se mantém imóveis até 
voar curtas distâncias;  

 Alimenta-se de insetos durante o vôo; 
 Chocam de 1 a 2 ovos brancos ou rosados, 

com finas pintas avermelhadas durante a 
primavera e o verão, diretamente no solo ou 
na serrapilheira (conjunto de folhas caídas). 

 
Foto: Thiago Thel 

Família: COLUMBIDAE 

Espécie: Columbina talpacoti 

Sexo: fêmea 

Nome Popular: rolinha-roxa 

N° de capturas: 1 

Curiosidades:  

 É freqüentemente a espécie mais comum do 
gênero no Brasil; 

 É encontrada em áreas semi-abertas, 
bordas de florestas úmidas, terreiros de 
fazendas, parques e jardins, adentrando até 
as cidades; 

 Adapta-se aos ambientes artificiais; 
 Alimenta-se basicamente de grãos; 

Fazem ninhos como pequenas tigelas feitas 

de ramos e gravetos. 
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Foto: Thiago Thel 

Família: DENDROCOLAPTIDAE 

Espécie: Dendroplex picus 

Nome Popular: arapaçu-de-bico-branco 

N° de capturas: 2 

Curiosidades:  

 É encontrado em toda a Amazônia brasileira, 
na Região Nordeste, Sudeste e ainda nos 
estados de MS, GO, e ES. 

 Comum em florestas úmidas, de várzea, 
igapós, buritizais e em florestas secas; 

 Escala troncos e ramos horizontais em 
busca de insetos e outros invertebrados 
pequenos. 

 Faz ninho em cavidades de árvores, onde 
põe de 2 a 3 ovos. 

 
Foto: Thiago Thel 

Família: EMBERIZIDAE 

Espécie: Arremon taciturnus* 

Nome Popular: tico-tico-de-bico-preto 

N° de capturas: 2 

Curiosidades:  

 Típico de florestas úmidas da Amazônia, da 
encosta atlântica e de parte do Nordeste; 

 Vive no sub-bosque escuro de mata densas; 
 Constrói um grande ninho esférico com uma 

entrada lateral, usando capim e folhas 
secas, na base das árvores ou palmeiras; 

 Choca dois ovos brancos finamente 
pontilhados de marrom e púrpura. 

 

* Espécie que depende de matas em bom 

estado de conservação. 

 
Foto: Thiago Thel 

Família: FURNARIIDAE 

Espécie: Xenops minutus alagoanus* 

Nome Popular: bico-virado-miúdo 

N° de capturas: 1 

Curiosidades:  

 Está presente do Rio Grande do Norte a 
Alagoas, distribuído em localidades nos 
estados de AL, PE, PB e RN. 

 É comum no sub-bosque de florestas 
úmidas de terra firme, bordas de florestas e 
capoeiras adjacentes; 

 Alimenta-se de artrópodes e de larvas, 
capturados principalmente na superfície de 
galhos e troncos, fazendo ninhos em ocos 
de árvores; 

 Faz ninho em buracos no tronco de árvores 
mortas e põe dois ovos brancos; 

 

* Espécie “vulnerável” a extinção segundo o 

Ministério do Meio Ambiente e endêmica (ou 

seja, só existe nessa localidade) da Mata 

Atlântica nordestina, entre AL e RN (CEP). 
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Fotos: Thiago Thel 

 

Família: PIPRIDAE 

Espécie: Pipra rubrocapilla 

Nome Popular: dançador-de-cabeça-encarnada 

ou tangará-de-cabeça-vermelha 

N° de capturas: 1 fêmea 

Curiosidades:  

 É encontrado em toda a região amazônica ao 
sul do Rio Amazonas e na Mata Atlântica de 
Pernambuco ao Rio de Janeiro; 

 Habita o estrato baixo e médio de florestas 
úmidas; 

 Sua alimentação é basicamente frutos 
pequenos; 

 Possui uma grande importância na dispersão 
de sementes de várias plantas na mata; 

 A fêmea tem essa coloração característica 
verde-olivácea e o macho tem a cabeça 
vermelha. 

 Durante o período reprodutivo vários machos 
se reúnem para “dançar” para as fêmeas, que 
irão escolher o melhor dançador para formar 
um casal. Nestas ocasiões, os machos 
tornam-se muito agitados e cantarolantes, 
tentando atrair a atenção dos demais 
participantes para si. 
 

 
Foto: Thiago Thel 

Família: THAMNOPHILIDAE 

Espécie: Thamnophilus palliatus 

Sexo: fêmea  

Nome Popular: choca-listrada 

N° de capturas: 1 

Curiosidades:  

 Está presente na Amazônia, ao sul do Rio 
Amazonas, Pará, Maranhão e Piauí. Na costa 
leste, da Paraíba ao Rio de Janeiro; 

 Ocorre em bordas de florestas úmidas e 
capoeiras adjacentes; 

 Usualmente associa-se a bandos mistos (com 
várias espécies de aves) e segue 
regularmente formigas de correição (formigas 
nômades que se deslocam formando longos 
caminhos com centenas a milhares de 
formigas) na borda da floresta, quase sempre 
aos casais;   

 Alimenta-se de insetos. 

Macho 

Fêmea 
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Foto: Thiago Thel 

Família: THRAUPIDAE 

Espécie: Thraupis palmarum 

Nome Popular: sanhaçu-do-coqueiro 

N° de capturas: 1 fêmea 

Curiosidades:  

 Ampla distribuição em todo o Brasil; 
 Alimenta-se de frutos, especialmente 

embaúba, mas consome também muitos 
insetos; 

 Seus ninhos são em forma de taça, 
escondido no meio da folhagem densa ou 
então nas bainhas foliares de palmeiras 
nativas e exóticas; 

 Constrói um ninho em forma de taça, 
escondido no meio da folhagem densa ou 
então nas bainhas foliares de palmeiras; 

 Põe em geral dois ovos de coloração creme 
ou brancos com manchas cinza. 

 

 
Foto: Thiago Thel 

Família: THRAUPIDAE 

Espécie: Tangara fastuosa* 

Nome Popular: pintor-verdadeiro 

N° de capturas: 1 

Curiosidades:  

 Aos pares ou em pequenos grupos, ocorrem 
em áreas florestadas remanescentes da Mata 
Atlântica do Nordeste e nas restingas junto a 
zonas litorâneas, desde a Paraíba até 
Alagoas; 

 Alimenta-se basicamente de frutos, além de 
insetos e pequenos vermes; 

 Faz um ninho em forma de taça, e chocam de 
2 a 3 ovos. A época de reprodução vai 
geralmente de setembro a dezembro. 
* Espécie “vulnerável” a extinção devido à 

caça e ao comércio ilegal (segundo o Ministério 

do Meio Ambiente) e é endêmica da Mata 

Atlântica nordestina, entre AL e RN. 

 
Foto: Thiago Thel 

Família: THRAUPIDAE 

Espécie: Dacnis cayana  

Nome Popular: saíra-azul 

N° de capturas: 1 macho 

Curiosidades:  

 Encontrado em todas as regiões do Brasil e 
em quase todos os países da América do Sul, 
com exceção do Chile e Uruguai; 

 É comum em bordas de florestas, capoeiras 
arbóreas, campos com árvores esparsas; 

 Alimenta-se de néctar, insetos e frutas; 
 O ninho é uma taça profunda, feita de fibras 

finas e é colocado entre as folhas externas de 
uma árvore; 

 Protege o ninho, construído pela fêmea, 
contra intrusos. 
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Foto: Thiago Thel 

Família: TROCHILIDAE 

Espécie: Phaethornis pretei 

Nome Popular: rabo-branco-acanelado 

N° de capturas: 1 

Curiosidades:  

 Esse beija-flor ocorre na região centro-
oriental do Brasil; 

 Habita árias semi-abertas, bordas de florestas 
úmidas, parques e jardins, adentrando até a 
cidade; 

 Visitas as flores do sub-bosque e da copa das 
árvores, sempre na área sombreada 

 Alimenta-se de néctar e insetos; 
 Constrói um ninho à base de teias de aranha, 

folhas e pequenos filamentos vegetais e 
utiliza a saliva como fixador. 
 

 
Foto: Thiago Thel 

Família: THOCHILIDAE 

Espécie: Glaucis hirsutus 

Nome Popular: balança-rabo-de-bico-torto 

N° de capturas: 2 

Curiosidades:  

 Esse beija-flor ocorre na Amazônia e Mata 
Atlântica litorânea, do Ceará a São Paulo: 

 Alimenta-se de néctar, inclusive de bromélias 
e orquídeas; 

 Dependente de áreas com florestas para 
sobreviver; 

 As fêmeas constroem seus ninhos com 
formato de tigela em cima de folhas de 
palmeiras; 

 Põe 2 ovos e o macho não participa da 
incubação. 

