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li 
sta revista é uma edição especial do Jornal da Mata 
Atlântica e seu objetivo é trazer todos os detalhes sobre 
as discussões e debates da 2ª Reunião Nacional da Rede 

de ONGs da Mata Atlântica, que aconteceu em São Paulo 
de 16 a 19 de junho último. Para facilitar a leitura, as 
matérias são colocadas na ordem em que os diversos 
temas foram analisados no encontro. 

Basicamente foram abordados os principais casos em que a 
Rede atuou neste seu primeiro ano de trabalhos efetivos, como 
Vale do Ribeira (barragens no rio Ribeira de lguape), Sul. da 
Bàhia (projeto de celulose da Veracruz Florestal) e Decreto ' 
750/93. Outros temas foram definldos-também como 
prioritários e já receberam tratamente especial: GEF, Rio São 

Francisco, Unidades de Conservação e Populações Tradicionais. 

Destacamos também o FSC (certificação de produtos 
florestais), que, embora não tenha sido discutido na Reunião 

Nacional, entrou para as prioridades de informação. 
A cada assunto abordado, um box - com o título " Deliberado 
na 2ª Reunião Nacional" - informa as decisões tomadas pelas 

entidades da Rede. A matéria sobre a assembléia mostra as 

deliberações em relação à coordenação, prioridades de atuação 
e financiamento da rede. A ficha de filiação traz os novos 

valores de anuidade aprovados pela assembléia. As filiadas 
devem providenciar o pagamento da contribuição anual assim 

que completar um ano de .sua inscrição na Rede. 
Trazemos também um encarte especial com as resoluções 
e portarias já publicadas no Diário Oficial da União, que. 
regulamentam o Decreto 750/93. Ele deverá ser destacado 

' da revista para que, a medida que novas resoluções forem 

publicadas, possam ser acrescentadas: 
Esta 2ª Reunião Nacional da Rede mostrou. mais uma vez, 
como são evidentes os resultados positivos obtidos com a 
união de esforços entre as entidades. Mas ficou claro que o 

crescimento da Rede depende da participação efetiva de todas 
as filiadas. Não basta cobrar. É preciso enviar sugestões, 
responder aos ape.los de colaboração das demais entidades 
(com cartas de apoio, dando informações rapidamente etc.) 

e também ajudando no financiamento da rede. 
As vitórias obtidas neste pouco mais de um ano de 
atividades e os novos temas assumidos como prioritários 
pela assembléia da 2" Reunião Nacional aumentam a 
responsabilidade de cada entidade filiada em propor 

soluções urgentes para o acelerado processo de 
destruição da Mata Atlântica. 

NÃO DÁ PARA FILIAR 

Rio Poti, no final do Poço da Roça, área em 
constante processo de assoreamento. 

Agradecemos o envio dos jornais. 
Quanto à ficha de filiação, não ternos con 
dições de filiar, os gastos com a Campanha 
de Preservação do rio Poti, com xerox, fo 
tos, cartas, é elevado, o projeto do Plano 
de Divulgação/93, no qual o B,anco do Bra 
sil pagou o estande na FENACRAT, toda 
panfletagern já terminou há tempo. Elabora 
mos novo plano de divulgação, entregamos 
à BRAHMA. Faz quase um mês que estão 
estudando o projeto, já elaboramos um ou 
tro para o governo do Estado, caso a Brah 
ma não venha a aprovar nosso projeto de 
três salários mínimos. 

' . 

Atualmente estamos recebendo car 
tas de nove Estados, que tomaram conhe 
cimento da Campanha através da Revista 
Caminhos da Terra. Em breve vamos lan 
çar a Campanha Preservação/94 "Estão 
desmatando, queimando e cercando as 
margens do rio Potí", Quem quiser cola 
borar com susgestões, envio de selos de 
1 º Porte para levar a Campanha a todo 
Brasil ou participar de um abaixo assinado 
escreva: Clube Filatélico Marcos da Cruz, 
rua Frei Vida!, 1691, CEP: 63.700-000, 
Grateús-CE. 

SÉRGIO MURILO MESQUITA MELO, 

PRESIDENTE DO CLUBE FILATÉLICO. 

MARCOS da Cruz 

INSUMO BIOLÓGICO 

Informamos que a empresa COIN 
BIOL-GRF-lnsumos e Controles Biológi 
cos está oferecendo, para todo o Brasil, o 
insumo biológico Bassiana 245, que é ela 
borado em substrato orgânico estereliza 
do inoculado com Beauveria bassina. Este 
inseticida natural é ativado pelo fungo que 
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parasita principalmente o moleque ou bro 
ca da bananeira, broca do café, mosca 
branca, trips, cigarras, entre outros insetos. 
Poderá ser aplicado através de tecnologias 
distintas, todas à disposição, gratuitamente, 
para os que se interessarem pela conserva 
ção da natureza. O principal inseticida que 
deixa de ser utilizado em decorrência é o 
Furadan ou Carbofuran, terrível extermina 
dor de peixes e fauna terrestre. da Mata 
Atlântica, pois é utilizado na formá granula 
da, quando ingerido mata os animais em ca 
deia. Mais informações sobre o produto, 
queiram manter contato para que possa 
mos repassar mais informações. · 

A Fundação SOS Euterpe edulis, está 
programando cursos em sua sede rural 
em Guararnirim-SC. Desde já oferece 
mos o curso para aplicadores de insumos 
biológicos na agricultura, horticultura e· 
fruticultura. Interessados poderão man 
ter contato direto com a fundação SOS 
E. eudulis - Caixa Postal 947 - (CEP) 
89.201 a972-SC. 

GERT RoLAND FISCc:HER, fNGENHEIRO 

AGRÓNOMO E SUPERINTENDENTE 

DA FUNDAÇÃO SOS EUTERPE EDULIS 
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Rede de ONGs da Mata Atlântica foi criada em 
Junho de 1992, no Fórum Global, evento ocorrido 
na cidade do Rio de Janeiro. durante a Conferên 
cia das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento. Sua criação foi o resultado do 

- intenso processo de articulação entre centenas 
de entidades não governamentais, unidas pelo 
'objetívo comum de conservar a Mata Atlântica. 

A Rede nasceu da constatação que a organi 
zação e a cooperação entre as ONGs é uma arma 
poderosa para se reverter a degradação da Mata 
Atlântica e uma resposta frente a falta de ações 
efetivas e sucessivos equívocos do governo brasi 
leiro na implementação e gestão de programas de 
conservação. 

O objetivo primordial da Rede de ONGs da 
Mata Atlântica, composta no momento por 122 
entidades de 16 estados do País (RS, SC, PR, SP, 
MS, GO, MG, RJ, ES, BA.AL, SE, PB. PE, RN, 
CE), com características, enfoque e atuações di 
versas, unidas na luta para que a degradação 
não atinja um patamar irreversível, é propiciar o 
intercâmbio de informações relativas a este con 
junto de ecossistemas, Visando sua conservação, 
através da mobilização, da ação política coorde 
nada e do apoio mútuo. Esse esforço representa 
parte dos anseios da sociedade que clama por 
ações concretas, em resposta à contínua e pro 
gressiva degradação deste biorna. 

Esse Intercâmbio de informações propicia: 
• a catalogação de todas as ONGs que atuam em 
defesa da Mata Atlântica e ecossistemas asso 
ciados, além de ínformaçêes sobre as ativida 
des por elas desenvolvidas: 

• a troca de experíêncías nas diversas áreas de 
atuação no campo de conservação da Mata 

Painéis da exposição no Sesc 

Atlântica: 
• a elaboração de projetos conjuntos; 
• o fornecimento de subsídios às entidades para 
posicionamentos e apresentação de propostas 
com relação à legislação ambiental; 

• a elaboração de estratégias regionais; 
• a Identificação de modelos de conservação 
com potencial para reaplicação nas diversas 
regiões; - 

• o intercâmbio dos resultados de pesquisas 
científicas aplicadas à conservação ou ativida 
des concernentes a banco de dados sobre 
conservação dos recursos naturais da Mata 
Atlântica. 
Na 1 ª Reunião Nacional realizada em março 

de 1993, durante o 102 Encontro Nacional do Fó 
rum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais, a 
Rede de ONGs da Mata Atlântica possuía 30 en 
tidades filiadas. Atualmente, pouco mais de um 
ano depois, esse número chegou a 122 ONGs 
que acreditaram na força desta articulação. 
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Evento mostrou trabalho das ONGs 

Estande da Pró-Juréia na exposição do Sesc 

ºParceiros da Mata Atlântica, evento da 
Rede de ONGs da Mata Atlântica que 
incluiu a 2ª'Reunião Nacíonâl, foi aber 

to dia 7 de junho, com um coquetel e show 
de Tetê e Alzira Espíndola, na Choppería do 
Sesc Pompéía, em São Paulo e reuniu cerca 

de 500 pessoas. O evento, 
que aconteceu de 7 a 19 
de- junho contou com vá 
rias atiVidades e atingiu 
cerca de 10.000 pessoas. 
Na ocasião a Companhia 
de Correios e Telégrafos 
lançou um selo comemo 
rativo ao evento. 

O espaço de convivên 
cia do Sesc foi palco de 
uma grande exposição de 
ONGs e empresas com ati 
vidades voltadas para o 
meio ambiente. As entída 
des participantes foram 
SOS Mata Atlântica, 
Greenpeace, FASE, CEDI. 
APREMAVI, Rede PTA, 

SPVS, FBCN, Pró-Juréla, 5 Elementos, SNE, 
Consórcio Mata Atlântica, São Sebastião 
Tem Alma. Vitae Civilis,. DEMETER. COATI, 
tempo Verde, Natíverde, WWF, FARESP, lpa 
tí-Uá, Fundação O Boticário, Vega-Sopave. 
Correios, S'Ocío, Melhoramentos. Unibaneo 
Ecologia, Imagem - Sensoríamento Remoto, 
Gísoft, Hewlett Packard, Reynolds Làtasa, 
Lloyds Bank. Além disso, a mostra contou 
com instalações dos 
artistas Rubens Ma 
tuck, Miriam Korolko 
vas, Lurse Weiss e 

· Carlos Matuck. 
Durante todo o pe 

ríodo da exposição, 
uma seleção de vídeos 
enviados pelas entida 
des da Rede foi exibida 
ao público. Os títulos 
apresentados foram os 
seguintes: A Terra dos 
Pequenos Leões, O Úl 
timo Estuário, Peruíbe 
- Documento 1990, 
Bocaina - Caminhos 
do Alto, Taim, Juréia - 
Santuário da Mata 
Atlântica, Pinheio Bra 
sileiro "Araucária an 
gustífolía'', O lixo que 
não é llxo, Deserto 

Verde, Quem vai cuidar da Serra do Mar, 
Mata Atlântica - Uma Nova Paixão, Hortali 
ças Sem Agrotóxicos - Um exemplo de agri 
cultura sustentável, Um Grito pela Vida. Rio 
Nosso Bem - O Patrimônio Ambiental do Es 
tado de RJ, Príncípíos de Agricultura Biodi 
nâmica, Anima Mundi, Projeto Cultural São 
Sebastião Tem Alma, Rio de Lágrimas ... E 
Sorrisos, Viravolta. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL · 

O público infantil foi contemplado com 
atividades educativas e visitas monitoradas. 
Foi elaborado pelo 5 Elementos - Instituto de 
Educação e Pesquisa Ambiental um Roteiro 
de Percurso pelá exposição com as crianças 
e jovens, visando criar uma relação .interati 
va entre este público e as instalações. Desta 
forma, através de brincadeiras, jogos, mon 
tagens de painéis, experimentos, desenhos, 
colagens e construções com sucatas, as 
crianças puderam adquirir conceitos em re 
lação à questão Homem e Meio Ambiente. 

Entre as atividades paralelas, dia 11 de 
junho foi realizado um seminário sobre o 
projeto Observando o Tietê; do Núcleo União 
Pró-Tietê, da SOS Mata Atlântica, reunindo 
visitantes de várias cidades do interior de 
São Paulo. No dia 18, foi lançado o livro Por 
Dentro da Mata Atlântica, de Nilson Moulin. 
A 2ª Reunião Nacional da Rede mobilizou as 
atenções entre os dias 16 e 19, encerrando 
o evento. 
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A 2' Reunião Nacional da Rede de ONGs da Ma 
ta Atlântica teve a participação de 57 entidades, mais 

de um terço das filiadas à Rede (cinco entidades não fl 
liadas participaram como observadoras). Entre 16 e 19 
de junho foram discutidos os temas mais atuais que en 

volvem as ONGs e a Mata Atlântica, além de um balan 
ço e os destinos da Rede. A programação do encontro 
foi a seguinte: 

dia 16 
MANHÃ: Debate sobre o Pronabio (Programa Naeional de 
Biodiversidade), que utilizará recursos do Global Environ- 
rnent Facifity (GEF) ' 

TARDE: Lançamento do vídeo e debate sabre projeto de bar 
ragens no Vale do Ribeira, em São Paulo 

Dia 17 
MANHÃ: Abertura da 2' R~união 
Levantamento da Mata Atlântica no país 

TARDE: Estudo de casos de agressão à Mata Atlântica 

NOITE: Debate sobre.Caso Veracruz Florestal (Sul da Bahia) 

Dial8 
MANHÃ: Mesa redonda sobre o Decreto 750193 
Mesa redonda sobre Unidades de Conservação e População 
Tradicional 

Debate sobre financiamentos: GEF, PD/A, PED 

TAROE E NOITE: Avaliação do desempenho da Rede 

Dia 19 
MANHÃ E TARDE: Assembléia 

AÇÃo DEHOCRÁTICA FENINIHA GAÚCHA • AHIGOS DA TEJIRA • ADFGIAT 
Representanie: Kátia Vascoiicellos Monteiro 
Porto Negre/RS • Tel.: (051) 332-8885 Fax.: (051) 332-8885 

AssENBLÉIA PERMANENTE DE ENTIDADÉS AMBIENTALISTAS· APEDEMA/BA' 
Representante: Jose Augusto· Saraiva Peixoto 
Salv.idor/BA. Tel.: (071) 321-3968 Fax,: (071) 321,3968 

AssessoRIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA Ai.TERNATIVA • A5-l'T A 
Representmte:Patricia Vaz 
Rio de Janêiro/RJ • T el: (021) 253-8317 Fax,: (021) 233-8363 
AssoclAÇÃO ÃHIGOS DA BACIA 00 RIO ITAPEMIJIIH • AABRI 
Reprasenranro: Fábio Ccrrâa Gonçalves 
Cachoeira do lrapemirim/ES • T el.: (027) 522-2386 

AssoctAÇÃo CANoeNSE DE PROTEÇÃO Ao AMBIENTE NATURAL. ASCAPAN 
Representante.: Rafael Kraus 
Canoas/RS • (051) 4n-5605 Fax. (051) 332J8884 

AssoclAÇÃD CoLATINENSE DE o..... EcotóGICA. ACODE 
Representante: Daniel Pe~ira de Araujo 
Colatina/ES. Tel.: (027)m.om Fax. {027)n2-3#1 

AssoaAÇÃO CULTURAL ARTE E ECOLOGIA· ASCAE 
Representante: Ricardo Montagna 
Santa C:ruz Cabrália/BA. (073) 282-1027 (073) 282-1188 
ÃSSOCIAÇÃO EH DEFESA DA jURÉIA - PR6-JUR.ÉJA 
Representante: Be!oyanis Monteiro 
São Paulo/SP. Tel.: (011) 864-2787 Pax, (011) 86+2787 

AssoclAÇÃO EH DEFESA 00 Rio PARANÁ, AFLUEHrES E MATA c1 •••• -APOENA 
Representante: Dialina Weffon 
Presiderni\Epi,ácio/SP· Tel.:(0182)81-ln4Fax.:(Oll)IJ6.4.9497 
ÃSSOCIAÇÃO l:COLÓGICA SÃO FRANCISCO DE ÃSSIS 
Representante: Mário Mantova.ni 
Piedade/SP. Tel., (0152) 42-1684 

AssOCIAÇÃO 00 MOVIMENTO ECOLÓGICO TUBARONENSE • MOVET 
Representante: João Bosco Sandrini 
TubarãoiSC. Te[, (0486) 22-3253 Fax, (0486) 22-5941 

AssoCIAÇÃO PARAIBANA DOS AMIGOS DA NATUREZA- APAN 
Representanr.e; Paula Franssinece Uns Duarte 
João Pessoa/PS • T el: (083) 235-3128 fax.: (083) 221-5729 

l\sSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA Df DEFESA DA NATUREZA • ASPAN 
Represeptante: Silyia Alcântara Picchioni 
RecifelPE • Te/.: (081) 222-2038 Fax. (081) 222-2038 

ÃSSOCIAÇÃO DE Pl!ESERVAÇÃO DO MElo AMBIENTE DO AI.TO VAU DO ITAjAJ 
(APREMAVI) 
Répl"eSeriiin~: Miriam Prochnow 
Rio do Sul/SC • Te/.: (0478) 22-0326 Fax.: (0478) 22-0326 

ASSOCIAÇÃO DE PROGRAMAS EM TECNOLOGIAS ALTERNA TIVAS (APTA) 
Representlnte: Eduardo Soares, 
Vi!ória/ES • Tel.: (027) 222-3527 Fax,: (027) 223-7232 

CENTRO DE APo10 TÊCNICO • CAT' 
Represent1nte: Cláudia Silva Teixeira 
NiteróiÍRJ • Tel .. (021) 719.0117 

CENTRO DE AsSISWICIA TÊCNICA. CAT 
Represenµnce: Edson Soares 
Gc:NemadorVa/m..tlG. Ta: {033)221-48/8Fax.: (033)221-'1818 

CENTRo DE Esruoos E ATMDADES DE CoNseavAçi,o DA NATUREZA. CEACON 
Representante: Mário Cajt.ihy 
São Patilo/SP. Tel.: (011) 86+2787 Fax, (011) 864-2787 

CENTRO DE ESTUDOS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA • CECNA 
Representante: Rosa!Vo de Magalhães 
Nova Friburgo/RJ • T el; (0245) 22-569'1 
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA P...AftA 0ESENVOlVIHENTO DO EXTREMO SUL 
DA BAHIA • CEPEDES 

Representante: José Augusto de Castro T osatc 
Etmápolis/BA. Te/.: (073) 281-2768 

CENTRO DE ORIENTAÇÃO AM&IENTAL TERRA INTEGRADA (COATI) 
Representante: Aãvio GramoleUi Junior 
Jundial/SP. Te/.: (011) 437-3619 

CENTRO DA TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS •CTA 
Representante: Paulo Sérgio Ferreira Neto 
Viçosa/MG • Tel.: (031) 891-4785 Fax.: (031) 891-4785 
CENTRO DE TRA&AUtO INDIGENISTA 
Representante: Maria Inês Ladeira 
São Paulo/SO. Te/.: (011) 813-3450 Fax. (011) 813.0747 
DEFENSORES DA TERRA 
Represenc;,nte: José Cava/cante Barbosa 
Rio de Janeiro/RJ. Telr (021) 240-3029 Fax.: (021) 240-3029 

FEDERAÇÃO DOS ÓRGÃOS PARA ÃSslsrtNCIA Soc1AL E EDUCACIONAL· FASE 
Representante: Leandro Lamas Va.larelli 
Rio d.e Janeiro/RJ. Tel.: (021) 285-2998 Fax.: (021) 205-3099 
fuNDAÇÃO BIODIVEÁSITAS 
Representante: Miriam Ester Soares 
Belo Horizonte/MG 
Te/.: (031) 443-2119 Fax. (031) 441-7037 

FUNDAÇÃO BRASILEIRA PARA CoNSERVAÇÃO DA NATUREZA• FBCN 
Representante: Ana Maria Paiva Fonseca 
.São Paulo/SP. Te/.: (011) 282-4062Fax.: (OI 1) 853-5905 

~PARAOllBewa.VHMo~Susr!ffrAl>O{eCOfUND) 
Represeot3nte: Francísco Mllanêz 
Porto Alegra/RS • Te/.: (051) 222-5427 Fax.: (051) 222-0834 
FUNDAÇÃO PRó DEFESA AMBIENTAL 
Representante: Renato Vinek 
Lavras/MG 

FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÃNTICA 
Representante: João Paulo Capobiânco 
São Paulo/SP. Tel.: (011) 887-1195 Fax.: (011) 885-1680 
GREENPEACE 
Representante:José Augusto Pádua 
Rio de Janeiro/RJ. Tel: (021) 262-7318 Fax.: (021) 240-1690 
GRueo ÃMBIENTAUSTAÃlERTA CANTAREfRAlt 
Representante; Barbara Schmal 
Mairiporã/SP. Te/.: (011) 185-2345 

GRUPO ÃHBIENTALISTA DA BAHIA. GANBÃ 
Representante: Renato Cunha 
Salvador/BA - Tela (071) 235-5836 Fax.: (071) 235-5836 
GRUPO ECOLÓGICO NATIVERDE 
Representante: Martzia Biondi Dias 
São josé do Rio Pardcl.iP • Tel.:{0196) 61-1791 Faic.: (0196) 61-1811 
GRUPO ECOLÓGICO SOS CAMPOS GERAIS 
Representante: Faustino Pereira Filho 
Ponra Grossa/PR· Tel.: (0422) 22-2901 Fax.: (0422) 22-1033 
GRUPO DE IIEcOMPOSIÇÃO AMBIENTAL· GERHEN 
Represéhtante: fndayácSilva e Silva 
Salv.idor/BA. M: (Ô71) 321-3968 Fax.: (071) 321-3968 

GRUPO DE TECNOLOGIAS ALTERNA TIVAS E ECOLÓGICAS • GTAE 
Representante: Marco AntoriJo G. da Silva 
Palmeira dos indios/Al • Tel.: (082) 521-2762 

INSTITUTO BIODINÃNICO DE DESENVOLVIMENTO RURA.L 
Represent3nte: Maria Bertalot 
Botucatu/SP. Tel.: (0149) 22-5066 

INSTmJTO IGUAÇU DE PESQUISA E PRESERVAÇÃO ÃHBIENTAL 
Represen13nte: Márcio F. Rezende 
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Rio de /aneiro/RJ. Tel.: (021) 286-3449 Fax.: (021) 286-3544 
INSTITUTO DE Pes(lUISAS DA MATA ATLANTICA - IPEHA 
Representante.: Sergio Lucena Mendes · 
Sam. Teresa/ES. Te/.: (027) 259-1345 Fax.: (027) 259-1239 

INSTITUTO SUL-MINEIRO DE. Esruoos. E toNS1:RVAÇÃO DA NATUREZA 
Representante: Maria Cristina Vi~ira 
Monte Belo/MG • Tel.: (035) 571-1500 Fax.: (035) 571-1500 
IPATI.IJÁVivb<cJAAHBIENTAL 
Representante: Lauro Natsui 
São Paulo/SP • Tel.: (011) 491.0833 Fax.: (011) 797-1212 

MATER NATURA• INSTITUTO DE ESTUDOS ÃMBIENTAIS 
Representante: Paulo A fuzi 
Curitiba/PR. Tel.: (041) 242-0280 Faio: (041) 242.0280 
MOVIMENTO ÃRTE E PENSAMENTO ECOLÓGICO• 
Rêpresent3nte: E. Miguel Abe.l!á · 
São Paulo/SP • T el.: (O 11) 36-8621 

MOVJHENTO EM DEFESA QA ECOLOGIA E DO MEIO ÃMBIEHTE ÃGRIAS 
Representante: Sirley Yara Candldo 
São José/Se"· Tel.: (0482) 47-2034 Fax.: (0482) 41-0263 
PROGRAMA DA TER!IA. PROTER 
Representante: 03.J'lilo Prado Garcia Filho 
São Paulo/SP. Tel.: (011) 263-1840 

PROJETO CULTURAL SÃO SEBASTIÃO TEH AutA 
Representanie: Eduardo S. Cardoso 
São Sebastiio/SP. lei.: (0124) 52-1439 Fax.: (0124) 52-1439 
lleoE BRASILEIRA ÃGROFLORESTAL • REBRAF 
Representante: Armin Deitenbach 
São Paulo/SP · Te/.: (011) 846-8891 Fu.: (011) 846-8891 

SECRETARIA DE ENTIDADES AMIIENTAUSTASDO NORDESDE • SEAN 
Representante: Adson lima leite 
Salv.idorlBA -M: (071) 321-3968 Fax.: (071) 321-3968 
SERVIÇO ALEMÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E SoaAL. SACTES 
Representante: Hans Christian Schmidt 
Belo Horizo'!lefMG • Tela (031)467-7470 Foc (031) 463-1604 
SoCIEDADE ÃHIGOS DO LOTEAMENTO "MAR VERDE" 
Representante: Lurdes Praxede.$ 
São Pau/o/SP . Te/.: (O 11) 258-0094 

SoclEOADE ECOLÓGICA PARA IIEcuPERAÇÃO DA NATUREZA• SERENA 
Representante: .Álvaro Marques de Oliveira 
Rio de Janeiro/Rj -Tel: (021) 285-2836 Fax.: (021) 285-2836 
SOCIEDADE NORDSS'TIHA DE ECOLOGtA 
Representanro: Ricardo Braga 
Recife/PE. Tel.: (081) 227-2708 

TEMPO VERDE PROJETOS AMBIENTAIS• 
Representante: Andrée de Ridder Vieira 
Curitiba/PR· Tel.:'(041) 253-0990 Tel.: (041) 253-7986 

TERRA VIVA· CENTRO DE 0ESENVOLVIMENTO ÃGROECOl.óGICO DO ExnlEHO 
SUL DA BAHIA 
Representante; lsac Almeida Filha 
ltamaraju/BA. Tel.: (073) 294-1963 
VISÃO MUNDIAL 
Representante: Osvaldo Luis de Souza 
Ribeira/SP. Tel.: (0155) SS..1133 

VITAE CIVIUS • INSTITUTO PARA 0ESENVOLV1NENT01 MEIO AMBIENTE.E PAZ 
Representante: Rubens Harry Bom 
São Paulo/SP. rs, (011) 815-8524 Faxe (011) 815-8524 

* Entidade não filiada à Rede, que participou como observadora, sem direico a vo 
to na Assembléia. 
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tema que maís · Inflamou as discussões e tomou mais 
tempo de debates foi o "Global Environment Facillty" 
(GEF),especificamente a implantação de um Programa 
de Biodiversidade no Brasil (PRONABIO), utílízando os 
recursos do GEF. Este assunto foi inserido na 2ª Reu 

níâóNacíonal da Rede de ONGs da Mata Atlântica devido à reahza 
ção, no dia 17 de junho, no Rio de Janeiro, do workshop "Parceria 
Governo e Sociedade pela Biodiversidade" que discutiria o assunto. 

E duardo Martins, coordenador do Programa Brasil da WWF, que 
participou da definição da pauta e dos convidados para o work 

shop, veio especialmenté para discutir com a Rede, no dia 16. Esta 
vam presentes também o superintendente executivo da Bíodíversí 
tas, limar Santos, e Antonio Carlos de Oliveira, do Vitae Civilis, que 
Iriam no dia seguinte para o Rio. 

Apesar da reunião para discutir o PRONABIO ter sida agendada de 
última hora e a,ntes da data prevista para o início da Reunião Na 

cional, cerca de 20 ONGs participaram do debate. Eduardo Martins 
fez uma relato sobre o processo do GEF e Informou que cinco ONGs 
já haviam apresentado projetos, totalizando 11,5 milhões de dólares, 
do total de. 30 milhões destinados pelo ÓEF ao PRONABIO: Fundação 
Biodiversltas, Conservatlon Internatlonal do Brasil, SPVS, Fundação 
Pró-Natura e SNE. 

D escontentes com a falta de transparência do processo, mas acei 
tando a argumentação de Ilmar Santos de que os recursos pode- 

rtam ser destinados a outro país caso não tivessem rapidamente uma 
destinação, as entidades presentes resolveram enviar uma carta ao 
Ministro do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, Henrique Brandão 
Cavalcanti, mostrando satisfação pela realízação do workshop, mas 
deixando claro que não concordavam em como o assunto tinha sido 
tratado até então. Além disso solicitavam a reestruturação do Fundo 
Nacional do Meio Ambiente {FNMA) e a criação de uma comissão tri 
partite {governo, setor empresarial e organizações não governamen 
tais e sociais) para democratizar o PRONABIO. 

A pesar da carta ter sido entregue por Antonio Carlos de Oliveira aos participantes do workshop, a plenária da Reunião Nacional fol sur 
preendida no dia 18 com o conteúdo da declaração de intenções apro 
vada no encontro do Rio, assinada por todos os participantes - com 
exceção do Vitae Civilis -, que tinha, um caráter legitimador do pro 
cesso e completamente omissa sobre a forma nada transparente de 
apresentação de projetos até então. 

D lante disso, a plenária resolveu enviar às ONGs envolvidas 
no processo uma carta da Rede solicitando que os projetos 

fossem retirados até que critérios mais democráticos fossem es 
tabelecidos. Publicamos nesta matéria as três cartas citadas, 
além das respostas das ONGs e da manifestação do Fórum Bra 
sileiro de ONGs e Movimentos Sociais para Melo Ambiente e De 
s·envolvimento, também solicitando a retirada dos projetos pelos 
mesmos motivos. 

. ' 

DELIBERAD.O. NA 2ª REUNIÃO NACIONAL 

• A Coorde~ção"r~laborari~ ª ca~ di Fe~~jão ·d~ qun,~ .. fefra ( i ~/6 )~ 
1111 . • i .. ~ . · , 

~ A Rede ( toé,rd~~çjo) criará uma ~comi1são. e fàrá contato: cC1fl'\ (3TA, ABONG, 
~ ·- _ ~ _ _ _ ;íi: f{ 11 _ _ . _ _ _ _ º _ _ _ _ -· :. _ _ _ _ _, , 

Fórum e outras.redêe, para agendar UtTJa· reurtião·,,ct?rn o MiniStro do Meto Ambiente 
. . " , .. 

para cobrar a iroplantaçâo .imediatá: {f~(::otnissão do PRONABtO . 
.. ,. . A Rede reivindicará i j"àrtici·pa?Q nes~ ((ittiJS:Sio~ 

' " ,. ,;. . '4'.l 

• ~ Rçde recomendará às Of\tC:s q~e t!nh:n1 projeto$ n_o GEF que os retir~~- 
• A ft.ede·fará'~ontato com o ÇÕNAMA paratquê haja utíia reor,iãó -extraordinária 

'!l/i . 'Ih . ' - ' ~ 

sobre a que.stão do ·G·EF 
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condução foi eqUivocad A 
O PRONABIO é um programa de financia 

mento para projetos de conservação e utiliza 
ção .sustentável da diversidade biológica da or- · 
dem de US$ 48 milhões, dos quais US$ '30 mí 
lhões são oríundos do Global Envíronment Fa 
cily (GEFJ, do Banco Mundial, e o restante de 
contrapartida do governo brasileiro. Ao contrá 
rio de outros financiamentos Internacionais 
para meio ambiente (como o PNMA e Programa 
Piloto), o recurso do GEF vem a fundo perdido 
e não empréstimo. 

De acordo com os entendimentos entre o 
governo brasileiro e o Bird, o PRONABIO será 
ímplantado em duas fases. A primeira prevê a 
destinação de US$ 12 milhões dos recursos do 
GEF para ó financiamento imediato de alguns 
sub-projetos já identificados. A segunda fase 
prevê o repasse dos US$ 18 milhões restantes 
do GEF mais a contrapardída de igual valor do 
governo brasileiro para a criação de um fundo 
fiduciário, cujos rendimentos, apurados no 
mercado financeiro, seriam utll:izados para o 
financiamento de outros sub-projetos. A com 
plexidade da forma, a falta de critérios claros e 
transparentes para selecionar os subprojetos e 
os entraves burocráticos transformaram o pro 
cesso em uma verdadeira novela, cujos princi 
pais capítulos são os seguintes: 
Final de 1992 -Circula a informação de que o 
governo federal e o Bird estavam prestes a 
concretizar um esquema em que os recursos 
do GEF para. a biodiversidade seriam repassa 
dos para a recém-criada Fundação Brasileira 
para o Desenvolvímento Sustentável (FBDS). A 
forma obscura como foi realizada a negociação 
e a preocupação com o fato de que recursos a 
fundo perdido fossem destinados ao financia 
mento de projetos de algumas ONGs, selecio 
nadas sem critérios transparentes e públicos, 
além de processos de controle de poluição ou 
recuperação ambiental de áreas degradadas 
pelas próprias empresas, isentando-as de ar- 

carem com. os custos, levou a articulação de 
uma forte resistência Interna no Brasil. Essa 
oposição se deu de forma intensa no ínicío da 
gestão do Ministro Coutinho Jorge, que aca 
bou por encampar, sem os devidos créditos, 
uma proposta apresentada pelo deputado Fá 
bio Feldmann de se cnar um Programa Nacio 
nal para Biodiversidade, gerido por um conse 
lho composto por governo, ONGs e empresas. 
Para brecar o acordo que beneficiava a FBDS 
foi necessário enfrentar forte pressão dos seto 
res interessados, inclusive algumas ONGs que 
já estavam envolvidas no processo e o prõprío 
Bird, que' chegou a ameaçar com o cancela 
mento do repasse. 
lg semestre de 93 -O Ministério do Meio Am 
biente e da Amazônia Legal elabora a proposta 

, do PRONABIO - Programa Nacional de Conser 
vação e Uso Sustentável da Diversidade Bioló 
gica, garante a contrapartida exigida pelo GEF, 
vence as pressões pró acordo com a FBDS e 
prepara a minuta do decreto, a ser assinado 
pelo presidente da República, instituindo o 
PRONABIO e o Conselho Nacional da Diversi 
dade Biológica. A assinatura do decreto é adia 
da várias vezes e Coutinho Jorge acaba dei 
xando o Ministério sem concretizar a proposta. 
29 semestre de 93 - Sai Coutinho Jorge e en 
tra Ricúpero Isetembroj. Inicia-se o processo 
de negocíação da Comissão Intertninisterial 
para o Desenvolvimento Sustentável (CIDESJ 
com intensa disputa-entre os órgãos governa 
mentais pelo seu controle político. Após lon 
gas e disputadas discussões, a proposta da CI 
DES é enviada ao presidente com o seguinte 
formato: coordenação geral: SEPLAN; biodiver 
sidade: Ministério do Meio Ambiente; mudan 
ças climáticas: Ministério da Ciência e Tecno 
logia; e negociações Internacionais: Itama 
raty.Como a deâníçâo da política para a biodi 
versidade ficou dependente da CIDES, que foi 
criada somente agora (Decreto nº l,160 de 21 

}Jodo piloto· (~jterimen~l) <fé: tr-ês anos, para pro 
~t tik:urs~ p;ia pr'Qjetos de '.!nvestimenti:1s e assis· 
t'ên~ia tÍtri1~~, iim quatrD ;ire$ bã$h:as: aquéêime,nto 
,globa1, •bii:1diversiil~de, «gulls ifltetciac~nais .e -rlepre. 
~ó d~ çx.,êi;io. ôs recursos d~'t}ôim•st: a palses em 
des~r1vol'tlfl!\ll'loo.. 

PROJE;TOS 

Qs •. pr~et~ qtte se l!nqitadram nos cr1térip~ do 
t;EF pl)df!'!.l-m' propostos por ~vernos.,em~re~a& 
privadas~ ÓNGs, lf&êhti'as d;i ONU (PNIJD e PNU 
"1A, wir el«im:pto}, Banco Mllndi.al e governo~. t)e 
q~lguer, !llód'ó~() l?rQJéto d'ilve r~ endosso 
<19 gl!Ív~tnQ d<> paJs Qlld!! se'* ir.npte~tttailo. Perml- 
1~ ... ~ tambi!im qye PNUD, PMUMA ou l,ra'é/'eo Murtdíal 
,o&c:item 1~1\is pata pl'Qfet9s ÍooMador~s.(e êfu vãrid 
~ •• o~p'ré}atos tt!f,elabQradt;s ~m ~treíta tol~bl> 
~ção êiitl:~~is· instituiçõ.~e7irgãe$ g_~ver$ment?:1is. 

ffar,a çi. període imaat dir três anos, que e.s.tá 
l!'l!ábindQ,P GJ:F c:i-01a com 'cerca de. 1,3 • .bilhões de 
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de junho de 1994). todo o processo de negocia 
ção do PRONABIO acabou sendo paralisado. 
Início de 94 - Sai Rícúpero e entra Henrique 
Brandão Cavalcantl (abril). Além da demora na 
criação da CIDES surge outro problema buro 
crático decorrente da inexistência no Brasil de 
um mecanismo para criação de um fundo fi 
duciário. Após longas discussões entre a Se 
plan, Banco Central e Procuradoría da Fazen 
da, decide-se reestruturar o Fundo Nacional 
do Meio Ambiente (FNMA) a fun de capacitá-lo 
para se tomar o fundo fiduciário pretendido. A 
proposta é considerada adequada por todos os 
segmentos envolvidos, mas esbarra nas difi 
culdades internas do governo em viabilizar a 
proposta. 
Junho de 94 - As pressões do Bird e das ins 
tituições com projetos a serem beneficiados 
na primeira fase do Programa para a acelera 
ção do processo e às críticas das ONGs não 
participantes pela forma fechada de condu 
ção das negociações, levou o governo federal 
a convocar o workshop "Parceria Governo e 
Sociedade pela Biodiversidade". O evento foi 
realizado no dia 1 7 de junho, na sede da 
FBDS e contou com a participação de repre 
sentantes do governo federal (Inclusive o mi 
nistro Henrique Brandão Cavalcantíl, Bírd, 
empresários e ONGs. 
Julho de 94 - Atentendo parcialmente as 
reivindicações da Rede de ONGs da Mata 
Atlântica e· do Fórum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Socíaís o Ministério do Meio 
Ambiente e da Amazônia Legal 'Cria uma 
comissão para discutir o PRONAIIIO. Esta 
comissão, paritária e não tripartite como 
queriam as ONGs, está em fase de implan 
tação e será formada por seis represen 
tantes do governo, dois do segmento empre 
sarial, dois de organizações não governa 
mentais e dois da comunidade científica e 
acadêmica. 

dólares, sendo que S6},4 milhões formam o fundo., 
principal e- 350 '11iilhó.és. estão disponíveis em co-fi 
nanciame)1tO$, T a"fs fundos resultam das contribui 
ç~ de iS·países participantes, entre eles dez paíse~ 
em dese11v:01vimento. 

Os países contribuintes para ó l'undo -pririclpal 
(<:ore fund) são: Alemanha,, Austrália, Áustria, Bélgica, 
Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Egitb, Espanha, Es 
tados Unidos, Finlândia, França, H9fanda, íncifa, lndo 
nwia. ltália, japão, México, _ Marrblqs, Noruega, Pa 
quistão. Suécia, Suíça, T urqoia."8:eÍllo Uhido, além do 
próprio Banco Mundial. O 13~1 t:optribuíu com cerca 
de 5, 7 milhões de d'ólares. -- 
Meio Ambiente Mundial (Global Environment Facilit) . Informações 
básicas e comentários sobre o Fundo, na ótica de organizações não 
governanrentais", do Vitae Civilis. Quem liverinteresse em conhecer 
o documento completo deve solicitar ao Instituto para o Desenvolvi 
mento, Meio Ambiente e Paz - Vitae Civilis, rua MMDC, ln tj. J, 
05510-001, São Paulo/SP, telefone (O 11) 815-852-4. 



Exmo. Sr. Ministro do Melo Ambiente e da 
Amazônia Legal 
Dr. Henrique Brandão cavalcanti 

Entendendo a importância que repre 
senta uma verdadeira política nacional para 
a biodiversidade, as organizações não gover 
namentais (ONGs) listadas em anexo, atra 
vés de -seus representantes e sígntános des 
ta, vêm manifestar sua satisfação ao sinal 
de abertura do processo de discussão do 
Programa Nacional de Conservação e Utiliza 
ção Sustentâvel da Diversidade Biológica · 
PRONABIO. 

