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PREFÁCIO 
 

O Parque Nacional da Furna Feia é uma proposta de criação de Unidade de Conservação 

federal elaborada pela Base Avançada Compartilhada do CECAV (Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação de Cavernas, vinculado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) no 

Rio Grande do Norte. Tal proposta é o resultado de mais de oito anos de estudos desenvolvidos pelo 

CECAV/RN e parceiros na área de reserva legal da antiga fazenda Maisa, hoje Projeto de 

Assentamento Maisa. 

Tal como exposto acima, os estudos aqui apresentados referem-se à reserva legal do P.A. 

Maisa, com 4.043 hectares, área inicialmente proposta para a criação do PARNA. Conforme será 

exposto posteriormente, a proposta inicial foi alterada e passou a contemplar áreas adjacentes à 

reserva contendo caatinga e afloramentos calcários conservados e abrange atualmente 10.185,7 

hectares. 

 Desde a apresentação da proposta ao Ministério do Meio Ambiente, em 2008, o CECAV/RN vem 

investindo na sua divulgação junto à sociedade por meio de reuniões, encontros e participação em 

eventos. Esta estratégia garantiu o amplo apoio das instituições, sociedade civil organizada e das 

comunidades do entorno da área, que vêem nesta proposta uma oportunidade ímpar de garantir a 

conservação do rico patrimônio natural ali presente. 

Aqui estão contidos os dados da versão original do documento que iniciou a proposta de criação, 

bem como atualizações resultantes de levantamentos e pesquisas realizadas após a apresentação da 

proposta, de forma que estão concentrados os dados mais recentes e relevantes levantados até o 

momento, objetivando disponibilizá-los à sociedade, particularmente àqueles que desejarem participar 

das consultas públicas.  

Tais consultas são exigência prevista na legislação vigente, e são abertas a toda sociedade. 

Abaixo seguem as datas, horários e locais das consultas públicas: 

- Baraúna: dia 06/05/2011, às 08:00, no auditório da Câmara Municipal de Baraúna, localizado 

na Rua Horto Florestal 506, Centro, Baraúna/RN. 

- Mossoró: dia 07/05/2011, às 08:00, no Auditório Amâncio Ramalho – Campus Central da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), localizada na Avenida Francisco Mota 572, 

Centro, Mossoró/RN. 
Diego de Medeiros Bento 

Coordenador do CECAV/RN
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1. Apresentação 
Jocy Brandão Cruz1 

Diego de Medeiros Bento2 

1 Geógrafo, chefe do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas - CECAV; 
2 Biólogo, coordenador da Base Avançada Compartilhada do CECAV no RN. 

 

Com uma população de 1.150 famílias, distribuídas em dez agrovilas, o Projeto de Assentamento 

Maisa (P.A. Maisa) é o segundo maior do Nordeste e o sexto maior do Brasil, tendo sido criado no ano 

de 2005 a partir da desapropriação da Mossoró Agroindústria S.A - MAISA. Está localizado nos 

municípios de Mossoró e Baraúna, na Zona Mossoroense, Subzona Mossoró, a 35 km da sede do 

município de Mossoró pela BR-304 (Figura 01). Ocupa uma área de 20.202 hectares (ha), dos quais 

aproximadamente 20%, o equivalente a 4.043 ha, é área de Reserva Legal conforme a legislação 

ambiental. Atualmente é uma das maiores áreas de Reserva Legal do Estado, além de constituir-se em 

um importante remanescente de Caatinga com fauna e flora ainda bem preservadas e bastante 

representativas. Esta reserva legal corresponde a aproximadamente 40% da área da proposta de 

criação da unidade de conservação Parque nacional da Furna Feia. 

 

 
 

Figura 01 – Mapa de localização do P.A. Maisa, nos municípios de Mossoró e Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte  - Fonte: 

CECAV/ICMBio 

 

O município de Mossoró é o 2° maior município do Estado, com uma população de 213.841 pessoas 

(senso IBGE 2000). Foi criado em 15/03/1952, desmembrado a partir do município de Açu, e tem na 

extração mineral de petróleo e gás natural, sal, agropecuária e comércio as bases de sua economia – é 

o maior produtor estadual de petróleo em terra além de ocupar o 8° lugar entre os produtores de gás 

natural e 2° entre os produtores de sal marinho. Na agricultura tem destaque a produção de castanha 

    P.A. Maisa 
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de caju, milho, feijão, melão e sorgo, e na pecuária as criações de caprinos, bovinos e ovinos. Já o 

município de Baraúna tem 18.922 habitantes, sendo criado em 15/12/1981 a partir do desmembramento 

do município de Mossoró. A base da economia é a agricultura irrigada, sendo o município o principal 

produtor de melão e melancia do estado, mas também merece destaque a agricultura de sequeiro, com 

a produção de milho, feijão e algodão e a pecuária, principalmente com rebanhos de caprinos e ovinos. 

O CECAV/RN iniciou as atividades na área em 2002, com o Projeto Complexo Espeleológico Furna 

Feia. No início o objetivo era apenas ordenar a visitação à Furna Feia, até então a maior caverna do 

Estado, que sofria visitação desordenada por parte principalmente de pessoas das comunidades do 

entorno. Após o inicio do processo de ocupação do assentamento, de imediato ocorreu um aumento no 

numero de pessoas da região a visitar as grutas, danificando-as com pichações e quebra de 

espeleotemas, além da grande quantidade de lixo deixado, principalmente, na Furna Feia, a mais 

visitada. Constatou-se, também, a retirada de madeira nativa, pelos assentados, para confecção de 

cercas, carvão, estaca e lenha, além da caça predatória, outra atividade impactante presente em áreas 

de assentamentos, e que também se repete no P.A Maisa.  

O conflito iminente tem levado o CECAV, Escritório Regional do IBAMA em Mossoró e 

Superintendência do INCRA no RN a intensificar os esforços no sentido de garantir a integridade desse 

representante da caatinga brasileira. Foram realizadas várias ações de fiscalização na área, no intuito 

de coibir a retirada ilegal de madeira e a caça predatória – até o momento foram apreendidas 

aproximadamente 15.000 estacas e mourões retirados ilegalmente na área do assentamento. Além das 

ações fiscalizatórias, foram realizadas também várias reuniões nas agrovilas próximas à área de 

Reserva Legal, além de ações de educação ambiental. 

Recentemente, por meio de parceria firmada com a PETROBRÁS, foram instalados na área de 

Reserva Legal 1.300 metros de cercas, mata-burros e portões de ferro, além de placas informativas 

sobre as restrições legais na área. Por meio destas ações, visa-se impedir o acesso de animais 

domésticos, coibir a visitação desordenada das cavernas e, conseqüentemente, sua depredação, além 

de fechar acessos utilizados por caçadores e extratores de madeira, desencorajando a continuidade 

destas atividades impactantes. 

Depois de alguns anos de estudos na área, as metas iniciais precisaram ser revistas. À medida que 

os estudos avançavam e novas informações eram colhidas, descobriu-se um patrimônio natural de valor 

imensurável, além de um imenso potencial em termos de pesquisa científica e turismo (ecológico, rural 

e de aventura). Desta forma, o objetivo deste documento é apresentar uma caracterização preliminar da 

Reserva Legal do Projeto de Assentamento Maisa, de forma a justificar a criação de uma Unidade de 

Conservação Federal, cuja categoria sugerida, de acordo com os argumentos que serão apresentados, 

é Parque Nacional. São apresentadas a relevância da área e sua contextualização com as Unidades de 

Conservação já existentes no Estado, uma breve caracterização geográfica e dos patrimônios 

arqueológico e espeleológico presentes, levantamentos prévios de fauna e flora, perfil demográfico das 

comunidades do entorno e, por fim, tecemos nossas considerações finais. 
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2. Relevância da área 
Jocy Brandão Cruz1 

Diego de Medeiros Bento2 

1 Geógrafo, chefe do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas - CECAV; 
2 Biólogo, coordenador da Base Avançada Compartilhada do CECAV no RN. 

 

A área de Reserva Legal do Projeto de Assentamento Maisa tem 4.043 hectares e é um dos 

maiores e mais importantes remanescentes de Caatinga do Estado, com fauna e flora ainda bem 

preservadas e bastante representativas. Esta área corresponde a aproximadamente 40% da área 

atualmente proposta para a criação do Parque Nacional da Furna Feia, que engloba áreas adjacentes e 

tem 10.185,7 hectares. 

A área atualmente sofre intensa pressão por parte das comunidades vizinhas, principalmente as 

agrovilas do próprio assentamento. Essa pressão se dá na forma, principalmente, de extração irregular 

de madeira nativa, caça predatória e visitação desordenada às cavernas. As potencialidades e conflitos 

na área levaram o CECAV/ICMBio, IBAMA, através do Escritório Regional de Mossoró, e 

Superintendência Estadual do INCRA a intensificarem as ações de fiscalização, pesquisa e educação 

ambiental, levando a uma maior conscientização por parte das comunidades acerca da importância da 

Reserva. 

Consideradas apenas as Unidades de Conservação em ecossistemas terrestres, apenas 6,28% da 

área protegida no Estado está na Caatinga, embora o bioma ocupe aproximadamente 80% da área do 

RN. Se as Unidades de Conservação em ambiente marinho também são consideradas, esse percentual 

cai para 1,65%. A criação de uma UC na área proposta triplicaria a área protegida da Caatinga.  Seria a 

maior Unidade de Conservação no bioma e a maior entre as de Proteção Integral do Estado, 

considerando apenas os ambientes terrestres. 

A fauna e a flora na área são bastante representativas. Os levantamentos apresentados, mesmo 

sendo preliminares, sinalizam uma biodiversidade impar: 105 espécies de plantas, distribuídas em 83 

gêneros e 42 famílias, sendo 22 espécies endêmicas da Caatinga; 101 espécies de aves com vários 

endemismos; 23 espécies de mamíferos e 11 espécies de répteis, além de várias espécies de 

invertebrados troglóbios (encontrados apenas em cavernas). Vale salientar que várias espécies 

constam nas listas oficiais da fauna e flora ameaçadas de extinção. A Reserva faz parte de áreas 

consideradas prioritárias para ações de conservação da biodiversidade da fauna e flora da Caatinga. 