 

 
Foto: Thiago Thel 

Família: TROCHILIDAE 

Espécie: Amazilia fimbriata 

Nome Popular: beija-flor-de-garganta-verde 

N° de capturas: 2 

Curiosidades:  

 Possui uma ampla distribuição no Brasil; 
 Freqüenta áreas semi-abertas, parques e 

bordas de florestas diversas; 
 Visita as flores de arbustos, trepadeiras ou 

árvores isoladas. Chegam a se alimentar 15 
vezes por hora; 

 Na reprodução as fêmeas montam o ninho, 
chocam os ovos e cuidam dos filhotes; 

 Põem em média dois ovos por vez. 
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Foto: Thiago Thel 

 Família: TROCHILIDAE 

Espécie: Phaethornis ruber 

Nome Popular: rabo-branco-rubro 

N° de capturas: 2 

Curiosidades:  

 É a menor espécie do gênero e um dos 
menores beija-flores do Brasil; 

 Tem em média 8,0 cm de comprimento; 
 Possui uma ampla distribuição em florestas 

úmidas e em áreas semi-abertas adjacentes; 
 Alimenta-se de néctar e pequenos insetos;  
 Gosta de visitar plantas do gênero Heliconia; 
 Faz um ninho em forma de bolsa e choca em 

média 2 ovos. 

 
Foto: Raissa Sarmento 

 Família: TROGODYTIDAE 

Espécie: Troglodytes musculus 

Nome Popular: corruíra-de-casa 

N° de capturas: 2 

Curiosidades:  

 É uma ave bastante comum em todo o Brasil; 
 Ocorre em todos os habitats abertos e semi-

abertos. Habita também os arredores de 
casas e jardins, inclusive no centro de 
cidades, e ocupa ilhas na costa marítima, 
cerrados, caatingas e borda de matas; 

 São insetívoras e retiram as asas de grandes 
insetos, batendo-os no solo para facilitar a 
deglutição; 

 Tercem um ninho de capim e raízes de forma 
semi-esférica; 

 Chocam de 3 a 7 ovos rosados, pintalgados 
de vermelho e castanho. 

 
Foto: Thiago Thel 

Família: TURDIDAE 

Espécie: Turdus leucomelas 

Nome Popular: sabiá-branco 

N° de capturas: 14 

Curiosidades:  

 É uma espécie bastante comum no Brasil 
Oriental; 

 Habita áreas como mata ciliares, matas 
secas, cerradões além de outros ambientes 
mais antropizados como praças e jardins; 

 Alimenta-se de frutos e diversos insetos; 
 Constroem ninhos em formas de taça, com 

barro, raízes e matéria vegetal seca; 
 A fêmea choca 2 a 4 ovos verde-azulado com 

pintas vermelhas. 
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Foto: Thiago Thel 

Família: TYRANNIDAE 

Espécie: Camptostoma obsoletum 

Nome Popular: risadinha 

N° de capturas: 1 

Curiosidades:  

 Possui uma vasta distribuição em território 
brasileiro; 

 É localmente comum em campos, cerrados, 
caatingas, plantações pomares, buritizais, 
palmais e no Pantanal; 

 É insetívora, capturas insetos em revoadas, 
embora procure frutas como a da grandiúva; 

 Apresenta um período reprodutivo que vai de 
julho a dezembro; 

 Constrói ninho esférico com matéria vegetal e 
com uma entrada lateral.  

 
Foto: Thiago Thel 

Família: TYRANNIDAE 

Espécie: Elaenia flavogaster 

Nome Popular: guaracava-de-barriga-amarela 

N° de capturas: 3 

Curiosidades:  

 Pássaro topetudo encontrado em áreas semi-
abertas, com arborização esparsa, cerrados, 
caatinga, carrascais, capoeiras secas, 
cidades e na zona rural; 

 Vive solitário, aos casais ou em pequenos 
grupos familiares; 

 Alimenta-se de frutos; 
 Apresenta topete característico. 

 

 
Foto: Thiago Thel 

Família: TYRANNIDAE 

Espécie: Leptopogon amaurocephalus  

Nome Popular: cabeçudo 

N° de capturas: 2 

Curiosidades:  

 Freqüenta florestas úmidas, principalmente 
nas suas bordas; 

 Freqüentemente é observado solitário ou aos 
casais acompanhando bandos mistos; 

 Voa de árvore em árvore na beira das matas 
à procura de lagartas e outros insetos; 

 Constrói um ninho bastante elaborado com 
diferentes tipos de matérias como restos de 
folhas, filamentos de fungos, musgos e 
filamentos de paina.    
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Foto: Thiago Thel 

Família: TYRANNIDAE 

Espécie: Myiozetetes similis 

Nome Popular: bentevizinho-de-penacho- 

vermelho 

N° de capturas: 1 

Curiosidades:  

 Ave bastante comum em todo o Brasil; 
 Típica de áreas semi-abertas com 

arborização esparsa, cerrados, caatingas, 
carrascais, capoeiras secas, cidades e na 
zona rural; 

 Alimenta-se de frutos e insetos; 
 Constroem ninhos globulares com uma 

entrada lateral; 
 É uma espécie parcialmente migratória em 

alguns locais. 
 

 

Espécies de aves observadas e/ou escutadas: 

 

As espécies de aves observadas e/ou escutadas no RF somaram 12 espécies de 10 

famílias, como apresentado abaixo: 

 

 
Espécie: Galbula ruficauda 

Nome Popular: ararimba-de-cauda-ruiva 

(Foto: Thiago Thel) 

 
Espécie: Manacus manacus 

Nome Popular: rendeira Sexo: fêmea 

(Foto: Thiago Thel) 

 
Espécie: Fluvicola nengeta 

Nome Popular: lavadeira-mascarada  

(Foto: Arthur Grosset) 

 
Espécie: Pipra rubrocapilla 

Nome Popular: cabeça-escarnada 

Sexo: macho (Foto: Thiago Thel) 
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Espécie: Turdus rufiventris 

Nome Popular: sabiá-laranjeira 

(Foto: Flávio Cruvinel Brandão) 

 
Espécie: Piaya cayana 

Nome Popular: alma-de-gato  

(Foto: http://www.incaglossary.org) 

 
Espécie: Thraupis palmarum 

Nome Popular: sanhaçu-do-coqueiro 

(Foto: Thiago Thel) 

 
Espécie: Tachyphonus rufus 

Nome Popular: Pipira-preta 

Sexo: macho 

(Foto: Doug Janson) 

 
Espécie: Pitangus sulphuratus 

Nome Popular: Bem-te-vi 

(Foto: Thiago Thel) 

 
Espécie: Estrilda astrild 

Nome Popular: bico-de-lacre 

É uma espécie exótica, proveniente da região sul 

da África. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Dougjj
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Espécie: Coereba flaveola 

Nome Popular: sibito 

(Foto: Thiago Thel) 

 
Espécie: Stelgidopteryx ruficollis 

Nome Popular: andorinha-serradora  

(Foto Thiago Thel) 

 

No total foram encontradas 30 espécies de aves no RF, sendo que duas espécies 

são endêmicas e vulneráveis a extinção e uma espécie é exótica (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Espécies e famílias de aves capturadas, observadas e/ou escutadas no RF, Aldeia, Camaragibe, PE, 

com seus respectivos números e porcentagens de ocorrência (listadas em ordem decrescente de ocorrência). * 

Espécie endêmica e vulnerável a extinção; **Espécie exótica; *** Espécie que depende de matas em bom estado 

de conservação. 

