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O CEPAN é uma instituição privada, sem fins
lucrativos, fundada no ano 2000 por
professores-pesquisadores e alunos de pós-
graduação da Universidade Federal de
Pernambuco-UFPE, que tem como missão gerar
e divulgar soluções estratégicas para a
conservação da biodiversidade mediante
ciência, formação de recursos humanos e
diálogo com a sociedade.
 
Nossa instituição tem sua matriz em Recife (PE)
e conta com uma filial em Governador Valadares
(MG), desenvolvendo projetos por todo o
território brasileiro.

SOBRE O
CEPAN
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SOBRE O CEPAN

VISÃO ESTRATÉGICA

UMA PALAVRA DO DIRETOR

Ser uma organização referência

na geração de conhecimento

com base sólida na ciência,

apoio à formação profissional e

fomento de políticas públicas

ambientais, apresentando

resultados efetivos de

conservação da biodiversidade. Severino Ribeiro, PhD.
Diretor Presidente do

CEPAN

"Depois de mais de 10 anos liderando o
CEPAN, tenho a satisfação de dizer
que 2019 foi um sonho a para nossa
instituição. A partir da dedicação e do
trabalho duro do nosso talentoso time,
conseguimos ampliar o escopo e o
alcance de nossos projetos,
abrangendo desde o Nordeste até o
Sudeste do Brasil, atualmente com
cerca de 500 hectares de áreas em
processo de restauração. Além disso,
temos desenvolvido parcerias com
instituições nacionais e internacionais,,
contribuído com resultados positivos
para os ecossistemas brasileiros e a
sociedade. Iniciamos 2020 com um
forte senso de gratidão pela confiança
na missão do CEPAN e desejando
continuar colaborando para repações
prósperas entre pessoas e a natureza."
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ÁREA DE ATUAÇÃO

O Cepan atua no planejamento, coordenação e execução de projetos de
conservação da biodiversidade.
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Mata Atlântica Caatinga Áreas Costeiras e
Marinhas

Áreas Urbanas



CEPAN

20 ANOS DE HISTÓRIA

3 prêmios
conquistados

9 livros publicados
3 livros apoiados

2 livros impressos

24 projetos de
pesquisa apoiados

R$ 20 milhões
investidos em
conservação

+40 seminários e
cursos realizados 

Mais de 1000
pessoas

capacitadas

14 parceiros institucionais 
3 participações em redes

+50 projetos
executados



PROGRAMAS
O CEPAN ATUA EM QUATRO ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:

Apoio à
Conservação da

Fauna e Flora

Valoração do
Capital Natural

Indução e
implementação

de Políticas
Públicas

ambientais

Apoio à
Pesquisa
Científica
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Apoiou o plantio de 388.991 mudas nativas

Implementou, apoiou e monitorou mais de 500
hectares em processo de restauração no Brasil

Forneceu assistência técnica para implementação
de 184.800 árvores por meio de semeadura direta

EM 2019, O CEPAN... 
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Mobilizou mais de 50 agentes locais em redes de
sementes e mudas, incluindo povos tradicionais,
comunidades indígenas e quilombolas

Apoiou mais de 70 empregos gerados por meio de
atividades de Restauração Florestal

Engajou mais de 80 atores sociais em semeadura
direta, dentre coletores de sementes, planejadores
e empresas
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EM 2019, O CEPAN... 



Promoveu projetos e ações educacionais para
sensibilização sobre as mudanças do clima e a
importância da recuperação dos ecossistemas

Capacitou 50 Agentes Populares para trabalhar com
Restauração Florestal e 30 pessoas na temática de
Infraestrutura Verde para Redução de Riscos

Apoiou a criação de uma rede trinacional (Argentina,
Brasil and Paraguai) para a restauração da Mata
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EM 2019, O CEPAN... 



