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1. A IMPORTÂNCIA DA CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA 

A história do Planeta evidencia que o clima passou por modificações de grande amplitude, com 
profundos reflexos sobre todos os ecossistemas, resultando em grandes migrações, novas 
adaptações e enormes episódios de extinções. Estas alterações resultaram em expansões e 
retrações dos ecossistemas, o que explica a complexidade ambiental que ocorre na Mata 
Atlântica e alertam para o fato de que a situação atual dos ecossistemas regionais é transitória, 
especialmente porque se encontram muito fragmentados pela ocupação humana. 

Levando em conta este aspecto, o conjunto de tipos florestais da Mata Atlântica deve ser 
entendido como um "organismo" que responde às alterações climáticas do seu ambiente, 
retraindo-se ou expandindo-se conforme o predomínio das condições climáticas. 

À época do descobrimento do Brasil, a cobertura florestal da Mata Atlântica era praticamente 
contínua e muito diversificada em fisionomia e composição. Estendia-se ao longo da costa 
atlântica, desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, com amplas extensões para o 
interior, cobrindo quase que a totalidade dos Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina, parte de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. 

Riquíssima em epífitas (vegetais que vivem sobre árvores, sem parasitar os nutrientes, apenas 
apoiando-se para receber a luz do sol), como bromélias, orquídeas e aráceas, sendo portanto um 
dos mais importantes centros de diversidade de vegetais. Há autores que consideram a Mata 
Atlântica, do ponto de vista genético, como a floresta mais rica em espécies da família 
Orchidaceae. Das espécies brasileiras, apenas 5% são da floresta amazônica, enquanto que mais 
de 75% são das formações atlânticas. 

A fauna das florestas atlânticas é extremamente rica, com poucas espécies conhecidas extintas, 
mas com populações remanescentes ameaçadas, pois estão subdivididas e representadas por 
reduzido número de indivíduos. Presume-se que um enorme número de espécies, principalmente 
de invertebrados, em virtude da devastação generalizada, tenha sido extinto sem sequer ter sido 
conhecido. 

No entanto, este fantástico conjunto de florestas cuja riqueza é muito pouco conhecida, tem sido 
por séculos um dos ecossistemas mais devastados do Planeta. Cobrindo originalmente cerca 
de 1.085.544 km2, hoje apresenta somente 8,81 % de remanescentes florestais, ou seja, 
95.641 km2• 
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A área do Domínio Atlântico, isto é, da Mata Atlântica, engloba as seguintes formações florestais 
e ecossistemas associados: 

• Floresta Ombrófila Densa - Mata perenifólia (sempre verde), com dossel (teto da floresta) de 
até 15m, com árvores emergentes de até 40m de altura. Densa vegetação arbustiva, composta 
por samambaias, bromélias e palmeiras. As trepadeiras e epífitas (bromélias, orquídeas, 
cactos e outras) também são muito abundantes. 

• Floresta Ombrófila Mista - Mata de araucária, com Pinheiro do Paraná constituindo o andar 
superior da floresta, possui sub-bosque bastante denso. Antes da interferência antrópica esta 
formação ocorria nas regiões de clima subtropical, principalmente nos planaltos do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Paraná, e em maciços descontínuos, nas partes mais elevadas de 
São Paulo e Rio de Janeiro (S. Paranapiacaba, Mantiqueira e Bocaina). 

• Floresta Estacionai (Decidual e Semi-decidual) - Mata com árvores de 25 a 30 m, com 
presença de espécies decíduas (derrubam as folhas durante o inverno mais frio e seco), com 
considerável ocorrência de epífitas e samambaias nos locais mais úmidos e grandes 
quantidades de cipós. Antes da degradação pelo homem ocorriam à leste das florestas 
ombrófilas da encosta atlântica, entrando pelo Planalto Brasileiro até as margens do Rio 
Paraná. 

• Manguezal - Formação que ocorre ao longo dos estuários, em função da água salobra 
produzida pelo encontro da água doce dos rios com a do mar, constitui ambiente de grande 
valor enquanto berço de várias espécies animais que ali se reproduzem. Sua vegetação é 
muito característica e composta por apenas três tipos principais de árvores. 

• Restinga - Ocupa grandes extensões do litoral, sobre dunas e planícies costeiras. Inicia-se 
junto à praia, com gramíneas e vegetação rasteira, e toma-se gradativamente mais variada e 
desenvolvida, à medida que avança para o interior, apresentando muitos cactos, orquídeas e 
bromélias. Esta formação está hoje muito devastada pelo processo de urbanização. 

11 A Mata Atlântica no Estado de São Paulo 

O Estado de São Paulo originalmente possuía 81,8% de sua área cobertos por florestas 
(20.450.000 ha). A análise da evolução histórica da cobertura florestal da Mata Atlântica no 
Estado, indica que em 1990 havia uma área remanescente de 7,16% (1.731.472 ha), 

Deste total, 45,77% (792.448,57 ha) constituem Unidades de Conservação, estando protegidos 
legalmente e sob responsabilidade do Instituto Florestal (IF), da Coordenadoria de Informações 
Técnicas, Documentação e Pesquisa Ambiental (ClNP), da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente (SMA). 

No interior do Estado a situação é de extrema gravidade, pois os territórios florestais são 
descontínuos, estando os remanescentes concentrados, basicamente, em reduzido número de 
Unidades de Conservação que abrigam, de forma precária, o que restou da sua Biodiversidade 
(representam cerca de 16,4% do total de remanescentes do Estado). 

O processo de fragmentação resultou numa situação de insularização das florestas, isto é, os 
fragmentos florestais encontram-se inseridos na paisagem regional, composta por áreas 
urbanizadas ou agropecuárias. Este contexto compromete seriamente a viabilidade desses 
remanescentes florestais, devido ao impedimento do fluxo gênico (cruzamento entre indivíduos 
da mesma espécie) entre os diferentes fragmentos, o que, em última instância, irá determinar 
uma situação de "erosão" genética, devido ao cruzamento restrito a apenas alguns indivíduos 
dentro dos respectivos fragmentos. 
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Na região litorânea ainda ocorrem extensas áreas florestadas, principalmente devido à grande 
dificuldade de ocupação em virtude das condições físico-climáticas predominantes (grandes 
declividades; solos ácidos e pobres, com baixo potencial para atividades agrícolas; regime hídrico 
adverso e clima muito úrnído), fatores que impediram o desenvolvimento dos mesmos ciclos de 
atividades econômicas (monoculturas extensivas) responsáveis pelo quase total desmatamento 
no restante do Estado de São Paulo. 