Espécie Família  Número de 
indivíduos (%) 

Método de observação 
C-captura, O-

observação, E-escuta 

Turdus leucomelas TURDIDAE 14 (20,9) C e E 

Turdus rufiventris TURDIDAE 3 (4,5) O 

Fluvicola nengeta TYRANNIDAE 3 (4,5) O e E 

Stelgidopteryx ruficollis HIRUDINAE 3 (4,5) O 

Elaenia flavogaster TYRANNIDAE 3 (4,5) C e E 

Coereba flaveola COEREBIDAE 2 (3,0) O 

Pitangus sulphuratus TYRANNIDAE 2 (3,0) O e E 

Estrilda astrild** FRINGILIDAE 2 (3,0) O e E 

Amazilia fimbriata TROCHILIDAE 2 (3,0) C 

Arremon taciturnus *** EMBERIZIDAE 2 (3,0) C 

Dendroplex picus DENDROCOLAPTIDAE 2 (3,0) C 

Glaucis hirsutus THOCHILIDAE 2 (3,0) C 

Galbula ruficalda GALBULIDAE 2 (3,0) O 

Leptopogon amaurocephalus  TYRANNIDAE 2 (3,0) C 

Nyctidromus albicollis CAPRIMULGIDAE 2 (3,0) C 

Phaethornis ruber TROCHILIDAE 2 (3,0) C 

Thraupis palmarum THRAUPIDAE 2 (3,0) C e E 

Troglodytes musculus TROGODYTIDAE 2 (3,0) C e E 

Pipra rubrocapilla PIPRIDAE 2 (3,0) C e O 

Camptostoma obsoletum TYRANNIDAE 1 (1,5) C 

Tachyphonus rufus THRAUPIDAE 1 (1,5) O 

Piaya cayana CUCULIDAE 1 (1,5) O 

Manacus manacus PIPRIDAE 1 (1,5) O 

Columbina talpacoti COLUMBIDAE 1 (1,5) C 

Dacnis cayana  THRAUPIDAE 1 (1,5) C 

Myiozetetes similis TYRANNIDAE 1 (1,5) C 

Phaethornis pretei TROCHILIDAE 1 (1,5) C 
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Tangara fastuosa* THRAUPIDAE 1 (1,5) C e E 

Thamnophilus palliatus THAMNOPHILIDAE 1 (1,5) C 

Xenops minutus alagoanus* FURNARIIDAE 1 (1,5) C 

TOTAL: 30 espécies  22 famílias 65 indivíduos   

 

 
PEQUENOS MAMÍFEROS 

Período de coleta: 25 a 30 de Novembro de 2009. 

Número de armadilhas: 53 armadilhas tipo Sherman, sendo 24 na primeira noite, 43 na 

segunda noite e 53 nas demais, totalizando um esforço amostral de 226 armadilhas/noite. 

As armadilhas foram colocadas aos pares, a duas alturas diferentes (chão e sub-bosque), 

ao longo de transectos, durante cinco noites consecutivas. 

Condições climáticas: Noites de lua crescente, com chuva fraca no 1º dia. 

Foram encontrados 21 indivíduos pertencentes a 3 espécies de marsupiais e 2 espécies de 

roedores. 

 MARSUPIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espécie: Didelphis albiventris Lund, 1840 

Nome Popular: Timbu, gambá, saruê, 

seriguê, micurê 

Quantidade de indivíduos capturados: 6 

Variações das medidas do corpo: 

Corpo + Cabeça: 305 – 890 mm; Cauda: 290 – 

430 mm; 

Orelha: 26 – 48,7 mm; Pata: 27,8 – 52,4 mm 

Informações ecológicas e curiosidades: 

     É comumente confundido com um ‘rato’, mas 

é um mamífero pertencente aos Marsupialia. 

Possui porte médio, com variações 

consideráveis na cor, predominando a coloração 

grisalha, conferida por pêlos negros misturados a 

pêlos esbranquiçados. A face apresenta três 

listras pretas, duas delas sobre os olhos e uma 

na fronte. A cauda é preênsil e as fêmeas 

possuem um marsúpio com abertura para a 

extremidade anterior. 

     Seu mau cheiro e o comportamento de ‘fingir-

se de morto’ (tanatose) podem funcionar como 

eficiente defesa contra predadores, já que 

parecem indicar que ele seria impróprio para 

consumo. Possui hábito solitário, exceto no 

período de reprodução, que ocorre pelo menos 

uma vez ao ano, a gestação varia de 12 a 14 

dias e o número de filhotes gerados é de 4 a 14. 

São animais crepusculares e noturnos, buscando 

abrigo em ocos de árvores, entre suas raízes, ou 

debaixo de troncos caídos. 

     É considerado como de baixo risco de 

extinção pela IUCN (2006). 
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Espécie: Marmosa murina Linnaeus, 1758 

Nome Popular: Cuíca, marmosa 

Quantidade de indivíduos capturados: 3 

Variações das medidas do corpo:  

Corpo + Cabeça: 85 – 163 mm; Cauda: 142 

– 225 mm; Orelha: 19,9 – 22,5 mm; Pata: 

17,5 – 25,8 mm 

Informações ecológicas e curiosidades:  

     Apresenta porte pequeno. Possui uma 

faixa de pêlos escurecidos ao redor dos 

olhos. Sua cauda é preênsil, não possui 

marsúpio. 

     Foi classificado como insetívoro-onívoro. 

Habita florestas primárias e secundárias e é 

mais freqüentemente capturado nos estratos 

arbustivos e arbóreos.  

     É considerada como de baixo risco de 

extinção pela IUCN (2006), subcategoria 

preocupação menor. 

 

 

 

 

 

Espécie: Micoureus demerarae Thomas, 

1905 

Nome Popular: cuíca 

Quantidade de indivíduos capturados: 1 

Variações das medidas do corpo:  

Corpo + Cabeça: 157 – 193 mm; 

Cauda: 234 – 280 mm 

Informações ecológicas e curiosidades: 

     Apresenta proporções medianas. Possui 

uma larga faixa de pêlos escurecidos ao 

redor dos olhos, pelagem dorsal longa, 

lanosa, de coloração marrom-acinzada e 

pelagem ventral constituída de pêlos de 

base cinza e ápice creme. Sua cauda é 

preênsil, com pelagem corporal cobrindo os 

3 cm proximais. Não possui marsúpio. 

     Foi classificado como insetívoro-onívoro. 

     É considerado como de baixo risco de 

extinção pela IUCN (2006), subcategoria 

preocupação menor. 
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Foto: Gleyciane de Sá 

ROEDORES 

 

Nome científico: Akodon cursor Winge, 

1887 

Nome popular: rato-do-mato 

Quantidade de indivíduos capturados: 8 

Informações ecológicas e curiosidades: 

     Os membros desse gênero têm tamanho 

pequeno, orelhas grandes, e cauda pouco 

menor do que o comprimento do corpo. A 

pelagem do dorso varia do castanho-claro 

ao castanho-escuro, sem limite definido com 

a pelagem do ventre, que é cinza-amarelada 

ou cinza-esbranquiçada. 

     As espécies de Akodon têm hábito 

terrestre e são insetívoras-onívoras, 

desempenha um papel importante no 

controle de insetos e na dispersão de 

sementes no ecossistema onde vive. 

     Habitam formações florestais, áreas 

abertas adjacentes e campos de altitude ao 

longo de toda a Mata Atlântica, áreas 

florestais da Caatinga, e formações vegetais 

abertas e fechadas do Cerrado. 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

Espécie: Rattus rattus Linnaeus, 1758 

Nome Popular: Rato-de-telhado, rato-

caseiro, rato-inglês 

Quantidade de indivíduos capturados: 3 

Variações das medidas do corpo: 

Corpo: 13,5 – 17,2 cm; Cauda: 17,2 – 19,5 

cm; Orelha: 20,5 – 23 mm; Pata: 32,5 – 38 

mm. 

Informações ecológicas e curiosidades: 

     Duas espécies deste gênero, 

introduzidas pela colonização européia, são 

assinaladas para o Brasil: Rattus rattus 

(Linnaeus, 1758) e Rattus norvegicus 

(Berkenhout, 1769). 

     Rattus rattus é um roedor de tamanho 

médio a grande, de cauda maior que o 

corpo, orelhas longas. 

     Possui hábito terrestre, mas apresenta 

grande habilidade para escalar. Em 

inventários, a espécie geralmente é 

encontrada próxima a habitações humanas, 

tendo sido registradas em todos os estados 

do Brasil. 
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INFORMAÇÕES SOBRE PEQUENOS MAMÍFEROS: 

 

INFRACLASSE MARSUPIALIA, ORDEM DIDELPHIMORPHIA (MARSUPIAIS) 

 

 A característica mais marcante entre os marsupiais é o seu desenvolvimento fetal. 

Na maioria dos mamíferos, a gestação inteira acontece dentro do corpo da mãe e os 

indivíduos nascem com os corpos praticamente ‘prontos’. O marsupial mais 

conhecido, o australiano canguru, pode ilustrar bem o que acontece: o nascimento 

dos filhotes acontece prematuramente, num estado quase embriônico, onde 

instintivamente se arrastam para dentro do marsúpio das fêmeas, uma bolsa ventral 

onde se encontram as mamas e onde os filhotes terminam seu desenvolvimento. 