No entanto, o principal argumento para a criação da UC é a inquestionável relevância do patrimônio 

espeleológico ali encontrado, conforme descrito em item específico posteriormente. 

Por tratar-se de uma de uma Reserva Legal, a área é praticamente ocupada apenas por vegetação 

nativa. Não há plantações, criações de animais domésticos, construções ou qualquer outra atividade 

econômica sendo desenvolvida, nem tampouco famílias residentes a serem indenizadas. Considerando 

que esta área corresponde a 40 % da área proposta para a criação da Unidade de Conservação, 

entendemos que isto reduz consideravelmente os entraves burocráticos no processo de criação da 

unidade. 
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3. Contextualização da Área de Reserva Legal do P.A. Maisa com as Unidades de Conservação 
existentes no Estado. 

Diego de Medeiros Bento1 

1 Biólogo, coordenador da Base Avançada Compartilhada do CECAV no RN. 

 
O Estado do Rio Grande do Norte possui atualmente 14 Unidades de Conservação. Destas, 07 são 

estaduais, 04 são federais e 03 são RPPN´s (Quadro 01 e Figura 02). Estas UC´s ocupam uma área de 

292.366,23 hectares, sendo 215.326,67 no ecossistema marinho (73,65%), 72.204,89 no ecossistema 

costeiro – mata atlântica, Dunas, Tabuleiro Costeiro, Manguezal – (24,70%) e apenas 4.834,67, 1,65%, 

na Caatinga (Gráfico 01). Se considerarmos apenas as Unidades de Conservação em ecossistemas 

terrestres, elas ocupam uma área de 77.033,56 hectares – apenas 1,45% da área do Estado – sendo 

93,72% dessa área em ambientes costeiros e apenas 6,28% na Caatinga (Gráfico 02). Esses dados são 

intrigantes, principalmente se considerarmos que a Caatinga ocupa aproximadamente 80% da área do 

Estado.  

Conforme já foi mencionado acima, as cinco Unidades de Conservação do Estado na Caatinga 

somam uma área de 4.834,67 hectares. A criação de uma Unidade de Conservação na área de 

Reserva Legal do P.A. Maisa e adjacências, com 10.185,7 hectares, triplicará a área do Estado 

protegida no Bioma Caatinga. Seria a maior Unidade de Conservação em Caatinga e a maior entre as 

de Proteção Integral do Estado, considerando apenas os ambientes terrestres. 

73,65

1,65
24,7

Marinho

Costeiro

Caatinga

 

Gráfico 01 – Porcentagem da área protegida no RN, por ecossistemas. 

6,28

93,72

Costeiro

Caatinga

 
Gráfico 02 – Porcentagem da área de ambientes terrestres protegida no RN, por ecossistemas 
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Quadro 01 – Unidades de Conservação no Estado do Rio Grande do Norte 

Nome da UC Regime Área (Hectares) Ecossistemas 
Reserva Biológica Atol das 
Rocas Federal 35.326,67 Marinho, Atol 

Estação Ecológica do Seridó Federal 1.166,38 Caatinga 
Floresta Nacional de Açu Federal 432,76 Caatinga 
Floresta Nacional de Nísia 
Floresta 

Federal 174,27 Mata Atlântica 

RPPN Mata Estrela Federal 2005,73 Mata Atlântica, Dunas, Lagoas 
RPPN Stoessel de Brito Federal 164,64 Caatinga 
RPPN Sernativo Federal 906,89 Caatinga 
Parque Estadual das Dunas 
de Natal Jornalista Luis Maia 
Alves 

Estadual 1.172,00 Dunas, Mata Atlântica, Tabuleiro 
Costeiro 

APA Bonfim/Guaraíra Estadual 42.000,00 
Dunas, Mata Atlântica, 

Manguezal, Lagoas, Rios 
Parque Ecológico Pico do 
Cabugi Estadual 2.164,00 Caatinga 

APA Jenipabú Estadual 1.881,00 Dunas, Mata Atlântica, Praias, 
Manguezal, Lagoas, Rios 

APA dos Recifes de Corais Estadual 180.000,00 Marinho – Recifes de Corais 

APA Piquiri/Uma Estadual 12.025,86 Mata Atlântica, Tabuleiro Costeiro, 
Mata Ciliar, Lagoas, Rios 

Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Ponta do 
Tubarão 

Estadual 12.946,03 Dunas, Praias, Manguezal 

 

 
Figura 02 – Localização das Unidades de Conservação e da área de Reserva Legal do P.A. Maisa (seta). 
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4. Caracterização Geográfica. 
Jocy Brandão Cruz1 

Diego de Medeiros Bento2 

1 Geógrafo, chefe do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas - CECAV; 
2 Biólogo, coordenador da Base Avançada Compartilhada do CECAV no RN. 

 

O assentamento Maisa (-04º 59' 16'' S de latitude e -37º 28' 29'' W de longitude) foi criado em 2005 

a partir da desapropriação da Mossoró Agroindústria S.A - MAISA. Localiza-se, oficialmente, no 

município de Mossoró na Zona Mossoroense, Subzona Mossoró, a 35 km da sede do município pela 

BR-304 (Figura 01). Está situado na região semi-árida do Nordeste brasileiro a uma altitude média de 

18 metros, temperatura média anual de 27,5º C, com mínima de 22,5º C e máxima de 33,3º C, umidade 

relativa de 68,9%, nebulosidade média anual de 4,4 décimos e precipitação média anual de 673,9 mm. 

Segundo classificação climática de Köppen, o clima é do tipo BSwh', ou seja, quente e seco, tipo 

estepe, com estação chuvosa no verão atrasando-se para o outono (CARMO FILHO et al., 1987). É 

cortado por um curso d’água intermitente no sentido norte-sul conhecido por o Riacho do Virgilio. 

Ocupa uma área de 20.202 ha, dos quais 7.700 estão no município de Baraúna e 12.502 no 

município de Mossoró. Têm no seu interior dez agrovilas, além da área de Área de Reserva Legal, 

assim distribuídas: aos Sem Terra de Mossoró foram destinados 5.603 há (agrovilas Angicos, Apodí e 

Poço 10); ao M.S.T, 5.269 ha (agrovilas Montana, Pomar e Real); aos Sem Terra de Baraúna, 4.806 ha 

(agrovilas Vila Nova I, II e III) (Figura 04). 

Cada família recebeu um terreno de 40 x 70 metros com uma casa de alvenaria com dois quartos, 

uma sala, uma cozinha, e um banheiro, correspondendo a 81 m2 de área construída. Todas as casas 

têm instalações elétrica, hidráulica e sanitária, sendo que o sistema de água encanada ainda está em 

implantação. 

 
Figura 03 – Projeto de Assentamento Maisa - Imagem do Satélite Ikonos / 2006 
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Figura 04 – mapa de distribuição das agrovilas do P.A. Maisa. 

 

A área de Reserva Legal do Projeto de Assentamento Maisa localiza-se na porção sul do 

assentamento e corresponde a 20% de sua área total, ou seja, aproximadamente 4.043 há e 

corresponde a proximadamente 40% da área da proposta para a criação da Unidade de Conservação. 

É uma área bem preservada da savana xerófita caducifólia brasileira com uma fauna e flora rica e 

exuberante, que representam significativamente a caatinga norteriograndense.  

Os estudos apresentados para a apresentação da proposta de criação do Parque Nacional, 

elaborados por equipe multidisciplinar do CECAV-RN e IBAMA durante aproximadamente cinco anos, 

contemplavam apenas a área de Reserva Legal. O Departamento de Áreas Protegidas do Ministério do 

Meio Ambiente, após análise da proposta, julgou-a pertinente e prioritária e por meio de análise de 

imagens de satélites sugeriu a ampliação da área proposta, englobando outras áreas adjacentes com 

vegetação conservada e afloramentos de calcário, com área total de 6.893,1 hectares (Figura 05). 
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Figura 05 – Mapa com a proposta de ampliação da área para criação do Parque Nacional da Furna Feia, elaborada pelo Departamento de 

Áreas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente. 

Após análise da ampliação proposta pelo DAP/MMA, observamos que pequena parte da área 

avançava sobre outro assentamento rural, o P.A. Lagoa do Xavier, mais precisamente sobre áreas de 

lotes individuais. Foi apresentada alternativa ao MMA, englobando outras áreas e excluindo a área do 

P.A. Lagoa do Xavier, somando 8.765,6 hectares (Figura 06). Foi dada ampla divulgação a essa 

proposta com sua apresentação no 30º Congresso Nacional de Espeleologia (Cruz et al., 2009). 

 
Figura 06 – Mapa com a 2ª proposta de ampliação da área para criação do Parque Nacional da Furna Feia, elaborada pelo CECAV/RN.  
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Após a última proposta apresentada pelo CECAV/RN, durante trabalhos de pesquisa do Centro 

na área proposta para a criação do PARNA, foi identificada uma área de assentamento rural 

(denominado P.A. Santarém) implantado pela Secretaria de Assuntos Fundiários e Reforma Agrária do 

Governo Estadual (SEARA). Tal área, tendo em vista a desapropriação recente, não havia sido ainda 

mapeada pela SEARA, motivo pelo qual foi incluída na proposta.  

Durante vistoria da Coordenação de Criação de Unidades de Conservação do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade, sugeriu-se que a área proposta fosse alterada, de forma a 

excluir-se a área do P.A. Santarém, bem como tornar o perímetro da área mais regular – com o objetivo 

de facilitar o manejo e gestão da futura unidade. Então, com o objetivo de atender as sugestões 

descritas no item anterior, o CECAV/RN vistoriou novamente a área, mapeando o P.A. Santarém e 

verificando nas propriedades do entorno a existência de outras áreas recém desapropriadas. Como não 

foi encontrada nenhuma outra área de assentamento no entorno, além dos assentamentos do INCRA e 

SEARA já mencionados, procurou-se readequar os limites da área proposta de acordo com as 

sugestões.  