A vegetação remanescente no litoral paulista (cerca de 8,3% do Estado, em área) representa 
83,6% da ainda existente no Estado, sendo que esta região apresenta um índice de cobertura de 
cerca de 70,9%. 

Apesar da legislação bastante restritiva e da dificuldade natural de ocupação, os remanescentes 
de Mata Atlântica continuam ameaçados pelo processo de ocupação territorial inadequado, sendo 
alvo permanente de agressões advindas do planalto ou da planície litorânea. 

O estudo da evolução dos remanescentes florestais do Estado, entre 1985 e 1990, demonstra 
que o brutal processo de devastação é contínuo. Neste período, a destruição de cerca de 62.000 
ha (Fundação S.O.S. Mata Atlântica), é prova da insuficiência dos recursos alocados para a 
proteção ambiental no Estado, apesar da criação da Secretaria do Meio Ambiente em 1986, 
quando também foi criado o Sistema Estadual do Meio Ambiente. 

Além de concentrar tamanha exuberância de biodiversidade, com enorme potencial de uso, a 
Mata Atlântica possui condições próprias à formação e manutenção de 250 km2 de manguezais, 
conferindo ao litoral paulista uma das maiores formações desses ecossistemas na costa 
brasileira. 

O Complexo Estuarino-Lagunar de lguape-Cananéia-Paranaguá é responsável pela manutenção 
de grande parte do estoque pesqueiro da região sul brasileira, sendo considerado um dos 
ecossistemas mais produtivos do mundo. 

Do ponto de vista cultural, subsistem em algumas dessas áreas, comunidades tradicionais da 
Mata Atlântica na região sudeste, como índios Guarani, caiçaras e caboclos. Ocorrem ainda na 
região inúmeros sítios arqueológicos (sambaquis marinhos e fluviais, sítios líticos e cerâmicos) 
que remontam há 1 O mil anos de história da ocupação humana. Da mesma forma, existem sítios 
históricos e uma herança cultural marcante, remanescentes do período colonial. 

Quanto à vocação das florestas atlânticas para atividades científicas, educacionais e de lazer, a 
região litorânea do Estado de São Paulo representa para a sociedade uma fonte extraordinária de 
possibilidades, proporcionando um verdadeiro universo para a expansão do conhecimento e da 
consciência ambiental. 

A continuidade do processo de devastação desses remanescentes florestais irá resultar grave 
conseqüência para as populações que dependem desses recursos naturais para sobreviver, uma 
vez que, a médio prazo, irá comprometer: 
• a produção de água para abastecimento de uma das maiores aglomerações urbanas do 

mundo; 
• a estabilidade geológica, com risco de vida a ocupantes de áreas impróprias ou de zonas 

envoltórias: 
• os territórios mínimos para conservação da biata , com declínio constante de espécies da flora 

e da fauna; 
• a paisagem regional, com conseqüências nas atividades de turismo, pesca etc; 
• o desaparecimento das culturas tradicionais: indígenas, caiçaras e outras. 4 
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02. BREVE HISTÓRICO DO PNMA ~ PROJETO SÃO PAULO 

O Programa Nacional do Meio Ambiente - PNMA, teve origem no final dos anos 80, a partir de 
esforços de vários setores da sociedade, notadamente dos órgãos Ambientais, Câmara dos 
Deputados, Organizações Não Governamentais e Comunidade. Foram muitos anos de discussão 
e ajustes, até que no final de 1991, entrou em execução. 

Orçado em 166 Milhões de Dólares, é o resultado de uma composição de recursos da União e 
financiamento junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e 
Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW, e foi distribuído preliminarmente em 5 componentes, 
sendo 2 executados diretamente pelo Governo Federal (Unidades de Conservação - IBAMA e 
Desenvolvimento Institucional - IBAMA), 3 com execução descentralizada de Governos Estaduais 
(Pantanal, Gerenciamento Costeiro e Proteção de Ecossistemas) sendo incorporado posterior 
mente mais um Componente denominado PED - Projetos de Execução Descentralizada, com 
execução Municipal. 

r 2.1. Participação do Estado de São Paulo no PNMA 

,,,.-. 

(' 

r: 
,,-. 

r: 

No acordo de empréstimo 3173 BR celebrado em 16/08/90 e revisado em 11/02/94, entre o 
Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e a República Federativa do 
Brasil, foram previstos investimentos de US$ 117 milhões, para aplicação em diversos Estados e 
variados Ecossistemas. 

O referido acordo de empréstimo incluiu a participação do Estado de São Paulo no PNMA, 
por intermédio da Secretaria do Meio Ambiente, em dois componentes: 

• Gerenciamento Costeiro, executado pela Coordenadoria de Planejamento Ambiental - CPLA 

• Proteção de Ecossistemas, executado pela Coordenadoria de Informações Técnicas, 
Documentação e Pesquisa Ambiental - CINP e pela Coordenadoria de Licenciamento e 
Proteção de Recursos Naturais - CPRN. 

No componente Proteção de Ecossistemas - Subcomponente Floresta Atlântica, foram 
programados investimentos no valor de US$ 16.754.846, para os Estados do Espírito Santo, 
Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. 

No Projeto São Paulo I Componente Proteção de Ecossistemas - Subcomponente - Floresta 
Atlântica, foram programados investimentos de US$ 5.111.445, com o objetivo de orientar a 
utilização racional dos Recursos Naturais, Fiscalização, Promoção de Educação Ambiental, 
Pesquisas e Capacitação Tecnológica, promovendo a efetiva implantação de Unidades de 
Conservação. 

Ao valor de US$ 5.111.445 programado para aplicação pela União e pelo BIRD no Projeto São 
Paulo - Proteção de Ecossistemas somam-se US$ 1.533.433 (30%), referente à contrapartida 
do Governo do Estado, o que totaliza US$ 6.644.878. 5 
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O detalhamento para aplicação dos recursos programados para o período de vigência do Acordo 
de Empréstimo nº 3173 BR, (16/08/90 a 31/12/96) foi feito através de Planos Operativos Anuais 
e Planos de Trabalho previstos nos convênios: 

r. 