 Poucas pessoas sabem que não é apenas na Austrália que vivem diversas espécies 

de marsupiais. Eles também são abundantes nas américas, principalmente  na 

América do Sul.  Os marsupiais que ocorrem no Brasil não apresentam um marsúpio 

verdadeiro, como no canguru. Gambás (espécies do gênero Didelphis) e algumas 

cuícas maiores, como a cuíca-de-quatro-olhos possuem dobras de pele abdominais, 

enquanto as espécies menores, não têm nenhum tipo de proteção (Figura 1) para 

proteger os filhotes recém-nascidos e aderidos aos mamilos (que possuem forte 

musculatura para aguentar o peso dos filhotes), as fêmeas dessas espécies menores 

não saem do ninho por um tempo, até que os filhotes estejam menos frágeis. 

Durante este período, elas diminuem seu metabolismo e vivem de reservas de 

gordura corporal. Quando estão mais desenvolvidos e grandes demais para 

permanecer na área abdominal, podem então ser transportados e aderidos ao dorso 

da mãe. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Filhotes de Micoreus demerarae (cuíca) ainda no ventre da mãe 

 

 No Brasil existem mais de 40 espécies desse grupo, distribuídas nos diferentes 

biomas e ecossistemas, como Cerrado, Caatinga, Amazônia, Pantanal e Mata 

Atlântica, sendo nesta última encontradas 23 espécies, em função da complexa e 

heterogênea estrutura desse bioma, com áreas com características físicas e 

biológicas particulares. 

 As espécies de marsupiais possuem hábitos alimentares bem diversos (piscívoros, 

insetívoros, frugívoros e/ou onívoros) e podem ser arborícolas, terrestres e semi-

aquáticos. Outras características dos marsupiais que permitiram essa variedade de 

hábitos são sua longa cauda preênsil, que funciona como um quinto membro, 
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auxiliando principalmente os animais de hábitos mais arborícolas, assim como a 

presença do dedo opositor nas patas posteriores (Figura 2), que permite extrema 

agilidade e velocidade ao se deslocar no dossel da mata. 

 
Figura 2: Marmosa murina (cuíca) se equilibrando nos ramos da vegetação 

 

 Apesar da constatação da Lista Vermelha da União Internacional para a 

Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN) das espécies 

ameaçadas, bem como a Lista Vermelha Brasileira (MMA) classificarem os 

pequenos mamíferos não-voadores aqui apresentados como ‘baixo risco de 

extinção’ devemos salientar que essa lista se refere ao estado de conservação em 

âmbito mundial. O histórico específico para a região de Aldeia, Mata Atlântica ao 

norte do rio São Francisco, demonstra uma mata secundária em regeneração, que 

sofreu por centenas de anos e ainda sofre  principalmente com a pressão da caça e 

da monocultura da cana-de-açúcar, o que teve grande impacto na fauna de 

mamíferos, sendo a maioria extinta regionalmente. Os pequenos mamíferos 

sobreviventes se mostram fundamentais para o equilíbrio e funcionamento do 

ecossistema, e se encontram isolados em fragmentos, o que compromete a 

fundamental variabilidade genética das espécies e minimiza a viabilidade das 

populações futuramente. Ou seja, parte das espécies aqui apresentadas sofrem 

grandes pressões e consequente risco de extinção local. 

 

ORDEM RODENTIA (ROEDORES) 

  

 A ordem Rodentia é um grupo extremamente diversificado quando comparado a 

outras ordens de mamíferos. É a maior ordem em número de espécies com cerca de 

2050, o que representa cerca de 40% dos mamíferos viventes. 

 Estes mamíferos possuem dois pares de dentes incisivos (dentes da frente) bem 

desenvolvidos. Um par situa-se no maxilar superior e o outro no maxilar inferior. 

Estes pares de dentes crescem continuamente, pois são desgastados à medida que 

o animal vai roendo as cascas dos ramos das plantas. Os roedores não possuem 

dentes caninos (presas), mas têm molares para a trituração do alimento. Como 

exemplos, temos o rato, o camundongo, a capivara (o maior roedor do mundo), o 

esquilo, a marmota e o castor. 

 Roedores são importantes em muitos ecossistemas porque se reproduzem 

rapidamente, servindo de alimento para predadores, são dispersores de sementes, 

além de algumas espécies atuarem como predadores também. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/IUCN
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MORCEGOS 

 

Período de Coleta: 25 a 29 de Novembro de 2009. 

Número de horas-rede: Foram utilizadas sete redes de neblina (noite), totalizando um 

esforço amostral de 24 horas/rede. Todos os indivíduos foram soltos no mesmo local de 

captura, alguns minutos após a coleta. 

Condições climáticas: Tempo estável. 

Lua: Crescente. 

 

Foram capturados 61 morcegos (30 na primeira noite, 11 na segunda, 8 na terceira e 

12 na última noite), representando 11 espécies (Tabela 2). Todos os indivíduos foram soltos 

no mesmo local de captura, alguns minutos após a coleta. 

 
Tabela 2: Número de capturas e porcentagem (%) de espécies de 

morcegos no RF, Aldeia – PE. 

TÁXON 
Nº de 

Capturas % 

Família Phyllostomidae   

Subfamília Glossophaginae   

Glossophaga soricina 5 8,2 
Subfamília 
Sternodermatinae   

Artibeus lituratus 2 3,3 

Artibeus fimbriatus 6 9,8 

Artibeus planirostris 3 4,9 

Artibeus cinereus 12 19,7 

Sturnira lilium 8 13,1 

Platyrrhinus lineatus 4 6,6 

Subfamília Carolliinae   

Carollia perspicillata 13 21,3 

Subfamília Desmodontinae   

Diaemus youngi 1 1,6 

Subfamília Phyllostominae   

Phyllostomus discolor 6 9,8 

Família Vespertilionidae   

Subfamília Myotinae   

Myotus spp. 1 1,6 

TOTAL 61 100 
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Segue abaixo as espécies encontradas em sua propriedade: 

 

 
 

Glossophaga soricina 

 

 Ampla distribuição por toda região 
neotropical; 

 Possuem tamanho intermediário, com 
cabeça-corpo entre 45 e 61 mm; 

 Alimentam-se principalmente do néctar 
de uma grande variedade de plantas, 
porém insetos e alguns frutos estão 
presentes em sua dieta; 

 São importantes colaboradores na 
polinização de algumas espécies; 

 Ocupam diversos tipos de hábitats 
como florestas primárias e 
secundárias, pequenos fragmentos 
florestais e áreas urbanas; 

 Parte do sucesso de G. soricina em 

ocupar diferentes ambientes deve-se a 
sua versatilidade no uso de abrigos. 

 

 

Artibeus lituratus 

 

 Amplamente distribuída por toda 
região Neotropical; 

 Apresenta grande porte, com 
antebraço podendo passar de 75 cm e 
peso acima de 75g; 

 É um morcego predominantemente 
frugívoro, mas outros recursos 
alimentares como insetos, folhas e 
néctar também são consumidos; 

 Atua como importante dispersor de 
sementes de espécies de Ficus e 
Cecropia; 

 Abriga-se nas copas das árvores, sob 
folhas de palmeiras e outras plantas; 

 Uma das espécies mais bem 
adaptadas a ambientes alterados e 
urbanos. 
 



140 
 

 
 

 

Artibeus fimbriatus 

 

 Espécie endêmica à América do Sul, 
com ocorrência apenas no Brasil, 
Paraguai e Argentina. No Brasil, só 
não há registro desta espécie para a 
região norte; 

 Apresenta grande porte, com 
antebraço variando entre 59,4 a 71mm 
e peso médio de 54g; 

 Alimentam-se principalmente de frutos, 
embora insetos e recursos florais 
possam compor sua dieta; 

 Ocorrem em áreas de floresta, 
principalmente Mata Atlântica, 
ocorrendo raramente em áreas 
urbanas. 

 

Artibeus planirostris 

 

 Distribui-se desde a porção sul do Rio 
Orinoco (Venezuela) e leste dos 
Andes até o norte da Argentina; 

 Apresenta médio porte, com antebraço 
variando entre 62 a 73 mm e peso 
entre 40 e 69 g; 

 Apresenta hábito alimentar 
predominantemente frugívoro, embora 
consuma com menor freqüência 
recursos florais e insetos; 

 Possui preferência por frutos de Fícus 
(figueira) e Cecropia (embaúba) 

presentes no dossel; 
 Apresenta grande plasticidade 

alimentar. 