A área total da atual proposta é de 10.185,7 hectares (Figura 07) e apesar de uma área maior 

tem menor perímetro e limites mais regulares. Durante reuniões de apresentação da proposta, houve 

um apelo muito forte, principalmente dos representantes da sociedade mossoroense (prefeitura e 

universidades, principalmente) para que a área da Serra Mossoró fosse incluída, o que já estava 

parcialmente contemplada na proposta anterior. Os principais argumentos para a inclusão são a 

identificação cultural da população com a serra, ponto culminante da região (apesar da baixa altitude – 

cerca de 280 metros, o topo da Serra Mossoró está a pelo menos 160 metros acima de toda a região, 

que é muito plana e tem altitude entre 70 e 120 metros) e o fato de ter um importante apelo turístico 

como mirante, por exemplo. No topo da serra estão instaladas torres de rádio e telecomunicações, além 

dos acessos pavimentados, sendo essas as principais alterações antrópicas.  

Além da inclusão de toda a Serra Mossoró, foram incluídos também outros remanescentes de 

caatinga bem preservada. Durante a vistoria foi possível observar nessas áreas a representatividade da 

flora, mas especialmente a abundância de carnaúbas, juazeiros e aroeira-do-sertão. As duas primeiras 

são espécies endêmicas da caatinga, enquanto a última, apesar de não ser endêmica, consta na lista 

de espécies da flora ameaçadas de extinção. 
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Figura 07 – Mapa com a área da proposta atual para criação do Parque Nacional da Furna Feia, elaborada pelo CECAV/RN. 
A seguir é apresentada a caracterização do patrimônio arqueológico e espeleológico presentes 

na área, além de levantamentos florístico e de avifauna, disponíveis até o momento.  

 

5.  Patrimônio Arqueológico. 
Jocy Brandão Cruz1 

1 Geógrafo, chefe do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas - CECAV; 

 

O CECAV/ICMBio, até o momento, encontrou vestígios arqueológicos somente no Abrigo do Letreiro 

(-05º 02' 57'' S de latitude e -37 32' 17'' W de longitude): são pinturas rupestres (foto 01 e 02) estudadas 

originalmente pelo Instituto de antropologia da UFRN. Apesar de apenas um registro, acredita-se no alto 

potencial arqueológico da área. 
 

Foto 01 - Pintura rupestre – Abrigo do Letreiro Foto 02 - Entrada principal do Abrigo do Letreiro 
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6. Patrimônio Espeleológico 
Jocy Brandão Cruz1 

Diego de Medeiros Bento2 

José Iatagan Mendes de Freitas3 

Uilson Paulo Campos4 

Darcy José dos Santos5 

1 Geógrafo, chefe do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas - CECAV; 
2 Biólogo, coordenador da Base Avançada Compartilhada do CECAV no RN. 

3 Técnico Ambiental ICMBio/CECAV-RN 

 4 Técnico Administrativo ICMBio/CECAV-RN 
5 Analista Ambiental ICMBio/CECAV-RN 

 

Toda a área esta inserida na bacia potiguar cujo arcabouço litoestratigráfico, segundo Araripe e Feijó 

(1994), é dividido em três grupos (da base para o topo): Grupo Areia Branca, Apodi e Agulha. 

O Grupo Apodi, intermediário, engloba as formações Açu, Ponta do Mel, Jandaíra e Ubarana, 

depositadas desde o Eoalbiano até o Eocampaniano, exibindo um aumento significativo de rochas 

carbonáticas para o topo (Araripe e Feijó, 1994). É na Formação Jandaíra, proposta por Sampaio e 

Schaller (1968) para designar rochas carbonáticas que ocorrem sobrepostas de forma concordante à 

Formação Açu ou à Formação Quebradas, onde estão mais de 90% das cavernas do estado, incluindo-

se aí as da área proposta para a criação do Parque Nacional. Esta formação é composta por mudstones 

a grainstones bioclásticos e intraclásticos, com eventuais intercalações de folhelhos, margas e 

evaporitos, depositados em sistemas de planície de maré. Representa a maior exposição de rochas 

carbonáticas não alteradas do Brasil, e é também reconhecida pela diversidade de seu conteúdo 

fossilífero. A Formação Jandaíra encontra-se intensamente carstificada, em sua porção aflorante, sob a 

forma de um platô, com mergulho suave para nordeste, no sentido do Oceano Atlântico Sul. 

O CECAV/RN realiza estudos espeleológicos na área desde 2002, quando eram conhecidas apenas 

três cavernas: a Furna Feia, até então a maior caverna do RN, recentemente declarada integrante do 

patrimônio cultural, histórico, geográfico, natural, paisagístico e ambiental do Rio Grande do Norte pela 

Lei Estadual nº 9.035/07; a Gruta do Pinga, por ter gotejamento no teto durante todo o ano e em tempos 

passados, nas grandes secas, alimentava os moradores das redondezas; e o Abrigo do letreiro, pelos 

diversos painéis de pintura rupestre existente nas suas paredes.  

Entre 2002 e 2009 foram realizadas prospecções em apenas 2% da área (cerca de 80 hectares) de 

potencialidade espeleológica e identificadas mais 65 cavernas, colocando a área em segundo lugar 

entre os maiores aglomerados de cavernas do estado, com destaques para a Furna Nova que abriga a 

maior cortina (espeleotema) encontrada no estado, além de vestígios paleontológicos ainda não 

estudados e a Gruta do Lago, que além de um imenso potencial paleontológico, possui diversas 

espécies troglóbias, inclusive de relictos oceânicos, conforme será detalhado mais à frente. 

Em 2010, com o início das atividades do projeto Karst Jandaíra (convênio firmado entre CECAV/RN, 

IBAMA, UFRN, FUNPEC e PETROBRÁS) na área, foi propectada toda a área de alta potencialidade 

espeleológica da reserva legal do P.A. Maisa e identificadas 145 novas cavernas. Essas, somadas às 

68 identificadas entre 2002 e 2009, fazem da área a maior concentração de cavernas do Estado 
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atualmente, com 213 cavidades (Figura 08), quase 40% das 563 cavernas atualmente conhecidas no 

RN (Cruz et al., 2010).  

 

 
Figura 08 – As 213 cavernas atualmente conhecidas no P.A. Maisa. Os círculos vermelhos representam as três cavernas conhecidas antes do 

início das atividades do CECAV/RN na área, os círculos azuis representam as 65 cavernas encontradas entre 2002 e 2009 e os círculos 

amarelos as 145 cavernas encontradas em 2010. 
 

Com a criação da Unidade de Conservação na área de Reserva Legal e adjacências, seria a 

primeira UC no Estado com cavernas. Isso é de especial relevância se considerarmos que o RN é 

atualmente o 7o em número de cavernas no Brasil e que a indústria da mineração vem crescendo 

assustadoramente, sendo urgente a criação de unidades de conservação em áreas cársticas.  
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7. Flora 
Diego de Medeiros Bento1 

José Iatagan Mendes de Freitas2 

Uilson Paulo Campos3 

Regina Kátia Saraiva Carneiro4 

1 Biólogo, coordenador da Base Avançada Compartilhada do CECAV no RN  
2 Técnico Ambiental ICMBio/CECAV-RN 

 3 Técnico Administrativo ICMBio/CECAV-RN 
4 Bióloga, Analista Ambiental IBAMA/SUPES-RN  

 

A listagem de espécies da flora da área de Reserva Legal do Projeto de Assentamento Maisa aqui 

apresentada é resultado de um levantamento realizado entre os dias 20 e 24 de julho de 2006, 

utilizando-se o método de amostragem por parcelas. Além dos espécimes amostrados no interior das 

parcelas, para fins de elaboração de lista de espécies que ocorrem na área de Reserva Legal, também 

foram anotadas as espécies observadas fora das parcelas. Após a conclusão da lista de espécies, a 

mesma foi comparada à lista elaborada por Giulietti et al (2002), para elaboração de lista de espécies 

endêmicas à Caatinga com ocorrência na área de reserva. 

A vegetação da área de reserva legal apresenta uma fisionomia de Caatinga Hiperxerófila 

caducifólia, caracterizando assim um ecossistema com espécies típicas do Semi-árido Nordestino. A 

formação vegetal predominante na área é do tipo caatinga arbustivo-arbórea, mais conhecida como 

vegetação do tipo 3 (Andrade-Lima, 1981), onde as árvores apresentam um porte médio entre 3 e 7 

metros de altura, com alto grau de cobertura do solo. O estrato herbáceo é representado principalmente 

por ervas anuais, além de bromeliáceas como a macambira e trepadeiras como as jitiranas. O estrato 

arbustivo tem predominância de espécies como o marmeleiro, mororó e mofumbo, e o estrato arbóreo 

tem como principais representantes a aroeira, angico, catingueira, pau-branco, juazeiro, emburana, 

sabiá e as juremas preta e branca - a lista preliminar de espécies observadas tem 105 espécies, 

distribuídas em 83 gêneros e 42 famílias (Quadro 2). É importante frisar a abundância da espécie 

Myracrodruon urundeuva Allemao (Astronium urundeuva (Allemao) Engl., sinônimo), popularmente 

conhecida como aroeira-do-sertão na área, constante na lista nacional oficial de espécies da flora 

ameaçadas de extinção (Figura 09). 

Para o Workshop da Caatinga, Giulietti et al (2002) listaram para o bioma 18 gêneros e 318 espécies 

endêmicas, pertencentes a 42 famílias, incluindo tanto plantas de áreas arenosas como rochosas. 

Embora os inventários sejam incompletos, o nível de endemismo é bastante alto para as espécies 

vegetais. Esses valores sobre a biodiversidade da Caatinga são muito mais altos que os publicados 

anteriormente (Silva et al., 2004) e são iguais ou mais altos que aqueles registrados para outras 

florestas secas do mundo (Leal et al., 2003). Comparou-se a lista preliminar de espécies à lista 

elaborada por Giulietti et al (2002), para elaboração de lista de espécies endêmicas à Caatinga com 

ocorrência na área de Reserva (Quadro 3) – 22 espécies, o que indica uma taxa de endemismo de 

21%. Merece destaque a ocorrência das duas espécies de Auxemma (gênero endêmico), Auxemma 

oncocalyx e A.glazioviana (Figura 09). 
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Figura 09 – Destaques entre as espécies da flora encontradas na área de reserva legal do P.A. Maisa, da esquerda para a direita: Aroeira do 

Sertão (Myracrodruon urundeuva), árvore e frutificação, e o Pau Branco (Auxemma oncocalyx). 