CONVÊNIOS VIGÊNCIA 

( IBAMA-SMA nº 036 /91 ~osto/91 a Dezembro/94 

Termos Aditivos: 
01 Dezembro/91 
02 Novembro/92 
03 Dezembro/92 
04 Novembro/93 
05 Dezembro/93 

1 MMA/PNMA nº 011 /94 J 01/08/94 a 31/1296 

r 

Termos Aditivos: 
01 Setembro/94 
02 Abril/95 
03 Dezembro/95 
04 Julho/96 

2.2. Abrangência Institucional 

O Instituto de Botânica foi o primeiro a inserir-se na elaboração da proposta inicial, sendo 
contemplado com subvenção ao desenvolvimento de projetos de pesquisa na área da Reserva 
Biológica Estadual de Paranapiacaba e do Parque Estadual da Ilha do Cardoso. Seguiram-se 
após, o Instituto Florestal e o Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais - 
DEPRN. r: 

r: 
O Instituto Florestal, como responsável pela gestão da grande maioria das Unidades de 
Conservação, na área do Projeto, recebeu a maior parte dos recursos programados, 
contemplando quatro Unidades de Conservação situadas na região do Vale do Rio Ribeira de 
lguape. Já, o DEPRN, que tem entre outras funções, a de proteger o patrimônio natural de 
domínio privado, onde a participação do Comando de Polícia Florestal e de Mananciais é 
condição extremamente importante, recebeu recursos para incrementar as atividades de 
fiscalização na Mata Atlântica. 

Também tiveram colaboração decisiva na execução do PNMA, outras áreas da SMA, em especial 
o Departamento de Projetos da Paisagem - DPP, que elaborou os projetos e acompanhou a 
execução de obras nas Unidades de Conservação. 

No QUADRO 1, pode ser visualizada a Organização Funcional das Áreas envolvidas na 
execução do PNMA - Projeto São Paulo. 6 
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»< QUADRO 1 - ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL DO PNMA - PROJETO SÃO PAULO 

r- 

1 Secretário do Meio Ambiente 1 

- Coordenação 
GSMA 

Consultoria Departamento de 
Jurídica Projetos da Paisagem 

1 

CINP 1 1 CPRN 1 

1 

IF IBt DEPRN 
SUBPROJETO SUBPROJETO Polícia 
Pesquisa Fiscalização -- 

1 1 Florestal e de Mananciais 
1 RBP I PEIC 1 1 1 

1 1ºBPFM 1 3ºBPFM 1 

- Coordenação Supervisão 
GSMA/ ATP 

1 

1 1 
DRPE SCTC DA 

SUBPROJETO SUBPROJETO 
Unidades de Conservação Capacitação 

1 1 
PETAR 1 1 EEJI 1 

SEÇAODE - 
1 l ADMINISTRAÇÃO DE 

SUBFROTA 
PEJ 

1 1 
PECB 1 

SEÇAO DE MATERIAL E - ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

SEÇAO DE 
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2.3. Avanços 

r 

Um dos resultados mais relevantes do Projeto, é o caráter propulsor que o reveste, quer pelo 
aparelhamento fornecido, que viabilizou a execução de trabalhos referentes aos Programas de 
Proteção e Implantação em Unidades de Conservação, quer pelas experiências e oportunidades 
vivenciadas pelos responsáveis por sua execução, demonstrando, por conseguinte, crescimento 
profissional. O mesmo se pode dizer, quanto ao acúmulo de experiência durante a execução 
administrativa. diante da complexidade de concretizar a internalização de recursos advindos de 
cooperação financeira em projetos de conservação da natureza, no âmbito Governamental. A 
experiência desenvolvida com a execução do PNMA contribui direta e indiretamente com 
subsídios técnicos e administrativos para execução de novos Programas em áreas da Floresta 
Atlântica, em especial em Unidades de Conservação. 

r: 

As Unidades de Conservação contempladas com recursos do PNMA, são submetidas a 
permanentes conflitos de diversas ordens, em especial fundiários e sociais, resultantes da 
ocupação desordenada e do desenvolvimento da região em que estão inseridas. A implantação 
efetiva dessas Unidades e proteção do respectivo patrimônio natural, dependem de investimentos 
em diversos setores, sendo que o PNMA destinou recursos, prioritariamente, à execução de 
obras , confecção de material de divulgação/educação ambiental, contratação de serviços 
especializados, aquisição de veículos, equipamentos de comunicação, laboratório, agrimensura, 
entre outros. 

Anteriormente à execução do PNMA, a infra-estrutura das 6 Unidades de Conservação 
contempladas (Estação Ecológica de Juréia-ltatins - EEJI, Parque Estadual Turístico do Alto 
Ribeira - PETAR, Parque Estadual de Jacupiranga - PEJ, Parque Estadual de Carlos Botelho - 
PECB, Parque Estadual da Ilha do Cardoso - PEIC e Reserva Biológica de Paranapiacaba - 
RBP) encontrava-se em situação extremamente crítica. A inadequação e precariedade dos 
veículos, edificações e equipamentos existentes, praticamente inviabilizavam o trabalho das 
equipes técnicas e operacionais. 

Com a efetiva implementação do Programa Nacional do Meio Ambiente, foram viabilizadas 
diversas atividades dos programas de implantação das Unidades de Conservação contempladas, 
bem como foram otimizados e agilizados procedimentos operacionais e de planejamento, em 
resultado da instrumentalização com equipamentos de última geração no campo da informática, 
agrimensura e outros. Cabe ressaltar, que apesar do término da aplicação dos recursos do PNMA 
em dez/96, os investimentos realizados permanecerão em utilização, permitindo a obtenção de 
resultados significativos ao longo do tempo. 

Nos gráficos 1 e 2, são apresentados dados sobre a aplicação financeira na execução do PNMA 
no período de vigência (91 a 96) que evidenciam o maior desempenho no período 95/96, 
decorrente, principalmente, da priorização da execução do Programa junto à SMA, 
investimentos em planejamento, monitoramento da execução do convênio MMA/PNMA nº 
11/94 e estabilidade da moeda. r 

r. 
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GRÁFICO 1 - PROGRAMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - PNMA 
COMPONENTE- PROTEÇÃO DE ECOSSISTEMAS 

SUBCOMPONENTE -FLORESTA ATLÃNTICA 
PROJETO SÃO PAULO 

EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO FINANCBRA 
1991 a1996 ( valores em US$) 

r- 

2.000.000 - fllJ agos./dezl96(contratos/obras em execilção) 1.917.137 

1.800.000 7 0jan.fJul./96 
1 1 1.665.001 

1.600.000 
~ 

1.400.000 

1.200.000 .:.. 