 

 

Artibeus cinereus 

 

 Espécie endêmica à América do Sul. 
No Brasil só não foi registrada na 
região Sul; 

 Possui pequeno porte, com o tamanho 
do antebraço variando de 37 a 42 mm 
e peso médio de 12g; 

 Dentre os Artibeus de pequeno porte, 

é a espécie mais comumente 
encontrada; 

 Alimenta-se de uma variedade de 
pequenos frutos, atuando como 
dispersora de sementes; 

 Utilizam a vegetação como abrigo, 
incluindo modificação de folhas em 
tendas. 

 

 



141 
 

 
 

 

Sturnira lillium 

 

 Distribui-se por todo o território 
brasileiro; 

 É uma espécie de médio porte, com 
cabeça-corpo de 62 a 65 mm e peso 
médio de 21g; 

 Possui hábito alimentar 
predominantemente frugívoro, com 
preferência por frutos solanáceos 
(Solanum spp.); 

 Na ausência destes alimentos, 
apresentam uma alimentação 
alternativa; 

 Pode atuar como polinizador de 
algumas espécies de plantas; 

 É uma espécie bem adaptada a 
modificação do hábitat, sendo 
bastante encontrada em ambientes 
alterados. 

 

Platyrrinus lineatus 

 

 Endêmica a América do Sul e de 
ampla distribuição no continente; 

 Apresenta uma lista dorsal branca; 
 Sua dieta é predominantemente 

frugívora, embora se alimente também 
de insetos, néctar, pólen e folhas; 

 Abriga-se em grutas e também sob 
folhagem densa da floresta, incluindo 
palmeiras e outras plantas. 

 

 

Carollia perspicillata 

 

 Esta espécie tem ampla distribuição 
no Brasil; 

 É uma espécie de médio porte, com 
cabeça-corpo de 66 a 95 mm e peso 
médio de 18,5g; 

 Sua dieta é predominantemente 
frugívora, tendo preferência por 
plantas do gênero Piper (pimenteiras 
jaborandis e etc.), de porte arbustivo e 
que em sua maioria cresce em áreas 
abertas (bordas de mata, clareiras); 

 Alimentam-se também de solanáceas; 
cecropiáceas (embaúba), moráceas 
(figos silvestres) e plantas de outras 
famílias, além de insetos e néctar. 

 É uma espécie generalista e por isso 
comum em áreas modificadas. 
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Diaemus youngi 

 

 Espécie com ampla distribuição, 
porém localmente rara; 

 É um morcego de médio porte, o peso 
variando entre 30 e 38 g; 

 Alimenta-se de sangue fresco, tendo 
preferência por sangue de aves, 
embora em cativeiro, alimente-se de 
sangue bovino; 

 Habita cavernas e ocos de árvores, 
em colônias com até 30 indivíduos. 

 

 

Phyllostomus discolor 

 

 Está presente em todos os biomas 
brasileiros; 

 Tem sido capturada em florestas 
primárias e secundárias, além de 
ambientes bastante alterados e áreas 
urbanas; 

 Espécie com comprimento cabeça-
corpo variando entre 66 e 97 mm e 
peso entre 26 e 51 g; 

 É uma espécie onívora; 
 Abriga-se em ocos de árvores, 

cavernas e construções humanas. 
 

 

Myotus spp. 

 

 Gênero com espécies de pequeno 
porte; 

 Alimentam-se de insetos. 
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INFORMAÇÕES SOBRE MORCEGOS: 

 

 Morcegos não são ratos alados. São mamíferos (classe Mammalia) pertencentes à 

ordem Chiroptera (gr. cheir- mão; pteron- asa). É um dos grupos de mamífero mais 

diversificado, com 1.120 espécies. Isso representa aproximadamente 22% das 

espécies conhecidas de mamíferos. No Brasil, há 167 espécies de morcegos, o que 

representa um terço da fauna de mamíferos. Neste país é a segunda ordem em 

riqueza de espécies, perdendo apenas pra os roedores. 

 Os morcegos não são cegos, mas por serem animais noturnos, possuem poucos 

cones na retina, estrutura relacionada à percepção de cores. Além disso, embora 

todas as famílias brasileiras utilizem a ecolocalização para se orientar, alguns 

frugívoros maiores também se localizam pela visão. Os poucos que se alimentam de 

sangue têm ainda um “sétimo sentido”, a percepção de fontes de calor próximas. 

 Por utilizarem primariamente o sistema de ecolocalização, os olhos são pequenos, 

as orelhas grandes e as ornamentações nasais e faciais muitas vezes estão 

presentes. Durante o processo de ecolocalização, eles transmitem sons de alta 

frequência pela boca e pelo nariz, que são refletidos por superfícies do ambiente, 

indicando a direção e a distância relativa dos objetos. 

 Os morcegos são a ordem de mamíferos com a maior diversidade de hábitos 

alimentares. Ao contrário do que se pensa, das mais de 1.100 espécies de 

morcegos, apenas três se alimentam de sangue, sendo que apenas uma ataca 

exclusivamente outros mamíferos. No mundo, 70% dos morcegos se alimentam se 

insetos. No Brasil, 50% se alimentam de plantas. 

 Os morcegos atuam como importantes predadores, polinizadores e dispersores 

de sementes. O processo de dispersão de sementes é fundamental na regeneração 

de áreas desmatadas, pois através dele, sementes de plantas pioneiras podem 

chegar a clareiras e demais áreas abertas em florestas, dando início à sucessão 

ecológica e regeneração da floresta. No Brasil, os principais envolvidos na dispersão 

se sementes são os morcegos filostomídeos das subfamílias Stenodermatinae e 

Carolliinae, porém alguns Phyllostominae e Glossophaginae também podem atuar 

como dispersores. 

 A dispersão de sementes por morcegos costuma ser muito eficiente, pois esses 

mamíferos geralmente não danificam as sementes e até podem acelerar o processo 

de germinação. Além disso, os morcegos percorrem grandes distâncias e, 

diferentemente das aves, defecam durante o vôo, aumentando muito a chance de as 

sementes encontrarem locais propícios ao seu estabelecimento. 

 Os morcegos são importantíssimos predadores de insetos, inclusive de muitas 

pragas agrícolas e vetores de doenças humanas, como o Aedes aegypti (transmissor 

da dengue). Estima-se que algumas espécies possam comer quantidades 

correspondentes a uma vez e meia o seu peso em uma única noite. 

 São também importantes polinizadores, exercendo um importante papel na 

reprodução de diversas plantas, como o pequi, a pata-de-vaca e o maracujá. 

 A raiva é comum nos morcegos-vampiros, mas a transmissão desta doença 

raramente ocorre ao homem, não sendo possível incriminá-los como tendo um papel 

significativo. A transmissão ocorre com muito mais frequência entre os ruminantes. 
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FLORA ARBÓREA 

 

O estudo foi desenvolvido na Mata de Aldeia, localizada na Zona da Mata Norte de 

Pernambuco, com um clima tropical quente e úmido, precipitação anual de 1.968 mm e 

temperatura média de 26º C. Imersa em uma matriz heterogênea - com atividades 

agropecuárias (principalmente cana-de-açúcar), assentamentos rurais, condomínios e 

chácaras - a Região de Aldeia é responsável por grande parte do abastecimento de água de 

vários municípios do Estado de Pernambuco através dos rios e principalmente pelos 

reservatórios subterrâneos da região (Santos 2008).   

Adicionalmente, essa área abrange o maior remanescente de Mata Atlântica do 

nordeste (Santos 2008), o que é bastante relevante visto que restam apenas 5% da Mata 

Atlântica ao norte do rio São Francisco (Tabarelli et al. 2006). Fatores como o crescente 

desmatamento, a ocupação ilegal de terras e a construção de condomínios irregulares 

(atividades freqüentes), estão contribuindo para a redução dos fragmentos que compõem a 

paisagem (Santos 2008). 

 Para o levantamento florístico de alguns remanescentes de Mata Atlântica da região, 

foram alocadas 3 parcelas com dimensão 50 m x 5 m, sendo adotado com critério de 

inclusão todos os espécimes lenhosos com diâmetro à altura do peito (DAP) ≥ 3 cm, os 

quais posteriormente foram identificados, quando possível, a nível de espécie. 

 

Propriedade RF 

Responsáveis: Analice Souza e Lucianna M. R. Ferreira 

Consultoria: Marcondes Oliveira 

Espécies de plantas arbóreas inventariadas 

Foram registrados 99 indivíduos pertencentes a 17 espécies, sendo que uma espécie foi 

identificada até nível de gênero. Ainda, 2 espécies permaneceram indeterminadas. 