Nossa satisfação é redobrada, pois la 
mentavelmente até este momento não existe 
um precesso transparente e participativo na 
definição de programas e projetos relativos à 
conservaçâo e utilização da biodiversidade 
brasileira. 

Embora nesses três últimos anos as 
ONGs, redes e coalisões tives-sem tentado 
identificar um canal de interlocução com o 
Governo Federal, não se encontrou um meio 
de diálogo e negociação com as inúmeras ad 
ministrações para a condução dos assuntos 
relativos aos procedimentos para definição 
de um Programa Nacional da Biodiversidade. 

Dessa forma, .entendemos que a nossa 
partícípáçâo nesse primeiro evento, sinal de 
intenções de ampliação da discussão sobre o 
assunto em tela, não consubstancia um en 
dosso da comunidade de ONGs que aqui re 
presentamos, ao processo até aqui desenvol 
vido e aos projetos já submetidos ao Global 
Env!ronment Facility - GEF. 

Isso significa que nos reservamos ao di- 

Ministério do Meio -Ambiente e da Amazô 
nia Legal 

Workshop 

"Parceria Governo e Sociedade pela 
Biodiversidade" 

Declaração de Intenções 

CONSIDERAIWO QUE: 
1 - A díversídade biológica possui, além 

de seu valor intrínseco, valores ecológicos, 
genégíco, social, econômico, científico, edu 
cacional, cultural, recreativo e estétíco: 

2 - O Brasíl é o País que detém a maior 
parcela, cerca de 15%, da díversídade bioló 
gica mundial; 

3 - Ocorre, a nível mundial, uma sensível 
redução da diversidade bíolégíca causada 
por atividades humanas; 

4 - O Brasil foi o primeiro país a assinar 
a Convenção sobre a Diversidade Biológica, 
durante a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 
Sustentável (CNUMADJ, realizada no Rio de 
Janeiro em junho de 1992, e o Congresso 
Nacional ratificou-a em fevereiro de 1994, 
através do Decreto Legislativo nº 2/1994; 

5 - A Convenção tem por objetivos a con 
servação da. diversidade biológica. a utilização 
sustentável de seus componentes e a repartição 
justa e equitativa dos benefícíos derivados da 
utilização dos recursos genéticos (Artigo 1 ºJ; 

6 - A Conveção estabelece que cada Go 
verno deve integrar a conservação e utiliza- 

reito, mesmo porque até hoje não temos co 
nhectmento do conteúdo do programa e seus 
projetos, de vir a público discuti-los e crltícá 
los. Asstm, a reponsabilidade sobre tais pro 
jetos é exclusiva do Governo e das institui 
ções proponentes. 

No momento em que somos convidados a 
tomar ciência do Programa, desejamos afir 
mar nossa convicção de que princípios de 
transparência, ampla partíctpaçâo da socie 
dade civil, probidade e respeito ao interesse 
público, são elementos fundamentais para a 
consecução dos seus objetivos. 

Baseado nestes princípios, nos propomos 
a participar na solução dos problemas lista 
dos abaixo, que entendemos como relevantes 
fatores de estrangulamento do Programa: 

a) estabelecimento do processo e da res 
pectiva estrutura básíca para a discussão e 
definição de urna Política Nacional para a 
Biodiversidade; 

b) reestruturação do Fundo Nacional do 
Meio Ambiente - FNMA - no tocante a sua 
forma e na definição do instrumento legal 
que o embase; 

c) criação de duas comissões inter-insti 
tucionais com a participação da sociedade ci 
vil, sendo a primeira orientada para a dis 
cussão e ímplernentaçáo dos compromissos 
brasileiros advindos da CNUMAD-92 e a se 
gunda dedicada ao Programa Nacional da 
Biodiversidade. A composição desta última 

ção sustentável da diversidade biológica em 
planos, programas e políticas setoriais e in 
tersetoriais pertinentes (Artigo 6ºJ. bem como 
adotar medidas econômica esocíalmente ra 
cionais que sirvam de incentivo à conserva 
ção e utilização sustentável de componentes 
da diversidade biológica (Artigo 11): 

7 - A Agenda 21, também aprovada na 
CNUMAD, objetiva, através do Capítulo 15, 
melhorar a conservação da diversidade bioló 
gica e a utilização sustentável dos recursos 
biológicos, asstm como apoiar a Convenção 
sobre a Diversidade Biológica; 

8 - A Agenda 21 recomenda que o Co 
mércio e a Indústria devam ser partícípes 
plenos da sua implementação e na avaliação 
das atividades a ela relacionadas, através do 
fortalecimento de parcerias e fundos de capi 
tal de risco com o Governo destinados à con 
cretização de programas de desenvolvimento 
sustentável (Capítulo 30); 

9 - A Agenda 21 recomenda que, na im 
plementação de seus objetivos, as Organiza 
ções Não-Governamentais devem ser reco 
nhecidas como parceiras, através do aperfei 
çoamento do diálogo e atuação conjunta com 
o 'Governo em atividades voltadas para o de 
senvolvimento sustentável {Capítulo 27); 

I O - O Princípio 1 O da Declaração do Rio 
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- deve ser tripartite e paritária (governo, setor 
empresarial. organizações não-governamen 
tais ambientais e sociais); entre outras atri 
buições, a comissão nacional da biodiversi 
dade deve ocupar-se de propor e monitorar a 
Política Nacional da Biodiversidade, acompa 
nhar e implementar negociações dos recur 
sos internos e externos, assessorar a formu 
lação da política externa para a biodiversida 
de e acompanhar as respectivas negociações 
internacionais; . 

d) criação dos mecanismos para interna 
lizar e administrar os recursos externos e in 
ternos para o financiamento do PRONABIO. 

Considerando as dificuldades de .interlo 
cução e com a finalfdade de contribuir para a 
agilização das providênclas relativas ao Pro 
grama Nacional da Biodiversidade. sugeri 
mos a criação de uma Comissão Provisória, 
tripartite e paritária, pelo período de quatro 
meses, com o fim de estabelecer um processo 
de democratização das informações e das ne 
gociações entre os setores envolvidos, de for 
ma que a estruturação do PRONABIO tenha 
o respaldo da sociedade brasileira e atenda 
aos legíttmos interesses nacionais. '' 

Atenciosamente, 

SOS Mata Atlântica, APAN-PB,ADE 
MA/Avaré,CEACON,APREMAVI, APTA, WWF, 
Mater Natura - Instituto ~e Estudos Ambien 
tais, SPVS, Fundação Biodiversitas, Vitae Ci 
vilis, Instituto Socioambiental, Defensores da 
Terra.Gambá, FBCN, ADFG Amigos da Ter 
ra/ Brasil, SNE; Conselho Regional de Biologia 
de São Paulo. 

estabelece que a melhor maneira de tratar 
questões ambientais é assegurar a participa 
ção de todos os cidadãos interessados. 

AS PARTES ABAIXO ASSINADAS: 
1 - Declaram que a conservação e utilização 

sustentável da diversidade biológica brasileira é 
um dos componentes essenciais para o desen 
volvímento sustentável da nação brasileira; 

2 - Reconhecem que a efetiva ímplemen 
tação no País dos compromissos da Diversi 
dade Biológica depende de uma ação conjun 
ta dos diferentes setores do Governo e da So 
ciedade Civil, em particular das Or-ganiza 
ções Não-Governamentais, da Comunidade 
Acadêmica e do Setor Produtívo: ' 

3 - Veêm como oportuna a criação pelo 
Governo Federal, de um Programa Nacional 
da Diversidade Bíológíca (PRONABIOJ, inicia 
tiva que fortalecerá a parceria entre o Gover 
no e a ·sociedade; 

4 - Comprometem-se a administrar con 
juntamente o Projeto de Coservação e Utiliza 
ção Sustentável da Diversidade Biológica 
Brasileira (PROBIOJ. a ser desenvolvido ini 
cialmente com recursos do Governo Federal 
e do Global. Env!ronment Facility (GEFJ; 

5 - Comprometem-se a juntar esforços 
na busca de soluções em prol da conserva 
ção e utilização sustentável da diversidade 
biológica brasileira; 

6 - Convidam representantes dos demais 
segmentos do setor privado, do Governo, 
bem como entidades da Sociedade Civil, a 
aderirem a este documento e a respeitarem 
os princípios nele contidos. 



Às ONGs que possuem projetos de Conser 
vação e Utillza.ção Sustentável da Diversi 
dade Biológica (PROBIO) 

São Paulo, 19 de junho de 1994 

Prezados amigos, 

As organizações não governamentais pre 
sentes à za Reunião Nacional da Rede de 
ONGs da Mata Atlântica analisaram as ques 
tões relacionadas ao Programa Nacional de 
Conservação e Utilização Sustentável da Di 
versidade Biológica e deliberaram pelo envio 
da seguinte manifestação: 

Nos três últimos anos as ONGs, redes e 
coalísôes têm buscado identificar um canal 
de interlocução com o Governo Federal, pa 
ra o estabelecimento de um meio de diálogo. 
e negociação com as inúmeras administra 
ções para a condução dos assuntos relati 
vos aos procedimentos para a definição do 
Programa Nacional de Conservação e Utili 
zação Sustentável da Diversidade Biológica 
- PRONABib ... 

Esse esforço, entretanto, não recebeu 
tratamento adequado, o que levou a não par 
ticipação da grande maioria das organizações 
não governamentais no processo de negocia 
ções relativas ao programa de biodiversidade 
do Global Envíronment Facility - GEF, con 
duzido pelo Governo Federal sem transpa 
rência, contrariando o que deve ser qualquer 
ação que visa a conservação e a utilização 
sustentável de um patrimônio de interesse 
coletivo. 

-Sâo Paulo, 29 de junho de 1994 

De: Coordenação Nacional do Fórum Bra 
sileiro de ONGs e Movimentos Sociais pa 
ra Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Para: Organizações Não-Governamentais 
com projetos junto ao Programa Nacio 
nal de Conservação e Utilização Susten 
tável da Diversidade Biológica (PROBIOJ 

Prezados Companheiros, 

Reunida nestes dias 17 e 18 de Junho 
p.p., a coordenação nacional do Fórum Bra 
sileiro de ONGs e Movimentos Sociais deba 
teu aspectos relactonados com o processo de 
formulação do PROBro e resolveu encami 
nhar carta às entidades com projetos Junto 
aoprograma e ao governo federal. 

Durante o workshop "Parceria Governo e 
Sociedade pela Biodiversidade" realizado rro 
último dia 17 de junho, na cidade do Rio de 
Janeiro, sob a responsabilidade do Ministério 
do Meio Ambiente e da 'Amazônia, duas enti 
dades desta coordenação participaram como 
observadores do referido workshop colhendo 
informações para a coordenação do Fórum, 

Preocupados com a evolução dos fatos e 
com a fragilidade do processo de negociação 
com o GEF, devido à sua questionávei legiti 
midade, ONGs da Rede Mata Atlântica se 
reuniram no dia 16 p.p. em São Paulo, às 
vésperas da abertura da 2ª Reunião Nacio 
nal, a fim de: definir um posicionamento co 
mum sobre os problemas referidos anterior 
mente, a ser apresentado durante o wor 
kshop "Parceria Governo e Sociedade pela 
Biodiversidade", convocado pelo Governo Fe 
deral para o dia 17 de junho.na cidade do 
Rio de Janeiro. 

Como resultado da ;eunião de São Pau- 
lo, foi elaborado um documento no qual se 
solicitava, entre outras, a constituição de 
uma comissão provísóría, tripartite e paritá 
ria, envolvendo o Governo Federal, o setor 
empresarial e as organizações não governa 
mentais ambientais e sociais, pelo período de 
quatro meses, com o fim de estabelecer um 
processo de democratização das informações 
e das negociações entre os setores envolvi 
dos, de forma que a estruturação do PRONA 
BIO tenha o respaldo da sociedade brasileira 
e atenda aos legítimos interesses nacionais. 

Os resultados do citado workshop foram 
apresentados às organizações participantes 
da 2ª Reunião Nacional, que se surpreende 
ram pelo fato de que as questões relativas à 
falta de transparência do processo não terem 

assim como para a Reunião Nacional da Re 
de Mata Atlântica, que ocorria no mesmo pe 
ríodo. em São Pau.lo. 

Anteriormente à realização do evento no 
Rio, a mesma reunião da Rede Mata Atlântí 
ca, com dezenas de ONGs de todo o país, en 
caminhou uma carta ao workshop onde des 
tacava o encaminhamento restritivo que vi 
nha caracterizando a definição do PROBIO e 
apontava para a criação de uma comissão 
tripartite e paritária, entre outras propostas. 

No mesmo sentido, acusando também a 
falta de transparência e sobretudo a não par 
ticipação de comunidades locais, indígenas e 
tradicionais em todo esse processo, também 
enviou moção ao workshop o "Encontro In 
ternacional de Trabalho sobre Diversidade 
Eco-Social e Estratégias das ONGs", que sob 
a organização da FASE e do Fórum da Ama 
zônia Oriental, reuniu todos os fóruns da 
Amazônia, além de redes, federações sindi 
cais, entidades indígenas e ONGs, de 13 à 16 
de junho p.p., em Belém do Pará. 

Entretanto, apesar dessas manifesta 
ções, o workshop parece ter transcorrtdo sem 
considerar as dificuldades apontadas e sem 
apresentar nenhuma alternativa para tornar 
a conservação e uso de nossa biodiversidade 
um processo participativo e transparente co 
mo sería de se esperar de uma parceria go- 
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sido adequadamente discutidas, particular 
mente com o fato do Ministério do Meio Am 
biente e da Amazônia Legal não ter assumido 
concretamente o compromisso de críar a co 
missão provisória e, finalmente, com o teor 
da declaração de princípios assinados por 
quase todos os presentes, já que não traz ne 
nhuma referência à necessidade de revisão 
dos procedimentos até hoje adotados na con 
dução do Programa. 

Preocupados com à possibilidade dos re 
sultados do workshop "Parceria Governo e 
Sociedade pela Bíodíversídade" conferir ao 
processo uma legitimidade que efetivamente 
não tem, o plenário da 2ª Reunião Nacional 
deliberou por solicitar às ONGs que possuem 
projetos em negociação no âmbito do PRO 
BIO, que retírem-se das negociações até que 
o Ministério do Meio Ambiente e da Amazô 
nia Legal institua a comissão provisória, nos 
termos apresentados, demonstrando que de 
fato será democratizado·o processo de dis 
cussão do PRONABIO. 

Temos certeza de que a demonstração de 
nossa unidade será decisiva para a democra 
tização do Programa Nacional de Conserva 
ção e Utilização Sustentável da Diversidade 
Biológica, garantindo sua estabilidade atra 
vés do respaldo que passará a receber do 
conjunto das organizações não governamen 
tais brasileiras. 

Coordenação da Rede de ONGs 
da Mata Atlântica 

vemo-sociedade. Ainda mais quando a opor 
tunidade que se apresenta neste momento se 
refere ao programa de biodiversidade do GEF 
(Global Erivlronment Facility), que é presidi 
do pelo Banco Mundial. Tódos se lembram 
que o BIRD foi responsável pelo financia 
mento de projetos que causaram sérios pro 
blemas à dive:rsidade biológica e social em 
nosso país. Portanto, é fundamental como o 
próprio banco reconhece à participação das 
comunidades locais e da sociedade civil orga 
nizada em iniciativas de interesse público co 
mo essa. 

Por tudo Isso, preocupada em estabele 
cer sempre canais transparentes e abertos 
com as instituições .governamentais e multí 
laterais, e, sem entrar no mérito da qualida 
de dos projetos em curso, a coordenação na 
cional do Fórum decidiu levar à consideração 
das ONGs com projetos no PROBIO a pro 
posta de suspensão dos mesmos até que se 
jam negociadas alternativas de participação 
ampliada neste importante programa. 

Estamos certos que com essa medida as 
ONGs com projetos no âmbito do PROBIO 
estarão se juntando às demais organizações 
do país para tornar a conservação e o uso 
adequado da btodtverstdade brasileira um 
exercício mais democrático e 'estratégico para 
o desenvolvimento social do país. 



De: Biodivenltu, Funatura, SPVS, CI Brull 
Pua: Coordonaçlo NaclODII da Rede de ONO• 
1 da Mata Atlhtic& 

Belo Horízonte, 22 de junho de 1994 

Prezados Amigos. 

Temos, em nossas mãos, carta de 20 do 
corrente transmitindo solicitação do plenário da 
2ª Reunião Nacional da Rede de OijGs da Mata 
Atlântica para que retiremos os projetos de 
monstrativos em negociação no âmbito do PRO 
BIO · Projeto de Conservação e Utílízaçâo Sus 
tentável da Diversidade Biológica - sob nossa 
responsabilidade e que consta do atual projeto 
do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia 
Legal para financiamento juntá ao GEF - Global 
Environment Facility. 

Sobre o assunto, gostaríamos de tecer as 
seguintes considerações que justificam nossa 
posição contrária ao atendimento da solicitação 
acima: 

1 · Acreditamos que o PROBIO faz parte de 
um processo efetivo de lnternalização dos recur 
sos à fundo perdido, oriundos do GEF, dírecío 
nadas à conservação da biodiversidade no Bra 
sil. Estes recursos. aprovados pelos países par 
ticipantes do GEF há mais de três anos. encon 
tram-se sob ameaça de serem redirecionados 
para outros países, inclusive para temas não re 
lacionados com a biodiversidade. A manutenção 
dos referidos projetos demonstrativos é essen 
cial, nesse momento, paragarantír a aprovação 
do PROBIO, cujo principal componente prevê a 
criação de-um "Trust Fund" da ordem de 30 mi· 
lhões de dólares. a serem aplicados em projetos 
de conservação da biodiversidade no Brasíl.nos 
próximos 15 a 20 anos .. Nâo nos parece razoável 
colocar em risco todo esse processo uma vez 
que o mesmo prevê a concreta participação das 

• 
ÔNGs e de demais setores da sociedade civil 
brasileira na concepção, execução e implemen 
tação das ações necessárias. 

2 · Estamos certos de que os projetos de 
monstratívos em questão são importantes e 
contribuirão, signillcativamente, para a conser 
vação da biodiversidade no Brasil. fato este que, 
em nenhum momento. foi contestado durante 
as discussões que ocorreram na 2ª Reunião Na 
cional desta Rede. O processo inicial de identifi 
cação desses· primeiros projetos. realizado pelo 
Ministério do Meio Ambiente. justificável diante 
do risco iminente de se perderem'todos os esfor 
ços já feitos para internalizar os recursos do 
GEF, não deve precidir as negociações futuras 
sobre o assunto. Nesse sentido, os signatários 
desta endossam os termos do documento elabo 
rado durante reunião de ONGs, realizada no 
SESC-Pompéia, em São Paulo, no dia 16 do cor 
rente, sobre a necessidade de mais transparên 
cia no'processo e a criação de uma comissão de 
acompanhamento. 

3 · Durante o workshop "Parceria Governo 
e Sociedade pela Biodiversidade" ficou clara a 
posição do Ministro do Meio Ambiente e da 
.Amazônía Legal favorável à revisão dos procedi· 
mentos até hoje adotados e a imediata constí 
tuíçáo da comissão provísóría reivindicada pelas 
ONGs para a superv.isão do programa. Ajmorí, 
não temos razão para acreditar que isto não se 
rá feito. Assim, não parece justificável a retirada 
dos projetos demonstrativos como instrumento 
de pressão para se atingir os objetivos acima 
mencionados. 

4 · Acreditamos que o workshop "Parceria 

Recife, 28 de junho de 1994. 

Do: Presidente do Conselho Deliberativo da SNE 
Dr. Ricardo Bniga 

À Coordenação da Rede de ONGs da Mata 
Atlântica 
Dr. João Paulo Capobianco 

O Conselho Deliberativo da Sociedade Nor · 
destina de Ecologia reuniu-se extraordínaríamen 
te para conhecer e discutir a correspondência en 
viada pela Coodenação da Rede de ONGs da Mata 
Atlântica no dia 19 de junho passado, referindo 
se à deliberação da 2ª Reunião Nacional da Rede, 
sobre o PRONABIO. Ao final da Reunião o Conse 
lho decidiu enviar a seguinte resposta: 

A SNE considera coma de absoluta necessí 
dade a ampliação da participação da sociedade 
civ.il nos procedimentos do programa de biodiver 
sidade do Global Environment Facility-GEF.con 
duzido pelo Governo Federal. Tal posição já foi 
explicitada pelo seu Presidente no dia 31 de maio 
passado, quando de reunião hav.ida sobre o as 
sunto, com o Secretário .de Meio Ambiente do Mi 
nistério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, 
na presença dos membros da direção do Progra 
ma e das ONGs WWF, IEA, CTA e IBC. 