1.000.000 -;- 
800.000 _ 

600.000 
404.854 

400.000 _ li 
334.621 

200.000 - 114.804 
"154.459 

o 1 

91 - (2,2%) 92- (7,9%) 93- (3.2%) 94- (10,5%) 95- (37,5%) 96- (32.6%) 

r: GRÁFICO 2 - PROGRAMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - PNMA 
COMPONENTE PROTEÇÃO O E ECOSSISTEMAS 
SUBCOMPONENTE-FLORESTA ATLÂNTICA 

PROJETO SÃO PAULO 
RB::URSOS APLICADOS 

1991 a 1996 ( valores em US$) 

6.000.000 _ 

: 5.000.000 

4.000.000 

5.111.455 

º-+---- 

o contratos em 
execução até dez./96i 

3.000.000 

r> 
r: 

2.000.000-' 
j 

1.000.000 t 

Total A"ogramado Aplicado 94% 
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r- 3. ESTRUTURA DO PROJETO SÃO PAULO 
r 

r 

r 

r: 

r 

r 

r: 
r: 
r 

r 
r: 
r 

r: 

r 
r 

r: 
r 

r 
r: 

r- 
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A execução do Projeto São Paulo - Floresta Atlântica, foi estruturada por Planos Operativos 
Anuais, divididos em 06 Subprojetos elaborados pelos Órgãos responsáveis, conforme QUADRO 
2: 

QUADRO 2 - SUBPROJETOS/ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS· PNMA/PROJETO SÃO PAULO 

SUB PROJETOS ORGAOS RESPONSAVEIS OBJETIVOS 

1. Coordenação Instituto Florestal I Assistência • Agilizar a execução das atividades no Projeto 
Técnica de Programação - ATP 

2. Unidades de Instituto Florestal I • Implantar e consolidar Unidades de Conservação: 
Conservação Divisão de Reservas e Parques Estação Ecológica de Juréia ltatins - EEJI 

Estaduais - DRPE Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira - PETAR 
Parque Estadual de Jacupiranga - PEJ 
Parque Estadual de Carlos Botelho - PECB 

3. Fiscalização Departamento Estadual de • Articular as ações dos diversos órgãos de 
Proteção de Recursos Naturais - Fiscalização do Governo e com Estados fronteiriços 
DEPRN e Polícia Florestal e de • Aumentar a capacidade de detecção , repressão e 

Mananciais - PFM prevenção às atividades destrutivas 
4. Pesquisa Instituto de Botânica - IBt • Caracterização Ecológica da Reserva Biológica de 

Paranapiacaba - RBP e do Parque Estadual da Ilha do 
Cardoso - PEIC 

• Avaliação dos efeitos antrópicos 
5. Educação Instituto Florestal I DRPE • Buscar apoio das comunidades do entorno para a 

Ambiental Preservação da Floresta Atlântica - Parque Estadual 
de Carlos Botelho e Parque Estadual de Jacupiranga 

6. Capacitação de Instituto Florestal I Serviço • Promover a Capacitação do corpo técnico e 
Recursos de Comunicações Técnico- administrativo do Instituto Florestal 
Humanos Científicas - SCTC 

3.1. Área de Abrangência Física 

A área de abrangência física do Projeto São Paulo, abriga os maiores remanescentes contínuos 
de Floresta Atlântica, situados na Serra do Mar e Litoral do Estado. É a região ainda mais 
preservada, concentrando Unidades de Conservação que protegem ambientes de grande riqueza 
biológica, espeleológica, cultural e paisagística, especialmente nas Serras do Mar e 
Paranapiacaba, Vale do Ribeira e complexo Estuarino-Lagunar de lguape-Cananéia-Peruíbe. 

A par desta riqueza biológica e espeleológica, é também relevante para o desenvolvimento do 
Estado, onde estão situadas importantes metrópoles, dentre as quais a própria Capital. Não 
obstante, ainda guarda comunidades de sumo valor antropológico, como as comunidades 
indígenas e caiçaras, bem como marcos históricos da nossa civilização. Pode-se afirmar, que 
além dos diversos fatores históricos que ·ocorreram nesta região, a diversidade do meio ambiente 
também proporcionou uma diversidade cultural, que se sobressai frente às demais regiões do 
Estado. 
No QUADRO 3, pode-se visualizar a área de abrangência física do Projeto. 10 
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PROGRAMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - PNMA - PROJETO SÃO PAULO 
COMPONENTE - PROTEÇÃO DE ECOSSISTEMAS 

SUBCOMPONENTE - FLORESTA ATLÂNTICA 

QUADRO 3 - SUBPROJETOS/ÁREA DE ABRANGÊNCIA FÍSICA - PNMA/PROJETO SÃO PAULO 

SUBPROJETOS LEGISLAÇÃO UNIDADES MUNICIPIOS AREA 

UNIDADES DE Estação Ecológica de Decreto 24.646 - 20/01/86 Peruíbe, lguape, 79.830,00 
CONSERVAÇÃO Juréia ltatins - EEJ 1 Lei 5.649 - 28/04/87 Miracatu e ltariri 

IF/DRPE 
Parque Estadual Turístico Decreto 32.283 - 19/05/58 Apiaí, lporanga 35.884,28 
do Alto Ribeira - PETAR Lei 5. 973 - 28/11 /60 

Parque Estadual de Decreto-Lei 145 - 08/08/69 Eldorado, Barra 150.000,00 
Jacupiranga - PEJ do Turvo, 

lporanga, 
Cananéia, 

Jacupiranga e 
Cajati 

Parque Estadual de Decreto 19 .499 - 10/09/82 São Miguel 37.644,36 
Carlos Botelho - PECB Arcanjo, Sete 

Barras 

PESQUISA • IBt Parque Estadual da Decreto 40.319 - 03/07/62 Cananéia 22.500,00 
Ilha do Cardoso - PEIC 
Reserva Biológica de Decreto 12.753 - 12/06/42 Santo André 336,00 
Paranapiacaba - RBP (Distrito de 

