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RESUMO
CARDOSO, L. F. C. G. Planejamento Integrado das Reservas Particulares do
Patrimônio Natural Poranga, Angaba e Porangaba. 73f. Trabalho de Conclusão de
Curso / Programa de Pós-Graduação Lato Sensu Especialização em Gestão Ambiental,
Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), Campus
Nilópolis, RJ, 2017.
A Mata Atlântica atualmente é caracterizada como fragmentos florestais, devido
atividades extrativistas advinda do início da colonização. Neste contexto as Unidades de
Conservação (UC) da natureza constituem um núcleo fundamental para reverter o quadro
de degradação ambiental e proteger a biodiversidade deste bioma. A Reserva Particular
do Patrimônio Natural (RPPN) é uma categoria de UC incluída no grupo de Uso
Sustentável. Essas reservas contribuem para expansão de áreas protegidas mesmo sendo
privadas, podendo ser desenvolvidas atividades importantes como pesquisa científica,
educação ambiental e ecoturismo. Portanto este trabalho teve como objetivo propor um
planejamento integrado das RPPN’s Angaba, Poranga e Porangaba. A metodologia de
pesquisa envolveu um levantamento bibliográfico tendo como base o diagnóstico local já
realizado, pesquisas a campo e utilizou-se o sistema de informações geográficas,
Software de Geoprocessamento (ArcGIS 10.5). Dessa forma, o zoneamento, os objetivos
e os programas específicos de manejo, resultaram na conclusão do planejamento, foram
geridos de maneira a atender as três reservas de forma integrada, como se fosse uma única
RPPN genericamente denominada RPPN Porangaba. Os objetivos específicos de manejo
determinados para a RPPN Porangaba foram: (1) Preservar área peculiar do ecossistema
Floresta Ombrófila Densa; (2) Preservar as nascentes da RPPN Porangaba, bem como a
Fauna e Flora associadas; (3) Apoiar a formação de corredores ecológicos com as matas
do Ribeirão das Lajes, Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Guandú, APA do Alto
Piraí e Parque Estadual do Cunhambebe, até a sua inserção no Mosaico Bocaina; (4)
Recuperar formações florestais originais; (5) Viabilizar atividades de pesquisa científica,
estudos e monitoramento ambiental sobre o bioma Mata Atlântica; (6) Desenvolver
atividades turísticas de mínimo impacto ambiental; e (7) Disseminar a educação
ambiental. Conforme os respectivos objetivos desejados pelo proprietário e as
características da RPPN porangaba resultante em um diagnóstico prévio, adotou-se as
seguintes Zonas: (A) Zona Silvestre; (B) Zona de Proteção; (C) Zona de Recuperação;
(D) Zona de Visitação e (E) Zona de Administração. Dentre as normas estabelecidas para
categoria de RPPN e seu zoneamento, foram determinados cinco programas de manejo
tais como: (1) Programa de Administração; (2) Programa de Sustentabilidade; (3)
Programa de Estudos e Pesquisas; (4) Programa de Proteção e Fiscalização; e (5)
Programa de Visitação. Portanto, obteve-se uma proposta de gestão básica e essencial
para a conservação terrestre. Utilizou-se tecnologias espaciais e métodos baseados em
programas de manejos que associam a teoria à prática, permitindo a exploração do espaço
em diferentes usos e sem comprometer os recursos naturais. Assim, acredita-se que essa
proposta é realmente capaz de tornar funcional o papel da RPPN Porangaba.
Palavras-Chave: Mata Atlântica; Conservação da Natureza; Biodiversidade; Reserva
Particular do Patrimônio Natural;

ABSTRACT
CARDOSO, L. F. C. G. Integrated Planning of Private Reserves of Natural Heritage
Poranga, Angaba and Porangaba. 73f. Lato Sensu Specialization in Environmental
Management, Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio de Janeiro
(IFRJ), Campus Nilópolis, RJ, 2017.
Currently the Atlantic Forest is characterized as fragments. It occurred due to extractive
activities since the beginning of colonization. In this context the Conservation Units (UC)
constitute a fundamental nucleus to reduce the environmental degradation and protect the
biodiversity of this biome. The Private Natural Heritage Reserve (RPPN) is a UC category
included in the Sustainable Use group. These private reserves contribute to the expansion
of protected areas and activities such as scientific research, environmental education and.
Therefore, this work aimed to propose an integrated planning of RPPN's Poranga, Angaba
and Porangaba. The research methodology involved a bibliographical survey based on
the local diagnosis previously made, field surveys and the geographic information system
Geoprocessing Software (ArcGIS 10.5). In this way, the zoning and management
programs resulted in integrate the three RPPN in a single RPPN generically called
Porangaba. The specific management objectives determined for the Porangaba RPPN
were: (1) Preserve a peculiar area of the Dense Ombrophylous Forest ecosystem; (2)
Preserve the sources of the RPPN Porangaba, as well as associated Fauna and Flora; (3)
To support the formation of ecological corridors with the forests of the Lajes River, APA
of the Rio Guandú, environmental Protection area (APA) of Alto Piraí and State Park of
Cunhambebe, until its insertion in the Bocaina Mosaico; (4) Recover original forest
formations; (5) Perfom scientific research, studies and environmental monitoring
activities on the Atlantic Forest biome; (6) To develop tourist activities of minimum
environmental impact; and (7) Disseminate environmental education. The owners
determine, according with a previous diagnosis, the following Zones: (A) Wild Zone; (B)
Protection Zone; (C) Recovery Zone; (D) Visitation Zone and (E) Administration Zone.
According with established norms for RPPN category and their zoaning, five
management programs were determined: (1) Administration Program; (2) Sustainability
Program; (3) Study and Research Program; (4) Protection and Surveillance Program; and
(5) Visitation Program. Therefore, a basic and essential management proposal for
terrestrial conservation was obtained. Space technologies and effective methods were
used based on management programs that associate practice with theory to assure the
exploration of the space in different uses and without compromising the natural resources.
Further, based in the present work it is believed that RPPN Porangaba is capable of
perform its function

Keywords: Atlantic forest; Conservation of Nature; Private Reserve of Natural
Heritage;
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1. INTRODUÇÃO
1.1. A Mata Atlântica
A Mata Atlântica hoje é caracterizada como fragmentos florestais devido às
atividades extrativistas advindas desde o início da colonização. Um dos momentos
históricos marcantes foi o cultivo da cana-de-açúcar e o ciclo do ouro, o qual
proporcionou avanço considerável do desmatamento, que favoreceu na expansão dos
cafezais e das atividades agropecuárias. Tais acontecimentos acarretaram grandes
problemas ambientais tendo como marco o início da Revolução Industrial no século
XVIII na Inglaterra, que iniciou um crescimento da industrialização consumindo cada vez
mais os recursos naturais, modificando aspectos sociais, culturais e econômicos,
proporcionando degradações ao ambiente e colocando em risco as belezas cênicas de uma
das maiores riquezas do Brasil, a Mata Atlântica (ADEODATO, 2016).
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente - MMA e o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA (2012)1, o bioma Mata Atlântica
abrange uma área aproximada de 1.103.961 Km² o que chega a ser 12,96% da área total
do território brasileiro, envolvendo toda a faixa continental atlântica-leste brasileira e se
estendendo para o interior em diferentes extensões no Sudeste e Sul do País.
Caracterizada pelas formações florestais, onde predominam as florestas ombrófilas
densas, as florestas estacionais semideciduais e mistas, incluindo restingas e manguezais
(IBGE, 2004).
Estima-se que a Mata Atlântica abriga aproximadamente 20.000 espécies vegetais
(o que corresponde a cerca de 35% das espécies existentes no Brasil), incluindo inúmeras
espécies endêmicas e em risco de extinção (MMA/Mata Atlântica, 2017). Esta riqueza é
tão significativa que chega a ser maior do que alguns continentes como na América do
Norte com 17.000 espécies e na Europa com 12.500 espécies (MMA/Mata Atlântica,
2017). No que se refere à fauna, a Mata Atlântica resguarda cerca de 934 espécies de
aves, 456 espécies de anfíbios, 311 espécies de répteis, 270 de mamíferos (PLAGLIA,

1

Dados baseados apenas nos estados abrangidos pelo Mapa de Biomas do Brasil – 1ª aproximação (IBGE,
2004), num total de 1.103.961 km2 em 15 estados. Sendo assim, o limite definido pela Lei da Mata Atlântica
não foi levado em consideração. De acordo com esta Lei no 11.428/06 e do Mapa da Área de Aplicação da
Lei no 11.428, de 2006 (IBGE, 2009), integram ainda a Mata Atlântica as disjunções vegetais conhecidas
como encraves florestais e brejos interioranos do Nordeste, totalizando assim 1.296.446 km2, em 17
estados.
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2012) e aproximadamente 350 espécies de peixes de água doce (CUNHA; GUEDES,
2013).
Diante destes dados é perceptível a grandeza da diversidade que constitui estas
florestas, sendo hoje mantidas por fatores como topografia, solos, elevado índice de
pluviosidade, e temperatura média de 20°C ao longo do ano, compondo um clima tropical
quente e úmido (Guia “Aqui tem Mata?”, SOS Mata Atlântica, 2017). Assim a Mata
Atlântica se destaca formando intensas belezas cênicas, protegendo escarpas e encostas
das serras e contribuindo para preservação e conservação do patrimônio histórico e
cultural. Além disso, as florestas também fornecem uma vasta gama de bens essenciais,
tais como madeira, comida, forragem, medicamentos e também, oportunidades para lazer,
renovação espiritual e outros serviços, como a manutenção do ciclo hidrológico (NFMA,
2013).
Devido a todos os seus atributos e sua exuberante característica, a região da Mata
Atlântica é altamente prioritária para a conservação da biodiversidade mundial
(IBAMA,2017), a mesma representa 70% do PIB brasileiro, abrigando aproximadamente
145 milhões de habitantes o que corresponde cerca de 72% do território nacional (SOS
MATA ATLÂNTICA, 2017). No entanto, mesmo diante das grandezas imensuráveis
deste bioma, a relação do colonizador com a floresta e seus recursos foi e permanece
sendo desde sua origem, de forma predatória.
A falta de percepção da importância dos benefícios ambientais proporcionados
pela cobertura florestal nativa e a valorização exclusiva da madeira em detrimento de
produtos não madeireiros, levou à supressão de enormes áreas para expansão de lavouras
e assentamentos urbanos e a adoção de práticas de exploração seletiva e exaustiva de
espécies (Dossiê Mata Atlântica, 2001).
Segundo o Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica (2017), baseado
em estudos de mapeamento das formações naturais e monitoramento do desflorestamento
utilizando como referência o Mapa da Área de Aplicação da Lei da Mata Atlântica, Lei
11.428 de 2006, detalhado pelo Decreto n° 6.660, de 21 de novembro de 2008. O total de
desflorestamento identificado na área dos 17 Estados da Mata Atlântica no período de
2015 a 2016 foi 29.075 hectares (ha), comparando a supressão da floresta nativa nos
mesmos 17 Estados mapeados no período 2014 a 2015, houve aumento de 57,7% na taxa
de desmatamento.
Diante destes resultados desfavoráveis que se tornaram expressivos com o passar
dos anos, faz se necessário e de suma importância destacar o papel das áreas protegidas,
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as quais são consideradas como núcleos fundamentais em prol da conservação da
natureza, servindo como uma estratégia de mitigação aos impactos ambientais negativos
(MESQUITA, 2014).