Nesta perspectiva, considera urgente a cria 
ção pela MMA de uma Comissão paritária, tom 

o fim de estabelecer um processo de democrati 
zação das informações e das negociações entre 
os setores envolvidos, de forma que a estrutura 
ção do PRONABIO tenha o respaldo da socieda 
de brasileira e atenda melhor aos interesses na 
cionais. Esta posição da SNE foi refletida no en 
dosso· da carta dirigida ao Sr. Ministro Henrique 
Brandão Cavalcantí, Ilda durante o Workshop 
sobre "Parceria Governo e Sociedade pela Bíodí 
vesídade", no dia 17 de junho, no Rio de Janeiro. 

Quanto à retirada das negociações no âmbito 
do PROBIO,do Projeto "Recuperação e Manejo dos 
Ecossistemas Naturais de Brejos de Altitude de 
Pernambuco e Paraíba', na qual a SNE está envol 
vida, a entidade não poderá fazê-lo, uma vez que o 
mesmo foi proposto pelas Universidades Federal de 
Pernambuco, Federal da Paraíba e Federal Rural 
de Pernambuco, sendo portanto. de responsabili 
dade daquelas instituições. 

Apesar de o Projeto já se encontrar em tra 
mitação no âmbito do governo brasileiro e do 
Banco Mundial. desde 1992. somente em no 
vembro de 1993 é que a SNE foi convídada pe 
los proponentes a participar, com a finalidade 
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Governo e Sociedade pela Biodiversidade" foi 
um passo importante para a consolidação do 
PROBIO e o Infeto das díscussõea que levarão à 
criação do PRONABIO • Programa Nacional da 
Diversidade Bíológíca - este último uma antiga 
reMndicação da s.ociedade cMl brasileira e da 
comunídade ambientalista em geral. 

5 - Ao assinarmos a declaração de inten 
ções "Parceria Governo e Sociedade pela Biodi 
versidade", assurnlmos compromisso de traba 
lho na busca de soluções em prol da conserva 
ção e utilização sustentável da diversidade bio 
lógica brasileira. Dessa forma. a retirada dos 
projetos demonstrativos não seria uma atitude 
coerente da nossa parte. 

Na oportunidade, reiteramos nossa posição 
de continuar, juntamente com a comunidade de 
ONGs brasileiras. participando das discussões e 
do processo de aperfeiçoamento dos mecanis 
mos que levem à conservação e utilização sus 
tentável da biodiversidade brasileira e à demo 
cratização das decisões ligadas ao assunto. 

.. 

Atenciosamente, 

Ângelo Barbosa M. Machado - presidente da 
Fundação Biodtversitas 
César Vítor do Espírito· Santo • superintendente 
executivo da Fundação Pró-Natureza-FUNATURA 
Clóvis Ricardo S.Borges · diretor executivo da 
Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem · 
SPVS 
Gustavo Fonseca - diretor da Conservation 
Intemationnl do Brasil 

Clc: Exmo. Sr. Ministro do Melo Ambiente e 
da Amazónia Legal, Dr. Henrique Brandão Ca 
valcwtti. 

explícita de assumir o componente de educação 
ambiental, exigido pelos financiadores e inicial 
mente não previsto. besta forma, a SNE contri 
buiu para a elaboração da terceira e última ver 
são do projeto.juntamente com os professores 
das três universidades citadas. 

Ao mesmo tempo, diante do quadro assusta 
dor de destruição da biodiversidade no Nordeste, 
a SNE considera de extrema importância um 
projeto que viabilize uma estratégia duradoura·de 
conservação dos brejos de altitude que ainda res 
tam nos estados da Paraíba e de Pemarnbuco,e 
que envolva em seu processo as prefeituras lo 
Cais, outras ínstítuíções públicas. organizações 
não governamentais e setores privados. 

Finalmente, o Conselho Deliberativo da 
SNE considera fundamental neste momento crí 
tico para a consolídaçáo do PROBIO, uma ma 
dura condução do processo de abertura pelo 
Ministério, assim como uma responsável e cuí 
dadosa conduta pelas ONGs envolvidas díreta 
mente com a questão. 

Ricardo Augusto Pessoa Braga 
Presidente do Conselho Deliberativo da SNE 

Obs: Com copia ao Sr. Ministro do Meio Ambiente 
e da Amazônia Legal, Fundação Biodlversltas, 
FUNATURA, SP"'5 e Conservartton Intemattonal. 
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BARRAGENS 
PODEM 

COMPROMETER 
MEIO AMBIENTE 

Debate analisou vídeo "Vamos por partes ... " 
~ 

EM SAO PAULO 
I 

E PARANA 

O. Instituto Socioambiental e a 
.. Fundação SOS Mata Atlânti 

ca lançaram durante o Par 
ceiros da Mata Atlântica. dia 

. 16, às 14h30, o vídeo "Vamos 
por Partes - Jack Estripador chega ao Ribei 
ra", sobre a reunião do Conselho Estadual do 
Melo Ambiente de São Paulo (Conserila) que 
aprovou a Usina Hidrétrica Tijuco Alto, da 
CBA - Companhia Brasileira de Alumínio 
(Grupo Vótorantím), no rio Ribeira de Iguape, 
em São Paulo. O evento contou com a parti 
cipação de entidades da Rede de ONGs da 
Mata Atlântica- (que considera o Vale do Ri 
beira como uma das prioridades de atuação), 
representantes da população do local. políti 
cos e comunidade científica, que participa 
ram de um debate sobre o problema. 

A reunião do Consema que aprovou Tíju 
co Alto aconteceu dia 26. de maio, sob a mais 
forte pressão política enfrentada pelo órgão. 
Na ocasião, apesar dos laudos desfavoráveis 
da Companhia de Tecnologia e Saneamento 
Ambiental (Cetesb) e da posição contrária 
dos ambientalistas e da comunidade científi 
ca presente, como o professor Aziz Ab'Saber 
- presidente da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência - o projeto defendido 
pelo empresário António Ermírio de Moraes 
foi aprovado depois de mais de 13 horas de 
discussão (fato inédito no Consema). 

1NuNJ)AçÁo - Além de Tijuco Alto, da 
CBA, estão projetadas mais três barragens 
para o Rio Ribeira de Iguape: Itaóca, Funil e 
Batatal, da Companhia Energética de São 
Paulo (CESP). As quatro barragens inunda 
rão, caso sejam aprovadas, uma área corres 
pondente a aproximadamente 11 mil hecta 
res de Mata Atlântica e das melhores terras 
agrícolas do Vale do Ribeira, expulsando 
mais de 8 mil pessoas, inclusive várias co 
munidades negras remanescentes de quilom 
bos, que têm seus direitos garantidos pela 
Constituição Federal. 

O efeito dessas obras sobre o Rio Ribeira 
de lguape, o último rio vivo dos estados de 
São Paulo e Paraná, que corre sem barra 
mentos pela área mais preservada de Mata 
Atlântica do país, é considerada desastrosa 
pelo próprio órgão ambiental encarregado do 
controle de poluição. Em parecer divulgado 
em novembro de 93, a Companhia de Tecno 
logia e Saneamento Ambiental (Cetesb). 
agência governamental vinculada à Secreta 
ria ·Estadual do Meio Ambiente, recomenda a 
não construção das barragens devido aos 
efeitos negativos que acarretará, tais como: 
aumento da contamínação, principalmente 
por metais pesados, devendo inviabilizar o 
uso múltiplo dos reservatórios; provável dete 
rioração da qualidade da água em todo curso 
do rto, alteração na diversidade e abundância 

14 • Agosto/Setembro/94 

de organismos aquáticos e prejuízos à produ 
ção pesqueira. 

Outro relatório, elaborado por uma Co 
missão Especial do Consema, aprovado por 
unanímídade.pelo colegiado em março de 94. 
demonstrou que o Vale do Ribeira é uma re 
gião vulnerável do ponto de vista ambiental, 
sócio-econômico e cultural, e que a falta de 
díretrízes governamentais impossibilita a 
previsão das reais repercussões e interferên 
cias que esses empreendimentos terão sobre 
o desenvolvimento da região. 

O relatório destaca a necessidade da conclu 
são do Macrozoneamento do Vale do Ribeira e do 
Programa de Aproveitamento Múltiplo dos Recur 
sos Hídrioos da Bacia do Rio Ribeira de Iguape, co 
mo subsídios prévios fundamentais para a tomada 
de decisão. Esses estudos, no entanto, estão parali 
sados por fàlta de recursos. 

1MpAc-rOs ECO~lcOS · Além dos 
riscos ambientais e sociais dessas obras e da 
incapacidade de se avaliar com segurança 
seus reais impactos económicos, conforme 
atestam documentos oficiais já citados, o 
Plano Estadual de Recursos Hídricos de São 
Paulo, elaborado pelo Departamento Esta 
dual de Águas e Energia Elétrica (DAEE) e 
aprovado pela Assembléia Legislativa em 
1990, caractenza a Bacia do Rio Ribeira de 
Iguape como uma "Unidade de Gerenciamen 
to de Recursos Hídricos Turística e de Pre- 



ção de energía elétrica foi descartada pelo 
próprio governo estadual, quando da elabora 
ção do Plano. 

Finalmente, o parecer do Departamen 
to de Avaliação de Impacto Ambiental 
(DAIA) da Secretaria do Meto-Ambiente de 
São Pau-lo, que deveria ter subsidiado a 
decisão do Consema, conclui textualmente 
que " ... não há consenso sobre 'questões 
como as alterações que poderiam sofrer as 
comunidades aquáticas do rio e estuário 
resultantes de modificações na qualidade 
da água e regime de cheias. e quais seriam 
as consequências sociais associadas. Não 
há dados suficientes para avaliar as impli 
cações ambientais do controle de cheias: 
não se sabe qual a relação entre 9 custo 
ambiental e o benefício esperado. nem 
quem serão os beneficiados.". Mais adian 
te, diz o documento:"Neste contexto, em 
que os dados apresentados não permitem 
a visualização do nível desejável do cenário 

. da regíáo com os empreendimentos e seus 
reflexos, ainda que, se desconsidere o con 
junto de empreendimentos e a questão do 
controle de enchentes, permanecem dúvi 
das. dadas as especificidades da UHE Tiju - 
co Alto (altura da barragem, localização em 
terrenos oársttcos e implantação em um 
rio livre de barramentos). mesmo quando 

Quilombo de lvaporunduva, 

em Eldorado, 

no Vale âo Ribeira, 

que será inundado 

se .os hidrelétricas 

forem construídas 
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este empreendimento é apreciado indivi 
dualmente, conforme já apontado." 

Contra todos os argumentos técnicos, 
que apontam para os graves danos que essas 
hidrelétricas em conjunto ou isoladamente 
provocarão na região, a Companhia Brasileira 
de Alumínio, pertencente a um dos maiores· 
grupos empresarias do Pais, utilizou enorme 
poder junto ao Ministério do Melo Ambiente, 
ao governo estadual e aos governos munici 
pais do Vale do Ribeira para forçar uma deci 
são favorável à sua proppsta, 

TRop.ÉU CARAN0IRU . A aprovação de 
Tijuco Alto no Consema indignou também 
técnicos do estado de São Paulo, que duran 
te o lançamento do vídeo divulgaram um do 
cumento - assinado pelo Conselho de Re 
presentantes dos Funcionários da Cetesb e 
pelo Sindicato dos Trabalhadores em Água, 
Esgoto e Meio Ambiente de São Paulo - no 
qual entregavam o prêmio "Troféu Carandiru 
de Melo Ambiente" ao secretário do Meio Am 
biente de São Paulo, Édis Milaré. Na Carta 
Aberta, denunciam que a votação nu Conse 
ma foi um "Jogo de cartas marcadas" e que 
"pessoas arregimentadas, inclusive de re 
giões distantes do Vale do Ribeira, lotaram 
doze ônibus, pagos pela CBA. para gritarem: 
Olê Olá Antônio Errnírío está botando pra 
quebrar!" 



FALTA DE DEMOCRACIA ,MARCOU 
O processo de avalização do EIA/Ril\1A 

conduzido pela Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente de São Paulo para a Hidrelétrica Ti· 
juco Alto não foi democrático e não permitiu 
sua adequada discussão pela sociedade pau 
lista. Prova disso é que, em \990, a Fundação 
SOS Mata Atlântica solicitou ao Consema a 
realização de audíêncía pública _sobre o 
"Aproveitamento Hídrelétríco 'Tíjuco Alto" na 
cidade de. São Paulo, elll: virtude do grande 
impacto ambiental no Rio Ribeira de Iguape e 
sua importância para o Complexo Estuaríno 
Lagunar de Iguape-Cananéía, declarado Pa 
trimônio Estadual pelá Constituição do Esta 
do de São Paulo. 

Ignorando a solicitação da SOS e. mais 
tarde. os numerosos pedidos de várias outras 
entidades, a· Secretaria do Meio Ambiente 
realizou audiência públíea somente na peque 
na cidade de Ribeira, onde os ambientalistas 
e outras entidades civis contrárias ao em 
preendimento tiveram sua participação cer 
ceada por ambiente de forte manipulação po 
lítica. Para recusar os apelos de audiência 
pública na capital do estado, a Seeretaría do 
Meio Ambiente respaldou-se em aspectos me 
ramente formais e no cumprimento de exi 
gências legais e, regulamen tares mínimas. 
Desprezou normas do Parágli~fo 4º da Delibe 
ração Consema 50/92,.de 16/11/92, que fal 
cutam a realização de mais de uma audiência 
pública quando a área de influência do em 
preendimento abranger mais de um municí 
pio, uma delas na capital do Estado. 

Diante de todas estas .evidências, que cul 
minaram na aprovação do empreendimento 
no Consema, a Fundação SOS Mata Atlânti 
ca, o Instituto Socfoambiental e o Núcleo de 
Direitos Indígenas entrarão com uma ação na 
Justiça reivtndicàtldo a anulação da licença 

PROCESSO 

prévia emitida pela Secretaria. e condicionan 
do qualquer futuro licenciamento ambiental 
para utilização do Ribeira de Iguape à realiza 
ção de audiência pública na capital do Esta 
do, à análise global de todos os empreendi 
mentos e à realização do macrozoneamento 
econômico-ecológico do Vale. 

Outras duas ações estão em andamento 
sobre o mesmo tema, solicitando que a decí 
são sobre barragens no Rio Ribeira de Iguape 
seja do Conselho Nacional do Melo Ambiente 
(Conama}, já que é um rio federal. As ações 
são do deputado federal Fábio Féldmann e 
das entidades ambientalistas do Paraná. 

Faixas colocadas 

durante o 

debate no Sesc 

•; ,Ãj~~ a9~~0 da$ ~réS~nta<;ões am'blentalistaS do Sul ê <;udeste no Conama. na 
~~ ~ pelQ \'linlst,êií<:> dó l'\elo Ambiente, píra acompanhàt o processo de licenciamento 
~ 'flplCO A\50~ iro,: ~llàS QN(.;ã, 4o\S i'épresent'.mteS do Governo Fedêr>l e dois representateS 
'jjp~mB ~, na ~çit> de 41yes'tl<>nadoras do 9roce~- (VotaÇió', um voto contra e 

\!l'là)l)ste~) . . • À ~~ ~ t1m<1P!J'lpalffla«>1111u cóllsttUção das barragens no Vale do Ribeira- Êstimulará 
- ~ a,~<-911'9 6ris ~ nàãçáo civil p(Jblica do Ministêri<> l'óblicO federa\, ei,caMinhada 

·~lild!\Íp\!Íll<la ~ F\lllio l'eldmann. iá em andament.0 e nas 'ações à serem representadas "'" 
~ !to Pal'áM e São f'Qy"fo. As ;r,il:)rÍn;lçóe$ completas para estes procedimento! serão veicUl~ 
\ll& \of111i,\s,e bcil~llS d'a Rede. A:>e'/flfâ sei' ílàda 'Ílllpl• díwlgl'Çáo na imprensa dllste ptocess<I 

•• A-~~ â~àt'tíCll\:IGÕ•• q,.\e se'l\zetem necessària5 (Col\lllJlll, errtldades int«naciolíais etc.), 

e~(Sapoio à lqla contra as bar~gel:ls, 
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'?como está a Mata Atlântica? 
A 2!! Reunião Nacionó./ da Rede de ONGs da MataAtlântlcafoi aberta 

oficialmente dia 17 de junho, pela manhã, no auditório do Sesc Pompéia, 
com um levantamento da situação da Mata Atlântica no Brasil. 

Ricardo Braga, presidente da Socledãde Nordestina de Ecologia (SNEJ 
fez uma exposição sobre o que resta desse conjunto de ecossistemas f10S 
estados 'do Nordeste. Segundo ele, os manguezais estão mais p~eserva 
dos, en_quanto a vegetação de restin_ga está em maior risco, sobretudo por 
ser área de e.giloraçào turística. 

Braga apresentou também os dados do Mapa de Remanescentes de 
Mata Atlântica do Sergipe ao Ceard, elaborado pela SNE em escala 
1:100.000, compostõ de 76 cartas e que está ainda em sua versão prelimi 
nar. Os dados mostram que restam aill(la de mata, mangue e restinga, em 
_r.elação à área dos estados, as seguintes porcentagens: Ceará, 1;8%; Rio 
Grande do Norte, 3,4%; Pardíba, 1.2%; Pernambuco, 1,5%, Alcigoas, 3,5%; 
Sergipe. 6,·2%. 

Após esta explanação, João Paulo Gapobianco, conselheiro da Funda 
ção SOS Mata Atlântica, apresentou os dados do Atlas da Evolução dos 
Remanescentes Florestais da Mata Atlântica.. entre 1985 e 1990, elabora 
do pela Fundação e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPEJ. 
através de imagens de satélite. 

O levantamento engloba a totalidade dos estados de Espírito Sa~to, 
Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, e parte ·da Bahia, 
Goiás, Mato Grossa do Sul, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Um dos 
prtndpais dados do levantamento, foi a constatação do desmatamento de 
536 mil hectares, -só de remanescentes flaresiats, sem contar restinqas e 
mangueza:is, em cinco cinos. 

Publicamos a, seguir os principais dados sobre estes traboúios. Extração de ostras em maogueza/ de Pernambuco 

1 --------------- 

;>-t,, >,:·ÓESM,ATAM~NT~S ~ l_~9R~-~.El)Hfc~0~l~<?~l~~T-AD;~,.i~Nrnf\E:.1985 E.! 990 
ESTAbO 1985 1990 DESMATAMENTÓ INCREME.NTó 

f, 
(ha) (ha) . (ha) (ha) 

BAHIA*' 1.316.961 
- . 

1.267.478 69.543 60 
ESPIRITO ·sANTô ~21.185 402.392 19.212 419 

GÓIÁS* 7.873 7.148 
,. 