Paranapiacaba) 
TOTAL 326.194,64 

FISCALIZAÇAO DIRETORIAS REGIONAIS DEPRN ESCRITORIOS REGIONAIS DEPRN 
DEPRN/CPFM 

DEPRN - 1 - Campinas Campinas, Capão Bonito, Sorocaba, Taubaté 
DEPRN • 3 - Santos Cananéia, lguape, Registro, Santos, Ubatuba 
DEPRN - 5 - São Paulo Região Metropolitana de São Paulo 

O Mapa a seguir, indica as Unidades de Conservação (Instituto Florestal e Instituto de Botânica) e 
Sedes das Diretorias Regionais do DEPRN, contempladas com recursos do Convênio PNMA. 
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PROGRAMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - PNMA - PROJETO SÃO PAULO 
COMPONENTE - PROTEÇÃO DE ECOSSISTEMAS 
SUBCOMPONENTE - FLORESTA ATLÂNTICA 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Embora o Estado tenha passado por um processo de redução de pessoal, a Equipe de 
Coordenação foi reforçada em pessoal qualificado, o que permitiu que a execução do projeto não 
fosse prejudicada. Optou-se também pela realização de treinamento e capacitação do pessoal 
remanescente. 
Adotou-se como alternativa para otimização do desempenho das equipes envolvidas, expressivas 
aquisições de equipamentos de informática , comunicação, agrimensura, entre outros. 

4.1. Subprojetos: Incremento de Atividades 

4.1.1. Coordenação 

• Produção de material e divulgação do projeto 
• Implantação de infra-estrutura de apoio ao projeto 
• Implementação da informatização do projeto 

4.1.2. Implantação e Consolidação de Unidades de Conservação 

Parque Estadual de Carlos Botelho - PECB 
• Instalação de infra-estrutura básica 
• Melhoria do sistema de fiscalização no Núcleo Sete Barras 

Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira - PETAR 
• Implementação do sistema administrativo, fiscalização (aumento de equipes móveis de 

fiscalização) e pesquisa na Unidade 
• Implementação do Programa de Visitação Pública 

Estação Ecológica de Juréia-ltatins - EEJI 
• Dotação de infra-estrutura básica e melhoria da existente 
• Melhoria do Programa de Fiscalização com aumento do número de equipes móveis de 

fiscalização 
• Implementação do Programa de Educação Ambiental 

Parque Estadual de Jacupiranga - PEJ 
• Dotação de infra-estrutura básica 
• Implementação do Programa de Fiscalização, com aumento do número de equipes móveis de 

fiscalização 
• Instalação de infra-estrutura de apoio à pesquisa 
• Implantação de centro de visitantes 
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4.1.3. Implantação de Sistema de Fiscalização Integrada 

• Realização de 1 missão de fiscalização por ano juntamente com as equipes de fiscalização dos 
estados vizinhos, Rio de Janeiro e Paraná 

• Dotação de infra-estrutura 
• Apoio às ações rotineiras de fiscalização 
• Incremento do sistema de fiscalização florestal da Mata Atlântica incluindo ações de 

fiscalização integradas com Órgão de Fiscalização Florestal do Estado do Paraná. 
• Foram realizadas aproximadamente 400 vistorias em percurso de aproximadamente 258.463 

km, 779 horas de barcos, 63 horas de sobrevôo na região da Mata Atlântica, incluindo 
operação conjunta entre o DEPRN-SP I CPFM-SP e Instituto Ambiental do Paraná - IAP / 
Batalhão Ambíental-Pk. 

4.1.4. Fomento ao Desenvolvimento de Pesquisa Aplicada 

• Dotação de infra-estrutura de apoio à pesquisa de campo e laboratório no Parque Estadual da 
Ilha do Cardoso, Reserva Biológica de Paranapiacaba, Parque Estadual de Jacupiranga e 
Estação Ecológica de Juréia ltatins 

• Como exemplo, pode-se citar os seguintes produtos: 
Reserva Biológica de Paranapiacaba 
Conhecimento de 95% da vegetação fanerogâmica; conhecimento sobre efeito da poluição 
aérea na vegetação; implementação de biomonitoramento de poluição com plantas nativas 
Parque Estadual da Ilha do Cardoso 
Conhecimento de dinâmica da vegetação de Mata Atlântica e Restinga; conhecimento de 90% 
da vegetação fanerogâmica; possibilidade de uso dos dados para diagnóstico da dinâmica da 
vegetação de Restinga e Mata Atlântica 

4.1.5. Fomento à Educação Ambiental 

• Estruturação e implementação do Programa de Educação Ambiental nas Unidades de 
Conservação: E.Ec. de Juréia-ltatine, Parques Estaduais de Carlos Botelho, Turístico do Alto 
Ribeira e Jacupiranga 

• Promoção de eventos e produção de material de divulgação e educação ambiental para 
utilização nas Unidades de Conservação 

• Foram confeccionados cartazes, folders, e editados 03 vídeos que hoje estão sendo 
apresentados distribuídos e utilizados nas Unidades de Conservação estaduais e nacionais, 
em escolas e outras instituições. 

4.1.6. Capacitação Técnica de Recursos Humanos 

• Montagem de infra-estrutura operacional para realização de cursos 
• Elaboração de material de apoio 
• Realização de cursos, totalizando o treinamento de 274 funcionários do IF/SMA, envolvidos no 

PNMA: 

CURSOS QUANT. 

Elaboração e desenvolvimento de Programas Interpretativos em UC's 01 
Elaboração e Gerenciamento de Projetos 01 
Cursos de Informática (vários sistemas) 05 
Gerenciamento de Parques e Areas Protegidas (01 curso) 01 
Treinamento de Guarda-Parques 02 
Legislação Ambiental 01 
Educação Ambiental 01 
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4.2. Obras Executadas 

Contratação de obras e reformas necessárias às atividades dos Programas de Administração, 
Pesquisa, Recepção à Visitação Pública, Proteção, Regularização Fundiária nas Unidades de 
Conservação. 

r 
r 

A partir de 1995, o Departamento de Projetos da Paisagem - DPP, iniciou sua atuação no 
Convênio PNMA, agilizando a forma de instrução e encaminhamento de processos para 
viabilização das licitações, participando inclusive dos processos licitatórios. Elaborou projetos, 
sendo também responsável pelo acompanhamento e fiscalização das obras previstas no 
Convênio, assegurando a qualidade e execução total. 