 

Segundo Silva et al. (1994), em sua classificação das Grandes Unidades de Paisagens do Nordeste, 

a área de Reserva Legal está localizada na Grande Unidade de Paisagem das Superfícies Cársticas. 

Esta grande unidade abrange 11 unidades geoambientais (de um total de 172, sendo 105 com presença 

de vegetação de caatinga), ocupando uma área de 75,2 mil quilômetros quadrados dos estados do 

Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia e Minas Gerais, sendo 11,5 mil quilômetros quadrados no 

RN. Apesar da extensão da área, praticamente inexistem Unidades de Conservação, assim, Giulietti et 

al.(2004) recomenda o estabelecimento de unidades de conservação ou medidas de incentivo à 

proteção nas superfícies cársticas na Bahia, na região de Irecê, e no Rio Grande do Norte, na Chapada 

do Apodi, pois são áreas de solos calcários, distintos da maioria dos demais da Caatinga. A área da 

Chapada do Apodi é classificada como possuindo importância biológica “muito alta”, e engloba a área 

de Reserva Legal. 

Mesmo com toda a desvalorização e falta de conhecimento, de acordo com Garda (1996), somente 

a presença da vegetação das Caatingas, adaptada às condições locais, tem impedido a transformação 

do Nordeste brasileiro num imenso deserto. Apesar das ameaças à sua integridade, apenas 1,6% da 

Caatinga está protegida em unidades de conservação de proteção integral (Tabarelli et al. 2000).  

 
Quadro 2 - Lista preliminar da Flora da Reserva Legal 

 
NOME COMUM NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA ESTRATO 
 Dicliptera mucronifolia Nees Acanthaceae Herbáceo 
Carrapicho Alternanthera tenella Colla Amaranthaceae Herbáceo 
Cajueiro Anacardium occidentale L. Anacardiaceae Arbóreo 
Mangueira Mangifera indica L. Anacardiaceae Arbóreo 

Aroeira (do sertão) Myracrodruon urundeuva 
Allemao Anacardiaceae Arbóreo 

Cajá Spondias mombin L. Anacardiaceae Arbóreo 
Pereiro Aspidosperma pyrifolium Mart. Apocynaceae Arbóreo 

Carnaúba Copernicia prunifera (Mill.) 
H.E.Moore Arecaceae Arbóreo 

Flor-de-seda Calotropis procera (Ailton) W.T. 
Ailton Asclepiadaceae Arbustivo 

Agulhinha, carrapicho Bidens pilosa L. Asteraceae Herbáceo 
Língua-de-vaca Chaptalia nutans (L.) Pol. Asteraceae Herbáceo 
 Porophyllum ruderale (Jacq.) Asteraceae Herbáceo 
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Cass. 

Craibeira Tabebuia aurea (Silva Manso) 
Benth. & Hook.f. ex S.Mo. Bignoniaceae Arbóreo 

Pau-d´arco-roxo Tabebuia impetiginosa (Mart. 
ex DC.) Standl. Bignoniaceae Arbóreo 

Embiratanha 
Pseudobombax marginatum 
(A.St.-Hil., Juss. & Cambess.) 
A.Robyns 

Bombacaceae Arbóreo 

Pau-Branco-Louro Auxemma glazioviana Taub. Boraginaceae Arbóreo 

Pau-Branco Auxemma oncocalyx (Allemao) 
Taub. Boraginaceae Arbóreo 

Macambira Bromelia laciniosa Mart. ex 
Schult.f. Bromeliaceae Herbáceo 

Croatá Bromelia plumieri (E.Morren) 
L.B.Sm. Bromeliaceae Herbáceo 

Imburana Commiphora leptophloeos 
(Mart.) J.B.Gillett Burseraceae Arbóreo 

Cardeiro Cereus jamacaru DC. Cactaceae Arbóreo 

Facheiro Pilosocereus pachycladus 
F.Ritter Cactaceae Arbustivo 

Coroa-de-Frade Melocactus bahiensis (Britton & 
Rose) Werderm. Cactaceae Herbáceo 

Palminha Opuntia palmadora Britton & 
Rose Cactaceae Herbáceo 

Xique-xique 
Pilosocereus gounellei 
(F.A.C.Weber) Byles & 
G.D.Rowley 

Cactaceae Herbáceo 

Jucá, pau-ferro Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul. 
var. ferrea Mart. ex Tul. Caesalpiniaceae Arbóreo 

Catingueira Caesalpinia pyramidalis Tul. Caesalpiniaceae Arbóreo 

 
Chamaecrista duckeana 
(Bezerra & Fernandes) 
H.S.Irwin & Bar. 

Caesalpiniaceae Arbóreo 

 Bauhinia dumosa Benth. Caesalpiniaceae Arbustivo 
Mororó Bauhinia forficata Link Caesalpiniaceae Arbustivo 
Mata-pastão Senna alata L. Caesalpiniaceae Arbustivo 

Mata-Pasto Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin 
& Barneby Caesalpiniaceae Arbustivo 

São João Senna spectabilis (DC.) 
H.S.Irwin & Barneby Caesalpiniaceae Arbustivo 

Trapiá Crataeva tapia Linn. Capparaceae Arbóreo 
Feijão-de-boi Capparis flexuosa (L.) L. Capparaceae Arbustivo 
Feijão-Bravo Capparis hastata Jacq. Capparaceae Arbustivo 
Oiticica Licania rígida Arruda ex H.Kost. Chrysobalanaceae Arbóreo 

Pacotê Cochlospermum vitifolium 
(Willd.) Spreng. Cochlospermaceae Arbóreo 

Mofumbo Combretum leprosum Mart. Combretaceae Arbustivo 

Salsa Ipomoea asarifolia (Desr.) 
Roem. & Schult. Convolvulaceae Herbáceo 

Jitirana Ipomoea hederifolia L. Convolvulaceae Herbáceo 
Jitirina Ipomoea nil L. (Roth) Convolvulaceae Herbáceo 
Jitirana-da-flor-roxa Ipomoea rósea Choisy Convolvulaceae Herbáceo 
Jitirana-de-boi Ipomoea setosa Ker Gawl. Convolvulaceae Herbáceo 

 Jacquemontia multiflora 
(Choisy) Hallier f. Convolvulaceae Herbáceo 

Jitirana-cabeluda Merremia aegyptia (L.) Urb. Convolvulaceae Herbáceo 

Jitirana Merremia dissecta (Jacq.) 
Hallier f. Convolvulaceae Herbáceo 

Maxixe Cucumis anguria L. Cucurbitaceae Herbáceo 
Melão-caetano Momordica charantia L. Cucurbitaceae Herbáceo 
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Vassourinha Scoparia dulcis L. Escrophulariaceae Herbáceo 
Faveleira Cnidoscolus quercifolius Pohl Euphorbiaceae Arbóreo 
Maniçoba Manihot glaziovii Mull.Arg. Euphorbiaceae Arbóreo 

Burra-Leiteira Sapium glandulosum (L.) 
Morong Euphorbiaceae Arbóreo 

Velame Croton campestris A.St.-Hil. Euphorbiaceae Arbustivo 
Marmeleiro Croton Sonderianus Mull. Arg. Euphorbiaceae Arbustivo 
Pinhão-Bravo Jatropha molissima (Pohl) Baill. Euphorbiaceae Arbustivo 
Carrapateira, mamona Ricinus communis L. Euphorbiaceae Arbustivo 
 Sebastiania sp. Euphorbiaceae Arbustivo 
Tamiarana Dalechampia filicifolia Lam. Euphorbiaceae Herbáceo 
 Euphorbia heterophylla L. Euphorbiaceae Herbáceo 
Samba-Coité (Bamburral) Hyptis suaveolens (L.) Poit. Labiatae Herbáceo 
Alfavaca Ocimum gratissimum L.  Labiatae Herbáceo 
 Mascagnia sp. Malpighiaceae Herbáceo 
 Herissantia crispa (L.) Brizicky Malvaceae Herbáceo 
Espinheiro-de-Bode Acacia glomerosa Benth. Mimosaceae Arbóreo 

Angico 
Anadenanthera colubrina  
(Vell.) Brenan var. colubrina 
(Vell.) Brenan 

Mimosaceae Arbóreo 

Arapiraca Chloroleucon dumosum 
(Benth.) G.P.Lewis Mimosaceae Arbóreo 

Sabiá Mimosa caesalpinifolia (Benth.) Mimosaceae Arbóreo 

Jurema-de-Embira Mimosa ophthalmocentra Mart. 
ex Benth. Mimosaceae Arbóreo 

Jurema-Preta Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Mimosaceae Arbóreo 
Catanduva Piptadenia moliniformis Benth. Mimosaceae Arbóreo 

Jurema-Branca Piptadenia stipulacea (Benth.) 
Ducke Mimosaceae Arbóreo 

Jucuri Piptadenia viridiflora (Kunth) 
Benth. Mimosaceae Arbóreo 

Jureminha Mimosa pigra L. Mimosaceae Arbustivo 
Malícia Mimosa pudica L. Mimosaceae Arbustivo 
Ubaia de jacu Eugenia uvalha Cambess. Myrtaceae Arbóreo 
Pega-pinto Boerhavia coccínea Mill. Nyctaginaceae Herbáceo 
Ameixa Ximenia americana L. Olacaceae Arbustivo 
Cardo-santo Argemone mexicana L. Papaveraceae Herbáceo 

Cumarú Amburana cearensis (Allemao) 
A.C.Sm. Papilionoideae Arbóreo 

Mulungu Erythrina velutina Willd. Papilionoideae Arbóreo 

Pau-Mocó Luetzelburgia auriculata 
(Allemao) Ducke Papilionoideae Arbustivo 

Amendoim-bravo (guizo-de-
cascavel) Crotalaria retusa L. Papilionoideae Herbáceo 

Trevo (Oró) Desmodium adscendens (Sw.) 
DC. Papilionoideae Herbáceo 

Rapadura-de-cavalo Desmodium glabrum (Mill.) DC. Papilionoideae Herbáceo 

Carrapicho Desmodium incanum &(Sw.) 
DC. Papilionoideae Herbáceo 

Anil Indigofera suffruticosa Mill. Papilionoideae Herbáceo 

Feijão-de-rola Macroptilium lathyroides (L.) 
Urb. Papilionoideae Herbáceo 

Mucuna Mucuna urens (L.) Medik. Papilionoideae Herbáceo 
Feijãozinho Rhynchosia mínima (L.) DC. Papilionoideae Herbáceo 
 Tephrosia cinerea (L.) Pers. Papilionoideae Herbáceo 