725 o 
MA TO GROSSO oo SUL;* • 52.598 39.274 13.3S7" 33· 

MINAS GEfV';iS 923.609 876.504 48.242 1.137 

PARA NA 1.646,816 . 1.503.098 144.240 522 

RIO DE JANEIRO 942.375 9 ~4.525 30.579 2.729 

RIO GRANDE DQ SUL* - 706.013 (!56.717 49.450 144 
- - ---- ·- . -- --- - 

, SANTA CATARINA 1.627.'206 i .527.794 99.412 o 
- - ---- - - ~ - 

, 5AO PAULO 1.792.629 -·· . "i.731.472 61.12.ô 563 

TOTAL 9.457.l'15 8.926.4Ól 536.480 5.607 - ------ - --·-- 
Estados onde o Dominio-da Mata AdântiCa ~6 Foi estudado pardalmente - Fundação SOS Mata Aclântica/JNPE - 1993 

Remanes.centes de Mata Atlântica no Nordeste 
(em relação à área origiiial por estado) 

ESTAPO . AREAORIGINAL AREA ATUAL EM RELAÇAO AO QÚÉ TINHA 
- . Cé_;ira 43,15% -4,U?o 

Rio Grànde- d-o Norte 25,4% (2.7% 
Raraíba 36,5% - 3,5% 

· 'Pernambuco - 34,1% 4,6% 
Alagoas 27,9% 11,4% 
Sergipe 41,1% 15,3% 
Fonte: SNE - (dadqs pre.liminare.s) 

Remanescentes de Mata ·Atlântic.a no Nordeste 
(em relação à área d~ estado~) 

1,8% 

~nte: SfJE t.dados prelimihàre'.s) 
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j 

M':ÂTÃ ATLÂNTlCA 19&5 - ·90 ~ - EvotoçÃo .óos Rê:MANfSéGNTBS FJ.C)R~STAiS 
MG - MS 

9A 

$P 

11,5 

8,17 

Desmqta.mento totã.f r:10 Perío,do • 536.4:8'0 hd 

fuAêlac;:.i!l\'.fSQS MG1a Atlôntlc0/1Nl'E - 1998 

• 

Desmatamento 
em manguezal 
de Pernambuco 

,::,:• .. 

-- 
MATA ATLÂNTICA 19.&6 ..: 90 
Evot.uÇÃó nos REMANESCENTES FLoRESt.AlS 

- Rem.011esoenles em 1985 - Remanescentes em 1990 
Q Rema11eseentes protegidos como llh.ldâdes·de Cons,rvaçáõ 

, F1mooção SOS Moto Attôntíco/11\!PE; - l9J;i3 

MATA ATLÂNTICA 1985 - 90 
.Evo~tiÇÃ<) t>O~ Jfl:MANESCéNTES fLdRfS'TAIS 

IMPACTO AMB1'ENT4L 
- °lo êía área desmatada em · 

telQÇQG ao qu:e hc1Vío em 1985 
.fundoçôo SOS Mcifoi ,(IJIÓJ'\tlco/tNPE -.199,3 

Gráficos 
mostram 

destruição da 
Mata Atlântica 
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• a tarde do dia 17 de junho, os partici- 
pantes da 25! Reunião Nacional da Rede 
puderam expor e discutir os principais 
casos de agressões à Mata Atlântica, 
aqueles que são as "bandeiras"de atua 
ção de várias entidades. A partir destas 

exposições, a plenária deu sugestões de enca- . . 
minhamentos e, durante a assembléia, dia 19, 
várias moções sobre os assuntos discutidos foram 
aprovadas. 

FRANCISCO É PRIORIDADE DA REDE 

O projeto de transposíçâo do rio São 
Francisco é atualmente um caso prioritário 
para as entidades ambientalistas do Nordes 
te, dada a extensão da obra. Foi abordado 
por Vários partícípantes da 2ª Reunião Na 
cional e se transformou em caso prioritário 
também para a Rede. 

A preocupação de entidades como o 
Gambá, a SNE e a APAN deve-se à divulga 
ção pelo ministro da Integração Regional, 
Aluízio Alves, de que as obras de transposí 
ção do rio São Francisco para os estado de 
Pernambuco, Paraíba, Ceará e rio Grande do 
Norte deveriam começar em agosto e que até 
o final do governo Itamar Franco 65% da 
primeira etapa do projeto - que prevê recur 
sos de US$ 600 milhões - estariam concluí 
das. Segundo o ministro. ô projeto estava 
em fase de edital para habilitação de consul 
torias, que apresentariam um projeto de 
transposição, ínspírado no pré-projeto ela 
borado durante o governo João Fi- 

guelredo e orientado pelo então ministro Má 
tio Andreazza. 

Hàvía.. durante a Reunião da Rede, de 
núncia inclusive de que as obras Já esta 
riam sendo iniciadas pelo exército, sem que 
tenha sido realizado EIA/RIMA para o proje 
to. As contestações dos ambtentalístas à 
obra são as seguintes, conforme documento 
da Sociedade Nordestina de Ecologia envia 
da às autoridades: 

- Uma obra desta dimensão não deve ser ini 
ciada em final de governo e sem uma ne 
gociação ampla com a sociedade. 

- O projeto ainda não é devidamente conhe 
cido pelos ministérios, pelos órgãos fede 
rais como CHESF, CEIVASF, DNOCS, e 
pela própria soeíedade. 

- Existem 18 obras hídráulícas, consideradas 
importantes pelo governo federal, ainda 
não concluídas. 

• Aprovada ·moçãq ao 'Çonarna 
• ÀS entidades da .• i-ede, prlncipà\rnet:iufas é\Ue 

estão situad,s. na átea gepgráfic.\ da Bac\i tio 
l\to São fr~&isco1 d,vetio ie a:rii;utar par-a 
desenvoJver um traba\ho.;ii:npló a respélto do 
prc,b\enia.. .~ 
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- A maioria dos projetos de irrigação a serem 
implantados pelo próprio Ministério da In 
tegração Regional, através da Secretaria 
Nacional de Irrigação, encontram-se in 
conclusos ou não iniciados. 

- Os recursos financeiros internos são ine 
xistentes íoomo afumam os Ministério do 
Planejamento e da Fazenda), e a negocia 
ção apressada de recursos externos pode 
levar a sérios prejuízos para o país e agra 
vamento da dívida externa. 

- Não existem estudos adequados de viabili 
dade técnica, econômica e ambiental, que 
permitam uma decisão segura. 

- Particulartnente à questão ambiental, não 
foram realizados os Estudos de Impactos 
Ambientais, que devem enfocar, entre ou 
tras questões, a compatibilidade de usos 
da água da bacia do São Francisco, os ris 
cos de sallnizaçáo do solo e dos reservató 
rios de água. a alteração no sistema pro 
dutivo, os conflltos fundiários, os assenta 
mentos de famílias, as alterações na fauna 
e flora, a qualidade de vida da população 
local e, até mesmo, as conseqüências de 
redução da vazão do rio São Francisco, 
partícularmente em relação ao delta do rio 
e seu entorno, onde existem importantes 
áreas de proteção ambiental. 

O documento diz ainda que "o início das 
obras sem a elucidação destas e outras ques 
tões, caracteriza-se como um ato írresponsá 
vel e que precisa ser questionado por todos, 
através de pronunciamentos públicos e até 
ações judícíaís, quando couber". 

LICENCIAMENTO 

Entre as ações de entidades da Rede 
contra tal projeto destaca-se também a posi- 
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*o autor é Presidente da Federação 
dos Pescadores do Estado de Alagoas 

ção da Associação Paraibana dos -Amigos da 
Natureza (APANl, que solicitou à Procurado· 
ria da Repúbllca da Paraíba abertura de 
ação jurídica para Impedir a emissão de li 
cença de instalação, antes da elaboração, 
discussão e aprovação do EIA/RIMA do pro 
jeto. Renato Cunha, do Grupo Ambientalista 
da Bahia, apresentou a moção aprovada na 
2ª Reunião da Rede, na reunião do Conse 
lho Nacional do Meío Ambiente (Conama). 
de 30 de junho, e eonseguíu a garantia do. 
ministro- e do secretário de Meio Ambiente, 
Brandão Cavalcantí e Haroldo Matos res 
pectivamente, de que o EIA-RIMA será pré 
vio, conforme a legislação pertinente. Com 
prometeram-se a enviar os termos de refe 
rência e de apurar as denúncias formula 
das, apesar de não acreditarem que as 
obras tenham sido tnícíalías. 

Finalmente, dia 11 de julho, o Ministério 

da Integração Regional foi obrigado a sus 
pender a concorrência para a esc.olha das 
empresas que farão o projeto de engenharia 
do programa de Irrigação do Nordeste, me 
diante o bombeamento das águas do rio São 
Francisco, devido a liminar concedida pela 
juíza Selene Maria de Almeida, da 4ª Vara da 
Justiça Federal de Brasílía. A liminar foi re 
sultado do mandado de scigurança apresen 
tado pela empresa Gepel-Consultorta e En 
genharia Ltda .. do Rio de Janeiro, sob a ale 
gação de que o governo não tem garantidos · 
os recursos orçamentários para o pagamente 
da licitação. 

O secretário de Irrigação Regional, Abelí 
rio Vasconcelos, declarou que o governo vai 
recorrer da decisão 'judicial e reafirmou que 
pretende iniciar as obras do projeto no início 
de agosto, empregando batalhões de enge 
nharia do Exército. 

# .• 

Integra da Moção 
Moçã.o ao CONAMA 

Assunto: Projeto· d'e transposição do Ríe 
Sã.e Fraocii,co 

A f';sseml:tl~ia 'Geral da 2ª Reunião Na 
!liélhal da Rede de ONGs da Mata Atliintl 
ca, .cÍ:mstitutda por f2'2 entidades ambienta 
listas atuantes na área do Domínio da Máta 
Atlântíca, pela unaF1imidade dos membros. 
presentes, considerando que: 
1. o Rio São Francisco já se encontra ii'lten 
sam ente c:l·egr;ida,d.o e com seu leit'o em 

· ac;terade j!!rocesso de assoreamento, devi 
do ao des~t;1mento de suas cabeceiras e 
matas ciliares; 
2. o. uso intensivo de suas águas por inúrne 
ros rnega-proje.tos de irrigação, além de 
coritril.uir para a sua degradação, muito 
pouco têltl contrjbufdo para minorar os. 
eféitos catastnóficos -d@s contínuos perto 
dos de seca para a grande maioria dapopu- 

lação nordestina, um dos c.ont'ingentes dos 
excluídos do país. 

Se posiciona contra a lmplantação do 
projeto de transposição do Rio São Fran 
cisco, ora em tramltação no Ministério 
da Integração Nacíonat, sem que amplas 
discussões com os segmentos da socieda 
de diretamente ligados à questão sejam 
realizadas, bem como estudos de impac 
to ambiental minuctosós e avaliações só 
cio-econômicas descompromlssadas se 
jam desenvolvídos . 

Não podemos .permitir que, mais uma 
vez, a .população do semi-árido nordestino 
seja utilizada como pano de fundo para 
aqueles que querem a manutenção dos po 
deres oligárqukos que se perpetuam na 
polftíca brasileira. 
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São Paulo, safa das .seções, em 18 de junho 
de. 1.994 



CÂMARA TÉCNICA DO CONSEMA APROVA HIDRELÉTRICAS NO RIO PARDO 

A construção de duas usínas hidrelétricas no Alto Rio Par 
do, no ínteríor de São Paulo, é a principal preocupação do Gru 
po Ecológico Natlverde. Uma delas, a São José, deverá ficar a 
dois quilômetros do centro urbano da cidade de São José de 
Rio Pardo, destruindo uma área repleta de espécies em extin 
ção, como o jequítíbá-rosa, A segunda usina projetada é a de 
Carrapatos, no município de Caconde. Q grande problema é 
que os ambientalistas da região foram surpreendidos com a 
aprovação pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) 
da censtruçãó dessas usinas em uma Câmara Técnica, sem 
mesmo ir à plenária. 

A,i~de ap.rovou umJ moção de pr<>testd ao 
C~nsêmà. 

Hôçio ao CONAMA 

Assunto; Hii:lrelêtrka Carrapatos e São 
j~sé dó 'Rií;> ~t-lil.;,, é$tado de São Paulé 

A Assêmblé'ra Geral da 2"- ReuÃiãê Na 
cic;màl'.da l\e,de de àNGs da M:i,Çt Atlântica,· 
constitu{êla p9r' - 121 :entidades ambientalls 
~ atuantes lià· área c:fcid)omínio da Mata 
A(lântica, pela 1;1:m1nimidíl<:te dos membros 
presentes, vem (l'lánife.star sua preocupação 
ê ini;lignaçãQ çliante da:~·aprpv,1ção pela Câ 
mara Técnica de. Ener;gi<1 ê Saneamento dó 
Conselho Estadual do Melo Ambiente de 

,, 
lnteg:ra da.-Moçã.o 
S_ãe Paulo, de~ficença prévia p:n:.a a constru 
ção das usinas .füdrel.étr1c.as Carrapatos e 
São José, nó Alto Rio ·Pardo, c,;corr'ída em 
setembro dê 1~911. . 

A elimina,ãQ d~ vegetafão de Mata 
Atlântica prirnár.ia e em-estágiQavançado d"e 
regeneração :e a alteração da ciuitlidade das 
águas do Rio Pardo, rló federal classificadCi 
como çl~sê U, exigem a -aprêciaçâo .tam 
bêm pelos órgãos. federats integl'311t"es -do 
SISNAMA, ínclusíve anuênéia 'prévia do lba 
ma, cenforrne prevê- e;, artigo 1 ° do Decreto 
Federal 750/93, Q que ~o õcorrau, 

Além desses aspebtQl, a apro.vação por 

.uma câmara técnica,. CQm ilpenas_ oite mem 
bros, entre os qUàis somente um ãmbfenta 
lista, de obras com gtávês e "umerosQs im 
pactos negai:ivos;conform~ foi apresentado · 
no priprio E~udo de Impacto Ambiell.t;II, e 
poucos e, temporárlos "beneflctos", o que 
inclul a ínfima geração. pe energia elétríca, 
"impediram uma análise res~çm-sável por 
parte do poder pi1b1Íc;:o estadual, btnefician 
do o e.mpreendedot em óetrirnen10 tios ln 
teresses da so:ciedade nad,s,nal.. 

' ' ~ 

São Paulo, sala das seções, em 18· dê junho 
de 1.99"1 , 

AGUAS MINERAIS AMEAÇADAS EM CAMBUQUIRA 
O Instituto Sul Mineiro denunciou o des 

caso do poder público, dos órgão ambientais 
e das autoridades locais com a conservação 
da Mata Atlântica que protege as fontes de 
águas minerais em Cambuquíra, no sul de 
Minas Gerais. As terras da Fazenda Boa Vis 
ta foram desapropriadas já em 1864, em fun 
ção da presença de fontes míneraís 
na área que atualmente corresponde 
ao município de Cambuquira. Em 
1896, as fontes foram captadas e 50 
hectares de matas e campos foram 
reservados como á:rea de proteção 
ambiental de propríedade da União. 

Desde 1920, a área de proteção 
ambiental vem sendo Invadida por 
posseiros, sempre com conhecimento 
do estado e da Hídromínas, sua su 
cessora. Esta ocupação desordenada 
e ilegal vem ocasionando uma depre 
dação acelerada da mata da Área de 
Proteção Ambiental do Parque das 
Águas devido ao corte indiscriminado 
e ileg~ de árvores nativas para utili 
zação como material de construção, 
para fechamento dos lotes clandestinos 
e até mesmo como lenha. 

O Caso Cambuquíra foi defendido no Tri 
bunal da Água · realizado no ano passado 
em Santa Catarina - pela diretora do Institu 
to Sul Mineiro (SMJ, apoiada pela jurada 
Magda Renner da Associação Democrática 
Feminina Gaúcha - Amigos da Terra (ambas 
ONGs da Rede Mata Atlântica) e obteve decí- 

Entrada permanente do loteamento paro a Mata do Parque 
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são favorável ao ISM, com condenação da 
prefeitura municipal e da Hidrominas. 

A decisão do Tribunal da Água foi enca 
minhada à Procuradoria Geral da República 
que, baseando-se em um "convênio de pa 
pet'entre a Hídromínas, o Estado de Minas 
Gerais e a Prefeitura Municipal de Cambu- 

quíra para administração do Parque 
das Águas e proteção de sua área, in 
cluindo a reserva florestal, não reco- 

;)i nheceu a importância da Instauração 
de um inquérito civil público. 

O lSM decidiu, então, recorrer e 
solicitar que o Ministério Público re 
considerasse a sua decisão de arqui 
vamento da denúncia oriunda do Tri 
bunal da Água. Em correspondência 
encaminhada aos representantes le 
gais das Procuradorias Gerais da Re 
pública no Estado e no Distrito Fede 
ral, solicitou a abertura de uma Ação 
Civil Pública, com relação ao crime 
de que são vítimas a comunidade, a 
economia, o meio ambiente, o patri 
mônio público e turístico e bens. uni - 

versais conforme os fatos expostos na 
documentação enviada. 



BARRAGEM EMPRESA QUER 

PREJUDICA PARQUE 
LIGAR 

DO DESENGANO 
LAGOAS AO MAR 

A Fundação para o Desenvolvimento 
Ecologicamente Sustentado (Ecofund) está 
envolv.lda, desde o final do ano passado, nu- 

O Centro de Estudos e Conservação da Ilia luta pela preservação do litoral norte do 
Natureza (CECNAJ denunciou O início de Rio Grande do sul, ameaçado por um projeto 
construção de uma barragem no Ribeirão que pretende ligar as lagoas costeiras do líto- 
Vermelho, localizado no..Parque Estadual do .ral ao mar, através de um canal, conforme 
Desengano, no Rio de Janeiro. o Parque do propõe WT1 grupo imobili~o. o Capão Novo 
Desengano, localizado no norte-flumínense, Empreendimentos Imobiliários Ltda., asso- 
é a mais antiga e maior unidade de conser- cíado a uma fábrica espanhola de barcos, 
vaçâo do Estado, com área de 22.500 hecta- que detém a marca Storm. 
res de Mata Atlântlea, com remanescentes Estas lagoas constituem-se num dos sís- 
de fauna e flora endêmicos, raros ou amea- temas lacustres mais bem preservados do 
çados de extinção, e é vítima de desmáta- mundo. São interligadas entre si e se esten- 
mentos que c.ompromet_em 50% de sua área · dem ~esde. a cídade de Torres até a de Tra- 
original. mandaí (100 km). Além da importância eco- 

o en:preendimento da Companhia Esta- l~glca, estas lagoas fornecem toda a água po- 
dual de Agua e Esgoto (Cedae) viola a legts- tavel das cidades litorâneas e estão associa- 
lação ambiental e desconsidera os mecanís- das a sistemas importantíssimos de banha- 
mos jurídicos de proteção da Mata Atlântica. dos. Só de peixes, existem 73 diferentes es- 
Segundo o representante do CECNA, existem pécies. São de inestimável valor científico, 
alternativas locacíonaís e técnicas para pro- turístico e éconômíco, 
ver o abastecimento de água da cidade de O canal causaria duas grandes conse- 
Santa Maria Madalena no mesmo Ribeirão qüêncías: a salínízaçáo das lagoas e ô rebaí- 
Vermelho e fora dos limites do Parque. A Ce- xamento do nível das águas. A salíní- 
dae. entretanto. procurou minimizar os cus- r4,. zaçáo destruiria toda a fauna e flo- 
tos financeiros sem dimensionar os custos ~ ra a elas associadas e impediria ou 
ambientais. , . . . -· i,t \ prêjudícaría imensa- 

. -- ; o ~ ~ • füt ~ i:·Reae ·!!l«reVàft\ (:~ e mente a captação de 
- · ec.~- • -'· ~-- --..1~ ''""' as ~ · · - • água de todas as ci- 

dades dá região. O 
rebaixamento do ní 
vel da água, além 
de contribuir para 
a destruição da 
brota, drenaria e 
destruiria os ba 
nhados associados 

e ONSTRUTORA 

às lagoas, permitindo com isto que eles fos 
sem todos loteados {principal atividade da 
empresa envolvida). 

A média de profundidade das lagoas é de 
1,5 metros e só chega a 4 metros em pouco~ 
pontos. Com isto uma pequena redução do 
nível da água equivale a uma enorme redu 
ção no volume e na área total da superficie 
de água doce .. 

A razão alegada pelos empreendedores é 
de que precisam do canal para escoar os 
barcos maiores, que querem construir na fá 
brica de barcos que vão edificar em uma das 
lagoas. Outra alegação é de que o futuro da 
região depende em grande parte do desenvol 
vimento de turismo ecológico, que pretendem 
incentivar com a circulação de barcos inter 
nacionais pelas lagoas. Estas lagoas só per 
i:nitem hoje a circulação de barcos de pouca 
profundidade. Com o .rebaixamento do nível 
que pode ser provocado pela obra, fícarta ím 
possível até os pequenos barcos navegarem 
pelas lagoas. A salinização transformaria as 
riquíssimas lagoas em desertos, matando a 
belíssima flora e também, por oonseqüêncía, 
grande parte da fauna. 