No GRÁFICO 3, estão demonstrados os recursos aplicados em obras nas Unidades de 
Conservação, no Convênio MMA/PNMA 11/94. 

r: 
r 

GRÁFICO 3 - OBRAS - Recursos Aplicados Convênio - PNMA Nº 11/94 
~-------------------~ 1.200.000,00 

t000.000,00 
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,r·. 
. •. . 
1 ..: 

r: 
r> 
r 

Unidades de Conservação Novas Instalações J m2 Refonna I m2 Total I m2 

r: 
r- 

E.Ec. Juréia-ltatins 765 349 1. 114 
R.B. Paranapiacaba 104 220 324 
P.E.Turístico do Alto Ribeira 740 740 
P.E. Jacupiranga 513 856 1.369 
P. E. Ilha do Cardoso 1.622 1.622 
P .E. Carlos Botelho 394 394 
TOTAL 2.516 3.047 5.563 
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No QUADRO 4 podem ser visualizadas as obras executadas e a respectiva aplicação nos 
diversos Programas desenvolvidos pelas Unidades de Conservação. 

r": 

,. 
QUADRO 4 - OBRAS EXECUTADAS 

ESTAÇÃO ECOLOGICA DE JURÉIA-ITATINS -EEJI 

• ESPECIFICAÇAO MUNICIPIO j PROGRAMAS - USO/INCREMENTO DE ATIVIDADES 

r- 

Sede Administrativa Guaraú 132 Peruíbe Para uso no Programa de Educação Ambiental e Uso 
Módulo de Educação Ambiental Público da EEJI. Possibilitará melhor atendimento ao 

público visitante, escolas e empresas que frequentam a 
Unidade de Conservação. Estão previstas para 
funcionamento, além de uma sala p/ escritório e/ 
cozinha e sanitários, uma sala de estudos (biblioteca), 
uma sala de palestras e uma pequena oficina para 
trabalhos artesanais. 

Sede Administrativa Guaraú 349 Peruíbe Para uso da Administração e Programas de 
Reforma do Escritório Central Desenvolvimento da Unidade. Deve centralizar o 

atendimento ao público e atividades externas e internas 
da EEJL Atende ainda o Escritório Regional do DEPRN. 

Base Operacional Perequê 264 Peruíbe Construção de oficina mecânica, funilaria, borracharia e 
Oficina I Garagem almoxarifado, para manutenção de veículos e 

armazenamento de peças, equipamentos e outros 
materiais. 

Núcleo Arpoador 258 Peruibe Sanitários e 1 O quartos numa das áreas de Visitação 
Alojamento Pública. no interior da Unidade. Propiciará acomodação 

para até 40 pesquisadores e estudantes, que atuam em 
conjunto com o Programa de Educação Ambiental. A 
obra resgata a possibilidade de abertura de uma área 
de fácil acesso ao público e aos pesquisadores que a 
frequentam. 

Núcleo ltinguçu 57 lguape Para uso do público visitante do Núcleo ltinguçu, que 
Módulo Sanitário I Tratamento de atinge até 15.000 pessoas em alguns fins de semana, 
Esgoto na temporada. Começa a disciplinar o uso desordenado 

da área principalmente no aspecto de saneamento. Faz 
parte de um conjunto de obras projetadas pelo 
DPP/SMA e previstas nos trabalhos de equacionamento 
das graves questões fundiárias, sociais e atividades de 
Educação Ambiental neste setor. 

Núcleo Grajaúna 106 lguape Alojamento que serve como base de apoio aos 
Alojamento pesquisadores e aos funcionários que atuam na 

implantação e fiscalização da Unidade. 
Núcleo Rio Verde 54 lguape Casa - abrigo para até 8 pesquisadores que atuam na 
Alojamento de Pesquisa região do Rio Verde. Está suprindo as necessidades, 

face à interdição do alojamento principal do Rio Verde 
(aguardando reformas). 

,,-. 

r, 

r: 
r: 
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r: 

QUADRO 4 - OBRAS EXECUTADAS 

PARQUE ESTADUAL TURISTICO DO ALTO RIBEIRA· PETAR 

ESPECIFICAç_Ao m'Z MUNICÍPIO I PROGRAMAS. USO/INCREMENTO DE ATIVIDADES 

r: Núcleo Santana 70 lporanga Melhoria da infra-estrutura de apoio à pesquisa junto ao Núcleo 
Alojamento de Pesquisadores Santana, área que recebe 3.500 visitantes/mês. 
Núcleo Ouro Grosso 600 lporanga Viabilizará a recepção de estudantes Universitários e de 
Centro de Visitantes escolas da Região em atividades de Educação Ambiental, na 

região do Parque. que recebe o maior fluxo de visitantes. 
• Trabalhos de Educação Ambiental (grupos) 
• Espaço cultural para comunidade local 
• Realização de eventos 

Núcleo Caboclos 70 Apiaí Fundamental para implantação de posto de controle junto à 
Base de Fiscalização Temimina divisa da Parque em área crítica, para coibir a caça, o 

extrativismo de palmito e mineração clandestina. 
Apoiará também atividades de visitação pública. 

r 

r: 
r: PARQUE ESTADUAL DE JACUPIRANGA - PEJ 

ESPECIFICA_ç_AO MUNICtPIO I PROGRAMAS. USO/INCREMENTO DE ATIVIDADES 

r Núcleo Caverna do Diabo 57 Eldorado Uso Público I Educação Ambiental - melhoria da infra-estrutura 
Módulo Sanitário I Tratamento de oferecida aos visitantes do Núcleo Caverna do Diabo, que 
Esgoto recebe 35.000 visitantes/ano. 
Núcleo Caverna do Diabo 672 Eldorado Administração e Uso público • melhoria da infra-estrutura 
Reforma de 7 Chalés oferecida aos visitantes e técnicas que desenvolvem atividades 

no Parque. 
Núcleo Caverna do Diabo 215 Eldorado Educação Ambiental· implantação de atividades com 
Centro de Convivência/ Sanitário I escolares e público em geral, utilizando recursas audiovisuais 
Tratamento de Esgoto e palestras. 
Núcleo Cedro 100 Barra do Turvo Obra fundamental para a viabilização das atividades da base 
Alojamento de Guarda-Parque de fiscalização e apoio à pesquisa no Núcleo Cedro, situado 

junto à rodovia BR 116, que dá acesso a diversos setores do 
Adaptação de Refeitório 184 P.E. Jacupiranga. 