 Vigna peduncularis (Kunth) 
Fawc. & Rendle Papilionoideae Herbáceo 

Maracujá-do-mato Passiflora amethystina 
J.C.Mikan Passifloraceae Arbustivo 
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Capim-rabo-de-burro Andropogon bicornis L. Poaceae Herbáceo 
Capim-pé-de-galinha Eleusine indica (L.) Gaertn. Poaceae Herbáceo 
Beldroega Portulaca oleracea L. Portulacaceae Herbáceo 
Juazeiro Ziziphus joazeiro Marth. Rhamnaceae Arbóreo 
Cabeça-de-velho Borreria poaya (A.St.-Hil.) DC. Rubiaceae Herbáceo 
 Guetarda sp. Rubiaceae Herbáceo 
 Cardiospermum halicacabum L. Sapindaceae Herbáceo 

Quixabeira Sideroxylon obtusifolium 
(Roem. & Schult.) Sapotaceae Arbóreo 

Camapum Physalis angulata L. Solanaceae Herbáceo 
Chanana Turnera ulmifolia L. Turneraceae Herbáceo 
Cansanção (Urtiga) Fleurya aestuans (L.) Gaud.  Urticaceae Herbáceo 
Alecrim-Bravo (Estrepa Cavalo) Lippia sidoides Cham. Verbenaceae Arbustivo 
 

 
Quadro 3 - Lista preliminar de espécies endêmicas da Caatinga, com ocorrência na Reserva Legal. 

 
Nome científico Família 
Aspidosperma pyrifolium Mart. Apocynaceae 
Copernicia prunifera (Mill.) H.E.Moore Arecaceae 
Pseudobombax marginatum (A.St.-Hil., Juss. & Cambess.) A.Robyns Bombacaceae 
Auxemma glazioviana Taub. Boraginaceae 
Auxemma oncocalyx (Allemao) Taub. Boraginaceae 
Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett Burseraceae 
Cereus jamacaru DC. Cactaceae 
Pilosocereus pachycladus F.Ritter Cactaceae 
Melocactus bahiensis (Britton & Rose) Werderm. Cactaceae 
Opuntia palmadora Britton & Rose Cactaceae 
Pilosocereus gounellei (F.A.C.Weber) Byles & G.D.Rowley Cactaceae 
Capparis flexuosa (L.) L. Capparaceae 
Caesalpinia pyramidalis Tul. Caesalpiniaceae 
Licania rígida Arruda ex H.Kost. Chrysobalanaceae 
Manihot glaziovii Mull.Arg. Euphorbiaceae 
Croton campestris A.St.-Hil. Euphorbiaceae 
Jatropha molissima (Pohl) Baill. Euphorbiaceae 
Herissantia crispa (L.) Brizicky Malvaceae 
Chloroleucon dumosum (Benth.) G.P.Lewis Mimosaceae 
Mimosa caesalpinifolia (Benth.) Mimosaceae 
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth. Mimosaceae 
Ziziphus joazeiro Marth. Rhamnaceae 
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8. Fauna 
Diego de Medeiros Bento1 

José Iatagan Mendes de Freitas2 

1 Biólogo, coordenador da Base Avançada Compartilhada do CECAV no RN  
2 Técnico Ambiental ICMBio/CECAV-RN 

. 

Devido à ausência de grandes áreas contínuas conservadas no Estado, a fauna (principalmente 

mamíferos de médio e grande porte) refugia-se em ilhas e fragmentos de vegetação preservada, quase 

sempre isoladas. Por constituir um desses fragmentos com área relativamente grande, a fauna da área 

de Reserva Legal ainda é bastante representativa e diversificada para os padrões do Estado. 

Apesar da clara necessidade de levantamentos faunísticos direcionados aos grandes grupos 

taxonômicos (apenas um levantamento de avifauna é apresentado a seguir), é possível citar algumas 

espécies (basicamente de mamíferos e répteis) com ocorrência na área de Reserva Legal. 

Com relação à mastofauna, podemos mencionar a ocorrência dos marsupiais (Didelphimorphia) 

catita (Monodelphis domestica, Didelphidae: Didelphinae) e do cassaco (Didelphis albiventris, 

Didelphidae: Didelphinae); entre os Xenarthra, há os tatus (Dasypodidae: Dasypodinae) tatu-peba 

(Euphractus sexcinctus) e o tatu-verdadeiro (Dasypus novemcinctus), além do tamanduá-mirim 

(Tamandua tetradactyla, Myrmecophagidae). Há grande diversidade de Chiroptera devido à abundância 

de cavernas na área – frugívoros, insetívoros e nectarívoros, além dos hematófagos (Desmodus 

rotundus, Phyllostomidae: Desmodontinae). Entre os primatas, são facilmente observados o macaco-

prego (Cebus apella, Cebidae: Cebinae) e o Sagui (Callithrix jacchus, Callithricidae). Os roedores 

(Rodentia) mais comuns são o mocó (Kerodon rupestris, Caviidae: Caviinae), o preá (Galea spixii, 

Caviidae: Caviinae) e o punaré (Thrichomys apereoides, Echimyidae: Eumysopinae), além da cutia 

(Dasyprocta primnolopha, Dasyproctidae: Dasyproctinae); entre os Artiodactyla há o veado catingueiro 

(Mazama gouazoupira¸Cervidae: Odocoileinae) que, juntamente com o tatu-peba, sofre grande pressão 

de caça; e entre os carnívoros (Carnivora) há a raposa (Cerdocyon thous, Canidae), facilmente 

encontrada na área de Reserva, além dos felídeos (Felidae: Felinae) gato vermelho (ou gato mourisco, 

Herpailurus yaguarondi), a jaguatirica (Leopardus pardalis), o gato-do-mato (Leopardus tigrinus) e o 

gato-maracajá (Leopardus wiedii), além do Guaxinim (Procyon concrivorus, Procyonidae: Procyoninae), 

do Quati (Nasua Nasua, Procyonidae: Procyoninae) e do Furão (Galictis sp., Mustelidae: Mustelinae). É 

importante frisar que todos os felídeos acima, com exceção de Herpailurus yaguarondi estão na lista 

nacional oficial de espécies da fauna ameaçadas de extinção. 

    
Figura 10 – Destaques da mastofauna encontrada na reserva legal do P.A. Maisa. Da esquerda para a direita: veado catingueiro (Mazama 

gouazoupira), Gato vermelho (Herpailurus yaguarondi) e Tatu verdadeiro (Dasypus novemcinctus). 
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Com relação aos répteis, é comum a iguana (Camaleão) além de vários lagartos, como o tejuaçu, 

calangos e lagartixas. Entre as serpentes são encontradas a Jibóia (Também conhecida como cobra-

de-veado), a jararaca, a cascavel, a cobra verde, as corais falsa e verdadeira, além da cobra-de-duas-

cabeças. A área de Reserva Legal está inserida na “Área 10 – Limoeiro do Norte e Chapada do Apodi”, 

considerada de importância biológica “muito alta” para ações prioritárias de conservação de répteis e 

anfíbios da caatinga (MMA, 2002). 

Entre as cavernas com estudos bioespeleológicos no Estado, a Furna Feia destaca-se por 

apresentar elevada riqueza de espécies de invertebrados (Ferreira et al., 2010; Bento, dados não 

publicados). Na área foram identificadas, ate o momento, onze espécies de invertebrados troglóbios 

(encontrados exclusivamente em cavernas). Tais organismos, em virtude do isolamento no meio 

subterrâneo, apresentam várias adaptações sendo as mais comuns a despigmentação (“albinismo”), a 

regressão e até mesmo a perda dos olhos (anoftalmmia), o alongamento de apêndices e o aumento no 

número e/ou no tamanho de estruturas sensoriais não ópticas. 

Foram encontrados troglóbios na Gruta do Lago - cinco espécies diferentes, uma de aranha 

(Pholcidae), uma de centopéia (Scolopendromorpha: Scolocryptopidae), uma de Isópode (Cirolanidae), 

uma de Amfípode (Amphipoda) e uma de Colêmbolo (Collembola: Ciphoderidae); na Furna Feia – três 

espécies, uma de aranha (Pholcidae), uma de Colêmbolo (Collembola: Paronellidae) e uma planária 

(Turbellaria); na caverna dos Macacos/Esquecida e na gruta do Pinga, com uma espécie de aranha 

(Pholcidae); e na caverna da Pedra Lisa/Troglobento, com uma espécie de Isópode (Cirolanidae) 

(Figura 11). Todas essas espécies são certamente novas para a ciência e estão em fase de descrição 

formal.  Merece destaque o fato de que foram realizados estudos bioespeleológicos detalhados em 

apenas 7 das 213 cavernas identificadas, o que atesta o imenso potencial para pesquisas em biologia 

subterrânea na área.  

   

   
Figura 11 – Algumas espécies de Troglóbios encontrados nas cavernas da reserva legal do P.A. Maisa (a – Isopoda: Cirolanidae; b – 

Amphipoda; c – Scolopendromorpha: Scolocryptopidae; d – Collembola: Ciphoderidae, seta; e – Collembola: Paronellidae; f – Araneae: 

Pholcidae). 
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Merecem destaque as espécies de Isópodes (Cirolanidae) e de Amphipoda. Tais espécies 

representam relictos de grupos originalmente oceânicos, sendo, desta forma, testemunhos das 

introgressões e regressões oceânicas ocorridas no passado da área.  