A despeito das opiniões radicalmente con 
trárias de todos os técnicos que entendem 
desta região, sejam de órgão estaduais, fede 
rais e ambientalistas, a proposta é apoiada 
pela Secretaria de Desenvolvimento do Estado 
que, por incrível que pareça, é quem está ban 
cando os projetos para a iniciativa privada. 

A Ecofund tem lutado desde o final de 93 
contra este projeto. Isto inclui reuniões na 
Assembléia Legislativa, no Centro de Estu 
dos Limnológicos e Marinhos da UFRGS (CE· 
CLJMAR), na cidade de Imbé, 

DESTRÓI MANGUEZAIS 
A Sociedade Ecológica para Recuperação 

da Natureza (Serena) impetrou junto ao Mi 
nistério Público do Estado do Rio de Janeiro 
inquérito civil para apurar os danos ao meio 
ambiente e demais interesses difusos, causa 
dos pela cõnstrutora AC/Lobato, através da 
destruição de 300.000 metros quadrados de 
manguezaís (mangue velho), na localidade de 
Itacuruçá, no município de Mangaratiba. 

O requerimento da entidade foi colhido e 
foi instaurado o inquérito civil de número 
MP/2.185/94, 'que está em fase de produção 
de provas, que estão sendo diligenciadas pe 
lo procurador da Justiça Pedro Elias Erthal 
Sanglard. O procurador, no entanto, vem err- 

. centrando dificuldades para obter as infor 
mações por parte do representante do lhama 

e da Capitania dos P~r 
tos, na cidade ?º. R.w 
de Janeiro, as qn1c~s. 
autoridades que nao 
haviam respondido os 
ofícios que lhes foram • ,.,,,,_,, 

· dirigidos. . neste • 4 rede ;,,it,ONGs da Mat.a Atlântica :anrovou Ã Serena. ... }' -r- 
mo, «m solícítado <lur;tl!té' a 2' Reunião NaciOlllll rnt,ç6es para o , demais entida- - . 

~:, da Rede que Mi~i~il, da Marinha e pani O lhama sobn, O ~ 0 Ministério . 

:~~:1:0 do RIO de <aso. PúbficafTló$ a Séguir O texto Utiftz.ado nas e pressío- N 

Janeiro mor"''eS nem as autortda- .,..., · 
des para fornecer 
as informações. 
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O Decreto 750 e sua reg 
- .. - 

TIPM BÁSICOS DE COBE«TURAVEGETAL DA MA TAA!LÂN'l'iCA. 

I>' ,fLOJIES1AS OHBRÓFILAS DENSAS 
'E· F~ORESTAS ESTACIONAIS 
M, FLORESTAS OM8RÓFLLASNISTAS {PJNIWSj 
S ,-CAMPOS E CERRADOS 
R·IESTINGAS OU MANGUEZAIS 
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DECRETO N9 750, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1993. 

Dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão de ve 
getação primária ou nos estágios avançado e médio de 
regeneração da Mata Atlântíca, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 84, inciso IV, e tendo em vista o 
disposto no art. 225, § 42, da Constituição, e de acordo 
com o disposto no art. 14, alíneas 'a' e 'b', da Lei nº 
4.771, de 15 de setembro de 1965, no Decreto-lei nº 
289, de 28 de fevereiro de 1967, e na Lei nº 6.938, de 31 
de agosto de 1981. 

DECRETA: 

Art. t2 • Ficam proibidos o corte, a exploração e a su 
pressão de vegetação primária ou nos estágios avan 
çado e mé.dio de regeneração da Mata Atlântica. 

Parágrafo Unico - Excepcionalmente, a supressão da 
vegetação primária ou em estágio avançado e médio 
de regeneração da Mata Atlântica poderá ser autoriza 
da, mediante decisão motivada do órgão estadual 
competente, com anuência prévia do Instituto Brasilei 
ro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno 
váveis - IBAMA, informando-se ao Conselho Nacional 
do Meio Ambiente - CONAMA, quando necessária à 
execução de obras, planos, atividad~s ou projetos de 
utilidade pública ou interesse social, mediante aprova 
ção de estudo e relatório de impacto ambiental. 

Art. 29 • A exploração seletiva de determinadas espé 
cies nativas nas áreas cobertas por vegetação primá 
ria ou nos estágios avançado e médio de regenera 
ção da Mata Atlântica poderá ser efetuada desde que 
observados os seguintes requisitos: 

I - não promova a supressão de espécies distintas das 
·autorizadas através de práticas de roçadas, bosques- 
mentb e similares; · 

li · elaboração de projetos, fundamentados, entre ou 
tros aspectos, em estudos prévios técnicos-científi 
cos de estoques e de garantia de capacidade de ma 
nutenção da espécie; 

Ili · estabelecimento de área e de retiradas máximas 
anuais; 

IV · prévia autorização do órgão estadual competente, de 
acordo COIJI as diretrizes e critérios por ele estabelecidos. 

Parágrafo Unico . Os requisitos deste artigo não se 
aplicam à exploração eventual de espécies da flora, 
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u,1amentacão 
I 

Este encarte é para ser 
destacado e utilizado pela 

ONGs. Contém todos os 
. dispositivos legais, 

referentes ao Decreto 750/93 
e sua regulamentação, 

publicadas no Diário Oficial 
da União até o momento. 

Aguarde as novas resoluções 
e portarias. 

Embora a Mata Atlântica contenha formações vegetais 
muito diuersficadas, elas podem ser agrupadas em três 
tipos básicos: florestas estacionais ( deciduais e 
semideciduais), florestas ombrófilas mistas (pinheirais ou 
pinhais) e florestas ombrófilas densas. Na figura, formas 
incluídas em cada um desses três tipos básicos as áreas de 
tensão eeolôgica, ou áreas de transição para outros tipos 
de cobertura. vegetal, bem como foram indicados os 
encraves de campo e cerrado dentro das áreas florestais. 
(Baseado no Mapa de Vegetação do Brasil - IBGE, 1988). 
Dados do Plano de Ação para a Mata Atlântica, de lbsen de 
Gusmão Câmara 

a.oo 400. eoo · .-oô 1000 ,e"' 
•. tfZ,Q.:000,000 

utilizadas para consumo nas propriedades ou posses 
das populaçãoes tradicionais, mas ficará sujeita à au 
torização pelo õrgão estadual competente. 

Art. 32 • Para os efeitos deste Decreto, considera-se 
Mata Atlântica as formações florestais e ecossiste- - 
mas associados inseridos no domínio Mata Atlântica, 
com as respectivas delimitações estabelecidas pelo 
Mapa de Vegetação do Brasil, IBGE 1988: Floresta 
Ombrófila Densa Atlântica, Floresta Ombrófila Mista, 
Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacionai Semi 
decidual, "Floresta Estacionai Decidual, manguezais, 
restingas, campos de altitude, brejos interioranos e 
encraves florestais no Nordeste, 

Art. 49 - A supressão e a exploração da vegetação secun 
dária, em estágio inicial de regeneração da Mata Atlânti 
ca, serão regulamentadas por ato do IBAMA, ouvidos o 
órgão estadual competente e o Conselho Estadual do 
Meio Ambjente respectivo, informando-se ao CONAMA. 

Parágrafo Unico · A supressão ou exploração de que 
trata este artigo, nos Estados em que a vegetação re 
manescente da Mata Atlântica seja inferior a cinco 
por cento da-área original, obedecerá o que estabele 
ce o parágrafo único do art. 1º deste Decreto. 

Art. 52: Nos casos de veqetaçáo'secundéría nos está 
gios médio e avançado de regeneração da Mata 
Atlântica, o parcelamento do solo ou qualquer edifi 
cação para fins urbanos só serão admitidos quando 
de conformidade com o plano diretor do Município e 
demais legislações de vegetação não apresente qual 
quer das seguintes características: 

1 · ser abrigo de espécies da flora e fauna silvestre 
ameaçadas de extinção; 

li · exercer função de proteção de mananciais ou de 
prevenção ~ controle de erosão; 

111 · ter excepcional valor paisagístico; 
Art. 611 • A definição de vegetação primária e secundária 

nos estágios avançado, médio e inicial de regenera 
ção da Mata Atlântica será de iniciativa do IBAMA, 
ouvido o ór;gão competente, aprovado pelo CONAMA. 

Parágrafo Unico • Qualquer intervenção na Mata 
Atlântica primária ou nos estágios avançado e médio 
de regeneração só poderá ocorrer após o atendimen 
to de disposto no caput· deste artigo. 

Art. 72 • Fica proibida a exploração de vegetação que 
tenha ·a função de proteger espécies da flora e fauna 
·silvestres ameaçadas de extinção, formar corredores 
entre remanescentés de vegetação primária ou em 
estágio avançado e médio de regeneração, ou ainda 

de proteger o entorno de unidades de conservação, 
bem como a utilização das áreas de preservação per 
manente, de que tratam os arts. 2º e 3º .da Lei n2 
4.771, de 15 de setembro de 1965. . 

Art. S2· • A floresta primária ou em estágio avançado e 
médio de regeneração não perderá esta classificação 
nos casos de incêndio e/ou desmatamento não licen 
ciados a partir da vigência desde Decreto. 

Art. 9R - O CONAMA será a instância de recursos admi 
nistrativo sobre as decisões decorrentes do disposto 
neste Decreto, nos termos do art. 8º, inciso Ili, da Lei 
n2 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

Art. 1 QR - São nulos de pleno direito os atos praticados em 
desconformidade com as disposições do presente Decreto. 

§ 1R · Os empreendimentos ou atividades iniciados ou 
sendo executados em desconformidade com o disposto 
neste Decreto deverão adaptar-se ãs suas disposições, 
no prazo determinado pela autoridade competente. 

§ 22 • Para os fins previstos no parágrafo anterior, os 
interessados darão ciência do empreendimento ou 
da atividade ao 'Órgão de fiscalização local, no prazo 
de cinco dias, que fará as exigências pertinentes. 

Art. 112 • O IBAMA, em articulação com autoridades es 
taduais competentes, coordenará rigorosa fiscalização 
dos projetos existentes em área da Mata Atlântica. 

Parágr•fo Unico • Incumbe os órgão do Sistema Na 
cional do Meio Ambiente - SISNAMA, nos casos de 
infrações às disposições deste Decreto: 

a) aplicar as sanções administrativas cabíveis; 
b} informar imediatamente ao Ministério Público, para fins 

de requisição do inquérito policial, instauração de in 
quérito civil e propositura de ação penal e civil pública; 

c} representar aos conselhos profissionais competentes 
em que inscrito o responsável técnico pelo projeto, 
para apuração de sua responsabilidade, consoante a 
legislação especifica. 

Art. 129 • O Ministério do Meio Ambitente adotará as 
providências visando o rigoroso e fiel cumprimento 
do presente Decreto, e estimulará estudos técnicos e 
cientficos visando a conservação e o manejo racio 
nal da Mata Atlântica e sua biodiversidade. 

Art. 139• EsteDecmtoentraemvigornadatadesua publi:açoo. 
Art. 142 • Revoga-se o Decreto n2 99.547, de 25 de se 

tembro de 1990. 
Brasília, 1 O de fevereiro de 1.993; 1722 da Independência 

e 1052 da República. 
Itamar Franco 

Fernando Coutinho Jorge 
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Ministério do M'e1o Ambiente e da Amazônia Legal 
Conselho Nacional do Meio Ambiente 

Resolução n2 10, de 12 de outubro de 1993 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMB1EN1E • CONAMA, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 
6938, de 31 de agosto de 1981, com as alterações introduz~ 
das pela Lei nº 8028,de 12 de abril de 1990, Lei nº 8490, de 19 
.de novembro de 1992, e pela Medida Provisória nº350, de 14 
de setembro de 1992, e com base no Decreto nº 99.274, de 6 
de junho de 1990, e no Regimento Interno aprovado pela Re 
solução CONAMA nº 025, de 3 de dezembro de 1986. 
Considerando a deliberação contida na Resolução CO· 
NAMA nº003, de 15 de junho de 1993, resolve: 

Artigo 12 • Para efeito desta Resolução e considerando 
o que dispõem os Arts. 32, 6º e 7~ do Decreto nº 750, 
de 10 de fevereiro de 1993, são estabelecidos os se 
guintes parâmetros básicos para análise dos está 
gios de sucessão da Mata Atlântica: 

1. fisionomia; 
li. estratos predominantes; 
Ili. distribuição diamétrica e altura; 
IV. existência, diversidade e quentidsde de epífitas; 
V. existência, diversidade e quantidade de trepadeiras; 
VI. presença, ausência e características da serapilheira; 
Vil. subosque; 
VIII. diversidade e dominância dê espécies; 
IX. espécies vegetais indicadoras. 
Parágrafo 12 • O detalhamento dos parâmetros estabe 

lecidos neste artigo, bem como a definição dos valo· 
res mensuráveis, tais como altura e ctiâmetro, serão 
definidos pelo lbama e pelo órgão estadual integran 
do do Sisnama, no prazo de 30 dias, contados da pu 
blicação desta resolução e submetidos à aprovação 
do presidentedo Conama, ad referendum do plenário, 
que se pronunciará na reunião ordinária subseqüente. 

Parágrafo 22 - Poderão ser estabelecidos parâmetros 
complementares aos- definidos neste artigo, notada· 
mente a área basal e outros, desde que justificados 
técnica e cientificamente. 

Artigo 22 - Com base nos parêrretros indicados no artigo 12 
desta resolução, ficam definidos os seguintes conceitos: 

1- Vegetação Primária: Vegetação de máxima expres 
são local, com grande diversidade biológica, sendo 
os efeitos das ações antrópicas mínimos, a ponto de 
não afetar, signifcativamente, suas características 
originais de estrutura e de espêcies; 

· li - Vegetação Secundária ou em Regeneração: Ve. 
getação resultante de processos naturais de sucessão, 
após supressão total ou parcial da vegetação primária 
por ações antrópicas ou causas naturais, podendo 
ocorrer árvores remanescentes da vegetação priméria. 

Artigo 32 - Os estágios de regeneração da vegetação 
secundária a que se refere o artigo 62 do Decreto 
750/93, passam a ser assim definidos: 

1 :·Estágio Inicial: 
a) fisionomia herbáceo/arbustiva de porte baixo, com 

cobertura vegetal, variando de fechada a aberta; 
b) espécies lenhosas com distribuição diamétrica de pe 

quena amplitude; 
c) epffitas, se existentes, são representadas principalmente 

por líquens, briófitas e pteridófüas, com baixa diversidade; 
d) nepadeíras, se presentes, são geralmente herbáceas; 
e) ser-apilheira, quando existente, forma uma camada fi 

na, pouco decomposta, contínua ou não; 
fl diversidade biológica variável com poucas espécies 

arbóreas ou arborescentes, podendo apresentar plân 
tulas de espécies características de outros estágios; 

g) espécies pioneiras abundantes; 
h) ausêneia de subosque. 
li · Estágio Médio: 
a) fisionomia arbórea e/ou arbustiva, predominando sobre 

a herbácea, podendo constituir estratos diferenciados; 

2.A 

bl cobertura arbórea variando de aberta a fechada, com 
a ocorrência eventual de indivíduos emergentes; 

c) distribuição diamétrica apresentando amplitude mo 
derada, com predomínio de pequenos diâmetros; 

d) epífitas aparecendo com maior número de indivíduos 
e espécies em relação ao estágio inicial, sendo mais 
abundantes na floresta ombrófila; 

e) trepadeiras, quando presentes,. são predominante 
mente lenhosas; 

fJ serapilheita presente, variando de espessura, de acor- 
do com as estações do ano e a localização; 

g) diversidade biológica significativa; 
h) subosque presente. 
Ili • Estágio Avançado: 
ai fisionomia arbórea dominante sobre as demais, for 

mando um dossel fechado e rêlativamente uniforme 
no porte, podendo apresentar árvores emergentes; 

b) espécies emergentes, ocorrendo com diferentes 
graus de intensidade; 

c) copas superiores, horizontalmente amplas; 
d) distribuiçã'o diàmétrica de grande- amplitude; 
e) epífitas presentes em grande número de espécies e com 

grande abundância, principalmente na floresta ombrófila; 
f) trepadeiras, geralmente lenhosas, sendo mais abun 

dantes e ricas em espécies na floresta estacionai; 
g) serapilheira abundante; 
h) diversidade biológica muito-grande devido à comple 

xidade estrutural; 
i) estratos herbáceo, arbustivo .e um notadamente arbóreo; 
il florestas neste estágio podem apresentar fisionomia 

semelhante à vegetação primária; 
1) subosque normalmente menos expressivo do que no 

estágio médio; 
mi dependendo da formação florestal, pode haver espé 

cies dominantes. 

Artigo 42 • A caracterização dos estágios de regenera· 
ção da vegetação, definidos no artigo 3º, desta Reso 
lução, não é aplicável aos ecossistemas associados 
às formações vegetais do domínio da Mata Atlântica, 
tais como manguezal, restinga, campo de altitude, 
brejo interiorano e encrave florestal do Nordeste. 

Parágrafo Único · Para as formações vegetais, referi 
das no caput deste artigo, à exceção de manguezal, 
aplicam-se as disposições contidas nos parágrafos 1º 
e 22 do artigo 12 desta Resolução, respeitadas a legis· 
lação protetora pertinente, em especial a Lei nº 4771, 
de 15 de setembro de 1965 · Código Florestal, a Lei 
n26938, de 31 de agosto de 1981, a Lei n2 6902/81, a 
Lei n2 5197/67 e a Resolução CONAMA n204/85, 

Artigo 52 - As definições adotadas para as formações 
vegetais de que trata o artigo 42, para efeito desta 
Resolução, são as seguintes: 

1. Manguezal: vegetação com influência flúvio-rnarinha, 
· típica de solos limosos de regiões estuarinas e disper 

são descontínua ao longo da costa brasileira, entre os 
Estados do Amapá e Santa Catarina. Nesse ambiente 
halôfito, desenvolve-se uma flora especializada, ora 
dominada por gramíneas (Spartina) e amarilidáceas 
( Cri num), que lhe conferem uma fisionomia herbácea, 
ora dominada P,Or espécies arbóreas dos gêneros Rhi· 
zophora, lagilncularia e Avicennia. De acordo com a 
dominância de cada gênero; o manguezal pode ser 
classificado em Mangue Vermelho IRhizophora), Man 
gue Branco (Laguncularia) e Mangue Siriúba (Avicen· 
mg), os dois primeiros colonizando os locais mais bai 
xos e o terceiro os locais mais altos e mais afastados 
da influência das marés. Quando o mangue penetra 
em locais arenosos denomina-se Mangue Seco. 

li. Restinga: vegetação que recebe influência marinha, pre 
sente ao longo do litoral brasileiro, também considerada 
comunidade edáfica, por depender mais da natureza do so 
lo do que do clima. Ocorre em mosaico e encontra-se em 
praias, cordQeS arenosos, dunas e depressões, epresentan 
do, de acordo com o estágio sucessional, estrato herbáceo, 

arbustivo e arbóreo, este último máis interiorizado; 
Ili. Campo de Ahitude: vegetaç_ão típica de ambientes 

montano e alto-montano, com estrutura arbustiva 
e/ou herbácea, que ocorre geralmente nos cumes li· 
tólicos das serras com altitudes elevadas, onde pre 
domina um clima subtropical ou temperado. Caracte 
riza-se por uma ruptura na seqüência natural das es 
pécies presentes nas formações fisionômicas circun 
vizinhas. As comunidades florísticas próprias dessa 
vegetação são caracterizadas por endemismos. 

IV. Bl9jo Interiorano: mancha de floresta que ocorre no nor 
deste do país, em elevações e platôs onde ventos úmidos 
condensam o excesso de vapor e criam um ambiente de 
maior umidade. É também chamado de Brejo de Altitude. 

V. El'lcrave Florestal do Nordeste: floresta tropical 
baixa, xerófita, latifoliada e decídua, que ocorre em 
caatinga florestal, ou mata serni-úrnida decídua, hi 
grófiia e mesófila com camada arbórea fechada, 
constituí.da devido à maior umidade do ar e à maior 
quantidade de chuvas nas encostas das montanhas. 
Constitui uma transição para o agreste. No ecótono 
com a caatinga são encontradas com mais freqüên 
eia palmeiras e algumas cactáceas arbóreas. 