1.2. Reserva Particular do Patrimônio Natural (Importância e Legislação
Ambiental)

O Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC) criado pela Lei
9.985/2000 é um sistema constituído por um conjunto de Unidades de Conservação (UC),
criado com finalidade de diferencia-las quanto a forma de proteção e usos permitidos,
podendo legalmente ser instituídas pelo governo em esfera federal, estadual e municipal
(MMA/Sistema de Unidade de Conservação, 2017).
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) é uma categoria de Unidade de
Conservação (UC) prevista no SNUC, que é criada pela iniciativa de proprietários rurais,
sem perda de titularidade do imóvel. O objetivo principal desta categoria é a conservação
da diversidade biológica, fortificada por ações de proteção de recursos hídricos, manejo
de recursos naturais, desenvolvimento de pesquisas científicas, manutenção do equilíbrio
climático e ecológico, entre outros serviços ambientais (SOUZA et al., 2012).
Segundo Mesquita (2004), a criação de áreas privadas protegidas é uma estratégia
eficiente para garantir a proteção da natureza, de tal forma a resguardar determinados
locais dos impactos negativos decorrente das atividades antrópicas, sendo também uma
forma para se reverter o processo de degradação ambiental.
O estabelecimento da base legal para as propriedades particulares destinadas à
proteção ambiental no Brasil, surge em 1934 com o primeiro Código Florestal, Decreto
n° 23.793, através das denominadas ‘Florestas Protetoras’. As quais permaneciam de
posse e domínio do proprietário, se tornando inalienáveis, isto bem antes do surgimento
da legislação específica que trata das Unidades de Conservação (ICMBio, 2015).
Na Lei n°4.771/65 que instituiu o Novo Código Florestal, as florestas protetoras
foram extintas, restando a possibilidade do proprietário de floresta não-preservada gravála em caráter perpétuo, por meio de um termo assinado perante a autoridade florestal e na
averbação à margem da inscrição no Registro Público (Lei n°4.771/65, Artigo 6°).
Trinta anos depois, o Decreto Federal n°98.914/90 criou efetivamente o termo
Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN). Ou seja, 1990 é marcado como o ano
em que a denominação RPPN é inserida no escopo da Legislação Brasileira. Com o

16

desencadear da legislação, após 6 anos, o mesmo foi revogado, pelo Decreto nº1.922/96,
que determinou que as RPPN’s fossem cadastradas com perpetuidade no Registro Geral
do Imóvel, permitindo o seu reconhecimento em órgãos ambientais estaduais.
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) foi
instituído quatro anos mais tarde, a partir da Lei Federal n° 9.985/00, o qual aplica a
qualificação das RPPN como Unidades de Conservação, inseridas no contexto de uso
sustentável no Artigo nº21, no entanto, sua essência é caracterizada como UC de Proteção
Integral, devido as atividades permitidas que vão de encontro com as atividades previstas
para o grupo de proteção integral.
O SNUC estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das
unidades de conservação, no que se refere a categoria RPPN.
Neste sentido, o IBAMA como órgão executivo vinculado ao MMA, como
também parte integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), tomou
atribuição de gerenciar as UCs no período de 1990 até 2005. Logo em seguida o Governo
Federal, através do MMA com objetivo de modernizar e aperfeiçoar sua atuação, resolve
criar através Lei n° 11.516, de 28 de agosto de 2007, o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) que desde então é o órgão ambiental do
Governo Federal brasileiro responsável por propor, implementar, gerir, proteger,
fiscalizar e monitorar as unidades de conservação instituídas pela União (ICMBio, 2009).
Até o momento, 670 RPPN’s foram reconhecidas formalmente pelo ICMBio
(2017), o que totaliza uma área aproximadamente de 517.000,00 hectares. É importante
ressaltar que o Governo brasileiro está se posicionando para ampliar o número dessas
reservas. Algo interessante é que segundo Mesquita (2014), em sua Tese submetida ao
Doutorado, foram identificadas 1.232 RPPN’s reconhecidas pelos órgãos de proteção
ambiental federal, estadual e municipal, o que somam aproximadamente 700.000,00
hectares de reservas ambientais particulares, tendo predominância no Bioma Mata
Atlântica, com um total aproximado de 875 reservas particulares.

1.3. Reserva Particular do Patrimônio Natural Poranga, Angaba e Porangaba

Após a chegada ao Brasil 1950, Jürgen e Joanna Döbereiner adquiriram no ano de
1978 os dois primeiros sítios, que foram denominados sítios Poranga (39,7 ha) e Angaba
(32,2 ha). Em 1984, os mesmos foram caracterizados pelo antigo Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal (IBDF) como Refúgio Particular de Animais Nativos
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(RPAN), declarando o compromisso pela conservação da diversidade biológica muito
antes da lei de criação da categoria de RPPN (Jürgen Döbereiner 2017, relato pessoal).
Poranga e Angaba foram nomes inspirados na língua tupi, no qual “Poranga
significa bonito e Angaba significa de se ver”. Com o passar dos anos, em 1992, a
propriedade Poranga teve 34 ha categorizados como RPPN (Portaria IBAMA n° 041/92N), e a propriedade Angaba 29 ha categorizados como RPPN (Portaria IBAMA n°
041/92-N). Nesta época o estado do Rio de Janeiro abrigava somente uma RPPN “Roça
Grande” (Portaria IBAMA n° 481, de 04 de março de 1991) localizada em Rio Claro.
Em 2002, foi adquirida uma outra propriedade a qual ganhou o nome de
Porangaba (12,5 ha), sendo 9 hectares categorizados como RPPN (Portaria IBAMA
123/02).
As propriedades Poranga, Angaba e Porangaba somam um total de área
equivalente a 84,8 ha sendo 72 hectares protegidos por forma de RPPN’s caracterizadas
como um contínuo florestal de Mata Atlântica, o qual abriga uma rica diversidade de flora
e fauna, como também é uma área contemplada por lindíssimas nascentes e com isso o
proprietário mantem um perfil estreitamente conservacionista (MAGALHÃES et al.,
2012).
É interessante ressaltar que a área restante das três propriedades não enquadrada
na categoria de RPPN, resulta um total equivalente a 12,8 hectares, constituídos de
cultivos de banana, consórcio de banana com cupuaçu para fins econômicos, um pequeno
cultivo de hortaliças na modalidade da agricultura de subsistência e alguns pastos para a
criação de quatro gados sem fins comerciais (Fig.1. A-D). Ainda nesta área são
desenvolvidas atividades paisagísticas que valorizam as belezas cênicas das propriedades,
mesmo com utilização de espécies exóticas (Fig.2. A-D) (Levantamento de Campo,
2017).
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Figura 1. (A) Cultivo de banana; (B) Consórcio de banana com cupuaçu; (C) Cultivo
de hortaliças; (D) Área de pastagem da RPPN Porangaba.

Figura 2. (A) Morro do cruzeiro; (B) Vista da varanda da casa onde reside o proprietário
e sua família; (C) Caminho central da RPPN Porangaba; (D) Lago da RPPN Porangaba.
Neste paraíso tropical, com a junção das belíssimas paisagens encontradas nas
RPPN’s Poranga, Angaba e Porangaba, considerada como uma única reserva chamada
genericamente Porangaba, ainda conta com 5 (cinco) benfeitorias: (a casa onde reside o
proprietário e sua família; a casa de hospedes e possíveis alojamentos para pesquisadores
ou observadores de aves (Fig.3. A,B); a casa da sede administrativa dos pesquisadores ou
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possível gestor da RPPN; e as casas para os funcionários Sr. Josias e Sr. Gilberto (Fig.4.
A-C). Sendo todas estruturas construídas fora da área preconizada como RPPN, tendo
funcionalidade direta ou indiretamente voltadas para pesquisas científicas com foco em
conservação e preservação da natureza.

Figura 3. (A) Casa onde reside o proprietário e sua família; (B) Casa de hospedes e
possíveis alojamentos para pesquisadores ou observadores de aves.

Figura 4. (A) Casa da sede administrativa dos pesquisadores ou possível gestor da RPPN;
(B) Casa dos funcionários Sr. Josias; (C) Casa dos funcionários Sr. Gilberto.
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1.4. Gestão Ambiental em Unidade de Conservação

O planejamento estratégico da gestão ambiental de Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN) é ancorado na biologia da conservação uma vez que a bacia
hidrográfica é a unidade natural para planejar e gerenciar a conservação terrestre. Por se
tratar de uma UC, uma série de procedimentos e dispositivos devem ser pautados e
geridos obedecendo o SNUC, sendo um destes a obrigatoriedade da elaboração e
execução do Plano de Manejo (PM) das RPPNs (MMA/IBAMA, 2004).
É sabido que o planejamento está presente no cotidiano das pessoas, sendo uma
ação que vem antes de qualquer atividade orientada por passos e métodos específicos.
Como diz o parágrafo anterior, o planejamento tem foco direto em conservação da
diversidade biológica, ações estas, importantes para garantir o sucesso e o alcance dos
objetivos das UCs (MMA/IBAMA, 2004).
Segundo o MMA e o IBAMA (2004), com base no que desenvolveu Galante et
al., (2002), o planejamento de uma RPPN caracteriza-se por ser um processo contínuo,
gradativo e flexível.
“Contínuo, pois não há como agir sem planejar, ou seja, para toda a ação há um
planejamento anterior; gradativo, por se aprofundar nas decisões à medida que se aumenta
o conhecimento da área que se quer manejar; e flexível por admitir mudanças a partir de
novos conhecimentos.”
O desenvolvimento de atividades em âmbito de RPPN”s resulta de fatores como
conhecimento aprofundado do assunto e habilidades para associar, com clareza, as
motivações do proprietário e seus objetivos sobre a UC. Para uniformizar as metas é
importante priorizar as ações baseada nas diretrizes que norteiam o planejamento ao longo
do tempo, permitindo reajustes ao longo das implementações das ações, assim como,
atualizações nas propostas estipuladas de manejo estando sempre flexível quanto a
mudanças de rumos e abertos as sucessivas revisões e correções do Plano de Manejo de
uma UC (MMA/IBAMA, 2004).
É importante ressaltar que por orientação do ICMBio, o planejamento de uma
RPPN deve ser reavaliado com base no conhecimento aprofundado a cada três anos,
durante os quais, as informações necessárias devem ser levantadas fazendo com que o
planejamento seja revisto e atualizado junto ao ICMBio se necessário, especificamente
se houver alterações de áreas com impactos sobre os recursos naturais como construções
de centro de visitantes, aberturas de trilhas, aceiros, administração entre outras, de
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maneira que o proprietário trabalhe sempre com informações atualizadas (ICMBio,
2015).
Ainda segundo o ICMBio (2015), de acordo com o potencial da RPPN e seus
respectivos objetivos, o planejamento se caracteriza como a fase pós diagnóstico, na qual,
serão avaliadas as informações levantadas e a partir das mesmas, a definição do
zoneamento e os tipos de programas de manejo a serem implementados
(gestão/atividades/ação).
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2. JUSTIFICATIVA

