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CIDADES: Agrestina, 

Altinho, Cupira, Lagoa 

dos Gatos, Panelas, São 

Benedito do Sul e 

Quipapá



Uma rota de turismo cheia de cultura, 

história, gastronomia, artesanato e potencial 

ecológico ligada através de uma rodovia 

federal, a BR 104. 



2015





2017



Unidades de Conservação da Rota 104

RPPN Serro Azul – Agrestina / PE

Reserva Natural Pedra D’Anta – Lagoa dos Gatos / PE



Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) 

Serro Azul – Agrestina / PE



 localizada a 6 km do centro de Agrestina/PE

 possui uma área total de 73,58 ha

 titulada em 2015, através da portaria CPRH nº142/2015

 Situada em uma área de Tensão Ecológica, na forma de ecótono

(Área de transição ambiental entre dois ou mais biomas fronteiriços 

–Mata Atlântica e Caatinga), o que propicia a exuberância 

faunística e florística de grande importância natural e de

atrativo ao turismo ecológico local.



 A fazenda Serro Azul, na qual a RPPN se encontra, está voltada 

para criação de frango de corte e para pecuária, e dispõe desta 

importante área de mata preservada com grande valor 

ecológico, possuindo uma fauna e flora bastante diversificada. A 

Reserva possui uma grande relevância na prestação de serviços 

ambientais, tais como: provisão de água, equilíbrio climático e 

conservação de paisagens. Benefícios que são prestados para 

toda sociedade, além de relevante manutenção da 

biodiversidade local e regional.

 A área passou a receber visitação, principalmente de estudantes, 

fomentando o turismo de estudos e intercâmbio na região e 

participa de campanhas voltadas a preservação ambiental 



Campanha DEIXEM CONOSCO, realizada pela 

CPRH/PE, em parceria com a prefeitura de Agrestina





Reserva Natural Pedra D’Anta – Lagoa dos Gatos / PE



 A reserva Pedra D’Anta está localizada na zona rural do município 

de Lagoa dos Gatos, 180 km de Recife em uma região serrana 

com 800m de altitude

 Bioma: Mata Atlântica

 Existe mais de 300 espécies de aves catalogadas, sendo 19 em 

extinção e uma delas endêmica do NE, o Zidedê

 Possui trilhas interpretativas; Jardim dos beija-flores com mais de 20 

espécies e a torre de observação de aves 

 Turismo de observação de aves: Além de ser uma atividade de 

lazer, pode gerar dados que contribuem com o conhecimento 

científico e ajudam na conservação das aves e dos seus habitats.



Zidedê do Nordeste



Torre de observação de aves e trilha 

interpretativa



Jardim dos beija-flores



OBRIGADO!

Contatos:

Josenildo Santos

Telefone:(81) 9 9882.0088

E-mail: jsantos_pe@ymail.com 

@prefeituradeagrestina

Prefeitura de Agrestina-PE





Histórico

 Fundada em 20 de abril de 1990, por um grupo de 22 (vinte e dois)

agentes políticos que desejavam congregar os secretários de

turismo de Pernambuco;

O Estatuto da Associação foi publicado no Diário Oficial do Estado

em 10 de Julho de 1990 e registrado em 14 de Janeiro de 1991, no

2º Cartório do Registro de Títulos e Documentos do Município do

Recife, Pernambuco.



Objetivo 

A ASTUR/PE é uma associação sem fins lucrativos, apolíticos que tem

como objetivos desenvolver ações que incrementem o turismo no

Estado, buscando integrar os municípios, oportunizando aos gestores

qualificação e troca de experiência além de proporcionar a

promoção turística dos municípios em encontros estaduais e setoriais,

bem como em feiras e eventos do segmento.



Forma de Atuação

 4 encontros estaduais por ano;

 reuniões setoriais;

 palestras, mini cursos e oficinas;

 assento no conselho estadual de turismo;

 participação em feiras, eventos, congressos e afins;



Encontros Estaduais da ASTUR/PE



Reunião do  GT dos Turismólogos



Reunião com a Diretoria Administrativa da ASTUR/PE



Mostra Gastronômica



Apresentações Culturais



Informações Turísticas



Mostra de artesanato



Visitas Técnicas



Reuniões Setoriais



OBRIGADO!
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Telefone: (81) 3182.8254 (81) 9 9969.1779

E-mail: contato@asturpe.com.br 

Av. Prof. Andrade Bezerra, SN, Salgadinho, 

Centro de Convenções – Olinda/PE
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