Artigo &R · Para os efeitos desta· Resolução, e tendo em 
vista o que dispõe os Artigos 5º e 72 do Decreto n2 
750/93, são definidos: 

1. Flora e Fauna Silvestres Ameçadas de Extinção: 
espécies constantes das listas oficiais do IBAMA, 
acrescidas de outras indicadas nas listas eventual 
mente elaboradas pelos órgãos ambientais dos Esta 
dos, referentes às suas respectivas biotas. 

li. Vegetação de Excepcional Valor Paisagístico: 
vegetação existente nos sitios considerados de ex· 
cepcional valor paisagístico em legislação do poder 
público Federal, Estadual ou Municipal. 

Ili. Corredor entre Remanescentes: faixa de coberta 
ra vegetal existente entre remanescentes de vegeta· 
ção primária ou em estágio médio e avançado de re 
generação, capaz de propiciar habitat ou servir de 
área de trânsito para a fauna residente nos remanes 
centes; sendo que a largura do corredor e suas de 
mais características, serão estudadas pela Câmara 
Técnica Temporária para Assuntos da Mata Atlântica 
e sua definição se dará no prazo de 90 (noventa) dias. 

IV. Entorno de Unidades de Conservação: área de 
cobertura vegetal contígua aos limites de Unidade de 
Conservação, que for proposta em seu respectivo 
Plano de Manl)jo, Zoneamento Ecológico•liconõmico 
ou Plano Diretor de acordo com as categorias de ma 
nejo. Inexistindo esses instrumentos legais ou deles 
não constando a área de entorno, o licenciamento se 
dará sem prejuízo da aplicação do disposto no Art. 2º 
da Resolução do Conama nº 013/90. 

Artigo 72 • As áreas cobertas com vegetação primária 
ou nos estágios avançados e médios de regeneração 
da Mata Atlântica, que não forem objeto de explora 
ção seletiva conforme previsto no artigo 32 do Decre 
to nº 750/93, são consideradas de interesse ecológico 
para a proteção dos ecossistemas. 

Artigo SR • A Câmara Técnica Temporária para Assun 
tos de Mata Atlântica, instituída pela Resolução Co 
nama nº 003/93, editará um glossário dos termos téc· 
nicos citados nesta Resolução. 

Artigo 92 • Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Artigo 102 - Ficam revogadas as disposições em con 
trário, especialmente as alíneas 'n' e 'o' do Artigo 2º 
da Resolução Conama nº 004/85. 

Rubens Ricúpero .. Presidente 
Simão Marrul Filho · Secretário Executivo 



ResoJução-Conama 
para o Estad,o de aulo 
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

Resolução n2 1, de 31 de janeiro de 1994 

QPRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO 
AMBIENTE - CONAMA, AD REFERENDUM do Plenário, no 
uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no-art, 
9ºdo Decreto nº99.274, de 06 de junho de 1990; 

Considerando ação conjunta entre o Secretário do 
Meio Ambiente do Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 94 do De 
creto Estadual n• 30.555, de 03 de outubro de 1989, e o 
Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Am 
biente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em 
Sáo Paulo, no uso das atribuições que lhe- são conferi 
das pelo artigo 68 do Regimento Interno aprovado pela 
Portaria Ministerial n• 445, de 16 de agosto de 1989; 

Considerando o disposto no artigo 23, inciso VI e 
VII da Constituição Federal e a necessidade de se definir 
vegetaçã'o primária e secundária nos estágios pioneiro, 
inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlân 
tica em cumprimento ao disposto no artigo 6º do Decre 
to 750, de 10 de fevereiro de 1993, na Resolução. CONA 
MA n• 10, de 1 O de outubro de 1993, e a fim de orientar 
os procedimentos de licenciamento.de exploração da ve 
gétação nativã no Estado de São Paulo, resolve: 

Art. 1° · Considera-se vegetação primária aquela vege 
tação de máxima expressão. local, com granéfe diver 
sidade biológica, sendo os efeitos das ações antrópi 
cas mínimos, a ponto de não afetar significativamente 
suas características originas de estrutura e de espécie. 

Art. 22 • São características da vegetação secundária 
das Florestas Ombrófilas Estacionais: 

§ 1lZ - Em estágio inicial de regeneração: 

a) fisionomia que varia de sav'ânica a florestal baixa, po 
dendo ocorrer estrato herbáceo e pequenas árvores; 

bl estratos lenhosos variando de abertos a fechados, 
apresentando plantas com alturas variáveis; 

e) alturas das plantas lenhosas estão situadas geral 
mente entre 1-,5m e 8,0m e o diâmetro médio dos 
troncos à altura do peito (DAP= 1·,30m do solo] é de 
até 10 cm, apresentando pequeno produto lenhoso, 
sendo que a distribuição diamétrica das formas le 
nhosas apresenta pequena amplitude; 

d) epífitas, quando presentes, são pouco abundantes, 
repr.esentadas por musgos, líquens, polipodiáceas, e 
tilândsias pequenas; 

e) trepadeiras, se presentes, podem ser herbáceas ou 
lenhosas; 

fl a serapilheira, quando presente, pode ser contínua ou 
não, formando uma camada fina pouco decomposta; 

g) no subosque podem ocorrer plantas jovens de espé 
cies arbóreas dos estágios mais maduros; 

h) a diversidade biológica é baixa, podendo ocorrer ao re 
dor de dez espécies arbóreas ou arbustivas dominantes; 

i) as espécies vegetais mais abundantes e característi 
cas, além das citadas no estágio pioneiro, são: carn 
bará ou candeia IGochnatia polímorphal, leiteiro 
(Peschieria fuchsiaefolia), maria-mole IGuapira spp.l, 
mamona IRicinus communisl, arranha-gato (Acacia 
spp.}, falso-ipê (Stenolobium stansl, crindiúva lfu.:: 
ma micranthal, fumo-bravo ISolanum·granuloso-le 
brosuml, goiabeira (Psidium guaiaval, sangra d'água 
(Croton urucuranal, lixinha (A/oysia virgata), amen 
lloim-bravo (Pterogvne nitensl, embaúbas ICecrõpia 
spp.), pimenta-de-macaco (Xylopia aromatical, muri 
ci (Byrsonima spp.), mulambo (Guazuma ulmifolial, 
manacá ou jacatirão (Tibouchina spp. e Miconia 
spp.), capororoca IRapanea spp.), taptás (Alchornea 
spp.), pimenteira brava (Schinus terebinthHoliusl, 
guaçatonga (Gasearia sylvestris), sapuva (Machae 
rium stipitatuml, caquera IGassia sp.l; 

§ 22 - Em estágio médio de regeneração: 

a) fisionomia florestal, apresentando arvores de vários 
tamanhos; 

b) presença de camadas de diferentes alturas, sendo 
que cada camada apresenta-se com cobertura va 
riando de aberta a fechada, podendo a superfície de 
camada superior ser uniforme e aparecer árvores 
emergentes; 

e) dependendo da localização da vegetação a altura das 
árvores pode variar de 4 a 12m e o DAP médio pode 
atintir até 20 cm. A distribuição diamétrica das -árvo 
res apresenta amplitude moderada, com predomínio 
de pequenos diâmetros podendo gerar razoável pro- 
duto lenhoso; , , 

d) epífitas aparecem em maior número de indivíduos e 
espécies (líquens, musgos, hepáticas, orquídeas, 
bromélias, caetáceas, pi peráceas, etc.), sendo mais 
abundantes e. apresentando maior número de espé 
cies no dominio da Floresta Ombrófila; 

e) trepildéiras, quando presentes, são geralmente lenhosas; 
f) a serapilheira pode apresentar variações de espessura 

de acordo com a estação do ano e de um lugar a outro; 
g) no subosque lsinúsias arbustivas] é comum a ocor 

rência de arbustos umbrófilos principalmente de es 
pécies de rubiáceas, mirtáceas, melastomatáceas e 
meliáceas; 

h) a diversidade biológica é significativa, podendo ha 
ver em alg_uns casos a dominância de poucas espé 
cies, geralmente de rápido crescimento. Além des 
tas, podem estar surqindo o palmito (Euterpe edulisl, 
outras palmáceas e samambaiaçus; 

i) as espécies mais abundantes e características, além 
das citadas para os estágios anteriores, são: jacaran 
dás IMachaerium spp.), jacarandá-do-campo (P/aty 
podium .elegansl, louro-pardo ICordia triochotomal. 
farinha-seca (Pithecellàbium edwaelíil, aroeira 
(Myracroduon urundeuval, guapuruvu (Schizalobium 
parahyba), burana IAmburana cearensisl, pau-de-es 
peto (Gasearia gossypiospermal, cedro (Gedrela 
spp.), cajarana (Cabralea canierana), açoita-cavalo 
ILuehea spp.),, ôleo-de-copaíba (Gopaifera la.n 
gsdorfit), canafístula (Peltophorum dubiuml, embi 
ras-de-sapo (Lonchocarpus spp.l, faveiro (Pterodon 
pubescensl, canelas (Ocotea spp., Nectandra spp., 
Grytocaria spp.), vinhático (Plathymenia spp.l, arari 
bá ICentrnlobium tomentosum}. ipês -(Tabebuia 
spp.), angelim IAndira spp.), marinheiro {Guarea 
spp.), monjoleiro (Acacia polyphy//a), mamica-de 
porca (Zanthoxyllum spp.), tamboril (Enterolobium 
contors.iliquuml, mandiocão (Didimopanãx spp.l, 
araucária (Araucaria anqustifolia), pinheiro-bravo 
(Podocarpus spp.), amarelinho l 7'ermina/ia spp.), pei 
to-de-pomba ( Tapirira guianensisl. cuvatã (Matayba 
spp,), eaixeta {Tabebuia cassinoides), cambuí (Mvrcia 
spp.), taiúva (Machlura tinctoria), pau-jacaré IPipta 
denia gonoacantha), guaiuvira (Pataqonula america 
MI, angicos IAnadenanthera spp.l entre outras; 

§ 32 - Em estágio avançado de regeneração: 

a) fisionomia florestal fechada, tendendo a ocorrer dis 
tribuição contígua de copas, podendeo dossel apre 
sentar ou não árvores emergentes; 

bl grande número de estratos, com árvores, arbustos, 
ervas terrícolas, trepadeiras, efípitas, etc., cuja abun 
dãncia e número de espécies variam em função do 
clima e local. As copas superiores geralmente são 
horizontalmente amplas; 

cl as alturas máximas ultrapassam 10m, sendo que o 
DAP médio dos troncos é sempre superior a 20cm.A 
distribuição diamétrica tem .grande amplitude, forne 
cendo bom produto lenhoso;. 

d) epífitas estão presantes em grande número de espé 
cies e com grande abundância, principalmente na 
Floresta Ombrófila; 

e) trepadeiras são geralmente lenhosas (leguminosas, 
bignoniáceas, compostas, malpiguiáoeas e sapocin 
dáceas,"principalmente), sendo mais ·abundantes e 
mais ricas em espécies na Floresta Estacionai; 

f) a serapilheira está presente, variando "em função do 
tempo e da localização, apresentando intensa de- 
composição; . . 

g) no subosque os estratos arbustivos .e herbáceas apa 
recem com maior ou menor frequência, sendo os ar 
bustivos predominantementaaqusías já citados para 
o estágio anteior larbustos umbrófilos) e o herbáceo 
formado predominantemente por bromélias, ará 
ceas, marantáceas e heliconiáceas, notadamente nas 
áreas mais úmidas; 

h) a diversidade biológica é muito grande devido à 
complexidade estrutural e ao número de espécies; 

i) além das espécies já citadas" para os estágios anterio 
res e de espécies da mata madura, é comum a ocor 
rência de: jequitibás (Gariniana spp.}. jatobás 
(Hvmenaea spp.l, pau-marfim (Balfourodendton rie 
delianum), caviúna (Machaerium spp.l, paineira 
(Ghorisia speciosa), guarantã IEsenbeckia leiocarpa), 
imbúia (Ocotea porosa}, figueira IFicus spp.), maça 
randuba (Manilkara spp. e Persea_spp.); suinã ou rnu 
lungu tfu1bwa.spp.), guanandi (Calophyllum brasi 
liensisl, pixiricas (Miconia spp.l, pau d'alho (Ga/lesia 
integrifolial, perobas e guatambus (Aspidosperma 
spp.l, jacarandás (Dalbergia spp.l, entre outras; 

§ 42 - Considera-se vegetação secundária em estágio 
pioneiro de regeneração aquela· cuja fisionomia, ge 
ralmente campestre, tem inicialmente o predomínio 
de estratos herbáceas, podendo haver estratos ar 
bustivos e ocorrer predomínio de um ou outro. O es 
trato arbustivo pode ser aberto ou· fechado, com ten 
dência a apresentar altura dos indivíduos das espé 
cies dominantes uniforme, geralmente até 2m. Os ar 
bustos apresentam ao redor de 3 cm como diâmetro 
do caule ao nível do solo e não getam produto le 
nhoso. Não ocorrem epifitas. Trepadeiras podem ou 
não estar presentes e, se presentes, são geralmente 
herbáceas. A camada de serapilheira, se presente, é 
descontínua e/ou incipiente. As espécies vegetais 
mais abundantes são tipicamente heliófilas, incluin 
do forrageiras, espécies exóticas e invasoras e cultu 
ras, sendo comum ocorrência de: varroura ou ale 
crim (Baccharis spp.l, assa-peixe ( Vernonia spp.l, 
cambará (Gochnatia polvmorphal, leiteiro (Peschieria 
fuchsiaefolia), maria-mole (Guapica spp.), mamona 
IRicinus communisl, arranha-gato (Acacia spp.l, sa 
mambaias (Gleichen1a spp., Ptecidium sp., etc.), lo 
beira e joá {Solanum spp.). A diversidade biológica é 
baixa, com poucas espécies dominantes. 

Art. 32 - Os parâmetros definidos no artigo 2• para tipi 
ficar os diferentes estágios de regeneração da vege 
tação secundária podem variar, de uma região geo 
gráfica para outra, dependendo: 

1 - das condições de relevo, de clima e de solo locais; 
li - do histórico do usô da terra; 
Ili - da vegetação circunjacente; 
IV · da localização geográfica; e 
V - da área e da configuração da formação analisada. 

Parágrafo Único. A variação de tipologia de que trata 
este artigo será analisada e considerada no exame 
dos casos submetidos à consideração da autoridade 
competente. 

Art. 42 • Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rubens Ricúpero 
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Re$olução Conama 
para o Estado de iode • anero 
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

Resolução n2 6, de 4 de maio de 1994 

O CON·SELHO NACIONAL DO MEIO AM 
BIENTE - CONAMA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei n2 6.938, de 
31 de agosto de 1981, alteradas pela Lei n2 
8.028 de abril de 1990, regulamentadas pelo 
Decreto n2 99.774, de 06 de junho de 1990, e 
Lei n2 .8.746, de 09 de dezembro de 1993, con 
siderando o disposto na Lei nº 8.490, de 19 de 
novembro de 1992, e tendo em vista o dispos 
to em.seu Regimento Interno, e 

Considerando o disposto no § 1º, do arti 
go 1", da Resolução/CONAMA/nº 10, de 01 de 
outubro de 1993, publicada no D.0.U., que 
determina a apresentação de parâmetros 
mensuráveis para análise dos estágios de su 
cessão ecológica da Mata Atlântica, resolve: 

Art. 12 - Considera-se vegetação florestal pri 
mária no Estado do Rio de Janeiro a forma 
de vegetação de máxima expressão local, 
com grande diversidade biológica, sendo 
os efeitos das ações antrópicas mínimos, a 
ponto de não afetar sig_nificativamente 
suas características originais de estrutura 
e de espécies. 

Art. 22 - As formações ílorestais abrangidas 
pela Mata Atlântica, no Estado do Rio de 
Janeiro, compreendem a Floresta Ombrófi 
la Densa e a Floresta Estaciona_l Semideci 
dual que, em seus estágios sucessionais 
secundários, apresentam os seguintes pa 
râmetros estipulados com base em amos 
tragens que consideram indivíduos arbó 
reos com DAP médio de 10 centímetros. 

§ 12 - Estágio Inicial 

a) Fisionomia herbáceo/arbustiva, cobertura 
aberta ou fechada, com a presença de es 
pécies predominantemente heliófitas; plan 
tas lenhosas, quando ocorrem, apresentam 
DAP médio de 5 centímetros e altura média 
de até 5 metros; 

b) os indivíduos lenhosos ocorrentes perten 
cem a, no máximo, 20 espécies botânicas 
por hectares; 

cl as espécies são de crescimento rápido e 
ciclo biológico curto; 

d) a idade da comunidade varia de O a 10 
anos; 

el a área basal média é de O a 10 metros qua- 
drados/hectare; 

f) epífitas raras, podendo ocorrer trepadeiras; 
gl ausência de subo.sque; 
h) serapilheira, quando existente, forma uma 

camada fina pouco decomposta, contínua 
ou não; 

i) as espécies herbáceas ou de pequeno porte 
mais comuns e indicadoras desse estágio 
são: alecrim-do-campo - Baccharis duas». 
cu/ifolia (Compositae); assa-peixe - Verno::. 
nia polvanthes {Compositae); cambará - 
La.ntana camara (Verbaneceae); guaximba - 
Urena loba/a {Malvaceae) ; guizo-de-casca 
vel · Crotalaria mucronata (Leguminosae); 
era-colégio - Elephantopus mollis {Compo 
sitae), juá - Solanum acu/eatissimum {Sola 
naceae), jurubeba · Solanum paniculatum, 
{Solanaceae); pindoba - Attalea humi/i,s 
{Palmae); pixirica - Clidemia hirta (Melas- 

tomataceae); sapê - lmperata brasiliensis 
{Gramineae); samambaia-das-taperas - Pte::. 
ridium aguilinum (Polypodiaceae); oficial 
de-sala - Asclepias curassavica {Asclepia 
daceae); vassourinha - Sida spp (Malva 
ceae); f.alsa-poaia - Borreria verticillata 
(Rubiaceae); cipó-cabeludo - Mikania ,spp 
(Compositae). 

j) as espécies lenhosas mais freqüentes e in 
dicadoras desse estágio são: angico · Ana::. 
denant.hera colubrina (Leguminosae); araçá 
· Psidium cattelevanum {Myrtaceae); aroei 
ra - Schinus terebinthifolius {Anacardia 
ceae); crindiúva - Trema micrantha {Ulma 
ceac); embaúbas - Cecropia spp (Mora 
ceae); esperta - Peschida laeta {Apoyna 
ceae ); goiabeira · Psidium guayava 
(Myrtaceae); maricá - Mimosa bimucronata 
{Leguminosae); candeia - Vanillosmopsis 
ervthropappa (Compositae); tapiá - Alchor::. 
nea iricurana {Enphorbiacea); sangue-de 
drago - Croton urucurana {Euphorbiacea). 