O presente projeto justifica-se pela necessidade de elaboração de um planejamento
integrado das RPPN’s Poranga, Angaba e Porangaba, pois através deste instrumento de
gestão ambiental se torna possível fazer funcional o papel da UC na categoria de RPPN,
a qual está diretamente relacionada a preservação dos ecossistemas e/ou a
compatibilidade dos mesmos com o uso humano sustentável.
Importa ressaltar que não basta apenas à criação da Unidade de Conservação se
não houver um planejamento eficaz que norteará o caminho para alcançar os objetivos
específicos. O planejamento sem comprometimento na fase de elaboração e execução,
resultará em esforços inúteis, assim, pode-se afirmar que o planejamento é imprescindível
para a gestão e sucesso de uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (IBAMA, 2004).
As RPPN’s têm uma grande relevância para a conservação da natureza. Sabe-se
que a Mata Atlântica possui valores imensuráveis, no entanto, ainda permanece sofrendo
ameaças a sua biodiversidade. Assim, nosso patrimônio natural requer responsabilidade
quanto ao manejo, preservação e conservação, de maneira em que não comprometa as
demandas sociais e ambientais (GONÇALVES et al, 2000).
Diante de todos os argumentos já explicitados nesse trabalho fica evidente a
relevância do tema, inclusive o planejamento de UC como instrumento da gestão
ambiental, do qual contribui para o fortalecimento do conhecimento técnico científico e
o aperfeiçoamento da prática na biologia da conservação.
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3. OBJETIVOS
3.1.1. Objetivo Geral
Elaborar uma proposta de planejamento integrado para as Reservas Particulares
do Patrimônio Natural Poranga, Angaba e Porangaba.

3.1.2. Objetivos Específicos


Propor os objetivos específicos de manejo;



Determinar o zoneamento;



Elaborar os programas de manejo;
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4. MATERIAL E MÉTODOS
4.1. Área de Estudo
Este trabalho foi desenvolvido nas Reservas Particulares do Patrimônio Natural
Poranga, Angaba e Porangaba. Localizada na Estrada São Sebastião, 1200, Distrito de
Raiz da Serra, Município de Itaguaí-RJ, situada (22° 48’ 11” S e 43° 49’ 42” W), na Serra
da Calçada, Costa Verde, situada no corredor de Biodiversidade da Serra do Mar (SOS
Mata Atlântica; INPE, 2005) área de Floresta Ombrófila Densa (Figura 5).

Figura 5. Mapa de Localização das RPPN’s Poranga, Angaba e Porangaba no Município
de Itaguaí, RJ.
Os somatórios dos três imóveis rurais Poranga, Angaba e Porangaba possuem uma
área total de 84,8 ha, onde 72 ha estão instituídos como categoria de RPPN, restando 12,8
hectares de propriedade rural, sendo da seguinte forma: imóvel Poranga (39,7 ha sendo
34 ha RPPN), imóvel Angaba 32,2 ha sendo 29 ha RPPN e imóvel Porangaba 12,7 ha
sendo 9 ha RPPN) (Figura 6).
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Figura 6. Mapa de Caracterização das RPPN's Poranga, Angaba e Porangaba.
Os limites das propriedades rurais e das suas respectivas reservas formam toda
uma microbacia hidrográfica sem denominação formal. As RPPN’s são constituídas de
quatro nascentes que atravessam o interior das reservas, desaguando no córrego São
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Santo Inácio (Figura 7). Segundo SERLA, 2008, Apud, GANDRA, 2008, esta área faz
parte integralmente da Região Hidrográfica do Rio Guandu (RH II) do Estado do Rio de
Janeiro.

Figura 7. Microbacia Hidrográfica formada pelos limites das Propriedades Rurais e
respectivas RPPN's, em âmbito da Região Hidrográfica do Rio Guandu - RJ.
A área das respectivas RPPN’s apresentam vegetação em diferentes estágios de
regeneração, no entanto a vegetação pode ser classificada como Floresta Ombrófila Densa
Sub-montana (VELOSO et al., 1991).
As áreas mais preservadas das RPPN’s se encontram nas regiões de maior
elevação, especialmente acima dos 300 m altitudes com terrenos declivosos e bastante
acentuados, os quais, são constituídos por uma elevada riqueza de espécies arbóreas, isso
comparando a outras áreas de estudos no Estado do Rio de Janeiro. As famílias com
maiores representatividades são: Fabaceae, Myrtaceae, Moraceae, Meliaceae, Rubiaceae
e Lauraceae (GANDRA, 2008), (Fig.8. A, B).
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Figura 8. Exemplares de espécies arbóreas registrada na RPPN Porangaba. (A)
Caesalpinia ferrea Mart.ex Tul.var.leiostachya Benth. (B) Cedrela fissilis Veloso.
De acordo com Valcarcel e D’Altério (1998), seguindo a classificação de Köppen,
o clima da região é caracterizado como AW (tropical chuvoso com inverno seco) e o
índice de pluviosidade da região é de 1224 mm/ano (MARA, 1992).
As RPPN’s também abrigam uma rica diversidade de fauna, tendo registrados um
total de 179 vertebrados, sendo 38 espécies de mamíferos, 111 espécies de aves, 20
espécies de répteis e 10 espécies de anfíbios, permitindo concluir que as reservas
apresentam grande potencial biológico e de expressiva riqueza de espécies
(MAGALHÃES et al., 2012). Exemplos de espécies registradas na RPPN Porangaba e
no seu entorno (Fig. 9. A, B); (Fig. 10. A, B); (Fig. 11. A, B); (Fig. 12. A, B).
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Figura 9. (A) Didelphis aurita por meio de câmera Trap. (B) Registro animal focal de
Coendu sp. em busca ativa. Foto: Fernando Matias.

Figura 10. (A) Registro de araponga (Oxyruncus cristatus). (B) Registro de surucuá
(Trogon rufus) em final de tarde na RPPN Porangaba. Foto: Fernando Matias.
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Figura 11. (A) Colubridae depositado em coleção particular/RPPN Porangaba. (B)
Exemplar de Bothrops jararacuçu depositado em coleção particular/RPPN Porangaba.
Foto: Fernando Matias.

Figura 12. (A) Registro de Chaunus sp. no interior da RPPN. (B) Hypsiboas faber
registrada durante incursão de campo. Foto: Fernando Matias.
Neste sentido, as RPPN”s configuram uma área imprescindível para
conectividade faunística sendo prioritária à conservação da diversidade biológica no
contexto do Mosaico Central Fluminense.

4.2. Metodologia
Por serem três RPPN’s contíguas e pertencentes ao mesmo proprietário, para a
realização deste trabalho considerou-se como se fosse uma única reserva particular
denominada genericamente de Porangaba. Dessa forma, os objetivos específicos de
manejo, o zoneamento e os programas de manejo, dos quais resultam na conclusão do
planejamento, foram geridos de maneira a atender as três reservas de forma integrada.
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Para alcançar os respectivos objetivos deste trabalho foram realizadas pesquisas
bibliográficas, visitações em campo e feito uso de sistema de informações geográficas
(Software de Geoprocessamento (ArcGIS 10.5)), onde se tornou possível direcionar o
planejamento de forma a atender os objetivos do proprietário e atender o que preconiza a
legislação junto ao órgão ambiental competente.

4.2.1. Objetivos Específicos de Manejo da RPPN Porangaba.

No que se refere aos objetivos específicos de manejo teve-se como base de
estudos, o “Roteiro Metodológico para Elaboração de Plano de Manejo para RPPN”
(ICMBio, 2015), que orienta sobre os critérios e métodos a serem utilizados para a
determinação dos objetivos específicos de manejo em RPPN’s.
Sendo assim, foi feito um levantamento junto ao proprietário para saber os seus
desejos com a UC e posteriormente levantamentos bibliográficos de dados do diagnóstico
já realizado por Magalhães et al., (2012), na busca pela elaboração e aprovação do Plano
de Manejo da RPPN junto ao órgão executivo ICMBio.

4.2.2. Zoneamento da RPPN Porangaba.

Para alcançar melhores resultados no manejo da RPPN Porangaba e obedecer ao
que preconiza a Lei nº 9.985/2000, utilizou-se a técnica de zoneamento que pode ser
caracterizada como uma ferramenta de planejamento espacial que permite estabelecer
usos diferenciais para cada espaço, de acordo com suas potencialidades, características
locais e objetivos de manejo (ICMBio, 2015).
Para a determinação do zoneamento da RPPN Porangaba, também se obteve como
base de estudos o “Roteiro Metodológico para Elaboração de Plano de Manejo para
RPPN” (ICMBio, 2015) e (IBAMA, 2004), ambos definem o conceito de zoneamento e
orientam quanto a sua finalidade. Assim, junto ao levantamento de campo com receptor
GPS L1 L2 RTK HIPer V, utilizando a projeção horizontal (Datum) SIRGAS 2000,
UTM, fuso 23 Sul, foram elaborados os mapas da RPPN Poranga e seu respectivo
zoneamento. (Fig. 13. A, B).
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Figura 13. (A, B) Coleta com receptor GPS L1 L2 RTK HIPer V de coordenadas
geográficas para elaboração dos mapas da RPPN Porangaba.
Conforme os seus respectivos objetivos desejados pelo proprietário e as
características da RPPN Porangaba resultante do diagnóstico de Magalhães et al., (2012),
adotou-se as seguintes Zonas: (A) Zona Silvestre, (B) Zona de Proteção, (C) Zona de
Recuperação, (D) Zona de Visitação e (E) Zona de Administração.