Garagem/Oficina 141 
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r 
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INSTITUTO DE BOTANICA - IBt. r: 
ESPECIFICAÇÃO MUNICÍPIO I PROGRAMAS - USO/INCREMENTO DE ATIVIDADES 

r 

Reserva Biológica de 220 Santo André A Casa do Naturalista é o alojamento da Reserva. Sua reforma 
Paranapiacaba possibilita melhores condições de trabalho a todos que 
Reforma Casa do Naturalista desenvolvem atividades na área, principalmente àqueles de 

regiões mais distantes, que precisam pernoitar no local, 
quando de suas viagens a campo. Constitui, portanto, um fator 
decisivo na implementação de novos projetos de pesquisa que 
poderão subsidiar a elaboração do Plano de Manejo da 
Unidade. 

Reserva Biológica de 104 Santo André Espaço que será utilizado na implementação de atividades de 
Paranapiacaba Educação Ambiental, até então incipientes na Unidade, 
Construção de Sala de Apoio à possibilitando a realização de um trabalho mais efetivo, não só 
Pesquisa e Educação Ambiental com escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, mas 

também com a comunidade do entorno. Atenderá a 
pesquisadores que realizam viagens de curta duração e 
assegurará maior proteção à Unidade devido à sua 
localização, por ser dotada de um posto de guarda. Viabiliza 
melhor distribuição do espaço e atividades do setor. 
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PROGRAMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - PNMA - PROJETO SÃO PAULO 
COMPONENTE - PROTEÇÃO DE ECOSSISTEMAS 

SUBCOMPONENTE • FLORESTA ATLÂNTICA 

QUADRO 5 • OBRAS EM EXECUÇÃO 

PARQUE ESTADUAL DA ILHA DO CARDOSO 

ESPECIFICA_ç_AO MUNICIPIO I PROGRAMAS • USO/INCREMENTO DE ATIVIDADES 

Reforma de Laboratório 1536 Cananéia Atenderá aos Programas de Pesquisa e Educação 
Ambiental, cujas atividades estavam paralisadas desde 
1991, permitindo o seu reinicio. 
Conclusão: Setembro/96 

Reforma do Pier 86 Cananéia Atenderá aos Programas de Educação Ambiental, 
Proteção e Administrativo, dando operacionalidade e 
segurança aos visitantes e funcionários no embarque e 
desembarque. 
Conclusão: Dezembro/96 

PARQUE ESTADUAL DE CARLOS BOTELHO· PECB 

ESPECIFICA_ç_AO 1 m2 1 MUNICIPIO ! PROGRAMAS· USO/INCREMENTO DE ATIVIDADES ! 
Núcleo Sete Barras 214 Sete Barras Obra em execução, será destinada ao atendimento de 
Centro de Recepção alunos e professores de escolas rurais vizinhas e 

urbanas, com demanda significativa e sem local 
apropriado para recepção. 
Conclusão: Dezembro/96 

Núcleo São Miguel Arcanjo 180 São Miguel Obra em execução, será destinada ao atendimento de 
Centro de Convivência Arcanjo alunos e professores de escolas rurais vizinhas e 

urbanas, com demanda significativa e sem local 
apropriado para recepção. 
Conclusão: Dezembro/96 

4.3. Aquisição de Equipamentos 

Aquisição de material de consumo e permanente (equipamentos de agrimensura, laboratório, 
comunicação, informática e outros itens) necessários ao apoio e viabilização das atividades de 04 
subprojetos no Instituto Florestal, 01 no Departamento Estadual de Proteção de Recursos 
Naturais I Polícia Florestal e de Mananciais e 01 no Instituto de Botânica. 

No QUADRO 6 pode ser visualizado, de forma sucinta, o aporte de equipamentos para o projeto, 
em relação ao Convênio nº 11/94. 
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PROGRAMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - PNMA - PROJETO SÃO PAULO 
COMPONENTE - PROTEÇÃO DE ECOSSISTEMAS 

SUBCOMPONENTE- FLORESTA ATLÂNTICA 

QUADRO 6 - EQUIPAMENTOS 

ESPECIFICAÇAO USO / INCREMENTO DE ATIVIDADES 

ESCRITO RIO • Agilização e modernização dos trabalhos administrativos e técnicos 
• Melhoria da rotina administrativa 
• Avanços no gerenciamento das Unidades de Conservação - UC's 
• Infra-estrutura básica de apoio aos Programas das UC's: Administrativo, Proteção, 

Regularização Fundiária/Social, Capacitação/Treinamento, Educação Ambiental e 
Pesquisa. 

AUDIOVISUAL I FOTO / • Melhoria nos trabalhos de fiscalização 
CINE/VÍDEO • Registro e documentação adequados para elaboração de Autos de Infração e Laudos 

Técnicos 
• Aperfeiçoamento dos trabalhos dos Programas de Educação Ambiental, 

Regularização Fundiária/Social e Pesquisa 
• Melhoria do atendimento ao público visitante 
• Realização de eventos externos (Escolas, Universidades, Associações) 

TRANSPORTE/ • Renovação e ampliação da frota 
VEÍCULOS • Melhoria e aumento das atividades de fiscalização nas Unidades 

• Realização de vistorias para elaboração de laudos técnicos 
• Apoio à Visitação Pública e Comunidades (rápido atendimento em casos de 

emergência) 
• Transporte de materiais e equipamentos 
• Viabilização de levantamentos de identificação fundiária 

GERADORES/ • Garantir o abastecimento de energia em Unidades que não dispõem de energia 
IMPLEMENTO$ elétrica 
AGRÍCOLAS • Serviços agrícolas e manutenção das Unidades 

• Apoio às comunidades 
• Infra-estrutura básica de apoio aos Programas Administrativo, Proteção 

INFORMATICA • Criação de Sistema Gerencial de Informações nas UC's 
• Modernização e agilização das atividades administrativas 
• Apelieiçoamento profissional de funcionários 
• Qualidade e melhor desempenho nos trabalhos desenvolvidos pelas Unidades nos 

diversos Programas 
ALOJAMENTO • Melhoria e implementação de infra-estrutura de apoio aos Programas de Educação 