Coordenadas geográficas: S 07° 56' 37.4" W 035° 00'52.1" 
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Fonte: 

www.achetudoeregiao.com.br/arvores/Allophylus_edu

lis.htm 

 

Família: Sapindaceae 

Nome científico: Allophylus edulis. (A. St.-Hill.) 

Radlk. 

Nome Popular: Guaxuma e cumixá 

Número de indivíduos registrados: 7 

Origem: espécie nativa do Brasil.  

Informações biológicas e curiosidades:  

- Altura média 6-20 m; 

- Folhas alternas espiraladas, compostas trifolioladas; 

folíolos lanceolados ou elípticos a ovalados, com 

margens serreadas; membranáceo.  

- Flores esbranquiçadas e melíferas (produz mel), que 

florescem durante os meses de setembro a novembro;  

- Fruto drupa globosa, vermelha com polpa adocicada 

que são apreciadas por aves. Os frutos madurecem 

em novembro e dezembro; 

- Árvore pioneira, utilizada no processo inicial de 

reflorestamento de áreas degradadas com finalidade 

de preservação permanente;  

- Árvore ornamental, que pode ser utilizado na 

arborização urbana; 

- Planta semidecidua, esciofita, pioneira e seletiva 

higrófita. Ocorre em capoeira e capoeirões e em 

matas mais abertas situadas sobre o solo rochoso. 

 

 
 

Fonte: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anacardium_

occidentale_tree_and_fruits_Bunaken.JPG 

http://www.flickr.com/photos/ncmls 

Família: Anacardiaceae 

Nome científico: Anacardium occidentale  

Nome Popular: cajueiro, caju 

Número de indivíduos registrados: 6 

Origem: espécie nativa do Brasil.  

Informações biológicas e curiosidades:  

- Árvore de baixo porte com até 20 m de altura; 

- Folhas simples, glabras, alternas; 

- Flores branco-rosadas perfumadas; 

- Fruto com pedúnculo inchado, suculento, amarelo 

até vermelho (pseudofruto), castanha (fruto 

verdadeiro) com até 2 cm de comprimento; 

- É uma das mais importantes frutíferas brasileiras; 

- Madeira leve; 

- Pseudofruto consumido ao natural, um tipo de óleo 

caústico extraído da casca do fruto é de emprego 

industrial. O bagaço do pseudofruto é usado em ração 

animal; 

- Floração: junho-novembro; 

- Frutificação: setembro-janeiro. 
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Fonte: 

http://picasaweb.google.com/lh/photo/ahRHzbZDPbiV

gAM28gXvww 

 

Família: Moraceae 

Nome científico: Artocarpus heterophyllus L. 

Nome Popular: jaca 

Número de indivíduos registrados: 11 

Origem: espécie exótica de origem asiática (Índia e 

Península de Malay) 

Informações biológicas e curiosidades:  

- Altura média 12-20 m; 

- Folhas simples, alternas, lobada em plantas jovens; 

- Árvore monóica (apresenta flores masculinas e 

femininas na mesma árvore), perenifólia e apresenta 

látex (lactescente); 

- Flores unisexuadas, sendo as flores masculinas 

agrupadas em espigas claviformes e as flores 

femininas em espigas compactas de coloração verde-

amareladas. Florescem durante os meses de 

novembro e dezembro; 

- Fruto do tipo sincarpo amarelos que se 

desenvolvem a partir da inflorescência feminina, com 

muitas sementes que são dispersas pela fauna. Há 

produção de frutos, praticamente, todo o ano, 

contudo são mais abundantes em abril e maio; 

- São tolerantes a lugares frios e altitudes elevadas; 

Possíveis impactos ecológicos: é apreciado pela 

fauna, uma vez que a jaca produz frutos durante todo 

o ano. Sendo assim, a presença da jaca em 

remanescentes florestais tende a reduzir a preferência 

da fauna para consumir e dispersar as espécies 

nativas. Desta forma, tende a substituir a vegetação 

de espécies de plantas nativas e conseqüentemente 

reduz a biodiversidade local. Há um alto custo para 

remover está espécie em unidades de conservação.  

(www.institutohorus.org.br)  

 
 

Fonte: 

http://www.flickr.com/groups/identificandoarvores/ 

Família: Moraceae 

Nome científico: Brosimum guianense 

Nome Popular: quiri, quiré 

Número de indivíduos registrados: 3 

Origem: espécie nativa do Brasil.  

Informações biológicas e curiosidades: 

- Altura média entre 10-30 m; 

- Planta monóica e lactescente; 

- Folhas simples, coriáceas, algumas vezes 

emarginadas; 

- Madeira pesada, de textura média, recomendada 

para tornearia, fabricação de móveis; 

- Planta semidecídua, heliófita até ciófita, seletiva 

xerófita, secundária. Apresenta-se ora como esparsa, 

ora como abundante; 

- Floresce continuamente quase o ano todo; 

- Frutos amadurecem em novembro-dezembro e são 

avidamente procurados pelos pássaros; 
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Fonte: 

http://www.flickr.com/groups/identificandoarvores/ 

Família: Malpighiaceae 

Nome científico: Byrsonima sericea 

Nome Popular: murici 

Número de indivíduos registrados: 1 

Origem: espécie nativa do Brasil.  

Informações biológicas e curiosidades: 

- Altura média de 6-16 m  

- Folhas simples, opostas, cartáceas, brilhantes, 

levemente discolores; 

- Madeira pesada, textura média, muito sujeita ao 

apodrecimento, porém de boa resistência ao ataque 

de cupins; 

- Frutos muito apreciados pelos pássaros, que os 

ingerem até mesmo antes de estarem maduros; 

- A casca contém tanino e corante, outrora utilizados 

para curtir couro e tingir tecidos; 

-Árvore recomendada para reflorestamentos visando 

a recuperação de áreas degradadas; 

- Planta semidecídua, pioneira; 

- Produz abundante quantidade de sementes viáveis, 

prontamente disseminadas pela avifauna; 

- Floresce todos os anos no período de setembro a 

novembro;  

- Frutos amadurecem entre março e abril 

 

 
 

 

Fonte: 

http://www.flickr.com/groups/identificandoarvores/ 

Família: Myrtaceae 

Nome científico: Campomanesia dichotoma 

Nome Popular: guabiraba 

Número de indivíduos registrados: 2 

Origem: espécie nativa do Brasil.  

Informações biológicas e curiosidades: 

Espécie pouco estudada. 
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 Família: Salicaceae 

Nome científico: Casearia javitensis 

Nome Popular: - 

Número de indivíduos registrados: 2 

Origem: espécie nativa do Brasil.  

Informações biológicas e curiosidades: 

 

 

Família: Arecaceae 

Nome científico: Elaeis guineensis Jacq. 

Nome Popular: palmeira-de-óleo-africana, aabora, 

palma-de-guiné, palmeira-dendém, coqueiro-de-

dendê. 

Número de indivíduos registrados: 1 

Origem: espécie exótica originária da costa ocidental 

da África  

Informações biológicas e curiosidades:  

- Altura média 15 m; 

- Palmeira com tronco estipe, sem ramificações, 

anelado (cicatrizes deixadas por folha antigas), folhas 

pinada com pecíolo espinhoso nas margens; 

- Fruto do tipo drupa, oval e cor amarelada. Este fruto 

é conhecido popularmente com dendê, através do 

qual é produzido o azeite de dendê;  

- As flores são creme-amareladas e estão 

aglomeradas em cachos. 

Possíveis impactos ecológicos: quando introduzidas 

podem invadir remanescentes florestais, floresta 

ripária e áreas antes degradadas.  Causando 

adensamentos e dominância sobre espécies nativas. 

(www.institutohorus.org.br) 

 
 

 

Fonte: 

http://www.flickr.com/groups/identificandoarvores/ 

Família: Lecythidaceae 

Nome científico: Eschweilera ovata (Cambess.) 

Miers 

Nome Popular: imbiriba 

Número de indivíduos registrados: 7 

Origem: espécie nativa do Brasil.  