4.2.3. Programas de Manejo da RPPN Porangaba.

Com base em levantamentos bibliográficos a título de modelo estruturais de
programas de manejo em RPPN’s e unido das orientações do “Roteiro Metodológico para
Elaboração de Plano de Manejo para RPPN” (ICMBio, 2015), os programas de manejo
foram constituídos de detalhamento das ações e atividades que estão sendo executadas ou
de ações previstas a serem desenvolvidas na RPPN Porangaba, composta de acordo com
as áreas temáticas e fielmente vinculadas aos objetivos específicos de manejo e ao
zoneamento da área, sobre tudo nas aspirações do proprietário quanto ao futuro da
reserva.
Assim, os programas de manejo da RPPN Porangaba foram constituídos de
maneira resumida em forma de tabela composto pela seguinte estrutura:
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● Título (nome do programa);
● Objetivos;
●

Atividade proposta (como se pretende fazer);

●

Cronograma de execução a ser realizado (período de quando se pretende
realizar – semestre e ano);

● Orçamento previsto;
● Necessidade ou não de um projeto específico (sim ou não);
● Fonte do recurso (próprio ou parceria);
● Infraestruturas previstas (se for o caso);
● Normas de Manejo; e
● Resultados esperados.

Importa ressaltar que os programas de manejo são as principais ferramentas de
gestão das RPPN’s, as quais dependem imprescindivelmente da sua eficiência para o
alcance dos seus objetivos e respectivamente o sucesso da UC.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
5.1. Objetivos Específicos de Manejo da RPPN Porangaba.
Com base nos desejos do proprietário e diante das características locais, afirmada
pelo diagnóstico realizado por Magalhães et al., (2012), os objetivos específicos de
manejo para RPPN Porangaba foram:
(1) Preservar área peculiar do ecossistema Floresta Ombrófila Densa;
(2) Preservar as nascentes da RPPN Porangaba, bem como a Fauna e Flora
associadas;
(3) Apoiar a formação de corredores ecológicos com as matas do Ribeirão das
Lajes, APA do Rio Guandu, APA do Alto Piraí e Parque Estadual do
Cunhambebe, até a sua inserção no Mosaico Bocaina;
(4) Recuperar formações florestais originais;
(5) Viabilizar atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento
ambiental sobre o bioma Mata Atlântica;
(6) Desenvolver atividades turísticas de mínimo impacto ambiental; e
(7) Disseminar a educação ambiental.
Os objetivos específicos determinados nesta proposta de planejamento, segue os
mesmos objetivos do Plano de Manejo elaborado por Magalhães et al., (2012), porém um
pouco mais específico quanto as atividades desejadas pelo proprietário. Essa proposta
permite o desenvolvimento de atividades turísticas e educativas como objetivos
específicos da RPPN Porangaba.

5.2. Zoneamento da RPPN Porangaba.
Para este trabalho, conforme seus objetivos e usos permitidos para categoria de
RPPN, foi feito um zoneamento integrado para RPPN Porangaba, do qual foram
determinadas cinco zonas de manejo (Figura 14).
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Figura 14. Mapa de zoneamento integrado das RPPN'S Poranga, Angaba e Porangaba.

Figura SEQ Figura \* ARABIC 14. Mapa de zoneamento integrado das RPPN'S Angaba,
Poranga e Porangaba.
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5.2.1. Zona Silvestre.

Constituída por áreas inalteradas com objetivo de conservação da biodiversidade,
na Zona Silvestre é permitido pesquisas científicas, estudos, monitoramentos, proteção e
fiscalização, além de infraestrutura voltadas à proteção e fiscalização (MMA/IBAMA,
2004).
No que ser refere a RPPN Porangaba, a Zona Silvestre abrange uma área de
aproximadamente de 31,4 ha, localizada na região norte da reserva, representada por uma
vegetação de estágio avançado de sucessão e uma área de encostas que protege a porção
mais alta da reserva e duas respectivas nascentes, sendo a cabeceira da microbacia
(GANDRA, 2008).
Teve-se como critérios para delimitação desta zona a vegetação em estágio
avançado de conservação, as nascentes e a declividade da área baseado nas curvas de
nível, com cotas entre 300 m a 600 m, que de certa forma dificulta o acesso de pessoas e
propicia um ambiente favorável para a ocorrência do ciclo ecológico, assim como dos
animais silvestres.
Portanto, esta área deve ser destinada essencialmente à conservação da
biodiversidade permitindo exclusivamente a manutenção natural dos processos
ecológicos.
Comparado com o planejamento anterior feito por Magalhães et al., (2012), esta
Zona cobria 23,45 ha e agora abrange aproximadamente 31,4 ha permitindo maior espaço
para a preservação e desenvolvimento dos processos naturais ecológicos. Neste caso a
finalidade do planejamento nesta Zona não se modificou.

5.2.2. Zona de Proteção.

Zona de Proteção é a porção da área da RPPN que sofreram ou não alguma
intervenção antrópica, da qual é permitida atividades de proteção e pesquisa científica,
assim como infraestrutura destinada às atividades de proteção, fiscalização,
monitoramento e pesquisa científica, como por exemplo, postos de guaritas, trilhas de
fiscalização, torres de observação, entre outras (ICMBio, 2015).
A Zona de Proteção da RPPN Porangaba corresponde a uma área aproximada de
37,4 ha, localizada na porção média e baixa da reserva, dotada de uma vegetação
enquadrada em todos os estágios de sucessão ecológica (inicial, médio e avançado)
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(GANDRA, 2008). Esta área de zoneamento abrange duas nascentes e circunda as Zonas
de Recuperação, Visitação e Administração (Figura 14).
Foi delimitada de forma estratégica levando em consideração o levantamento
florístico e fitossociológico feito por Gandra (2008), que relaciona a riqueza de espécies
arbóreas com o relevo da área, afirmando o caso de maior riqueza de espécies das famílias
Fabaceae e Myrtaceae em âmbito da RPPN Porangaba.
Para preservar tal riqueza e seus recursos associados, sua localização dentro da
propriedade rural tem finalidades de proteger a Zona Silvestre deixando-a mais reservada
e contribuir para regeneração das áreas determinadas como Zona de Recuperação.
Outro fator que orientou para a delimitação e o posicionamento desta área foram
alguns registros fotográficos de ações de caçadores, como acampamentos, armadilhas,
extração ilegal de palmitos entre outras (Fig. 15. A, B).

Figura 15. (A, B) Registros de armadilhas na área definida como Zona de Proteção da
RPPN Porangaba.
Comparando com o planejamento anterior feito por Magalhães et al., (2012), esta
Zona que antes cobria 23,45 ha com o mesmo tamanho da Zona Silvestre, hoje cobre 37,4
ha e permite através de mais uma trilha criada, o desenvolvimento de pesquisas científicas
e maior abrangência de proteção a RPPN Porangaba. No entanto, segue com o mesmo
propósito que o planejamento anterior.

5.2.3. Zona de Recuperação.

A Zona de Recuperação pode ser entendida como aquela área da RPPN onde
ocorre ou ocorreu alguma degradação ambiental, sendo necessárias intervenções que
visem à recuperação da mesma. É permitido infraestruturas voltadas para recuperação
ambiental, como por exemplo, viveiros de mudas, galpão, sementeiras e outros
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equipamentos e infraestrutura necessários para recuperação da área. Seu principal uso
está relacionado diretamente com a recuperação de áreas degradadas e visitação com
finalidade educacional (ICMBio, 2015).
No que diz respeito a RPPN Porangaba, as áreas equivalentes a Zona de
Recuperação possuem um total aproximado de 2,9 ha, essas áreas correspondem aos
bananais e pastagens que se encontram dentro da área averbada como RPPN (Figura 14).
Esta Zona foi delimitada com base em registros de áreas que apresentam
degradação ambiental como erosões, e também áreas de pastagens e produção agrícolas
dentro da área como RPPN (Figura 16).

Figura 16. Cultivo de bananas dentro da área averbada como RPPN.
Em uma análise comparativa do planejamento anterior elaborado por Magalhães
et al., (2012), a Zona de Recuperação somava um total de 5,2 ha, com a proposta atual, a
área reduz para 2,9 ha. Isso se justifica pelo ganho de área de 12,8 ha sem estar averbada
como RPPN, pois no planejamento anterior ocorreu um erro de sobreposição da
propriedade Poranga e Angaba o que impossibilitou sua aprovação junto ao ICMBio.
No entanto, a delimitação desta Zona segue parcialmente os mesmos critérios
justificados anteriormente com a ideia de incluir algumas áreas de pastagens e de bananais
como Zona de Recuperação, parcialmente porque no planejamento feito por Magalhães
et al., (2012), não existe clareza sobre os critérios relevantes para justificar os
posicionamentos e as respectivas delimitações das Zonas.
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5.2.4. Zona de Visitação.

A Zona de Visitação são áreas da RPPN que apresentam atrativos naturais,
culturais ou outros atributos que justifiquem atividades de visitação. Nesta Zona são
permitidas o desenvolvimento de práticas em educação ambiental, turismo científico,
turismo de observação, ecoturismo, recreação em contato com os recursos naturais, além
de pesquisa científica.
Nesta área são permitidas infraestruturas destinadas às atividades de visitação, e
se necessário, destinadas a gestão da reserva, como por exemplo, trilhas, mirante,
acampamentos, lanchonetes, pousadas, alojamentos entre outras (ICMBio, 2015).
Importa ressaltar que todas as atividades permitidas em âmbito desta Zona, deve
seguir rigorosamente os critérios de mínimo impacto ambiental possível, garantindo
segurança e proteção aos indivíduos envolvidos e ao meio ambiente.
Na RPPN Porangaba a Zona de Visitação corresponde algumas áreas do entorno
das cinco trilhas existentes com 10 metros de largura para cada lado da trilha, além da
área do Morro do Cruzeiro, que totalizam uma área aproximada de 0,8 ha ao todo (Figura
14).
O Morro do Cruzeiro é localizado na porção Sul da RPPN Porangaba, sendo
indicado atividades de observação de pássaros, recreação, apreciação da beleza cênica até
interpretação ambiental, tendo em vista que o local proporciona uma visão ampla do
relevo do município de Itaguaí e por outro ângulo uma visão geral da área total da RPPN
Porangaba.
Anteriormente esta Zona possuía uma área total de 5,5 ha ao todo, nesta proposta
atual a Zona de Visitação tem uma área total de 0,8 ha constituída por trilhas mais a área
do Morro do Cruzeiro (Figura 14).
Tal redução de área tem relação direta com os usos permitidos nas Zonas e suas
respectivas trilhas, pois o plano elaborado por Magalhães et al., (2012), não obedece às
limitações de atividades para cada Zona, permitindo visitação comum a Zona Silvestre e
Zona de Proteção, sendo contra as normas estabelecidas no “Roteiro Metodológico para
Elaboração de Plano de Manejo para RPPN” (ICMBio, 2015).
Os critérios utilizados para demarcação desta zona, foram os atrativos naturais,
pontos importantes para o desenvolvimento de atividade de educação ambiental, locais
de fácil acesso e distantes das Zonas que requerem maiores cuidados quanto aos seus
usos.
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5.2.5. Zona de Administração.

