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1) OBJETIVO GERAL 

Promover as ações do mma no âmbito do ecossistema mata 
atlântica. 

2) FILOSOFIA DAS AÇÕES PREVISTAS 

Conservar os remanescentes e recuperar as áreas degradadas. 

3) ESTRATÉGIA DO PROJETO 

O MMA segue a orientação do Presidente da República no sentido 
de convergir a conservação e a recuperação na mata atlântica para ações 
integradas com as organizações não governamentais e a intensificação das 
atividades já desenvolvidas com os órgãos estaduais de meio ambiente e 
desenvolvimento. 

4) AÇÕES JÁ DESENVOLVIDAS PELO MMA 

Com recursos de empréstimo (PNMA) o MMA vem desenvolvendo o 
programa de apoio as unidades de conservação no âmbito dos estados e órgãos 
federais. já atendeu 15 unidade de conservação. 

O MMA vem apoiando mais de 300 iniciativas de desenvolvimento 
sustentável com recursos do fundo nacional de meio ambiente. são projetos e 
atividades que visam a conservação florestal, agrosilvicultura, o manejo florestal, 
criação de unidades demonstrativas de proteção de espécies e ecossistemas, 
educação ambiental, pesquisa e controle ambiental. 

O MMA vem criando novos instrumentos que permitam a 
operacionalização do decreto presidencial que regula as formas de uso 
sustentável e controle em todos os estados. para tanto, vem apoiando o 
legislativo no sentido de definir outros instrumentos legais que sejam mais 
amplos. 

O MMA iniciou em 1996 um programa de recuperação de áreas 
degradadas atendendo inicialmente a região mais crítica da ocupação da mata 
atlântica que é o vale do rio paraíba do sul. o programa contou com recursos do 
MMA e a gestão compartilhada com os estados de Minas Gerais/São Paulo/Rio 
de Janeiro/empresas/ONG, s. o resultado principal é a definição de metodologia 
de recuperação de áreas degradadas. 

O MMA propôs a criação da câmara técnica da Mata Atlântica, como 
fórum de debates e deliberações no âmbito do CONAMA, o que possibilitou o 
desenvolvimento de ações integradas e orientadas para os princípios e diretrizes 
a conservação da Mata Atlântica. 



5) O DESENHO DO PROJETO MATA ATLÂNTICA 

Busca promover a conservação e a recuperação da Mata 
Atlântica através de 5 programas de trabalho: 

1. programa de integração de esforços - definição de estratégias 
- busca ampliar as parcerias com ONG's e governos locais no sentido de 
promover a conservação e a recuperação da Mata Atlântica; 

2. programa de proteção dos remanescentes da Mata Atlântica - 
visa dar continuidade as ações nas unidades de conservação federais, 
estaduais e municipais; 

3. recuperação de áreas degradadas de Mata Atlântica - visa a 
definição de metodologia adequadas a recuperação de áreas degradadas; 

4. programa de desenvolvimento sustentável na área da Mata 
Atlântica - visa apoiar as iniciativas de desenvolvimento sustentável na Mata 
Atlântica, reforçar as ações piloto da reserva da biosfera e a criação de 
instrumentos financeiros, ecoturismo e valorização de reservas particulares 
de proteção ambiental, viabilizar a continuidade do debate e para definição 
das diretrizes para a conservação da Mata Atlântica; 

5. informação, divulgação e educação ambiental - visa reativar os 
fóruns de debate entre entidades não governamentais, promover campanhas 
educativas na Mata Atlântica. 

6) DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS PREVISTOS PARA O PROJETO 
MATA ATLÂNTICA 

1. DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS 
2. PROTEÇÃO DOS REMANESCENTES 
3. RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 
4. DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO 
5. INFORMAÇÃO, DIVULGAÇÃO E 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

R$ 1.800.000 
R$20.100.000 
R$ 2.000.000 
R$ 2.000.000 

R$ 1.000.000 

TOTAL 
Total R$ 36.900.000 

R$36.900.000 
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1. O Brasil e a Rio 1997 

No próximo ano, 1997, o Brasil tem um encontro marcado, 
em junho próximo, com o Meio Ambiente na reunião especial da Assembléia 
das Nações Unidas voltando a ser o centro das atenções do planeta ao 
sediar a RIO + 5, encontro mundial voltado a avaliar os resultados 
concretos dos compromissos assumidos na Conferência do Rio de Janeiro 
de 1992, a serem acompanhados pelas Comissões Nacionais de 
Desenvolvimento Sustentável. 