Informações biológicas e curiosidades:  

- Altura média 4-18 m; 

- Folhas alternas, subcoriáceas; 

- Flores amarelas e brancas perfumadas que floresce 

durante todo o ano, porém a predominância é durante 

os meses de setembro a dezembro; 

- Fruto do tipo pixídio, contendo de 1 a 4 sementes 

listradas com arilo amarelo. Os frutos amadurecem 

predominantemente de março a junho; 

- Planta perenifólia, heliófita, seletiva xerófita, 

secundária; 

- As sementes castanhas são apreciadas por morcegos 

frugivoros; 

- A árvore é indicada para uso paisagístico; 

- Recomendada para reflorestamento de áreas 

degradadas. 
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Fonte: 

http://www.naturekind.org/taxpage/0/0/79/binomial/M

iconia%20minutiflora.html 

Família: Melastomataceae 

Nome científico: Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. 

Nome Popular: apaga-brasa, caiuia 

Número de indivíduos registrados: 6 

Origem: espécie nativa do Brasil.  

Informações biológicas e curiosidades:  

Espécie pouco estudada. 

 

Fonte: 

http://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Miconia+

prasina 

 

Família: Melastomataceae 

Nome científico: Miconia prasina DC. 

Nome Popular: sabiazeira, apaga-brasa 

Número de indivíduos registrados: 17 

Origem: espécie nativa do Brasil.  

Informações biológicas e curiosidades:  

Espécie pouco estudada. 
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Fonte: 

http://www.flickr.com/photos/tarcisoleao/page10/ 

 

Família: Euphorbiaceae 

Nome científico: Pogonophora schomburgkiana 

Miers 

Nome Popular: cocão, cocão-branco 

Número de indivíduos registrados: 5 

Origem: espécie nativa do Brasil.  

Informações biológicas e curiosidades: 

Espécie pouco estudada. 

 
Fonte: 

http://courses.washington.edu/tesc404/amber/index.ht

m 

 

Família: Araliaceae 

Nome científico: Schefflera morototoni  

Nome Popular: sambacuim, sambaqui 

Número de indivíduos registrados: 5 

Origem: espécie nativa do Brasil.  

Informações biológicas e curiosidades:  

- Atinge até 35 m; 

- Folhas compostas, digitadas; 

- Perenifólia; 

- Dispersada por diversos animais, apresentando 

crescimento rápido e sendo importante na 

regeneração florestal; 

- Madeira leve; 

- Folhas usadas medicinalmente em problemas ósseos 

e reumatismo; 

- Floração: novembro a maio 

- Frutificação: julho a outubro 

http://www.flickr.com/photos/tarcisoleao/page10/
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Fontes: http://herbier.u-strasbg.fr/index.php?id=158 

http://www.flickr.com/photos/tarcisoleao/4470994106/

in/pool-identificandoarvores 

Família: Anacardiaceae 

Nome científico: Tapirira guianensis Aubl. 

Nome Popular: cupiúba, pau-pombo 

Número de indivíduos registrados: 18 

Origem: espécie nativa do Brasil.  

Informações biológicas e curiosidades:  

- Altura média 14 m; 

- Folhas alternas, acuminadas (ápice da folha é 

afilado) e nervura mais visível na fase inferior; 

- Planta dióica (com flores masculinas e femininas 

em plantas diferentes); 

- Inflorescência com flores pequenas de cor 

amarelada e rosada, que são visitadas por insetos. 

Floresce durante os meses de agosto a dezembro;  

- Fruto drupa (carnoso) de cor verde acastanhado a 

quase preto, com uma única semente. Os frutos 

amadurecem durante os meses de janeiro a março; 

- As sementes são dispersas por aves (ornitocoria), as 

quais apreciam seu fruto; 

- É facilmente encontrada em formações secundárias 

e em beiras de rios, bem como em várzea;  

- É uma espécie recomendada para o reflorestamento. 

(http://www.rededesementesdocerrado.com.br/Especi

es/Anacardiaceae/Tapirira/guianensis_483/) 

 

 
 

Fonte: 

http://www.flickr.com/photos/tarcisoleao/page10 

 

 

Família: Anacardiaceae 

Nome científico: Thyrsodium spruceanum Aubl. 

Nome Popular: caboatã-de-leite 

Número de indivíduos registrados: 1 

Origem: espécie nativa do Brasil.  

Informações biológicas e curiosidades:  

- Altura média 8-13 m; 

- Folha compostas imparipinadas; folíolos cartáceos; 

- Inflorescência em panículas terminais e axilares, 

flores unissexuadas, actinomorfas, amarelas, pouco 

vistosas, que florescem durante os meses de agosto a 

dezembro. 

- Fruto drupa que amadurece a partir de janeiro até 

março. 

- Árvore perenefolia, pioneira, heliofita; 

- Os frutos são procurados pela fauna; 

- Pode ser empregada no reflorestamento, 

principalmente em locais úmidos, visto que são 

tolerantes a esse ambiente. Desta forma, pode ser 

utilizada no controle da erosão marginal em rios. 
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Fonte: 

http://www.flickr.com/photos/tarcisoleao/page20/ 

 

Família: Annonaceae 

Nome científico: Xylopia frutescens Aubl. 

Nome Popular: embira-vermelha 

Número de indivíduos registrados: 4 

Origem: espécie nativa do Brasil.  

Informações biológicas e curiosidades:  

- Altura média 4 a 8 m 

- Folhas simples, alternas, coriáceas, glabras (pêlos) 

na face superior; 

- Inflorescências em glomérulos axilares, com flores 

hermafroditas;  

- Planta perenefolia, heliofita, seletiva xerófita, 

pioneira. Ocorre preferencialmente em formações 

secundárias. As sementes são dispersas pela avifauna; 

- Fruto do tipo baga de cor vermelha, contendo de 2 a 

6 sementes. O fruto amadurece entre os meses de 

julho a setembro; 

- Floresce durante todo o ano com predominância 

durante os meses de outubro a dezembro.  
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Tabela 3: Listagem das famílias e das espécies inventariadas na propriedade RF, com o número de 

espécies de plantas arbóreas e suas respectivas porcentagens. 

 

Famílias/ Espécies Número de indivíduos Porcentagem 

Anacardiaceae   

     Anacardium occidentale 

     Tapirira guianensis 

6 

18 

6,07% 

18,18% 
    Thyrsodium spruceanum  1 1,01 % 

Annonaceae   

    Xylopia frutescens   4 4,04% 

Araliaceae   
    Schefflera morototoni   5 5,05 % 

Arecaceae   
    Elaeis guianensis 1 1,01 % 

Boraginaceae 

   Cordia sp. 

 

1 
 

1,01% 

Euphorbiaceae   

    Pogonophora schomburgkiana 5 5,05 % 

Lecythidaceae   
    Eschweilera ovata  7 7,07 % 

Malpighiaceae 

    Byrsonima sericea 

 

1 

 

1,01% 

Melastomataceae   
    Miconia prasina 17 17,17 % 

    Miconia minutiflora 6 6,06 % 

Moraceae   
   Artocarpus heterophyllus 11 11,11 % 

   Brosinum guianense 3 3,03 % 

Myrtaceae   
   Campomanesia dichotoma  2 2,02% 

Salicaceae 

   Casearia javitensis 

 

2 

 

2,02% 

Sapindaceae   
   Allophylus edulis 7 7,07 % 

   

Indeterminadas 2 2,02% 

Total  99 100 % 
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TERMÔMETRO DA BIODIVERSIDADE 

 

Veja abaixo como está a situação de sua propriedade em comparação com outras 

propriedades com fragmentos de mata estudados na região de Aldeia. 

 

AVES 

 

Na propriedade RF foi encontrada a maior quantidade de espécies e de indivíduos 

coletados dentre as 17 áreas estudadas na região, sendo, portanto uma área de grande 

importância para a conservação da biodiversidade (Figura 3). Além disso, existem na área 

duas espécies endêmicas de mata atlântica e por isso são consideradas vulneráveis a 

extinção (Tangara fastuosa e Xenops minutus alagoanus), sendo este o único local onde 

encontramos o pintor-verdadeiro (Tangara fastuosa). 

 

Figura 3: Número de aves capturadas em áreas de mata da região de Aldeia com o respectivo 

número de espécies a que elas pertenciam. A propriedade RF está destacada em branco. Veja 

abaixo o significado das cores de cada quadrante. 
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PEQUENOS MAMÍFEROS 

 

Com relação aos pequenos mamíferos terrestres (roedores e marsupiais com peso 

inferior a 1 kg),  a propriedade RF apresenta-se entre as três áreas com maior número de 

espécies de pequenos mamíferos encontrados (5 espécies), sinalizando ser  uma área de 

grande importância para contribuir com a conservação da biodiversidade desses animais na 

região. Abaixo, mostramos sugestões em como manter e aumentar o número de espécies. 