A Zona de Administração são áreas destinadas à infraestrutura administrativa da
RPPN, sendo permitidas atividades e estruturas administrativas, como por exemplo,
escritório, almoxarifados, oficina de serviços, torre de telefone, casa do proprietário entre
outras benfeitorias (ICMBio, 2015).
No caso da RPPN Porangaba, a Zona Administrativa fica localizada na porção sul
da reserva, e ocupa uma área aproximada de 6 ha, permitindo infraestrutura voltada as
atividades administrativas e pesquisa científica.
Esta Zona está localizada na área da propriedade rural, ou seja, área não averbada
como RPPN, constituída de infraestruturas já existente, como benfeitorias e estradas
(Figura 14).
As Estruturas são: a casa do pesquisador ou do gestor da RPPN Porangaba, que
poderá servir como sede administrativa; a casa de hóspedes, que poderá servir como
hospedagem para pesquisadores ou observadores de pássaros; e as duas casas dos
funcionários que serviram como base de proteção da RPPN Porangaba. Além da estrada
que liga a propriedade e suas respectivas benfeitorias.
Os critérios que orientaram a localização da Zona de Administração foi o local
com grande facilidade de acesso, as benfeitorias já instaladas e a concentração de
atividades diárias, local com forte interferência antrópica.
Um dos fatores relevantes que diferenciam este planejamento com o anterior é que
a casa sede do proprietário não está destinada para administração da RPPN Porangaba,
tendo em vista que a casa do pesquisador já cumpre tais necessidades de infraestrutura
administrativa.
Esta Zona tinha uma área de 2,6 ha e de forma equivocada estava localizada dentro
da área averbada como RPPN. Já neste planejamento proposto a Zona de Administração
possui uma área aproximada de 6 ha e está posicionada parcialmente no mesmo local que
Magalhães et al., (2012), havia determinado, porém agora não enquadrada como área de
RPPN.
Com isso, foi possível legalizar a produção agrícola já existente na propriedade
rural e criar mais uma forma de angariar recursos para auxiliar na conservação e
preservação da RPPN Porangaba. Criou-se através desta proposta uma unidade com
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potencial de se tornar referência no que diz respeito a categoria de RPPN’s, onde a
conservação da natureza caminha aliado a produção agrícola.
Segundo Henry-Silva, (2005), para mitigar os impactos ambientais deve-se obter
uma nova postura quanto a utilização das florestas, pois antes de serem exploradas é
preciso levar em consideração o seu potencial quanto a produção de madeira, proteção da
vida selvagem e outros usos. Neste sentido o autor afirma que:
“Áreas impróprias para uma agricultura sustentável não
deveriam ser desmatadas para o cultivo e para a criação de gado,
mas preservadas para proteção dos cursos d'água, produção
sustentável de bens oriundos da floresta, conservação de espécies
e ecoturismo”.
Com esse planejamento espacial composto por zonas, é possível estreitar a visão
e facilitar o planejamento da RPPN Porangaba, garantindo sua eficiência e o
melhoramento contínuo de manejo em cada espaço da reserva, destacando a peculiaridade
de cada área como as áreas de preservação permanente, áreas com alta declividade, áreas
mais preservadas, áreas com atributos paisagísticos e áreas degradadas que precisam ser
recuperadas.
Assim, para auxiliar a gestão da RPPN Porangaba também foram elaborados os
mapas de altimetria, declividade e área de preservação permanente (APÊNDICE I, II, III).

5.3. Programas de Manejo da RPPN Porangaba.
Os programas de manejo determinados para este planejamento integrado da RPPN
Porangaba são: (1) Programa de Administração; (2) Programa de Sustentabilidade; (3)
Programa de Estudos e Pesquisas; (4) Programa de Proteção e Fiscalização; e (5)
Programa de Visitação.
Comparado ao plano de manejo elaborado por Magalhães et al., (2012), a
quantidade de programas foi reduzida e estruturado de maneira distintas, no entanto com
alguns objetivos e atividades semelhantes.
A modificação nas estruturas dos programas foram resultados do que orienta o
“Roteiro Metodológico para Elaboração de Plano de Manejo para RPPN” (ICMBio,
2015), que simplifica os programas sem perder a consistência e finalidade dos mesmos.
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5.3.1. Programa de Administração.

Este programa é voltado diretamente para a organização administrativa da RPPN
Porangaba, quanto as atividades relacionadas a gestão geral da propriedade rural, tendo
em vista que a área determinada como zona administrativa se encontra fora da área
averbada como RPPN. São considerados também, as atividades referentes as instalações
de infraestruturas e manutenção das benfeitorias, bem como da aquisição de novos
equipamentos necessários para o atendimento dos respectivos programas de manejos da
reserva (Tabela 1).

Tabela 1: Programa de Administração.
PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO
Objetivos:
✓ Gerar diretrizes que garantam o funcionamento da RPPN Porangaba, diante de
normas e atividades administrativas;
✓ Adaptar a gestão administrativa atual às necessidades de manejo da RPPN;
✓ Atualizar a rotina de manutenção das atividades pré-existentes, de trilhas, áreas
de uso direto e indireto, infraestrutura existentes e novas instalações, bem como
o acompanhamento das mesmas e da aquisição de equipamentos;
✓ Viabilizar a captação de recursos financeiros para RPPN Porangaba;
✓ Capacitar funcionários e outros prestadores de serviços para atuação em âmbito
da RPPN.

N°

Atividades

Designar
pessoa
responsável
pela
1
gestão
da
RPPN
Porangaba.
Formar uma equipe
técnica e delegar
2 funções para execução
das atividades proposta
neste plano.
Criar
normas
administrativas
3
específicas para RPPN
Porangaba.

Cronograma Orçamento
de Execução Previsto
(Ano)
(R$)

Projeto
Específico
(Sim ou
Não)

Fonte do
Recursos
(Próprio ou
Parceria)

2018

108.000,00

Não

Próprio

2018

48.000,00

Não

Parceria

Sim

Próprio
ou
Parceria

2018

1.000,00
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4

5

6

7

8

9

10

Capacitar as pessoas
que trabalham na
RPPN e disseminar
práticas de consciência
ambiental.
Implantar
procedimentos
e
rotinas de serviços
administrativos,
visando sempre os
objetivos específicos
de manejo da RPPN
Porangaba.
Implantar um sistema
de acompanhamento
das atividades e dos
profissionais
que
trabalham na RPPN
Poranga.
Estabelecer
uma
contabilidade
financeira, destacando
as despesas da RPPN
Poragaba.
Aprovar o Plano de
Manejo
junto
ao
ICMBio, pós suas
readequações.
Realizar manutenção
preventiva
de
infraestrutura
e
orientar
novas
instalações,
se
necessário.
Divulgar a RPPN
Porangaba para o
público em geral,
especialmente
para
comunidade local.

Elaborar estratégias de
financiamentos de
11
projetos para RPPN
Porangaba.
VALOR TOTAL

2018

10.000,00

Sim

Parceria

2018

5.000,00

Não

Próprio

2018

5.000,00

Não

Próprio

2018

3.000,00

Não

Próprio

2018, 2019

2.000,00

Sim

Próprio

2018-2022

10.000,00

Não

Próprio
ou
Parceria

2018-2022

1.000,00

Não

Parceria

2018-2022

2.000,00

Sim

Próprio

204.000,00
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Normas de Manejo
✓ O gestor da RPPN deverá ser responsável pela organização e execução de todas
as atividades previstas de gestão, manejo, manutenção e pesquisas, estando
subordinado ao proprietário;
✓ A administração deverá optar por ações de uso sustentável e atividades que
minimizem os impactos ambientais, além de obter transparência econômica e
melhoramento contínuo;
✓ Todas as pessoas que trabalham ou que venham a ser contratadas para serviços
específicos ou gerais na RPPN Porangaba, deverão estar familiarizadas com as
normas administrativas da reserva;
✓ Deverão ser implementadas e adotadas estratégias de redução do consumo de
água e energia, assim como a coleta seletiva para os resíduos sólidos;
✓ As manutenções, construções e instalações de infraestruturas devem ser
orientada para redução máxima de impacto ambiental;
✓ As atividades poderão ser realizadas com apoio de parcerias privadas ou
públicas.
Resultados Esperados:
 Um setor administrativo transparente e eficiente;
 Pessoas que trabalham na RPPN Porangaba devidamente capacitadas;
 Rotinas de serviço estabelecidas;
 Sistema de acompanhamento das atividades implantado e funcionando
regularmente;
 Sistema de sinalização implantado;
 Implantação e manutenção regular da infraestrutura e equipamentos;
 Documentação organizada e orçamentos anuais elaborados;
 Fortalecimento institucional da RPPN Porangaba através de parcerias com
universidades, empresas, ONG’s, etc;
Objetivos conservacionistas atrelados aos econômicos.

5.3.2. Programa de Sustentabilidade.

O programa de Sustentabilidade busca garantir a funcionalidade da RPPN através
de estratégias de captação de recursos, por ofertas promocionais, parcerias e serviços
ambientais, seguindo o que preconiza o Art. 33 da Lei Federal 9.985/2000 (Tabela 2).
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Tabela 2: Programa de Sustentabilidade.
PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE
Objetivos:
✓ Obter receita através de cobrança de contribuição financeira pré-estabelecida
para visitantes e instituições de pesquisa;
✓ Adquirir receitas através de fundos e fontes de financiamentos;
✓ Elaborar orçamento anual com previsão de gastos para manutenção da RPPN.

N°

Cronograma Orçamento
de Execução Previsto
(Ano)
(R$)

Atividades

Projeto
Específico
(Sim ou
Não)

Fonte do
Recursos
(Próprio ou
Parceria)

Elaborar e manter
atualizada uma lista de
que
1 financiadores
apoiam projetos e ações
em RPPN;

2019-2022

0,00

Não

Próprio

Participar de editais
através de projetos.

2019-2022

250.000,00

Sim

Parceria

Viabilizar parceria com
universidades buscando
3 agência de fomento,
como CNPq, CAPES,
FAPERJ etc.

2019-2022

15.000,00

Sim

Parceria

Elaborar o orçamento
anual
prevendo
4
despesas
para
as
demandas da RPPN.

2019-2022

0,00

Não

Próprio

manutenção,

fiscalização,

2

VALOR TOTAL

265.000,00

Normas de Manejo
✓ O

orçamento

deverá

incluir

custos

com

monitoramento, comunicação e demais despesas associadas, sendo atualizado
anualmente.
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Resultados Esperados:
 Sustentar a RPPN Porangaba com apoio de financiamentos externos;
 Garantir a permanência de atividades de manejo e manutenção da RPPN;
 Resguardar e proteger a RPPN Porangaba e seus serviços associados.