130.000 novas árvores a serem
plantadas na Mata Atlântica do
Nordeste e Sudeste do Brasil

401.294 mudas já plantadas na
Mata Atlântica por quatro
instituições apoiadas, e mais 200
mil previstas até Dezembro

100 hectares de Caatinga a serem
restaurados via projetos

Dois novos livros acadêmicos a
serem publicados e três artigos
institucionais em produção

Fornecerá suporte técnico e
estudos para implementação de
atividades de restauração nos
estados do Nordeste do Brasil

10 capacitações técnicas a serem
conduzidas

2020 EM RESUMO:
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Nossos 12 principais projetos
desenvolvidos em 2019-2020
alcançaram 15 estados,
desde o Nordeste até o Sul
do Brasil, mobilizando atores
sociais na Argentina e no
Paraguai também.

ALCANCE
GEOGRÁFICO 



PRINCIPAIS PROJETOS
INSTITUCIONAIS

2019 - 2020



FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL E
RECOMPOSIÇÃO DE MATA CILIAR – ÁREA
DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) ALDEIA-
BEBERIBE - PE

2017 - 2019

Formar agentes populares em educação ambiental, envolvendo os
diversos setores representativos da comunidade da APA Aldeia-
Beberibe na perspectiva da ampliação do conhecimento, da
sensibilização e da ação para a construção de novas formas de
relação com a natureza e de soluções das questões ambientais,
com foco na restauração florestal e sua cadeia produtiva.

Objetivo Geral

Parceiro

R$ 322.000,00

Valor
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CAMPANHA DE ALAVANCAGEM DE
PROJETOS DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL
NA MATA ATLÂNTICA
2017 - Atual

Contribuir com a cadeia produtiva da restauração florestal na Mata
Atlântica apoiando o plantio de 3.200.000 (três milhões e duzentas
mil) mudas por meio de projetos executivos com potencial de
ganho de escala, e que incluam pessoas em possíveis
oportunidades socioeconômicas. Até o momento, foram
beneficiadas 13 instituições  membros do PACTO distribuídas nos
seguintes estados: PB, PE, MG, SP, RJ, PR e SC. e cerca de
2,890,285 mudas já foram implementadas.

Objetivo Geral

Parceiros
R$ 2.500.000,00

Valor

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES |               



CAMPANHA RENORDESTANDO 

2018 - Atual

Idealizada e executada pelo CEPAN, a Campanha tem por objetivo
levantar recursos junto a pessoas físicas e jurídicas e executar o
plantio de 200 mil mudas de espécies nativas nos biomas Mata
Atlântica e Caatinga no Nordeste, movimentando a cadeia da
restauração florestal, engajando pessoas e comunidades e
contribuindo para a recuperação dos ecossistemas nativos, que se
encontram altamente ameaçados devido ao desmatamento,
pertubações humanas, práticas não sustentáveis e mudança na
cobertura do solo. A Campanha já apoiou o plantio de 1500 mudas.
Com uma pequena doação por árvore, é possível fazer uma grande
diferença para nossos ecossistemas nativos .

Objetivo Geral
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ESTUDOS PARA A CRIAÇÃO E
IMPLEMENTAÇÃO DE UMA RESERVA
PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL
(RPPN) EM BELO JARDIM - PE

2018 - 2019

Elaboração de estudos para subsidiar a decisão de criação e
implementação de unidade de conservação do tipo Reserva
Particular do Patrimônio Natural (RPPN), na propriedade da Fazenda
Taboquinha (349 hectares) que se encontra em uma área de tensão
ecológica, caracterizada por uma transição entre vegetações de
Caatinga e Floresta Atlântica (Brejo de Altitude), no município de
Belo Jardim, Pernambuco, incluindo a identificação das
potencialidades de uso da área e estudo de viabilidade econômica
de projetos socioambientais na futura Unidade de Conservação.