Como País anfitrião mais do que qualquer outro, iremos ser 
objeto de observação e avaliações críticas e, portanto, deveremos trabalhar 
no sentido de valorizar o intenso esforço e trabalho já empreendido em favor 
do desenvolvimento sustentável e de Agenda 21. 

Sendo cenário desse evento e por ser a floresta tropical 
mais ameaçada e de maior diversidade biológica do planeta, a Mata 
Atlântica será o retrato simbólico deste Brasil que busca a sustentabilidade 
ambiental. Isto porque é em seu domínio que vivem 100 milhões de 
brasileiros, representando mais da metade do país pressionando fortemente 
a base dos recursos naturais, deste frágil ecosistema. 

2. Os Compromissos do Presidente 

Esse fato reforça a prioridade governamental em efetivar e 
divulgar uma Política de Conservação e de Recuperação para a Mata 
Atlântica desenvolvida em comum acordo com as mais expressivas 
lideranças ambientais, concentradas no eixo São Paulo - Minas Gerais - Rio 
de Janeiro. Tal prioridade traduz-se em projetos integrados, fortalecidos por 
sólidas alianças políticas. 

O MMA em conjunto com os órgãos ambientais dos 
Estados, as ONGs e amplos setores sociais, vem definindo uma política 
consistente de proteção da Mata Atlântica de projeção nacional e 
internacional com vistas a real conservação da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica, reconhecida pela UNESCO durante a Rio 92, como a primeira 
Reserva da Biosfera do Brasil. 



Esta prioridade foi publicamente anunciada pelo Senhor 
Presidente da República no dia 22 de março, Dia Mundial das Águas, em 
solenidade pública de assinatura de diversos convênios, contando com as 
presenças dos Governadores Mário Covas, Eduardo Azeredo e Marcelo 
Alencar e também os Secretários de Meio Ambiente Fábio Feldman, José 
Carlos Carvalho e Flávio Perri, além das mais expressivas lideranças 
ambientalistas e do sudeste do país. 

Esses compromissos asssinados não foram ainda 
efetivados devidos o contigenciamento orçamentário e a falta de recursos 
financeiros. 

Dentre os projetos compromissados para 1996, com 
resultados concretos a serem apresentados em 1997, pode-se destacar: 

Programa Integrado de Recuperação da Mata Atlântica - Bacia do Rio 
Paraíba do Sul. 

Em sua primeira fase, concentra-se no Vale do rio Paraíba 
do Sul com áreas da atuação no maior eixo de urbanização do país, onde a 
Mata Atlântica foi severamente degradada. De sua recuperação depende o 
abastecimento de água, a recuperação de solos e a qualidade de vida de 
cerca de 30 milhões de habitantes nos Estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais. 

Os recursos previstos para 1996 são de cerca de R$ 2,950 
milhões nesta primeira fase do programa e R$ 2,788 milhões para 1997 , o 
que irá assegurar a revegetação de mais de 2.000 ha em Unidades de 
Conservação, áreas de mananciais, pequenas propriedades e áreas 
especiais, como o entorno da Basílica Nacional de Aparecida do Norte, 
freqüentada anualmente por mais de 6 milhões de pessoas, que, espera-se, 
venham a ser importantes aliados e multiplicadores desse esforço nacional. 

O Programa contempla, ainda, ações de abrangência de 
caráter nacional já nessa fase com a promoção de cursos de capacitação, 
produção de material de divulgação e a mais ampla pesquisa sobre o 
assunto já organizada no Brasil. 
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Programas de Áreas Protegidas e Desenvolvimento Sustentável em 

áreas regionalizadas da Mata Atlântica. 

Importante impulso na estratégia brasileira de 
conservação e recuperação da Mata Atlântica o programa é voltado para à 
consolidação de suas unidades de conservação através de mecanismos 
inovadores como a co-gestão , a implantação de Áreas Piloto da Reserva da 
Biosfera e o estabelecimento de uma política de regularização fundiária. 

a) Parque do Monte Paschoal e Parque Nacional da Bocaina 

No âmbito da co-gestão de áreas através da parceria com 
ONGs, o Governo Brasileiro priorizou 2 áreas de grande importância 
ecológica e significância nacional: O Parque Nacional de Monte Paschoal e o 
Parque Nacional da Serra da Bocaina. Estão sendo destinados em 1996 
para esse programa recursos da ordem de R$ 300,0 mil e R$ 300,0 mil 
respectivamente para viabilizar convênios com organizações não 
governamentais e com o IBAMA, agência Federal responsável pelos parques 
nacionais .. 