 

Figura 4: Número de pequenos mamíferos capturados em áreas de mata da região de Aldeia com o 

respectivo número de espécies a que eles pertenciam. A propriedade RF está destacado em branco. 

Veja abaixo o significado das cores de cada quadrante. 
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MORCEGOS 

 

Quanto aos morcegos, a propriedade RF obteve o maior número de espécies 

registradas para as 15 áreas estudadas na região, apesar de termos capturados um número 

relativamente pequeno de morcegos. Isso é surpreendente, pois quanto maior o número de 

morcegos capturados maior será a probabilidade de se encontrar mais espécies. No 

entando, neste condomínio, a fauna de morcegos é tão diversificada, que mesmo com uma 

baixa taxa de captura conseguimos registrar um total recorde de 11 espécies de morcegos 

(Figura 5). 

 

Figura 5: Número de morcegos capturados em áreas de mata da região de Aldeia com o respectivo 

número de espécies a que eles pertenciam. A propriedade RF está destacado em branco. Veja 

abaixo o significado das cores de cada quadrante. 
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FLORA ARBÓREA 

 

Em relação a flora arbórea, a propriedade estudada se encontra no quadrante 

vermelho da área do gráfico. É interessante que sejam tomadas iniciativas para aumentar e 

incrementar a biodiversidade da região, fique atento as sugestões dispostas adiante. 

  

Figura 6: Número de espécies de árvores em função do número de indivíduos de 

árvores amostrados para cada fragmento de floresta secundária estudado em Aldeia, 

região metropolitana de Recife, PE. A propriedade RF está destacada em branco. 

Veja abaixo o significado das cores de cada quadrante. 

 

Se a sua propriedade se localiza na área: 

  

VERMELHA 

 

 Sinaliza uma situação de perigo para a conservação da biodiversidade. Ela mostra 
que tanto o número de espécies como o número de indivíduos está muito baixo e 
que possivelmente as interações ecológicas, os serviços ambientais (que são 
serviços que a natureza nos presta diretamente ou indiretamente como dispersão de 
sementes, polinização das plantas, as chuvas, a fertilidade do solo, o contínuo 
abastecimento dos rios e lençóis freáticos a regeneração natural das florestas além 
de vários outros.) e as espécies estão sendo perdidas.  

 Uma alternativa para tentar reverter essa situação grave seria fazer um 
reflorestamento, na tentativa de que a floresta voltasse a se recuperar e que esses 
itens perdirdos pudessem ser restaurados. É importante também que as áreas 
reflorestadas possam incluir regiões que conectem a mata a outros remanescentes 
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florestais e com isso possibilitar o intercâmbio de espécies entre essas áreas. Existe 
um livro que traz todas as informações necessárias e que pode ajudar e orientar para 
a realização dessa medidas chamado Implementando Reflorestamentos com Alta 
Diversidade na Zona da Mata Nordestina - Guia Prático. Através da internet pode ser 
feito o download gratuito do livro, os sites são o 
http://www.sectma.pe.gov.br/servicos.asp e o http://www.promata.pe.gov.br/ 
internas/programa/documentos.asp. 

 

LARANJA 

 

 Sinaliza um perigo moderado para a conservação da biodiversidade. Ela mostra que 
o número de espécies na área está baixo enquanto que o número de indivíduos está 
alto, fato que demonstra um descontrole nessa relação onde uma pequena 
quantidade de espécies aparece em maior número. Essa é uma situação que 
também é preocupante porque a diversidade de espécies é fundamental para a 
manutenção das relações ecológicas e dos serviços ambientais.  

 Uma solução seria o enriquecimento da mata do condomínio com o plantio de 
espécies de árvores nativas da Mata Atlântica, ou seja, espécies que tem origem 
nesse bioma e que possam atrair com seus frutos e flores uma maior quantidade de 
animais e restaurar aos poucos as interações, contribuindo para a recuperação da 
floresta em termo de diversidade. Associado a essa medida, o mais importante seria 
fazer um reflorestamento de forma a se reconectar áreas de matas que estão 
separadas entre si. Por exemplo, se sua propriedade tem uma mata mas ela está 
desconectada de outras matas da região, com o tempo ela vai se tornando 
empobrecida, de forma que o mais importante é manter as matas conectadas, 
mesmo que seja através do plantio de um corredor de mata. Para conhecer sobre as 
espécies nativas, veja o livro Árvores Brasileiras - Manual de Identificação e Cultivo 
de Plantas Arbóreas Nativas do Brasil - Harri Lorenzi. Já existem 3 volumes deste 
livro. Para o reflorestamento o livro indicado é o mesmo mencionado acima (no item 
vermelho). 

 

 AMARELA 

 

 Sinaliza um estado de alerta, mas é menos preocupante do que as áreas vermelhas 
e laranja. Significa que nessa área há uma alta diversidade de espécies, porém o 
número de indivíduos está baixo.  

 Então, uma das medidas a serem tomadas é aumentar a quantidade de mata através 
do reflorestamento com espécies nativas, para que assim uma área maior suporte 
uma maior quantidade de indivíduos. Muitas vezes, a área de floresta pode ser 
largamente ampliada quando o reflorestamento é feito de forma a reconectar 
fragmentos de floresta, que devido ao desmatamento se tornaram isolados. Além 
disso, é importante conservar a floresta com o mínimo de alterações possíveis. 
Quando for escolher as espécies a serem plantadas, procure aquelas que são 
polinizadas ou dispersas pelo grupo de espécies que está na região amarela do 
gráfico. O livro citado no item da cor “vermelha” é ideal para ajudar e orientar no 
reflorestamento, pois lá há informações sobre o agente polinizador e dispersor de 
muitas espécies. Uma pesquisa na internet também pode ajudar.  

 

VERDE 

 

 Sinaliza o melhor estado de conservação da biodiversidade, comparativamente a 
outras áreas da região de Aldeia. Significa que os proprietários estão cuidando bem 
desta mata. Parabéns!!! No entanto, esta condição exige uma responsabilidade 

http://www.sectma.pe.gov.br/servicos.asp
http://www.promata.pe.gov.br/internas/programa/documentos.asp
http://www.promata.pe.gov.br/internas/programa/documentos.asp
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especial dos proprietários, pois significa que eles são responsáveis pela conservação 
de uma das áreas mais ricas em biodiversidade de Aldeia. Por isso estas áreas 
precisam continuar a ser mantidas, sendo que se há oportunidade, o enriquecimento 
com espécies nativas e a ampliação ou reconexão dos fragmentos pode melhorar 
ainda mais estas condições.  

 Quanto maior for a área de floresta com espécies de árvores nativas da Mata 
Atlântica, maior são as chances de conservação e manutenção da biodiversidade a 
médio e longo prazo. A conexão com outras áreas de florestas restabelece o trânsito 
de sementes e animais entre esses remanescentes. Os reflorestamentos com 
espécies nativas imitam a floresta que existia antes, os animais que são típicos da 
Floresta Atlântica começam a visitá-los e usam essas áreas como ponte para 
chegarem a outros remanescentes florestais. Desta forma, os animais, como aves e 
morcegos, levam sementes de uma área para outra e ainda ajudam a semear novas 
espécies nas áreas reflorestadas, aumentando, assim, o sucesso e a diversidade da 
floresta. 

 

CONCLUSÃO 

 

 A propriedade RF é uma área muito relevante para a conservação da biodiversidade 

de morcegos (abrigando 68,8% das espécies encontradas em Aldeia) e de pequenos 

mamíferos (abrigando 41,7%) da região. Em relação ao grupo das aves, a área apresenta 

apenas 35,3% das espécies encontradas em Aldeia, apesar desta propriedade ter tido o 

maior número de espécies registradas, isso pode ser explicado por conta da situação do 

entorno da área, observamos que a quantidade de áreas desmatadas é alta e que esta pode 

ser a causa da redução das aves. Estratégias de reflorestamento para reconexão com 

outros fragmentos de mata são bastante recomendadas, bem como o plantio de mais 

espécies de árvores nativas, principalmente aquelas que servem de alimento para as aves 

(veja bibliografias sobre reflorestamentos recomendadas a seguir). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: O gráfico mostra a relação entre a porcentagem da fauna de frugívoros da região de Aldeia 

e a porcentagem do quanto a sua propriedade consegue conservar de espécies. 
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Figura 8: O gráfico mostra a relação entre a porcentagem da flora arbórea e da fauna da região de 

Aldeia e a porcentagem do quanto a sua propriedade consegue conservar de espécies. 
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