Objetivo Geral

Parceiro
R$ 19.000,00

Valor

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES |               



APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE
AVALIAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE
RESTAURAÇÃO FLORESTAL (ROAM) NO
BIOMA CAATINGA

2018 - 2019

Aplicação da Metodologia de Avaliação de Oportunidades de
Restauração florestal (ROAM) no bioma Caatinga, como componente
estratégico do projeto NEXUS “O Papel da Restauração Ecológica na
Sustentabilidade da Caatinga”. O projeto incluiu a avaliação de
áreas-chave para garantia da segurança hídrica, energética e
alimentar para comunidades por meio de ações de restauração,
gerando dados para subsidiar o planejamento futuro da paisagem
neste bioma exclusivamente brasileiro.

Objetivo Geral

Parceiros

R$ 163.000,00

Valor
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PROJETO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
E À CONSOLIDAÇÃO DE UMA REDE
TRINACIONAL DE MOBILIZAÇÃO PARA
RESTAURAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA –
BRASIL, PARAGUAI E ARGENTINA
2018 - 2019

Apoiar o desenvolvimento e a consolidação de uma rede multisetorial
trinacional (Brasil - Paraguai - Argentina) para restauração da Mata
Atlântica na ecorregião do alto do Paraná, mobilizando "stakeholders"
locais dos três países, desenvolvendo estudos no território,
organizando workshops locais para estimular o engajamento,
fortalecimento e expansão do Pacto pela Restauração da Mata
Atlântica.

Objetivo Geral

Parceiros
R$ 80.000,00

Valor
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EARTHAID: APOIO INSTITUCIONAL AO
PLANTIO DE MUDAS NATIVAS NO
NORDESTE BRASILEIRO

2019 - Atual

Realizar o plantio de mudas nativas de Mata Atlântica para a
restauração florestal na região Nordeste do Brasil, com apoio do
parceiro internacional EarthAid Solutions por meio da Campanha
ReNordestando.

Objetivo Geral

Parceiro
€ 800

Valor
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IMPLEMENTAÇÃO PARTICIPATIVA DE
INFRAESTRUTURA VERDE PARA A
ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NO
BAIRRO DA GUABIRABA - RECIFE - PE

Promover a adoção participativa de metodologias de infraestrutura
verde para redução de riscos de deslizamento no bairro da
Guabiraba - Recife - PE, incluindo e capacitando atores locais  em
Infraestrutura Verde; Educação Ambiental e outros tópicos
ambientais, com foco na participação de lideranças femininas
locais. Além disto, o projeto prevê a implementação de uma área
piloto para estabilização de uma encosta no bairro, utilizando
métodos de bioengenharia (ou engenharia verde) para promover a
multifuncionalidade da área.
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2019 - Atual

Objetivo Geral

Parceiros
R$ 53.920,00

Valor



REDE DE SEMENTES E MUDAS DA BACIA
DO RIO DOCE – MINAS GERAIS E ESPÍRITO
SANTO, BRASIL

2019 - Atual

Auxiliar a criação, estruturação e funcionamento da Rede de
Sementes e Mudas da Bacia do Rio Doce, nos estados de Minas
Gerais e Espírito Santo, por meio do levantamento dos principais
atores sociais envolvidos na cadeia produtiva da restauração;
ações para desenvolvimento e estabelecimento da governança,
dando foco ao planejamento participativo; dimensionamento da
capacidade produtiva das sementes e desenvolvimento dos
sistemas para a precificá-las; realização de processos de formação,
atualização e trocas de saber com os diferentes atores integrantes
da Rede. Por fim, o projeto visa fomentar a infraestrutura da cadeia
produtiva da restauração na região, dando longevidade e
independência à Rede.