A resolução CONAMA nº 005 de 06/08/1987, inclui os troglóbios na relação dos animais em perigo 

de extinção. Além disso geralmente apresentam distribuição geográfica restrita, baixa densidade 

populacional, baixa tolerância às flutuações ambientais e estratégia reprodutiva do tipo K, 

características que os tornam potencialmente ameaçados de extinção frente às alterações de seu 

ambiente. Em virtude destas características, quaisquer espécies troglóbias são consideradas, 

minimamente, como vulneráveis à extinção pela International Union for Conservation of Nature (IUCN). 

 

8.1. Avifauna 
Robson Esteves Czaban1 

1Analista Ambiental – NUFAS/IBAMA/AM 

 

O levantamento da avifauna do Projeto de Assentamento Maisa  apresenta uma lista preliminar das 

espécies de aves existentes em vários pontos da área, próximos às vias de acesso. A maioria dos 

registros se baseou em observações visuais, fazendo o registro fotográfico quando possível, e também 

através da vocalização de algumas espécies. A pesquisa foi feita entre os dias 15 e 22 de janeiro de 

2008, sempre no período matinal, a partir das 6 horas. Em pelo menos um dia houve ocorrência de 

chuva, mas o sol sempre predominou nos dias pesquisados. É o fim da estação seca na região e a 

vegetação começava a dar os primeiros sinal de recuperação. Entretanto, a distribuição das espécies, 

em qualquer área, depende de uma gama de fatores que variam com as estações do ano, a distribuição 

das chuvas, alterações de rotas migratórias e até alterações antrópicas. Assim, outros levantamentos, 

em diferentes períodos do ano, certamente trarão novos resultados, aumentando o conhecimento que 

se tem sobre a área. 

A vegetação predominante é a caatinga. Mas em alguns pontos podia-se encontrar árvores exóticas 

como mangueiras, flamboyants, coqueiros, etc, resultantes da ocupação humana ocorrida anos antes 

na área. Outras alterações no ambiente, como a presença de gado e o plantio de milho e mandioca 

também eram comuns.  Tanto as árvores exóticas, quanto os animais exóticos e as plantações, e até 

mesmo os escombros resultantes da ocupação humana eram fatores atrativos para algumas espécies. 

Troglodytes musculus utilizava as casas abandonadas como local de nidificação e obtenção de 

alimento. Sturnella superciliaris frequentava pastos e plantações, juntamente com Molothrus 

bonariensis, Vanellus chilensis e Guira guira. Os coqueiros, na condição de árvores mais altas na área, 

eram preferidos como poleiros preferidos por Aratinga cactorum, Icterus jamacaii, e pequenos gaviões 

como Gampsonyx swainsonii. O gado bovino atraía Milvago chimachima, atrás de parasitas nas costas 

do gado, ou de insetos espantados por estes, enquanto pastavam. Postes e fios elétricos são preferidos 

como poleiros entre Tyrannus melancholicus e Progne chalybea. 
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Se, por um lado, a atividade humana é atrativa para estas espécies, outras atividades como as 

queimadas, o desmatamento, a caça e a captura de aves de gaiola, fazem com que certas espécies 

apresentem número bastante reduzido, ou cheguem mesmo a desaparecer da região, como acontece 

com o canário-da-terra (Sicalis flaveola), que já não é mais encontrado na área de assentamento, como 

em geral em quase todo o nordeste do Brasil. Outras, como Sporophila albogularis, ave também muito 

procurada como ave de gaiola, tem seu número bem inferior ao que seria de se esperar para a região.  

Dada a proximidade da área de assentamento com a área urbana de Mossoró, algumas espécies 

exóticas aparecem no entorno da área de assentamento, ou até mesmo dentro dela. É o caso do pardal 

(Passer domesticus), do pombo (Columba livia) e do bico-de-lacre (Estrilda astrid). Também galinhas, 

marrecos, patos e galinhas d'angola são criados nas casas da periferia de Mossoró, muito próximos à 

área de assentamento. Como costumam viver soltas, essas aves eventualmente são atacadas por 

gaviões, cobras, cachorros do mato, entre outros predadores. Para estes, atacar a criação doméstica 

pode ser uma opção mais fácil que predar os animais nativos. Alguns animais domésticos podem, 

eventualmente, se aventurar mais para dentro da caatinga e atacar ninhos de animais silvestres. Porcos 

domésticos podem predar ninhos de aves terrícolas como quero-queros (Vanellus chilensis), seriemas 

(Cariama cristata) e codornas (Nothura maculosa).  

De uma forma geral, as aves comedoras de insetos e sementes predominavam. Aquelas que 

consomem frutas eram bem mais raras. Seria interessante uma pesquisa na época de frutificação das 

plantas nativas para se comparar os resultados. É provável que algumas espécies façam migrações 

sazonais e só apareçam na região em determinadas épocas, justamente quando algumas plantas estão 

frutificando. É o caso, por exemplo, da avoante (Zenaida auriculata) que chega aos milhares durante o 

período reprodutivo. A avoante é encontrada comumente, no entanto não foram observadas até o 

momento colônias reprodutivas (popularmente conhecidas como pombeiros) na área proposta, que 

certamente tem importância como local de alimentação e dessedentação durante todo o ano para a 

espécie (Nota dos organizadores). 

Não foi possível fazer nenhuma pesquisa no período noturno, mas é certo que existem aves 

noturnas no local. Numa das incursões foi observado um casal de bacuraus dormindo sob uns 

espinheiros. Infelizmente não foi possível identificar a espécie ou o gênero. Na cidade de Mossoró 

temos registros da coruja das torres (Tyto alba), também conhecida por suindara ou rasga-mortalha, e 

em uma fazenda no entorno da área de assentamento foi observada uma família de coruja-buraqueira 

(Athene cunicularia). Esta ave tem hábitos tanto diurnos quanto noturnos. 

Há pelo menos um registro de um papa-lagarta (Coccyzus melacorhyphus). Esta ave tem hábitos 

migratórios pouco conhecidos, mas é provável que ocorra no Nordeste apenas no Outono e no Inverno, 

fugindo do frio das regiões Sul e Sudeste. Isso mostra que a ocorrência periódica de algumas espécies 

migratórias é uma realidade, e merece estudos mais aprofundados. 

Ao todo foram 36 horas de observação em campo, onde foram identificadas 101 espécies de aves, 

sendo que 45 são de não passeriformes e 56 de passeriformes (Quadro 4). Embora não pareça um 
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número muito grande, representa pelo menos 2/3 do que deve existir na região. Esse número é mais 

expressivo ainda se levarmos em conta que a área é pequena, muito sujeita às atividades humanas 

próximas, com pouca variação de altitude, solo e tipo de vegetação, e este foi apenas o primeiro estudo 

de campo no local. Todos estes, são fatores limitantes do número de espécies. A época da pesquisa 

(fim do período de seca) também deve ter afetado os resultados. Para efeito de comparação, a Floresta 

Nacional do Araripe, no Ceará, com mais de 38.000 ha. e criada em 1946, portanto com mais de 60 

anos de estudos, tem registrado cerca de 160 aves.  

Entre os passeriformes, chamou a atenção a grande quantidade de galo-de-campina (Paroaria 

dominicana) e tico-tico-rei (Coryphospingus pileatus), certamente as duas espécies mais comuns entre 

os passeriformes, naquele trecho de caatinga. Como o primeiro é uma das aves mais comuns em 

gaiolas, não deixa de ser uma surpresa encontrar número tão grande delas na natureza, apesar da 

pressão da caça a que são submetidas. As demais aves ditas “de gaiola” são bem menos freqüentes e 

já mostram uma nítida redução populacional devido, principalmente, à grande procura como aves de 

estimação, e à destruição do hábitat. Lamentavelmente, uma das aves que não foram registradas na 

região é o canário-da-terra (Sicalis fraveola). O azulão (Cyanocompsa brissonii) é outra ave cuja 

população vem sofrendo grande redução pelo mesmo motivo. 

Na área de assentamento encontramos alguns endemismos da caatinga, e que merecem destaque, 

como é o caso do casaco-de-couro (Pseudoseisura cristata), o caneleiro-ferrugem (Casiornis fusca), o 

piu-piu (Myrmorchilus strigilatus) e o periquito-da-caatinga (Aratinga cactorum). O cancão (Cyanocorax 

cyanopogon) é uma gralha que ocorre também no cerrado mas é a única que ocorre também na 

caatinga, tornando-se, neste caso, uma ave bastante emblemática. Houve, também, um registro 

interessante de guaracava-grande (Elaenia spectabilis), um tyrannideo que realiza migrações para a 

Amazônia, de hábitos ainda pouco conhecidos.  

Entre os não passeriformes, foi feito um único registro do pica-pau-da-copa (Piculus chrysochlorus), 

uma espécie de vasta distribuição pelo Brasil, ocorrendo nos mais deversos ambientes e ecossistemas, 

deste a Mata Atlântica até a Amazônia.  Em ambiente de floresta ele passa despercebido, ao passo que 

a sua coloração e tamanho faz com que se destaque entre as folhas secas e galhos nus da caatinga. 

Nas lagoas e cursos d'água ao longo da BR, em distância relativamente próxima ao projeto de 

assentamento, foram observados frango-d'água (Galinulla chloropus), garças-vaqueiras (Bubulcus ibis), 

marrecas-caboclas (Dendrocygna autumnalis) e socozinhos (Butorides striatus), o que faz supor que 

estas aves podem ocorrer dentro da reserva, já que existem lagoas e brejos, ainda que sazonalmente.  

Um passeriforme interessante e que está associado a este ambiente é a noivinha (Xolmis irupero). Dois 

exemplares deste tyrannideo totalmente branco foram observados, ao sul de Mossoró, em área que já 

havia recebido uma quantidade maior de chuva e apresentava a vegetação mais verde. É muito 

provável que a área de assentamento pesquisada seja visitada por esta espécie, em períodos de maior 

precipitação pluviométrica. O mesmo raciocínio vale para outro membro desta família, a lavadeira 

(Fluvicola nengeta), também avistada em pontos mais ao sul de Mossoró. 
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Quadro 4 – Lista preliminar das aves avistadas na área de Reserva Legal 

Observação: 
Freqüência: 

   A – Abundante, muito comum, várias observações por dia.  

 C – Comum, pelo menos uma observação a cada 2 dias.  

 I – Incomum, apenas uma única observação ou menos que 2 observações por semana.   