Observação:
✓ No que se refere a busca por receitas através de fundos e financiamentos, está

disponível neste trabalho uma lista de órgãos, instituições entre outros
financiadores de projetos em RPPN’s. (ANEXO I).

5.3.3. Programa de Estudos e Pesquisas.

Este programa visa o desenvolvimento de pesquisas científicas de todas as áreas
profissionais em âmbito da RPPN Porangaba (Tabela 3), de forma a contribuir para o
entendimento mais aprofundado sobre a reserva e assim fortalece a cadeia científica
permitindo novas descobertas.

Tabela 3: Programa de Estudos e Pesquisas.
PROGRAMA DE ESTUDOS E PESQUISAS
Objetivos:
✓ Fomentar atividades de pesquisa científica na RPPN que visam contribuir para
o aprimoramento do planejamento proposto;
✓ Incentivar atividades de pesquisa científica básica;
✓ Apoiar a produção científica e sua divulgação dos dados em revistas e
participação em congressos;
✓ Criar um espaço de disseminação do conhecimento científico associando
atividades teóricas e práticas.
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N°

Atividades

Realizar estudos sobre
1 a flora e fauna da
RPPN.
Realizar estudos sobre
2 espécies ameaçadas de
extinção.

Projeto
Cronograma Orçamento
Específico
de Execução Previsto
(Sim ou
(Ano)
(R$)
Não)

Fonte do
Recursos
(Próprio ou
Parceria)

2018-2022

30.000,00

Sim

Parceria

2018-2022

30.000,00

Sim

Parceria

Criar e manter um
banco
de
dados
atualizado contendo as
3 pesquisas já realizadas
e as que se encontram
em andamento na área
da RPPN Porangaba.

2019-2022

10.000,00

Sim

Parceria

Divulgar a RPPN
4 Porangaba como área
de estudos.

2018-2022

5.000,00

Não

Próprio
ou
Parceria

2020-2022

5.000,00

Sim

Parceria

Oferecer cursos de
5 curta duração, oficinas
e workshop.
VALOR TOTAL

80.000,00

Normas de Manejo
✓ Solicitar permissão para realização de pesquisa científica na RPPN ao ICMBio,
conforme as normas e procedimentos definido pelo mesmo;
✓ Todos os pesquisadores que desejam ou que já realizam atividades de pesquisa
científica na RPPN Porangaba deve apresentar licenças ambientais necessárias;
✓ O pesquisador não poderá realizar atividade de pesquisa sem antes apresentar o
projeto e obter a autorização assinada pelo gestor ou proprietário da RPPN
Porangaba;
✓ O responsável pela pesquisa deve assinar um termo de compromisso e de
responsabilidades quanto a sua conduta e por qualquer risco de acidentes em
âmbito da RPPN Porangaba.
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Resultados Esperados:
 Pesquisas e estudos sobre a conservação da biodiversidade em âmbito da RPPN;
 Estudos sobre elementos das paisagens analisados;
 Queimadas mapeadas e monitoradas;
 Manejo adequados dos recursos naturais;
 Análise do potencial da área para solturas de animais silvestres;
 Estudos sobre áreas degradadas e respectivas alternativas de recuperação;
 Estudos sobre possibilidades de turismo sustentáveis entre outras pesquisas a
favor do desenvolvimento sustentável.
Observação:
✓ Importa ressaltar que na RPPN Porangaba desde sua criação já ocorreram e
permanece ocorrendo pesquisas científicas, como por exemplo um levantamento
de espécies arbóreas feito por Gandra, 2008 (ANEXO II), um levantamento de
Mamíferos e Répteis feito por Magalhães et al., (2012) (ANEXO III e IV), e um
levantamento de avifauna conduzido pelo pesquisador Dr. Helmut Sick em 1993
(ANEXO V). Assim como, atualmente a tese de mestrado do biólogo Lucas de
Assis Silva Andrade (Predação de ninhos de aves em fragmentos da mata
atlântica: comparação entre borda e interior de floresta).

5.3.4. Programa de Proteção e Fiscalização.

O programa de Proteção e Fiscalização visa principalmente a segurança para a
RPPN Porangaba, aos indivíduos que nela habitam e os serviços associados que a mesma
proporciona, assim as atividades são voltadas para meios e métodos que possam garantir
a proteção e fiscalização deste patrimônio natural (Tabela 4).
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Tabela 4: Programa de Proteção e Fiscalização.
PROGRAMA DE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Objetivos:
✓ Garantir a proteção da RPPN Porangaba através do fortalecimento da educação
e cultura ambiental nas comunidades próximas e nas escolas;
✓ Proteger os recursos naturais e as instalações existentes da RPPN;
✓ Fiscalizar a área da RPPN desde seus limites, principalmente quanto ao trânsito
de pessoas na via principal da reserva.

N°

Cronograma Orçamento
de Execução Previsto
(Ano)
(R$)

Atividades

Desenvolver atividades
culturais
e
de
conscientização
1
ambiental
nas
comunidades locais e nas
escolas.
Fixar placas reguladoras
e indicativas nos limites e
2
caminho de acesso para
RPPN Porangaba;

2019

20.000,00

Projeto
Específico
(Sim ou
Não)

Fonte do
Recursos
(Próprio
ou
Parceria)

Sim

Parceria

2019

15.000,00

Não

Próprio
ou
Parceira

Manter as porteiras e
cercas em bons estados.

2019-2022

3.000,00

Não

Próprio
ou
Parceria

Buscar parcerias com os
órgãos ambientais de
4
proteção e fiscalização
ambiental.

2018-2022

100.000,00

Sim

Parceria

5 Coibir a caça e pesca.

2018-2022

0,00

Não

3

6

Impedir a supressão da
vegetação.

2018-2022

0,00

Não

7

Prevenir e combater a
incêndios florestais.

2018-2022

0,00

Não

Próprio
ou
Parceria
Próprio
ou
Parceria
Próprio
ou
Parceria

VALOR TOTAL 138.000,00
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Normas de Manejo
✓ Só será permitida a entrada na RPPN Porangaba pessoas que estejam autorizadas
pelo proprietário ou gestor da UC;
✓ As rondas de fiscalização ocorreram em âmbito da RPPN Porangaba, tendo
acesso aos limites pelas trilhas existentes;
✓ Todas as construções necessárias para proteção e fiscalização devem ser
consultadas ao órgão ambiental competente e utilizar formas de minimizar ao
máximo impactos negativos.
Resultados Esperados:
 Projetos educacionais voltados para conscientização ambiental e valoração da
cultura local em funcionamento;
 Parcerias estabelecidas com instituição para fins de proteção e fiscalização;
 Rondas periódicas de fiscalização e proteção estabelecidas;
 Aceiros implantados.

5.3.5. Programa de Visitação.

O Programa de Visitação corresponde as atividades turísticas que são oferecidas
ou que venham ser proposta ao longo do tempo, neste programa o público alvo são os
visitantes, chamando atenção para as infraestruturas de recepção, maior abrangência e
variedades de atividades de lazer, além dos atrativos das paisagens que despertam a
interpretação ambiental e por fim, pode ser fonte de conhecimento e cultura ambiental
(Tabela 5).

Tabela 5: Programa de Visitação.
PROGRAMA DE VISITAÇÃO
Objetivos:
✓ Gerenciar as atividades de uso público na RPPN Poraganba, desde de sua oferta
de lazer até o fluxo de impactos ambientais proporcionados pelas ações de
visitações;
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✓ Criar roteiros e pontos específicos para observação de aves dentro da RPPN
Porangaba;
✓ Utilizar a infraestrutura já existente para atividade de turismo sustentável;
✓ Disseminar a educação ambiental através de oportunidades de educação e
interpretação ambiental;
Projeto
Fonte do
Específico
Recursos
(Sim ou
(Próprio ou
Não)
Parceria)

Cronograma
de Execução
(Ano)

Orçamento
Previsto
(R$)

Instalar
placas
indicativas,
informativas
e
1
interpretativas ao longo
dos
percursos
de
visitações.

2019-2020

20.000,00

Sim

Parceria

Implementação
e
2 manutenção periódicas
das trilhas.

2018-2022

30.000,00

Sim

Parceria

Instalações de pontos
de descansos para
3
visitantes (bancos e
mesas rústicos.

2019-2022

5.000,00

Sim

Parceria

N°

Atividades

Determinar áreas de
4 piquenique dentro da
zona de visitação.

2019-2022

0,00

Sim

Parceria

Elaborar plano de
5 manutenção dos pontos
de atividades turísticas.

2019

2.000,00

Não

Próprio
ou
Parceria

Não

Próprio
ou
Parceria

Não

Próprio
ou
Parceria

Não

Próprio
ou
Parceria

Construir mirantes em
6
pontos estratégicos.
Realizar palestras aos
7
visitantes.
Realizar trilhas de
visitação com punho
8
em
interpretação
ambiental.

2020

2018-2022

2018-2022

30.000,00

5.000,00

5.000,00
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Oferecer pacotes de
hospedagem
e
8
atividades
de
ecoturismo.
VALOR TOTAL

2018-2022

5.000,00

Não

Próprio
ou
Parceria

102.000,00

Normas de Manejo
✓ Os funcionários ou equipe técnica responsável deverão orientar os visitantes
sobre as normas da RPPN, sobre as zonas e as atividades pertinentes a cada uma;
✓ Os visitantes tendem estar cientes que somente poderão desfrutar das áreas
destinadas ao uso público para não comprometer a integridade de outras áreas;
✓ A visitação específica nas Zonas de Recuperação será apenas em casos
excepcionais, sujeito à aprovação da Administração, atendendo aos objetivos e
normas específicas destas áreas, sendo obrigatório o acompanhamento de
funcionário treinado;
✓ É importante ressaltar que a capacidade de suporte para cada trilha da RPPN
Porangaba é de até 10 pessoas por vez, intercalados no mínimo por 30 minutos,
estando permitido 50 pessoas por dia, além dos funcionários e condutores de
visitantes.
Resultados Esperados:
 Infraestruturas de apoio aos visitantes implantadas;
 Roteiros educativos elaborados com referências aos pontos de apreciação de
aves;
 Alojamento para visitantes funcionando regularmente;
 Conhecimentos sobre o bioma Mata Atlântica sendo disseminados;

Diante destes programas de manejo de forma resumido, mas baseado fielmente
aos objetivos específicos de manejo da RPPN Porangaba e em concordância com o
zoneamento proposto, é possível alcançar resultados que vão de encontro com o que
orienta o ICMBio e o que preconiza o Art. 225 da Constituição Federativa de 1988, que
diz:
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“Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e a
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

§ 1° Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - Prever e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies e ecossistemas;
II - Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material
genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a
supressão permitidas, somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma de lei, as práticas que
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies
ou submetam os animais à crueldade.