Objetivo Geral

Parceiro Valor
R$ 1.200.000,00
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RESTAURAÇÃO FLORESTAL NA MATA
ATLÂNTICA UTILIZANDO SEMEADURA
DIRETA (MUVUCA)
2020 - Atual

O projeto visa a vencer um desafio enfrentado por grande parte
dos projetos de restauração ecológica: estruturar seus processos
de "baixo pra cima" (bottom-up), viabilizando a participação dos
diversos atores sociais de forma longeva nas ações propostas e
promovendo uma real inclusão social na cadeia da restauração.
Neste sentido, será realizada a restauração de 100 ha por meio de
semeadura direta, em quatro estados no Nordeste e Sudeste do
país. O projeto inclui a mobilização dos atores sociais chave, como
quilombolas, indígenas e pequenos proprietários de terras, para
que participem da cadeia de restauração florestal, coletando
sementes ou cedendo terras para intervenção, gerando
cobenefícios e melhorando a qualidade de vida local.

Objetivo Geral

Parceiro
R$ 350.000,00

Valor
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AUMENTANDO A CONECTIVIDADE
ESTRUTURAL ENTRE DUAS ÁREAS
PROTEGIDAS NA PARAÍBA - BRASIL

2020 - Atual

Promover a implantação de um corredor ecológico entre duas
áreas protegidas na Paraíba, estratégicas para conservação da
Mata Atlântica nordestina: a RPPN Engenho Gargaú e a RPPN
Pacatuba. Para tal, serão utilizadas três metodologias de
restauração no projeto: a semeadura direta, o plantio de mudas e a
condução de regeneração natural, de forma a contemplar 250 ha
na paisagem local. Desta forma, a recuperação desta paisagem
promoverá benefícios para a biodiversidade local, a exemplo de
diversas espécies endêmicas ameaçadas, como o Macaco-prego-
galego (Sapajus flavius)  e o  Guariba-de-mãos-ruivas (Alouatta
belzebul), além de restaurar os serviços ecossistêmicos locais,
como a provisão de água.

Objetivo Geral

Parceiro Valor
R$ 500.000,00
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PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS
DEGRADADAS E ESTRUTURAÇÃO DA CADEIA
PRODUTIVA DA RESTAURAÇÃO FLORESTAL
PARA A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
(APA) CHAPADA DO ARARIPE
2020 - Atual

Elaborar um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) para
a APA Chapada do Araripe e recuperar ao menos 50 hectares em seu
interior em 30 meses, fazendo uso de metodologias de planejamento,
priorização e executivas de restauração florestal, mobilizando
pessoas por meio da estruturação de uma cadeia produtiva de
restauração. No projeto, serão priorizadas metodologias de baixo
custo, incluindo intervenções que permitam usos econômicos (ex.:
implantação sistemas agroflorestais - SAFs, semeadura direta, dentre
outros), recuperando Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas
de ocorrência de espécies ameaçadas de extinção.

Objetivo Geral

Parceiros
R$ 750.000,00

Valor
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O projeto objetiva elaborar e implementar um Plano de
Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) para o entorno da
FLONA do Araripe-Apodi, bem como  iniciar a  estruturação de uma
cadeia produtiva de restauração florestal baseada no
fortalecimento de seus elos mais estratégicos: os coletores de
sementes e produtores de mudas de espécies nativas da região.
Ainda, visa  restaurar 50 ha de áreas degradadas no entorno da
FLONA, priorizando metodologias de baixo custo, garantindo ganho
de escala e êxito durante a execução do projeto.

Parceiros Valor

PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS
DEGRADADAS E ESTRUTURAÇÃO DA
CADEIA PRODUTIVA DA RESTAURAÇÃO
FLORESTAL PARA A FLORESTA NACIONAL
(FLONA) DO ARARIPE-APODI
2020 - Atual

Objetivo Geral

R$ 750.000,00
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PUBLICAÇÃO
RECENTE

Download disponível em:
https://bit.ly/ROAMPernambuco
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https://bit.ly/ROAMPernambuco