Na consolidação da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 
em 1996, 1 O Áreas Piloto em 7 Estados serão beneficiadas com recursos 
destinados a projetos de Desenvolvimento Sustentável de comunidades que 
vivem no entorno e interior de áreas protegidas, visando criar em campo 
projetos demonstrativos de harmonização de homem e natureza. 

b) Sul da Bahia 
Dentre essas áreas destaca-se a região sul da Bahia (Porto 

Seguro) onde o Governo Federal está iniciando um projeto de 
desenvolvimento sustentável que será um dos principais marcos das 
comemorações dos 500 Anos do Descobrimento do Brasil. 
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c) Parque Nacional da Tijuca 

Incluem-se nesse conjunto os projetos de recuperação do 
Parque Nacional da Floresta da Tijuca, área considerada a maior floresta 
urbana do mundo, que foi atingida em fevereiro de 1996 por uma enxurrada 
devastadora que assolou todo o estado do Rio de Janeiro. 

d) Sistema de Gestão da Reserva da Biosfera 

A consolidação dos Sistema de Gestão da Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica através do fortalecimento do Conselho Nacional e 
dos Comitês Estaduais, nos quais o governo e sociedade se integram, será 
outro item do programa que atingirá 14 Estados brasileiros (do Ceará ao Rio 
Grande do Sul). 

e) Programa da Mata Atlântica do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

Nesse conjunto aparece, ainda, o projeto de recuperação da 
área de Mata Atlântica administrada pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
envolvendo estudos, levantamentos e implementação de ações específicas 

f) Projeto Managé 

O Projeto Managé tem como objetivo viabilizar a Gestão 
Ambiental da Bacia do Rio ltabapoana, que nasce em Minas Gerais e divide 
os estados do Rio de Janeiro e Espirito Santo, envolvendo 14 municípios da 
Mata Atlântica. 

O Governo pretende enfrentar também um dos principais 
problemas da Unidades de Conservação Brasileiras: a questão fundiária. 
Estima-se que mais de 60°/o dos Parques e Reservas da mata Atlântica não 
tiveram suas terras regularizadas, impedindo a efetiva implantação e 
proteção das mesmas. Recursos da ordem de R$ 200.000,00 estão sendo 
destinados ainda em 1996 para que se realize um diagnóstico da situação 
fundiária e a sugestão de estratégias de encaminhamento desse difícil 
problema das UC's. 

Tal programa, embora direcionado para os Estados da 
Mata Atlântica, beneficiará metodologicamente o conjunto das Áreas 
Protegidas Brasileiras, além de assegurar as bases para a conservação dos 
remanescentes da Mata Atlântica também em propriedades privadas. 

-~~- 
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O somatório dessas ações ainda em 1996, servirá de 
alavanca para a consolidação de uma política mais ampla para todo esse 
biorna no ano de 1997. Essa política, seguindo as determinações do 
programa de governo do Sr. Presidente da República, deve absorver a 
colaboração da sociedade civil, além de integrar esforços de diversas 
instâncias de governo. Essa política poderá ainda ser levada a debate 
durante as reuniões de avaliação de Agenda 21 que serão realizadas pelas 
Nações Unidas na cidade do Rio de Janeiro, em 1997. 

3) Resultados: 

Os convênios com ONGs agilizarão um novo estagio de 
solução dessas questões ambientais, esperando-se dos mesmos efeito 
demonstrativo e efetivação de novos parâmetros de modernidade e 
participação. 

Na região do sul da Bahia, definida como prioritária pelo Sr. 
Presidente da República esperam-se ações concluídas quando das 
celebrações do V Centenário do Descobrimento. 

A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, do sistema MAB 
UNESC01 é um instrumento de planejamento que define políticas e 
implementa ações, consolidando-se como o principal foro de articulação de 
programas para esse biorna. 

A implantação do Programa das Áreas Protegidas da Mata 
Atlântica é necessária para que a maioria desses parques possam sair do 
papel e a somatória dessas ações, ainda em 1966, servirá para a 
consolidação de uma política mais ampla para todo esse biorna no ano de 
1997. Essa política poderá ser levada a debate durante as reuniões de 
avaliação da agenda 21 que serão realizadas pela Nações Unidas, na cidade 
do Rio de Janeiro em 1997. 