 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR FREQUÊNCIA

TINAMIDAE Crypturellus sp. Inhambu I 

ARDEIDAE Bubulcus ibis Garça-vaqueira I 

ARDEIDAE Butorides striatus Socozinho I 

ARDEIDAE Tigrisoma lineatum Socó-boi I 

CATHARTIDAE Cathartes aura Urubú-de-cabeça-

vermelha 

C 

CATHARTIDAE Coragyps atratus Urubú C 

ACCIPITRIDAE Buteo albicaudatus Gavião-de-rabo-branco I 

ACCIPITRIDAE Buteo brachyurus Gavião-de-cauda-curta I 

ACCIPITRIDAE Gampsonyx swainsoni Gaviãozinho I 

ACCIPITRIDAE Geranospiza 

caerulescens 

Gavião-pernilongo I 

ACCIPITRIDAE Heterospizias 

meridionallis 

Gavião-caboclo C 

ACCIPITRIDAE Rupornis magnirostris Gavião-carijó C 

FALCONIDAE Falco femoralis Falcão-de-coleira I 

FALCONIDAE Milvago chimachima Gavião-carrapateiro C 

FALCONIDAE Caracara plancus Carcará C 

ARAMIDAE Aramus guarauna Carão I 

CARIAMIDAE Cariama cristata Seriema I 

JACANIDAE Jacana jaçanã Jaçanã C 

RALLIDAE Gallinula chloropus Frango-d´agua I 

CHARADRIIDAE Vanellus chilensis Quero-quero C 

SCOLOPACIDAE Tringa solitaria Maçarico-solitário I 

COLUMBIDAE Columba livia Pombo doméstico C 

COLUMBIDAE Columbina minuta Rolinha-cinzenta C 

COLUMBIDAE Columbina picui Rolinha-branca A 

COLUMBIDAE Columbina talpacoti Rolinha-caldo-de-feijão A 
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COLUMBIDAE Columbina squammata Fogo-apagou  C 

COLUMBIDAE Zenaida auriculata Avoante C 

CUCULIDAE Coccyzus melacoryphus Papa-lagarta I 

CUCULIDAE Crotophaga ani Anu-preto  C 

CUCULIDAE Guira guira Anu-branco C 

CUCULIDAE Piaya cayana Alma-de-gato I 

CUCULIDAE Tapera naevia Saci  I 

TYTONIDAE Tyto alba Coruja-das-torres I 

STRIGIDAE Athene cunicularia Coruja-buraqueira  I 

PSITTACIDAE Aratinga cactorum Periquito-da-caatinga C 

PSITTACIDAE Forpus xanthopterygius Tuim I 

APODIDAE Tachornis squamata Taperá-do-buriti C 

TROCHILIDAE Amazilia fimbriata Beija-flor-de-garganta-

verde 

C 

TROCHILIDAE Chlorostilbon lucidus Beija-flor-de-bico-

vermelho 

I 

TROCHILIDAE Eupetomena macroura Beija-flor-rabo-de-

tesoura 

I 

ALCEDINIDAE Chloroceryle amazona Martim-pescador-verde I 

BUCONIDAE Nystalus maculatus Rapazinho-dos-velhos C 

PICIDAE Colaptes melanochloros Pica-pau-carijó  I 

PICIDAE Picumnus limae Pica-pau-anão-da-

caatinga 

I 

PICIDAE Piculus chrysochloros Pica-pau-da-copa I 

PICIDAE Veniliornis passerinus Picapauzinho  I 

FURNARIIDAE Certhiaxis cinnamomea Curutiê  I 

FURNARIIDAE Furnarius figulus João-de-barro-de-

sobrancelha 

I 

FURNARIIDAE Pseudoseisura cristata Casaco-de-couro  C 

FURNARIIDAE Synallaxis frontalis Petrim  I 

DENDROCOTAPTIDAE 

 

Lepidocolaptes 

angustirostris 

Arapaçu-do-cerrado  C 

THAMNOPHILIDAE Formicivora 

melanogaster 

Formigueiro-de-barriga-

preta 

A 

THAMNOPHILIDAE Myrmorchylus strigilatus Piu-piu I 

THAMNOPHILIDAE Taraba major Choró-boi  C 
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THAMNOPHILIDAE Thamnophilus dolliatus Choca-zebrada  C 

TYRANNIDAE Camptostoma obsoletum Risadinha  I 

TYRANNIDAE Capsiempis flaveola Marianinha-amarela  I 

TYRANNIDAE Casiornis fusca Caneleiro-enxofre  C 

TYRANNIDAE Elaenia flavogaster Guaracava-de-barriga-

amarela 

I 

TYRANNIDAE Elaenia spectabilis Guaracava-grande I 

TYRANNIDAE Empidonax euleri Enferrujado  I 

TYRANNIDAE Empidonomus varius Peitica I 

TYRANNIDAE Euscarthmus meloryphus Maria-barulhenta  I 

TYRANNIDAE Fluvicola nengeta Lavadeira  I 

TYRANNIDAE Hemitriccus 

margaritaceiventer 

Sebinho-de-olho-de-

ouro 

C 

TYRANNIDAE Legatus leucophaius Bentevi-pirata  C 

TYRANNIDAE Myiarchus swainsoni Irrê  I 

TYRANNIDAE Myiarchus tyrannulus Maria-cavaleira-de-asa-

ferrugem 

C 

TYRANNIDAE Myiodinastes maculatus Bentevi-rajado  C 

TYRANNIDAE Pitangus sulphuratus Relógio  C 

TYRANNIDAE Todirostrum cinereum Relógio  C 

TYRANNIDAE Tolmomyias flaviventer Bico-chato-amarelo  I 

TYRANNIDAE Tyrannus melancholicus Suiriri  C 

TYRANNIDAE Xolmis irupero Noivinha  I 

TITYRIDAE Pachyramphus validus Caneleiro-de-chapéu-

preto 

I 

HIRUNDINIDAE Progne chalybea Andorinha-doméstica-

grande 

C 

CORVIDAE Cyanocorax cyanopogon Cancão  C 

TROGLODYTIDAE Troglodytes musculus Corruíra  C 

MIMIDAE Mimus saturninus Sabiá-do-campo  C 

POLIOPTILIDAE Polioptila plumbea Balança-rabo-de-

chapéu-preto 

A 

TURDIDAE Turdus amaurochalinus Sabiá-poca I 

TURDIDAE Turdus leucomelas Sabiá-branco I 

TURDIDAE Turdus flaviventer Sabiá-laranjeira I 

VIREONIDAE Cyclarhis gujanensis Pitiguari I 
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VIREONIDAE Hylophilus poecilotis Vite-vite-coroado I 

COEREBIDAE Coereba flaveola Cambacica C 

ICTERIDAE Gnorimopsar chopi Pássaro-preto C 

ICTERIDAE Icterus cayennensis Encontro-de-ouro I 

ICTERIDAE Icterus jamacaii Corrupião C 

ICTERIDAE Sturnela superciliaris Polícia-inglesa-do-sul C 

ICTERIDAE Molothrus bonariensis Chopim C 

THRAUPIDAE Nemosia pileata Saí-de-chapéu-preto I 

THRAUPIDAE Thraupis sayaca Sanhaço-cinzento C 

EMBERIZIDAE Coryphospingus pileatus Tico-tico-rei A 

EMBERIZIDAE Paroaria dominicana Galo-de-campina A 

EMBERIZIDAE Sporophila albogularis Brejal I 

EMBERIZIDAE Volatinia jacarina Tiziu A 

EMBERIZIDAE Zonotrichia capensis Tico-tico I 

CARDINALIDAE Cyanocompsa brissoni Azulão I 

FRINGILLIDAE Euphonia chlorotica Fim-fim I 

ESTRILDIDAE Estrilda astrid Bico-de-lacre   I 

PLOCEIDAE Passer domesticus Pardal C 

 

A Área do Projeto de Assentamento Maisa, apesar de pequena, é bem representativa da avifauna 

típica da caatinga. É uma área que sofreu uma ação antrópica muito grande num passado recente e 

que, ainda hoje, sofre os efeitos dessa ação, tantos os benéficos quanto os maléficos.  

Uma nova pesquisa, realizada no final do período chuvoso e durante o período de frutificação e/ou 

floração das principais espécies vegetais também seria muito útil, e, certamente, acrescentaria dados 

importantes ao que já se sabe, principalmente sobre as aves migratórias, tanto aquelas que vêm do 

hemisfério norte em setembro e outubro, quanto aquelas que fazem pequenas migrações, dentro do 

território brasileiro. A respeito destas espécies migratórias, vale lembrar que a poucos quilômetros ao 

norte de Mossoró está o litoral, onde encontramos algumas aves migratórias típicas das faixas de areia 

das praias, mas que eventualmente adentram para áreas mais interiores, desde que disponham de 

alimentos. Entre elas estão batuíras e maçaricos, cuja presença foi observada em Tibau na mesma 

época da pesquisa na área de assentamento. Na Amazônia, estas aves foram avistadas a centenas de 

quilômetros da costa, em praias e lagoas de água doce. Não está descartada, portanto, a possibilidade 

de que elas eventualmente ocorram mais para o interior.  

O Nordeste do Brasil, como um todo, é carente de áreas protegidas e as poucas áreas existentes 

são pequenas, o que é lamentável. A caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, com muitas 

espécies endêmicas, e só por isso já mereceria uma atenção bem maior que a que vem recebendo. A 

aparência seca e rude esconde uma grande diversidade de espécies animais e vegetais, que estão 
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sendo dizimados sem que ao menos venhamos a conhecê-los melhor. A destruição da caatinga para 

dar lugar às lavouras, ao gado e, mais recentemente, à produção em larga escala de cana-de-açúcar 

para a produção de biocombustível vem fazendo desaparecer espécies que só são encontradas nela. 

Todo e qualquer esforço de se tentar proteger a caatinga deve ser apoiado. A proximidade da área da 

Maisa com Mossoró faz dela um oásis de vida silvestre no meio de uma região que vem crescendo 

muito rapidamente, servindo não só como área de proteção, como também área de soltura para animais 

apreendidos e/ou entregues, além de área de estudos e educação ambiental. 