RESTAURAÇÃO DE PAISAGENS
FLORESTAIS NO MUNDO
TROPICAL

2020

Este livro, organizado em parceria
com a Universidade de British
Columbia (UBC), apresentará o
estado-da-arte de 15 experiências
bem-sucedidas e lições aprendidas
em projetos de restauração de
florestas tropicais como meio de
emprego e renda, contribuindo para a
melhora da qualidade e dos meios de
subsistência de populações vivendo
em áreas tropicais em todo o mundo.
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PRÓXIMAS
PUBLICAÇÕES



PRÓXIMAS
PUBLICAÇÕES

“FORMAÇÃO DE AGENTES
AMBIENTAIS NO ESTADO DE
PERNAMBUCO: O DESAFIO DE
APROXIMAR PESSOAS DAS
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO”
2020

Esta publicação apresentará a
experiência obtida em projetos
anteriores do CEPAN, focando em
como aproximar pessoas às áreas
protegidas, abordando os tópicos em
uma linguagem fácil e visual para que
possa ser adotada como referência
para atividades similares, retratando
casos bem-sucedidos e desafios.
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EVENTOS
SEMINÁRIOS E CURSOS
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SEMINÁRIOS E CURSOS

CENTRO DE
FORMAÇÃO



RESTAURAÇÃO
FLORESTAL NA MATA
ATLÂNTICA - CURSO
PRÁTICO
Carga horária: 20 horas
Facilitadores: Severino Ribeiro,
PhD; Emanuelle Souza, MSc.; e
Fabiane Santos; MSc.
Local: Recife - Brasil
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SEMINÁRIOS E CURSOS



PRODUÇÃO DE
MUDAS E MANEJO
DE VIVEIROS

Carga horária: 5 horas
Facilitadores: Severino Ribeiro,
PhD.
Local: Recife - Brasil
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SEMINÁRIOS E CURSOS



Parceiro:

EVENTO: LANÇAMENTO
DA REDE DE SEMENTES
E MUDAS DA BACIA DO
RIO DOCE
 2019
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SEMINÁRIOS E CURSOS



PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
PALESTRAS, WORKSHOPS E PARTICIPAÇÕES EM 2019
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Recife - Brasil

Foz do Iguaçu - BrasilCidade do Cabo - África do Sul

Salvador - Brasil

Recife - Brasil

Recife - Brasil Belo Horizonte - Brasil

Recife - Brasil



Marcelo Tabarelli – Professor da Universidade

Federal de Pernambuco-UFPE

Luiz Paulo Souza Pinto – Consultor Sênior na

área ambiental

Germano de Barros Ferreira – Serviço de

Tecnologia Alternativa-SERTA

Ludmila Pugliese de Siqueira – Kawa

Estratégias Sustentáveis

João Carlos Gomes Borges – Fundação

Mamíferos Aquáticos

INSTITUTIONAL
CONSELHO
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Severino Ribeiro – Diretor Presidente

Joaquim Freitas – Coordenador de Projetos

Emanuelle Souza – Analista de Projetos

Fabiane Santos – Analista de Projetos

Lara Ribeiro - Analista de Projetos

Maria Carolina Aquino - Estagiária de Projetos

Área Técnica

Cristiane Lucena – Diretora Executiva

Vitalane Alves – Analista Administrativa 

Estéfane Freire - Assistente Administrativa

Área Administrativa

EQUIPE CEPAN

INSTITUTIONAL
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@cepan.ong

Instagram
@cepan.ong

Facebook
cepan.org.br

Website

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES |              

http://instagram.com/cepan.ong
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CONTATO
CENTRO DE PESQUISAS AMBIENTAIS

DO NORDESTE

 Matriz: Av. Montevidéu, 172, salas 1105 e 1106,
Boa Vista, Recife/PE - Brasil

Filial no Sudeste: Rua Prudente de Morais, 616,
Centro, Governador Valadares/MG, Brasil

Endereços

cepan@cepan.org.br
E-mail 

+55 (81) 3423-5851
+55 (81) 99285-2274 

 

Telefones
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