A seguir apresentamos a tabela com os programas e 
projetos por unidade da federação e as propostas apresentadas para 1996 e 
1997 pelos representantes de cada projeto: 



PREVISÃO PARA 1997 

POLÍTICA DE CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO 
DA MATA ATLÂNTICA 

1- lntegracão de esforços - definição de estratégias 

A - reavaliar o Consórcio Mata Atlântica no âmbito da ABEMA 
B - apoiar a rede de ONGs da Mata Atlântica 
C - apoiar a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 
D - apoiar a Câmara Técnica da Mata Atlântica do CONAMA 
E - acompanhar a legislação de Mata Atlântica ao nível do 

Congresso Nacional e Assembléias Estaduais 
F - criação de um centro de monitoramento e de uma rede 

de informações sobre a Mata Atlântica 
Subtotal 

li - Proteção dos Remanescentes de Mata Atlântica 

A - implantação das Unidades de Conservação de Mata 
Atlântica no nível Federal, Estadual e Municipal 

B - deflagração de um programa de solução das questões 
fundiárias das áreas protegidas e seu entorno 

C - efetivação do tombamento da Mata Atlântica nos Estados 
do Rio de Janeiro, Santa Catarina e do Nordeste e a nível Nacional 

D - aprofundamento de uma política de áreas particulares protegidas 
com apoio e incentivos 

E - aprofundamento da questão fiscalização com definição de novas 
estratégias e instrumento de ação. 

F - criação de Mosaicos de Áreas Protegidas governamentais e 
particulares visando a formação de corredores biológicos 

G - estabelecimento de política de sustentabilidade financeira de 
Áreas protegidas 

Subtotal 

Ili - Recuperação de Áreas Degradadas de Mata Atlântica 

A - definição da fase li do programa - Espírito Santo, Nordeste, 
Sul com áreas piloto em todos os Estados detentores de 
remanescentes 

B - continuidade da pesquisa nacional sobre recuperação de 
áreas degradadas 

C - incentivo à participação da sociedade civil neste processo 
Subtotal 

R$ 
R$ 
R$ 

200.000 
50.000 

750.000 

R$ 
R$ 

800.000 
1.800.000 

R$ 5.000.000 

R$ 10.000.000 

R$ 100.000 

R$ 5.000.000 

R$ 20.100.000 

R$ 12.000.000 

R$ 12.000.000 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ---- -~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



IV - Desenvolvimento Sustentado na área de Mata Atlântica R$ 2.000.000 

A - reforço das áreas piloto da Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica através dos diversos programas 
nacionais 

B - desenvolvimento de pesquisas que identifiquem e 
divulguem experiências bem sucedidas de 
desenvolvimento sustentado na área da Mata 
Atlântica 

C - ampliação do diálogo e de trabalhos conjuntos com a 
sociedade civil, em especial com as comunidades tra 
dicionais e com moradores do entorno das Ucs. 

D - criação de Fundo ou Banco de Desenvolvimento Suste 
tável visando financiar investimentos de cooperativas e 
pequenos produtores no manejo sustentável de recursos naturais 
( palmito, pesca, apicultura, artesanato, etc) 

E - Implementação de um Programa Nacional de Ecoturis 
mo em toda a RBMA 

F - Desenvolvimento, divulgação e monitoramento de in- 
centivos à conservação e recuperação ambiental(lCMs ecológico, com 
pensação financeira, etc.) em todos os Estados da RBMA. 

G - Desenvolvimento de pesquisas sobre a valoração de re 
cursos naturais e da economia ambiental com um todo. 

Subtotal R$ 2.000.000 

V - Informação, divulgação e educação ambiental 1.000.000 

A - reativação de seminários nacionais temáticos sobre as 
diversas questões referentes à Mata Atlântica ( exemplo - 
de áreas protegidas, financiamento, fiscalização, etc.) 

B - criação de manuais, material de didático escrito e audio 
visual, integrado com ONGs 

C - treinamento de agentes, cursos de guarda-parque, ges 
tores de parques, recuperação de áreas degradadas, 
participação comunitária, etc. 

D - desenvolvimento de campanhas educativas, especialmente 
no campo do consumidor e Meio Ambiente. 

Subtotal R$ 1.000.000 

Quadro Resumo 

l - Integração de esforços - definição de estratégias 
11 - Proteção dos ~anescentes de M~ Atlântica 
111 - Recuper~ dê Areas Degradadas de Mata Atlântica 
IV - DesenvqNimento Sustendo na área de Mata Atlântica 
V - Informação, divulgação e educação ambiental 

R$ 1.800.000 
R$ 20.100.000 
R$ 12.000.000 
R$ 2.000.000 
R$ 1.000.000 

R$ 36.900.000 