 
9. Perfil Demográfico 

Jocy Brandão Cruz1 

1Geógrafo, chefe do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas - CECAV; 

 

No início do ano de 2006 foi realizado um perfil sócio-econômico por amostragem com as famílias 

assentadas na área – 400 famílias, cerca de 35% do total de 1150 previstas – os resultados são 

mostrados a seguir:  

Entre os assentados, 51,99% são do sexo feminino e 48,01% são do sexo masculino. Observa-se 

que 67,9% estão abaixo dos 30 anos de idade, com o maior numero de pessoas entre 20 e 29 anos de 

idade, aproximadamente 30%, sendo 13,5% homens e 16,5% mulheres.  

Desde antes de 2000, 25% dos assentados do P.A. Maisa  já se encontravam morando no local. 

Todos eram habitantes da vila dos funcionários da Fazenda MAISA, no entanto, a maioria, 45% deles, 

chegou ao assentamento em meados de 2002 e 2003, época em que começou a invasão da Fazenda. 

Esses assentados são oriundos de cerca de 20 municípios do Rio Grande do Norte e Ceará, entre eles, 

Baraúna com 36,35% e Mossoró com 25% são os que têm o maior numero de representantes no 

assentamento. Apenas 6,25% dos assentados são oriundos do estado do Ceará. 

 

 

 
 

 

Estrutura etária do Assentamento Maisa 
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Quanto à estrutura, as famílias têm em média 3,4 filhos, porém existem famílias com até 13 filhos. A 

média de pessoas por residência é de 4,25 pessoas e, em média, apenas 40% das pessoas de uma 

residência exercem alguma atividade remunerada. 

87,5% das famílias são chefiadas por pessoas do sexo masculino e 12,5% por pessoas do sexo 

feminino. Entre os chefes de família, a média de idade é de 41 anos, sendo a idade máxima de 80 anos 

e a mínima de 18 anos; e apenas 15% deles têm emprego assalariado os outros 85% vivem de trabalho 

temporário ou da agricultura de subsistência. 
 

%

87,5

12,5

0 20 40 60 80 100
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Fem

 
Chefes de família 

 

Apenas 6,5% das famílias tem renda familiar mensal acima de 2 salários mínimos, 38% tem renda 

entre 1 e 2 salários e 56 % das famílias vivem com menos de 1 salário mínimo por mês. 66,5% das 

famílias não recebem nenhum tipo de assistência de órgãos governamentais ou não governamentais. 

Somente 30% são beneficiados pelo programa Bolsa Família do Governo Federal, 2,5% recebem 

assistência do Estado e 1,25% de organizações não governamentais. 
 

1 a 2 salario
38%

> 2 salario
6%

< 1 salario
56%

 
Renda familiar 

 

Com relação ao atendimento hospitalar, 46% utilizam a rede pública do município de Baraúna, 

27,5% de Mossoró e 26,5% procuram o posto de saúde da Vila Maisa onde somente os casos de 

estrema necessidade são encaminhados para Mossoró. Todas as agrovilas recebem a visita de um 

médico a cada 15 dias. Atualmente já foram concluídas as obras de um posto de saúde na Vila Real e 

outro na Vila Apodí. 
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Entre os jovens em idade escolar e até 25 anos de idade, 51% não estudam atualmente e 49% 

estão estudando em escolas publicas nos municípios de Mossoró e baraúna e na Vila Maisa. Entre os 

chefes de família 26% não tem escolaridade, 52,5% tem o ensino fundamental incompleto, 10% o 

ensino fundamental completo, 2,5% tem o ensino médio incompleto e 2,5% o completo. Contudo, Muito 

dos assentados entrevistados, que à época não estudavam, afirmaram que voltariam a estudar com a 

construção da escola na Agrovila Apodí (atualmente já construída). 
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Escolaridade dos Chefes de família 

Todas as famílias assentadas receberam materiais básicos para agricultura. A produção agrícola do 

assentamento está assim distribuída: 

Cultura Agrovila Irrigação 

Horticultura 
Pomar 
Apodí 
Poço 10 

Feteirrigação 

Caju e acerola Pomar 
Montana Ferteirrigação 

Feijão, milho e 
algodão Vila Nova I, II e III sequeiro 

 

Todas as áreas de produção agrícola fazem uso de agrotóxico e por não existir coleta de 

resíduos sólidos no assentamento o destino dado às embalagens é semelhante ao do lixo doméstico: 

41% dos produtores queimam as embalagens de agrotóxico após o uso, 26% enterram, 21% 

simplesmente “jogam fora” e 13% guardam para devolver ao revendedor. Quanto ao lixo doméstico: 

56% das famílias queimam, 16% enterram e 27% nada fazem, simplesmente “jogam fora”. 
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Destino do lixo doméstico e das embalagens de agrotóxico 

O último quesito da pesquisa diz respeito ao patrimônio natural e 91% dos entrevistados 

concordam com a transformação da área de reserva legal do assentamento em Parque Nacional, pois 

acreditam que assim a área seria melhor protegida, garantido sua preservação. Outro fator é a 

possibilidade do uso turístico da área se tornar mais uma alternativa de geração de renda para a 

comunidade. 

Recentemente o P.A. Maisa, mais especificamente a agrovila Vila nova II, foi alvo de uma 

pesquisa voltada à educação ambiental e ao espeleoturismo, especificamente com relação à caverna 

Furna Feia (Terras da Silva, 2008). Na ocasião, 70% dos entrevistados afirmaram ter conhecimento da 

Furna Feia e a totalidade considera a caverna um importante produto turístico. Da mesma forma, 100% 

dos entrevistados entendem que a própria comunidade é uma das principais protetoras do referido 

patrimônio, e que a exploração turística da caverna traria melhorias para a comunidade local. 

Considerando a importância do turismo (ecológico, de aventura e pedagógico), de forma 

sustentável, para a geração de renda para as comunidades locais, bem como para a divulgação e 

conscientização a respeito da importância e relevância do patrimônio natural encontrado na área 

proposta, o ICMBio/CECAV-RN tem buscado parceiros como a PETROBRÁS, INCRA, associações das 

agrovilas, Universidades (UFRN, UFERSA e UERN) e as prefeituras dos municípios envolvidos, no 

intuito de buscar conjuntamente a melhor forma de conciliar preservação e conservação ambiental com 

a geração de renda e melhoria na qualidade de vida das populações envolvidas. 
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10. Considerações finais 
Diego de Medeiros Bento1 

1 Biólogo, coordenador da Base Avançada Compartilhada do CECAV no RN. 

 
Apesar de ser a única grande região natural brasileira cujos limites estão inteiramente restritos ao 

território nacional, pouca atenção tem sido dada à conservação da variada e marcante paisagem da 

Caatinga, e a contribuição da sua biota à biodiversidade extremamente alta do Brasil tem sido 

subestimada. 

Em 2000, o MMA promoveu um workshop que reuniu mais de 150 pesquisadores, 

conservacionistas, tomadores de decisão e representantes do setor privado para selecionar as áreas e 

ações mais importantes para a conservação da Caatinga (Universidade Federal de Pernambuco et al., 

2002). Esse esforço foi parte do Programa Nacional da Diversidade Biológica (Pronabio), criado pelo 

MMA com o apoio do Banco Mundial e do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF). O resultado foi a 

identificação de 57 áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, 25 áreas prioritárias para 

investigação científica e o esboço de um grande corredor de biodiversidade ao longo do rio São 

Francisco. A área de Reserva Legal, como já foi descrito acima, está inserida dentro da área da 

Chapada do Apodi e também está localizada na área do Baixo Jaguaribe/Chapada do Apodi (Figura 

11), considerada de importância biológica extrema e recomendada para ações prioritárias de proteção 

integral (MMA, 2002). É importante frisar, também, que por meio da Deliberação n° 44, de 28 de junho 

de 2006, o CONABIO solicita ao MMA o apoio e a priorização de recursos financeiros para a criação de 

Unidades de Conservação em áreas do bioma Caatinga, entre elas a região do Apodi – onde está 

inserida a área proposta. 

De acordo com a caracterização apresentada, é indiscutível a importância da área de Reserva Legal 

do Projeto de Assentamento Maisa no contexto do Bioma Caatinga. A extrema relevância se dá pela 

biodiversidade que apresenta, pelo alto grau de conservação e pelo número significativo de cavidades 

naturais subterrâneas e sua fauna associada. A proteção da área e sua transformação em Unidade de 

Conservação de Proteção Integral se fazem necessárias e são plenamente justificáveis, visto que 

conserva parcela significativa da biodiversidade da Caatinga, único Bioma exclusivamente brasileiro. 

O principal argumento que justifica o objetivo é a existência de um patrimônio espeleológico de 

relevância inquestionável, ainda minimamente explorado, no entanto surpreendente. Os levantamentos 

aqui mostrados, apesar de preliminares, revelam que tanto a fauna quanto a flora, características da 

caatinga norteriogradense, são bastante diversificadas e preservadas. Na tentativa de garantir uma 

sustentabilidade para a região, acreditamos que investir nas potencialidades ambientais ali existentes 

trará uma substancial melhoria na organização e no crescimento de todas as suas potencialidades 

econômicas, sociais e ambientais. 

A fragilidade intrínseca dos ecossistemas e o potencial para a realização de estudos científicos 

justificam a criação de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral. Devido ao potencial turístico 

existente e à necessidade de conciliação da preservação ambiental com formas de geração de renda 
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para as populações do entorno, de forma sustentável, entendemos que a categoria de UC mais 

adequada seria um Parque Nacional.  

De acordo com os argumentos apresentados neste documento, entendemos estar mais que 

justificada a criação do Parque Nacional da Furna Feia, quer seja do ponto de vista ambiental, como 

também levando em consideração os aspectos sociais e econômicos, os três pilares da 

sustentabilidade. Para concluir, apresentamos na Figura 12 um mapa georreferenciado com os limites 

da área proposta para a criação do Parque Nacional, bem como a localização das entradas das 

cavernas conhecidas. 

 

 
Figura 12 - Áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade da Caatinga (MMA, 2002) 
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Figura 12 – Mapa georreferenciado da área proposta, contendo a localização das cavernas. 
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