Os programas assim como, o planejamento e o desenvolvimento de estratégias em
prol da conservação e uso sustentável da diversidade biológica, foram resultados do
acordo assinado no Rio de Janeiro em 1992, por 156 Estados durante a Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (NOGUEIRA-NETO, 1997).
Neste ato teve-se a consciência sobre a necessidade de gerir a conservação e
utilizar os recursos naturais, despertando a atenção para identificar áreas prioritárias
destinadas à conservação e a preservação da biodiversidade.
É relevante destacar que os programas de manejo não são ferramentas estáticas,
pelo contrário, é uma base importantíssima, mas que precisa ser avaliado semestralmente
e aperfeiçoado, para assim alcançar melhores resultados no manejo das UC’s e seguir
com um padrão de melhoramento contínuo (NEIVA et al., 2013).
Os programas de manejo são tão representativos que segundo Buchner et al., 1992,
Apud, Morsello, 2001, não é a realização de pesquisas que determinam o sucesso do
manejo e da respectivamente UC, mas sim, a ligação entre as pesquisas e as ações
orientadas pelos programas de manejo.
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6. CONCLUSÃO

Com a proposta de planejamento integrado para as Reservas Particulares do
Patrimônio Natural Poranga, Angaba e Porangaba, foi possível elaborar estratégias
capazes de aproveitar o potencial de uma unidade de conservação através de
procedimentos e dispositivos sugeridos pelos órgãos competentes, criando possibilidades
de planejar harmonicamente e gerir atividades pertinentes a conservação da natureza
junto aos seus serviços associados.
Este trabalho permitiu determinar os objetivos específicos de manejo para a RPPN
Porangaba, levando em consideração as características locais e os anseios do proprietário
de zelar pelo patrimônio natural, buscando garantir a conservação da biodiversidade e sua
permanência para as presentes e futuras gerações.
Portanto, obteve-se uma proposta de gestão básica e essencial para a conservação
terrestre, através da utilização de tecnologias espaciais e métodos baseados em programas
de manejos que associam a teoria com à prática, permitindo a exploração do espaço em
diferentes usos e sem comprometer os recursos naturais. Assim, acredita-se que essa
proposta é realmente capaz de tornar funcional o papel da RPPN Porangaba.
Como perspectivas futuras, busca-se a partir deste trabalho científico, a
incorporação do planejamento integrado das RPPN’s Poranga, Angaba e Porangaba no
escopo do Plano de Manejo para submeter a aprovação junto ao ICMBio e seguir sua
execução ao longo de cinco anos.
Acredita-se que este trabalho pode estar servindo de modelo para o planejamento
em unidades de conservação na categoria de RPPN, mostrando resumidamente como
gerir uma reserva particular de forma sustentável, ancorado em ações voltadas à
conservação da biodiversidade.
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APÊNDICES
APÊNDICE I – Mapa de Altimetria Integrado das RPPN’s Poranga, Angaba e Porangaba.
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APÊNDICE II – Mapa de Declividade Integrado das RPPN’s Poranga, Angaba e Porangaba.
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APÊNDICE III – Mapa com indicação das Áreas de Preservação Permanente Integrado das RPPN’s
Poranga, Angaba e Porangaba.
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ANEXO I – Lista de órgãos, instituições entre outros financiadores de projetos em RPPN.
-Aliança para Conservação da Mata Atlântica
A Aliança para a Conservação da Mata Atlântica é formada por uma parceria entre a
Fundação SOS Mata Atlântica, a Conservação Internacional (CI) e a The Nature Conservancy
(TNC) para apoio a projetos de criação de RPPN e de elaboração e implementação de planos
de manejo para RPPN do bioma Mata Atlântica. Duas vezes ao ano, pelo menos, é aberto um
edital com estes objetivos.

- Fundo Nacional do Meio Ambiente (www.mma.gov.br)
Criado pela Lei 7.797, de 10 de julho de 1989, o Fundo Nacional do Meio Ambiente
(FNMA) tem por missão contribuir, como agente financiador e por meio da participação social,
para a implementação da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA).
Desde sua criação, o FNMA apóia projetos ambientais em todo o país, tendo investido mais de
cem milhões de reais distribuídos entre mais de mil projetos aprovados.

- Fundo da Mata Atlântica – FMA (www.funbio.org.br)
O FMA, assinado em 2009, é fruto de uma parceria entre o Fundo Brasileiro para
Biodiversidade (Funbio) e a Secretaria de Estado de Ambiente do Rio de Janeiro (SEARJ). O
FMA tem como objetivo fortalecer o sistema de unidades de conservação no Rio de Janeiro. É
um mecanismo criado para dar mais agilidade, eficiência e transparência à execução de projetos
no Estado, bem como a outras iniciativas de preservação e recuperação da biodiversidade
fluminense.
O Fundo foi desenhado para operar com cinco carteiras distintas, sendo a mais
importante delas destinada à execução de projetos com recursos das medidas compensatórias
por grandes empreendimentos industriais.
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Para as RPPN Poranga, Angaba e Porangaba, a reforma do alojamento de pesquisadores,
da casa de hóspedes, assim como a reforma e sinalização de trilhas e outros pontos de visitação,
sua demarcação física, entre outras atividades que envolvam infraestrutura e equipamentos
previstas neste Plano de Manejo, podem ser executados pelo financiamento do FMA após
aprovação de projeto que deverá ser enviado pelas reservas.

- Fundação O Boticário de Conservação da Natureza (www.fbpn.org.br)
O Programa de Incentivo à Conservação da Natureza objetiva financiar projetos que
contribuam efetivamente para a conservação da natureza no Brasil, através do apoio a ações de:
manejo de unidades de conservação, conservação e manejo de espécies ameaçadas, fiscalização
e proteção ambiental, valorização e manejo de áreas verdes urbanas, controle de espécies
exóticas invasoras, restauração de ecossistemas, desenvolvimento e implementação de políticas
públicas e legislação ambiental e pesquisa aplicada em ecologia e conservação da natureza.

- ONGs Internacionais
The Nature Conservancy – TNC (www.tnc.org.br) Conservation International – CI
(www.conservation.org.br) World Wildlife Fund – WWF (www.wwf.org.br)
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ANEXO II – Espécies arbóreas amostradas na RPPN Porangaba, no município de Itaguaí, RJ.
Listadas por ordem alfabética de família segundo a classificação APG II (Angiosperm
Philogeny Group), GANDRA, (2008).
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

FAMÍLIAS
Anacardiaceae

Annonaceae

Apocynaceae
Arecaceae
Bignoniaceae
Caricaceae
Clusiaceae
Combretaceae
Elaeocarpaceae
Erythroxylaceae
Euphorbiaceae

Fabaceae
(Caesalpinioideae)

Fabaceae
(Mimosoideae)

Fabaceae
(Papilionoideae)

Lamiaceae

ESPÉCIES
Astronium graveolens Jacq.
Thyrsodium spruceanum Salzm. ex Benth.
Annona cacans Warm.
Rollinia sp.
Xylopia sp.
Annonaceae sp.1
Aspidosperma sp.
Peschierea affinis (Muel.Arg.) Miers
Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Brurret
Jacaranda aff. Puberula Cham.
Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo
Sparattosperma leucanthum (Vell.) K. Schum.
Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.
Clusia sp.
Combretaceae sp.1
Sloanea sp.
Erythroxylum sp.
Erythroxylum pulchrum A. St.-Hill.
Joannesia princeps Vell.
Sapium glandulatum (Vell.) Pax
Senefeldera sp.
Apuleia leiocarpa(Vogel) J.F. Macbr.
Caesalpinia ferrea Mart.ex Tul.var.leiostachya
Benth.
Hymenaea courbaril var. stilbocarpa (Hayne) Y.T.L.
Caesalpinoideae sp.1
Inga sp.
Inga laurina (Sw.) Wild.
Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr
Piptadenia paniculata Benth.
Pseudopiptadenia contorta (DC.) G.P. Lewis &
M.P.Lima
Mimosoideae sp.1
Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld
Machaerium nyctitans (Vell.) Benth.
Pterocarpus violaceus Vogel
Swartzia sp.
Aegiphyla sp.
Nectandra grandiflora Nees
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Lauraceae
Lecythidaceae
Malvaceae

Melastomataceae

Meliaceae

Monimiaceae

Moraceae

Musaceae

Myrtaceae

Nyctaginaceae
Phyllanthaceae
Phytolaccaceae
Polygonaceae
Proteaceae

Nectandra membranaceae (SW.) Griseb.
Nectandra oppositifolia Ness
Ocotea pulchella (Ness) Mez
Lauraceae sp.1
Lecythidaceae sp.1
Chorisia speciosa A. St.-Hil
Luehea grandiflora Mart. & Zucc.
Quararibea turbinata (Sw.) Poir.
Miconia sp.
Miconia aff. brasiliensis Trian.
Miconia calvescens DC.
Miconia aff. cinnamomifolia (DC.) Naudin
Cedrela fissilis Vell.
Guarea guidonia (L.) Sleumer
Trichilia casaretti C.DC.
Trichilia elegans A.Juss.
Trichilia hirta L.
Mollinedia sp.
Artocarpus heterophyllus Lam.
Brosimum guianensis (Aubl.) Huber
Ficus arpazusa Casar.
Ficus insipida Wild.
Sorocea bonplandii(Baill.) W.C.Burger, Lanj. &
Wess.
Boer
Sorocea hilarii Gaudich.
Musa sapientum L.
Eugenia sp.
Eugenia candolleana DC.
Eugenia oblongata O.Berg.
Eugenia rostrata O.Berg.
Eugenia tenuifolia O.Berg.
Eugenia tinguyensis Cambess.
Gomidesia tijucensis (Kiaersk.) D. Legrand
Marlieria sp.
Myrcia rostrata DC.
Myrciaria trunciflora Mattos
Myrtaceae sp.1
Guapira opposita Vell.
Hyeronima aff. Alchorneoides
Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms
Seguieria langsdorffii Moq.
Coccoloba sp.
Roupala meisneri Fleumer
Bathysa gymnocarpa K.Schum.
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Rubiaceae
82
83
84
85
86
87
88

Rutaceae

Psychotria sp.1
Psychotria sp.2
Psychotria sp.3
Rubiaceae sp.1
Citrus reticulata Blanco
Galipea laxiflora Engl.
Casearia aff. Sessiliflora

Salicaceae

89
90
91
92

Casearia commersoniana Cambess.
Casearia obliqua Spreng.
Casearia sylvestris Sw.
Astronium sp.
Sapindaceae

93
94
95

Cupania oblongifolia Mart.
Sapindaceae sp.1
Chrysophyllum sp.
Sapotaceae

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Siparunaceae
Solanaceae
Urticaceae
Indeterminada 1
Indeterminada 2
Indeterminada 3
Indeterminada 4
Indeterminada 5
Indeterminada 6

Chrysophyllum splendens Spreng.
Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.
Siparuna guianensis Aubl.
Solanum sp.
Coussapoa sp
Morfoespécie 01
Morfoespécie 02
Morfoespécie 03
Morfoespécie 04
Morfoespécie 05
Morfoespécie 06
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ANEXO III – Lista geral de espécies de mamíferos com ocorrência na RPPN Porangaba e
entorno. Magalhães et al., (2012).
TAXONS

NOME VULGAR

Canidae
Cerdocyon thous

Cachorro- do-mato

Felidae
Puma concolor

Suçuarana

Leopardus pardalis

Jaguatirica

Herpailurus yaguarondi

Jaguarundí

Leopardus tigrinus

Gato-do-Mato

Mustelidae
Eira barbara

Irara

Mustela putorius

Furão

Procyonidae
Procyon cancrivorus

Mão-Pelada

Nasua nasua

Quati

Lutra longicaudis

Lontra

Didelphidae
Didelphis aurita

Gambá

Marmosops sp

Cuíca

Caviidae
Cavia sp.