Ambiental, Pesquisa, Fiscalização e Administração 
COMUNICAÇAO • Modernização e implementação de meios de comunicação, agilizando o sistema de 

fiscalização, apoio às comunidades em questões emergencíais 
• Implantação de rádio-comunicação entre veículos, núcleos, escritório central e 

equipes de fiscalização pedestres 
• Agilização das atividades administrativas entre as Unidades e Sede Central/São 

Paulo 
• Encurtar distâncias, evitando deslocamentos desnecessários 

LABORATORIO • Infra-estrutura básica de apoio ao Programa de Pesquisa 
TOPOGRAFIA J • Modernização e implementação dos Programas de Fiscalização, Pesquisa e 
GEODÉSIA Regularização Fundiária/Social 
METEOROLOGIA • Destaca-se a aquisição do NAVSTAR/GPS Rastreador de satélites, baseado em 

informações recebidas por um conjunto de 24 satélites, que permitirá às Equipes do 
DEPRN, lF e Polícia Florestal agilização e melhor desempenho nas atividades de 
fiscalização, monitoramento (localização eficaz de infrações, desmatamentos, 
invasões) e levantamentos para o Programa de Regularização Fundiária 
(levantamentos de campo, processos de desapropriação indireta, lavra minerária, 
conflito de títulos e processos de ação civil pública). 

DIVERSOS Foram ainda adquiridos diversos equipamentos de segurança e manutenção para 
implementação e melhoria dos Programas Administrativo, Educação Ambiental e 
Proteção, das Unidades de Conservação, bem como contratação de serviços de terceiros 
para os Subprojetos de Capacitação e Fiscalização 

Nos GRÁFICOS 4, 5 e 6, podem ser visualizados os equipamentos destinados a cada um dos 
Subprojetos do PNMA. 19 
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SUBCOMPONENTE - FLORESTA ATLÂNTICA 

GRÁFICO 4 - EQUIPAMENTOS - CONVÊNIO PNMA 11/94 
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GRÁFICO 5 - EQUIPAMENTOS -CONVÊNIO PNMA 11/94 
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GRÁFICO 6 - EQUIPAMENTOS - CONVÊNIO PNMA 11/94 
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PROGRAMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE M PNMA M PROJETO SÃO PAULO 
COMPONENTE M PROTEÇÃO DE ECOSSISTEMAS 
SUBCOMPONENTE M FLORESTA ATLÂNTICA 

4.4. Integração 

Articulação com a Coordenação Nacional do PNMA e outros Estados integrantes do 
Subcomponente Floresta Atlântica. 
Foram realizadas viagens de trabalho à Brasília e outros Estados para articulação administrativa e 
técnica. 

5.ASPECTOSINOVADORES 
5.1. Internacionalização da Área Ambiental 

O PNMA M Programa Nacional do Meio Ambiente pauta-se por ser o primeiro investimento do 
Banco Mundial no Brasil, na área ambiental. A idéia começou a tomar corpo no final da década de 
80. O Brasil estava prestes a sediar a liª Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
e Desenvolvimento. A importância da Amazônia para a vida do planeta, havia sido confirmada 
em todos os cantos do mundo. A Floresta Atlântica havia sido declarada como um dos dez 
ecossistemas mais ameaçados do planeta. A inclusão do Subcomponente Floresta Atlântica no 
Programa, contemplando o Estado de São Paulo deu-se neste cenário, onde a ação conjunta da 
Câmara dos Deputados, Secretaria do Meio Ambiente e Organizações Não Governamentais, foi 
de vital importância, demonstrando o poder da comunidade organizada, para defender os 
interesses ambientais. 

5.2. Capacitação de Pessoal na Execução de Projetos Internacionais 

O Programa não se caracteriza apenas pelo recebimento de recursos a fundo perdido para o 
financiamento de projetos, entre seus resultados, destaca-se a experiência adquirida em todos os 
níveis, por aqueles que participam de sua execução, que possui questões notadamente 
intrincadas. Para ilustrar as experiências vividas, basta dizer que o Instituto Florestal, nos seus 
mais de 100 anos de existência, teve a primeira oportunidade de realizar uma concorrência 
internacional, não obstante, ocorrida em hora oportuna, pois questões ambientais desta 
importância, cada dia mais serão tratadas globalmente. 

5.3. Integração de Órgãos e Comunidade 

Na concepção do Programa foi prevista a participação multissetorial de Órgãos da área 
ambiental, quer diretamente com o Instituto de Botânica, Instituto Florestal e Departamento 
Estadual de Proteção de Recursos Naturais, quer indiretamente com o Comando de Policia 
Florestal e de Mananciais. O programa propiciou a realização de eventos dirigidos à comunidade, 
bem como a realização de ações conjuntas com Órgãos de outros Estados. Esses resultados, 
constituem experiências que devem ser continuamente implementadas. 
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r: 5.4. Divulgação 

O material de divulgação produzido foi da melhor qualidade, tanto os impressos, como os 
gravados, além disso contribuiu para capacitar pessoas para conduzir, coordenar ou executar 
estes trabalhos, visto que necessitam de conhecimentos específicos para serem elaborados. r: 
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MATERIAL DE DIVULGAÇÃO ESTAGIO 

P.E. Carlos Botelho Vídeo: VIDA PROTEGIDA Finalizado 
Apoio ao Treinamento de Guarda-Parques Vídeo: MATA ATLANTlCA: UMA Finalizado 

VIAGEM DE DESCOBERTA 
E. Ec. Juréia-ltatins Vídeo Produção de imagens 
P.E. Turístico do Alto Ribeira - PETAR Vídeo Produção de imagens 
P.E. Jacupiranga Vídeo Produção de imagens 

Cartaz-Folder: MATA ATLÂNTICA Finalizado 

r 
r 
(' 

r: 
r: 
r: 
(' 

Setembro/96 

r: 
r· GRUPO EXECUTIVO DE COORDENAÇÃO - GSMA / INSTITUTO FLORESTAL 

r 
r: 
r- 
r: 
r 
r- 

r 
r>. 
r: 
r: 
(' 

24 

SMA/SP - MMARHAL GRUPO EXECUTIVO DE COORDENAÇÃO - GSMA/IF r 
r 
r 
r> 
r: 