Preá

Cervidae
Mazama sp.

Veado Mateiro

Myrmecophagidae
Tamandua tetradactyla

Tamanduá Mirim

Bradypodidae
Bradypus sp.

Preguiça

Dasypodidae
Dasypus novemcinctus

Tatu- galinha

Euphractus villosus

Tatu-Peba

Leporidae
Silvilagus brasiliensis

Tapeti

Hydrochaeridae
H. hydrochaeris

Capivara
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Myocastoridae
Myocastor coypus

Ratão-do-banhado

Erethizontidae
Coendu sp

Ouriço-cacheiro

Agoutidae
Agouti paca

Paca

Cricetidae
Oryzomis sp.

Rato-do-mato

Callitrichidae
Callithrix jacchus

Sagui de tufo branco

Atelidae
Alouatta sp

Bugio

Phyllostomidae
Artibeus lituratus

Morcego

Artibeus obscurus

Morcego

Artibeus fimbriatus

Morcego

Anoura caudifer

Morcego

Desmodus rotundus

Morcego

Sturnira lilium

Morcego

Platyrrhinus recifinus

Morcego

Platyrrhinus lineatus

Morcego

Carollia perspicillata

Morcego

Emballonuridae
Micronycteris megalotis

Morcego

Vespertilionidae
Myotis riparius

Morcego

Myotis nigricans

Morcego

68

ANEXO IV – Lista de espécies de répteis ocorrente na RPPN Porangaba e entorno. Magalhães
et al., (2012).
TAXOS

NOME VULGAR

Amphisbaenidae
Leposternum microcephalum

Cobra-de-duas cabeças

Colubridae
Chironius sp.

Cobra-cipó

Chironius exoletus

Cobra-cipó

Erythrolamprusa a.venustissimu

Falsa-coral

Liophis miliaris

Cobra-d’água

Thamnodynastes hypoconia

Jararaquinha

Spilotes pullatus

Caninana

Sibynomorphus neuwiedi

Dormideira

Philodryas patagoniensis

Limpa-campo

Tropidodryas striaticeps

Jararaquinha

Elapidae
Micrurus corallinus

Coral- verdadeira

Viperidae
Bothrops jararaca

Jararaca

Bothrops alternatus

Urutu-cruzeiro

Bothrops jararacussu

Jararacuçu

Bothrops neuwiedi

Jararaca-pintada

Anguidae
Ophiodes aff. Striatus

cobra-de-vidro

Mabuya sp.

Lagarto

Gekkonidae
Hemidactylus mabouia

Lagartixa-de- parede

Teiidae
Tupinambis teguxin

Teiú

Tropiduridae
Tropidurus torquatus.

Calango
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ANEXO V – Espécies de avifauna registrada na RPPN Porangaba pelo Dr. Helmut Sick.

Birds of Porangaba, Itaguaí, RJ, listed by Dr. Helmut Sick
(The pages indicated are those of the book “Birds in Brazil”, 1993, and the 45 birds marked in red are
not mentioned on the list of “Pousada dos Tucanos”).

Taxos
Tinamidae
Crypturellus tataupa
Cathartidae
Cathartes aura
Coragyps atratus
Accipitridae
Accipiter sp
Buteo magnirostris
Falconidae
Micrastur ruficollis
Herpetotheres cachinnans
Trogonidae
Trogon rufus
Rallidae
Aramides saracura
Gallinula chloropus
Rallus nigricans
Cariamidae
Cariama cristata
Columbidae
Columbina talpacoti
Leptotila rufaxilla
Leptotila verreauxi
Psittacidae
Brotogeris tirica
Forpus xanthopterygius
Pionus maximiliani
Cuculidae
Crotophaga ani
Guira guira
Piaya cayana
Strigidae
Ciccaba sp

Nome Vulgar
inambus
inambu-xintã
urubus
urubu-cabeça-vermelha
urubu-comum
gaviões
gaviões
gavião-carijó
falcões-carcarás
gavião-caburé
acauã
surucuás
surucuá
saracuras, frangos-d’água
frango d´agua
saracura-do-mato
saracura-sanã
seriemas
seriema
pombos, rolas
rolinha-roxa
juriti-gemedeira
juriti-pupu
periquitos, papagaios
periquito-verde
tuim
maitaca
papo-largartas, anús
anu-branco
anu-preto
alma-de-gato
curujas
coruja
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Glaucidium brasilianum
Otus choliba
Spectyto cunicularia
Tityridae
Oxyruncus cristatus
Nyctibiidae
Nyctibius sp
Caprimulgidae
Nyctidromus albicollis
Lurocalis semitorquatus
Apodidae

caburé
corujinha-do-mato
coruja-buraqueira (do campo)
arapongas
araponga
urutaus
urutau
bacuraus
curiango, bacurau
tuju
andorinhões

Chaetura andrei
Panyptila cayennensis
Chaetura cinereiventris
Streptoprocne zonaris
Trochilidae
Amazilia sp
Chlorostilbon aureoventris
Clytolaema rubricauda
Eupetomena macroura
Hylocharis cyanus
Phaethornis ruber
Ramphodon naevius
Thalurania glaucopis
Alcedinidae
Ceryle torquata
Chloroceryle americana
Momotidae
Baryphtengus ruficapillus
Bucconidae
Malacoptila striata
Nystalus chacuru
Picidae
Colaptes campestris
Picumnus cirratus
Dryocopus lineatus
Dendrocolaptidae
Sittasomus griseicapillus
Xiphocolaptes albicollis

andorinha-do-temporal
andorinha-cinzento
cauré
andorinha-coleira
beija-flores
beija-flor
besourinho-bico-vermelho
beija-flor-papo-de-fogo
beija-flor-de-tesoura
beija-flor-roxo
besourinho-do-mato
beija-flor-de-fronte-violeta
beija-flor-grande-de-mata
martins-pescadores
martim-pesquador-grande
martim-pesquador-pequeno
juruvas
juruva
joões-bobos
joão-barbudo
joão-bobo
pica-paus
pica-pau-do-campo
picapauzinho
pica-pau-de-banda-branca
arapaçus
arapaçu-grande-garganta-branca
arapaçu-verde
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Furnariidae
Furnarius sp
Lochmias nematura
Formicariidae
Batara cinerea
Conopophaga melanops
Drymophila squamata
Dysithamnus mentalis
Formicarius colma
Mackenziaena leachii
Grallaria varia

joão-de-barro
joão-porca
joão-de-barro
papa-formigas
matracão
chupa-dente-de-máscara
choquinha-escamosa
choquinha-lisa
galinha-do-mato
tovacuçu
brujarara-assobiador

Myrmeciza loricata
Mackenziaena severa
Pyriglena leucoptera
Thamnophilus punctatus
Pipridae
Chiroxiphia caudata
Manacus manacus
Tyrannidae
Attila rufus
Campostoma obsoletum
Contopus cinereus
Elaenia flavogaster
Empidonax euleri
Fluvicola mengeta
Leptopogon amaurocephalus
Megarhynchus pitangua
Myiarchus sp
Myiophobus fasciatus
Myiodynastes solitarius
Myiozetetes similis
Pitangus sulphuratus
Phyllomyias fasciatus
Sirystes sibilator
Tolmomyas sulphurescens
Tyrannus melacholicus
Hirundinidae
Notiochelidon cyanoleuca
Stelgidopteryx ruficollis

papa-formiga-de-gruta
borralhara
papa-taóca
choca
dançadores
tangará, dançador
rendeira
papa-moscas
capitão-de-saíra
risadinha
papa-mosca-cinzento
guaracava-barriga-amarela
enferrujado
lavadeira
cabeçudo
neinei
------------------------bem-te-vi-pequeno
bem-te-vi
piolinho
suiriri-assobiador, gritador
bicho-chato-orelha-preta
suiriri
andorinhas
andorinha-pequena-de-casa
andorinha-serradora
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Troglodylidae
Thryothorus longirostris
Troglodytes aedon
Turdidae
Turdus fumigatus
Platycichla flavipe
Turdus leucomelas
Turdus rufiventris
Vireonidae
Cyclarhis gujanensis
Vireo chivi

corruíras
cambaxirra-de-bico-longo
corruíra
sabiás
sabiá-una
sabiá-da-mata
sabiá-barranco
sabiá-laranjeira
juruviaras
gente-de-fora-vem
---------

Parulidae
Basileuterus culicivorus
Geothlypis aequinoctialis
Parula pitiayumi
Coerebidae
Coereba flaveola
Dacnis cayana
Tersinidae
Tersina viridis
Thraupidae
Ramphocelus bresilius
Tachyphonus coronatus
Euphonia chlorotica
Tangara cayana
Tangara seledon
Thraupis sayaca
Trichothraupis melanops
Fringillidae
Coryphospingus pileatus
Myospiza humeralis
Volatinia jacarina
Zonotrichia capensis
Estrilidae
Estrilda astrild

mariquitas
pula-pula
pia-cobra
mariquita
cambacicas, saís
cambacica
saí-azul
saís-andorinhas
saí-andorinha
gaturamos, sanhaçus
virá
tié-sangue
tié-preto
...
saíra-de-sete-cores
sanhaçu-cinzento
tié-de-espelho
trinca-ferros,tico-ticos
...
tico-tico
tisiu
tico-tico-do-campo
bicos-de-lacre
bico-de-lacre

A total of 109 bird species were observed by Dr. Helmut Sick (He said that there should exist
about 120 bird species in such an area).
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