§ 22 ; Estágio Médio 

ai fisionomia arbustivo/arbórea, cobertura fe 
chada com início de diferenciação em es 
tratos e surgimento de espécies de sombra; 

b) as espécies lenhosas por sombreamento, 
eliminam as componentes herbáceas ou de 
pequeno porte do estágio inicial; 

e) as árvores têm DAP médio variando de 10 
a 20 centímetros, altura média variando de 
5 a 12 metros e idade entre 11 e 25 anos; 

dl sempre existe uma serapilheira, na qual há 
sempre muitas plântula-s; 

e) a área basal média varia de 10 a 28 metros 
quadrados/hectare; 

f) muitas das árvores do estágio inicial podem 
permanecer, porém mais grossas e altas; 

gl subosque presente; 
h) trepadeiras·, quando presentes, são predo 

minantemente lenhosas; 
i) outras espécies arbóreas surgem nesse está 

gio sendo dele indicadoras: açoita-cavalo - 
luthea grandiflora (Tillaceae); carrapeta - 
Guarea guídonia (Meliaceae); maminha-de 
porca - Zanthorxvlon rhoifolium {Rutaceae); 
jacatirão - Mico.nia fairchildiana (Melastoma 
taceae); guaraperê - lam.anonia terna.ta {Cu 
noniaceae); ipê amarelo - Tabebuia 
chrysotricha {Bignoniaceae); cinco-folhas - 
Sparattosperma leucanthum (Bignoniaceae); 
caroba - Cybistax antisypliilitica (,Bignonia 
ceae); guapuruvu - Schizolobium parahiba 
(Leguminosae); aleluia _ Senna multii'Uga 
(Leguminosae); canudeiro - Senna macrant::. 
hera (Leguminosae); pindaíba - Xylopia _brasi 
liensis (Annonaceae); camboatá · Cupania 
oblongifolia (Sapindaceae). 

il as espécies mais frequentes que estrutu 
ram o subosque são: aperta-ruão,jaborandi 
- Piper spp (Piperaceae); caapeba - Poto::. 
morphe spp (Piperaceae). turno-bravo - So::. 
lanum sp (Soloanaceae); grandiúva-d'anta - 
Pshychotria leiocarpa {Rubiaceae); sonhos 
d'ouro - Pshychotria nuda (Rubiaceae); cae 
tá - Maranta spp Ctenanthe spp {Maranta 
ceae); pacová - Heliconia spp (Musaceae). 

§ 3• - Estágio Avançado 

ai fisionomia arbórea, cobertura fechada for 
mando um dossel relativamente uniforme 
no porte, podendo apresentar árvores 
emergentes com subosque já difere.nciado 

em um ou mais estratos formados por es 
pécies esciófilas; 

b) grande variedade de espécies lenhosas 
com DAP médio 20 centímetros e altura su 
perior a 20 metros; 

e) comunidade com idade acima de 25 anos; 
d) há cipós, trepadeiras e abundância de epífitas; 
e) a área basal média é superior a 28 metros 

quadrados/hectare; 
fl serapilheira sempre presente, com intensa 

decomposição; 
gl as espécies arbóreas podem ser remanes 

centes do estágio médio acrescidas de ou 
tras que caracterizam este estágio, como: 
canela-santa - Vochysia /aurifolia (Vo 
chysiaceae); araribá - Centro/obium robus::. 
tum {Leguminosáe); canela - Ocotea Nec::. 
tandra, Cryptocarya (Lauraceae); Cajerana - 
Cabralea canierana {Meeiaceae); cedro - 
Cedre/a fissilis (Meliaceae); xixá - Sterculia 
chicha {Sterculiaceae); sapucaia - Lecythis 
pisonis {Lecythidaceae·); cotieira - Johanne::. 
sia princeps {Euphorbiaceae); garapa - 
Apuleia leiocarpa (Leguminosae); figueira - 
Ficus spp (Moraceae), /equitibá-branco - 
Cariniana lega/is (Lecythidaceae}; jequiti 
bá-rosa - Cariniana estrellensis; jequitibá 
rosa Couratari o·yramidata (Lec 
ythidaceae); bi.cuiba - Viro/a oleifera (Mi 
risticaceae). vinhático - Plathymenia · folio:: 
tose {Leguminosae). perobas - Aspidosper 
m.a spp {Apocynaceae); guapeba - Pouteria 
sp (Sapotaceae); pau-d'alho - Gal/ezia inte::. 
grifo/ia {Phyttolaccaceae); airi - ésussu: 
wm acu/eatissimum (Palmael: aricanga - 
Geonoma spp (Palmae); palmito - Euterpe 
edulis (Palmae); pindobuçu - Attalea dubia 
{Palmae). 

hl o subosque é menos expressivo que no es 
tágio médio e geralmente muito rico em 
espécies escíofilas; aumenta o número de 
espécies de rubiácas e de marantáceas, 
principalmente, surgindo, ainda criciúma 
0/yra spp {Gramineae), leandra spp {Me 
lastomataceae}, e muitas espécies e famí 
lias de Pteridophyta. 

§ 42 - Os parâmetros definidos neste artigo 
não são aplicáveis para restingas que se 
rão objetos de regulamentação específica. 

Art. 39 - Os parâmetros apresentados para ti 
pificar os diferentes estágios de sucessão 
ecológica secundária variam de uma região 
geográfica para outra e dependem das con 
dições topográficas, edáficas, climáticas, 
assim como do uso pretérito que teve a 
área onde se situa uma determinada forma 
ção florestal, devendo os casos de dúvida 
ou aqueles não previstos nesta Resolução 
serem analisados e definidos pelo órgão 
competente. 

Art. 4• - Esta Resolução entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dis 
posições em contrário. 

Nilde Lago Pinheiro 
Secretária Executiva 

Henrique Brandão Cavalcanti 
· Presidente 
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~solução Conama 
para o Estado de atarina 
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

Resolução n2 4, de 4 de maio de 1994 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - 
CONAMA, no uso das atribuições que lhe são confe 
ridas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, alte 
rada pela Lei n2 8.029, de 12 de abril de 1990, regula 
mentadas pelo Dedreto n2 99.274, de 06 de junho de 
1990, a Lei nº 8.746, de 09 de dezembro de 1993, con 
siderando o disposto na Lei n2 8.490, de 19 de no 
vembro de 1992, e tendo em vista o disposto em seu 
Regimento Interno , e 

Considerando ·a necessidade de se definir vege 
tação primária e secundária nos estágios inicial, mé 
dio e avançado de. regeneração da Mata Atlântica em 
cumprimento ao disposto no artigo 6º do Decreto nº 
750, de 10 de fevereiro de 1993, na Resolução/CONA 
MA/nº 10, da 01 de outubro de 1993, e a fim de orien 
tar os procedimentos de licenciamento de atividades 
florestais no Estado de Santa Catarina, resolve: 

Art. 12 - Ve.getação primária é aquela de máxima 
expressão local, com grande diversidade biológi 
ca, sendo os efeitos das ações antrópicas míni 
mos, a ponto de não afetar significativamente 
suas características originais de estrutura e de es 
pécies, onde são observadas área basal média su 
perior a ·20,00 metros quadrados por hectares, 
DAP médio superior a 25 centímetros e altura to 
tal média superior a 20 metros. 

Art. 22 - Vegetação secundária ou em regeneração é 
aquela resultante dos processos naturais de su 
cessão, após supressão total ou parcial da vegeta 
ção primária por ações antrópicas ou causas natu 
rais, podendo ocorrer árvores remanescentes da 
vegetação primária. 

Art. 32 - Os estágios em regeneração da vegetação 
secundária a que se refere o artigo 62 do Decreto 
nº 750/93, passam a ser assim definidos: 

1 • Estágio inicial de regeneração: 

ai Nesse estágio a área basal média é de até 8 me 
tros quadrados por hectare; 

bl Fisionomia herbáceo/arbustiva de porte baixo: al 
tura total média até 4 metros, com cobertura ve 
getal variando de fechada a aberta; 

cl Espécies lenhosas com distribuição diamétrica de 
pequena amplitude: DAP médio até 8 cenrímetros; 

dl Epífitas, se existentes, são representadas princi 
palmente por líquens, briófitas e pteridófitas, com 
baixa diversidade; 

e) Trepadeiras, se presentes, são geralmente 
herbáceas; 

fl Serapilheira, quando existente, forma uma cama 
da fina pouco decomposta, contínua ou não; 

gl Diversidade biológica variável com poucas espé 
cies arbóreas ou arborescentes, podendo apresen 
tar plântulas de espécies características de outros 
estágios; 

hl Espécies pioneiras abundantes; 
il Ausência de subosque; 
j) Espécies indicadoras: 
j.11 Floresta Ombrófila Densa: Pteridium aquilium 

(Samambaia-das-Tap·eras), e as hemiériptéfitas 
Melinis minutif/ora (Capim-gordura) e Andropo- 
9Q!l bicor.nis (Capim-andaime ou capim-rabo-de 
burro) cujas ervas são mais expressivas e invaso 
ras na primeira fase de cobertura dos solos degra 
dados, bem assim as tenófitas Bidén pi/asa (pi 
cão-preto) e Solidaqo microqlossa (vara-de-fogue 
te), Baccharis e/asaqnoides (vassoura) e Baccharis 

anta 
dracunculifolia (Vassoura-braba). 

j.21 Floresta Ombrófila Mista: Pteridium aqui/ium 
(Samambaia-das-Taperas), Melinis minutifl.o.ra 
(Capim-gordura), Andropoqon bicornis (C~pim-an 
daime ou Capim-rabo-de-burro], Biden pjJQ§g (Pi 
cão-preto), So/idaqo microglossa (Vara-de-fogue 
te), Baccharis elasaqnoides (Vassoura), Baccharis 
dracunculifolia (Vassoura-braba), Senecio brasi· 
liens1s (Flôr-das•almas), Cortadeiia sellowiana 
(Capim-navalha ou macegão), Solanum crianthum 
(fumo-bravb). 

j.3) Floresta Estacionai Decídua!: Pteridium aquilium 
(Samambaia-das-Taperas), Melinis minutiflora 
(Capim-gordura), Andropogon bicornis !Capim-an 
daime ou Capim-rabo-de-burro), Solidaqo micro 
g/ossa (Vara-de·-foguete), Baccharis elasagnoides 
(Vassoura). Baccharis .dracunculifolia (Vassoura 
braba), Senecio brasiliensis (Flor-das-almas), Cor 
tadelía se/lowiana (Capim-navalha ou macegão), 
So/anum crianthum (Fumo-bravo). 

li - Estágio médio de regeneração: 

ai Nesse estágio a área basal média ·é de até 15,00 
metros quadrados por hectare; 

bl Fisionomia arbórea e arbustiva predominando so 
bre a herbácea podendo constituir estratos dife 
renciados; altura total média de até 12 metros; 

cl Cobertura arbórea variando de aberta a fecha 
da, com ocorrência eventual de indivíduos 
emergentes; 

dl Distribuição diamétrica apresentando amplitude. 
moderada, com predomínio dos pequenos diâme 
tros; DAP médio de até 15 centímetros; 

e) Epífitas aparecendo com maior número de indiví 
duos e espécies em reláção ao estágio inicial, sen 
do mais abundantes na floresta ombrófila; 

fl Trepadeiras, quando presentes, são predominan 
temente lenhosas; 

gl Serapilheira presente, variando de espessura, de 
acordo com as estações do ano e a localização; 

hl Diversidade biológica significativa; 
il Subosque presente; 
j) Espécies indicadoras; 
j.11 Floresta Ombrófila Densa: Rapanea ferruginea 

(Capororoca), árvores de 7,00 a 15,00 metros de 
altura, associada a Dodonea viscosa (Vassoura 
vermelha). 

j.21 Floresta Ombrófila Mista: Cupanea vema/is 
(Cambotá-vermelho), Schinus therebenthifolius 
(aroeira-vermelha), Casearia silvestris (Cafezinho 
do-mato). 

j.31 Floresta Estacionai Decidual: ln!@ marginata (ln 
ga feijão), Bauhinia candicans (Pata-de-vaca). 

Ili - Estágio avançado de regeneração: 

a) Nesse estágio a área basal média é de até 20,00 
metros quadrados por hectare; 

bl Fisionomia arbórea dominante sobre as demais, 
formando um dossel fechado e relativamente uni 
forme no porte, podendo apresentar árvores 
emergentes; àltura total média de até 20 metros; 

cl Espécies emergentes ocorrendo com diferentes 
graus de intensidade; 

dl Copas superiores horizontalmente amplas; 
el Epifitas presentes em grande número de espécies 

e com grànde abundância, principalmente na flo 
resta ombró'fila; 

fl Distribuição diamétrica em grande amplitude; DAP 
médio de até 25 centímetros; 

gl Trepadeiras geralmente lenhosas, sendo 
mais abundantes e ricas em espécies na fio 

- resta estacinnal: 
hl Serapilheira abundante; 
il Diversidade biológica muito grande devido à com- 

plexidade estrutural; 
j) Estratos herbáceo, arbustivo e um notadamente 

arbóreo; 
kl Florestas nesse estágio podem apresentar fisiono 

mia semelhante à vegetação primária; 
li Subosque normalmente metros expressivo do que 

no estágio médio; 
mi Dependendo da formação- florestal pode haver 

espécies dominantes; 
nl Espécies indicadoras: 
n.1) Floresta Ombrófila Densa: Miconia cinnamomi 

folia (Jacatírão-açu), árvore de 15,00 a 20,00 me 
tros de altura, formando acampamentos bastante 
densos, com copas arredondadas e folhagem ver 
de oliva, sendo seu limite austral a região de Tu, 
barão, Psychotria Jongipes (Caxeta), Cécropia da 
nopus (Embaúba), que formarão os primeiros ele 
mentos da vegetação secundária, começando a 
aparecer Euterpe e.d.ulis lpalmitelro), 
Schizolobium parahiba (Guapuruvu). Bathiza me 
ridionalis (Macuqueiro), Piptadenia gonoacanth_a 
(Pau-jacaré), Hieronyma a/chorneoides (licurana) 
começam a substituir o Miconia cinnamonifolia 
(Jacatirão-açu). aparecendo também Alchorhea 
triplinervia (Tanheiro). Nectandra leucothyrsus 
(Canela-branca), Ocotea catharinensis'(Canela 
preta), Euterpe edulis- [Paimitelrol, Talauma ovata 
(Baguaçu), Çhrys.ophylum viride (Aguai) e 
Aspidosperma o/ivaceum (peroba-vermelha), en 
tre outras. 

n.21 Floresta Ombrófila Mista: ~ puberula (Ca 
nela-guaicáJ, Piptocarpa ang_ustifo/ia (Vassourão 
branco), Vernonia disco/ar (Vassour·ão-preto}, Mi 
m_osa ~ (Bracatinga). 

n,3) Floresta Estacionai Decidual: Ocutea puberula 
(Canela-guacá), Alchornea triplinervia (Tanheiro), 
Parapiptadenia rígida (Angico-vermelho), Pata 
qonula americana (Guajuvirá), Entero/obium QQit 
tortisiliquum (Timbauva). 

Art. 48 - A caracterização dos estágios de regenera 
ção da vegetação definidos no artigo 32 e os parâ 
metros de DAP médio, altura média e área basal 
média do artigo 12 desta Resolução, não são apli 
cáveis para manguezais e restingas. 

Parágrafo único · As restingas serão objeto de re 
gulamentação específica. 

Art. 52 • Os parâmetros de área basal média, altura 
média e DAP médio definidos nesta Resolução, 
excetuando-se manguezai!I e restingas, estão váli 
dos para todas as demais formações florestais 
existentes no território do Estado de Santa Catari 
na, previstas no Decreto n2 750/93; os demais pa 
râmetros podem apresentar diferenciações em 
função das condições de relevo, clima e solos lo 
cais; e do histórico do uso da terra. Da mesma for 
ma, estes fatores podem determinar a não ocor 
rência de uma ou mais espécies indicadoras, cita 
das no artigo 32, o que não descaracteriza, entre 
tanto, o seu :estágio sucessional. 

Art. 62 - Esta Resolução entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Henrique Brandão Ca11alcanti 
Presidente 

Nilde Lago Pinheiro 
Secretária-Executiva 
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Resolução Con;,ma 
para o Estado do 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AM-BIENTE 

Resolução n112, de 18 de março de 1994 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO 
MEIO AMBIENTE - CONAMA, AD RmRENDUM do Ple 
nário, no uso de suas atrlbuiçôes etendo em vista o dis 
posto no artigo 9º, do Decreto n2 99.274, de os·de junho 
de.1990; 

Considerando ação conjunta entre o Secretário do 
Meio Ambiente do Estado do Paraná e o Superinten 
dente do IBAMA no Estado do Paraná; 

Considerando a necessidade de se definir as for 
mações vegetais primárias, bem como os estágios su 
cessionais de vegetação secundária, com finalidade de 
orientar os procedimenfos de licenciamento de explora 
ção da vegetação nativa no Estado do Paraná, resolve: 

Art. 111 - Considera-se como vegetação primária toda co 
munidade vegetal, de máxima expressão local, com 
grande diversidade bioléçica, sendo os efeitos antrópi 
cos mínimos, a ponto de não afetar significativamente 
suas características originais de estrutura e de espécie. 

Art. 211 - As formações florestais abrangidas pela Flores 
ta Oníbrófila Densa (terras baixas, submontana e 
montana), Floresta Ombrófila Mists1 lmontana) e a Flo 
resta Estacionai Semidecidual lsubmontana), em seus 
diferentes estágios de sucessão de vegetação secun 
dária, apresentam os segúintes parâmetros, no Estado 
do Paraná, tendo como critério a amostragem dos in 
divíduos arbóreos com CAP igual ou maior que 20 cm. 

§ P Estágio inicial: 

a) fisionomia herbáceo/arbustiva, formando um estrato, 
variando de fechado a aberto, com a presença de es 
pécies predominantemente heliófitas; 

b) as espécies lenhosas ocorrentes variam entre um a 
dez espécies, apresentam amplitude diamétrica pe 
quena e amplitude de altura pequena, podendo a al 
tura das espécies lenhosas do dossel chegar até 10 
m, com área basal (m2/ha) variando entre 5 a 20 
m2/ha; com distribuição diamétrica variando entre 5 
a 15 cm, e média de amplitude do DAP 10 cm; 

e) o crescimento das árvores do dossel é rápido e a vi 
da média das árvores do dossel é curta; 

d) as epífitas são raras-as lia nas herbáceas abundantes, 
e ás lianas lenhosas apresentam-se ausentes. Ases 
pécies gramíneas são abundantes. A serapilheira 
quando .presente pode ser continua ou não, forman 
do uma camada fina pouco decomposta; 

e) a regeneração das árvores do dossel é ausente; 
f) as espécies mais comuns; indicadoras do estágio 

inicial de regeneração, entre outras podem ser con 
sideradas: bracatinga (Mimosa scabrella), vassou 
rão ( Vernonia díscolor), aroeira (Schinus tereben 
thifolius), jacatirão ( Tibouchina selowiana e Mico 
nía circrescens), embaúba (Cecropia adenopus), 
maricá IMimo_sa bimucronata), taquara e taquaruçu 
(Bambusa spp). 

§ 21 Estágio médio: 

a) fisionomia arbustiva_e/ou arbórea, formando de 1 a 2 
estratos, com a presença de espécies predominante 
mente facultativas; 

b) as espécies lenhosas ocorrentes variam entre 5 e 30 
espécies, apresentam amplitude diamétrica média e 
amplitude de altura média: A- altura das espécies le 
nhosas do dossel varia entre 8 e 17 metros, com área 
basal (m2/ha) variando entre 15 e 35 m2/ha); com 
distribuição diamétrica variando entre 10 e 40 cm, e 
média da amplitude do DAP 25 cm; 

e) o crescimento das árvores do dossel é moderado e a 
Vida média das árvores do dossel é média; 
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d) as epífitas são poucas, as lianas herbáceas poucas e 
as lianas lenhosas raras. As espécies gramíneas são 
poucas. A serapilheira pode apresentar variações de 
espessura de 'acordo com a estação do ano e de um 
lugar a outro; 

• e) a regeneração das árvores do dossel é pouca; 
f) as espécies mais comuns, indicadoras do estágio 

médio de- regeneração, entre outras, podem ser 
consid.eradas: congonha (//ex thezans), vassourão 
branco (Piptocarpha angustifolia), canela guaicá 
(Ocotea puberula), palmito (Euterpe edulis), guapu 
ruvu (Schizolobium paraihvba), guaricica (Vochvsia 
bifalcata), cedro tCedrela fissilis), caxeta (Tabebuia 
cassinoides), etc. 

§ l2 Estágio avançadó: 

a) fisionomia arbórea dominante sobre as demais, for 
mando dossel fechado e uniforme do porte, com a 
presença de mais de 2 estratos e.espécies predomi 
nantemente ombrófias: 

b) as espécies lenhosas ocorrentes apresentam número 
superior a 30 espécies, amplitude diamétrica grande· 
e amplitude de altura grande. A altura das espécies 
lenhosas do dossel é superior a 15 metros, com área 
basal lm2/ha) superior a 30 m2/ha; com distribuição 
diamétrica variando entre 20 a 60 cm, e média da 
amplitude de DAP 40 cm. · 

e) o cresqimento das árvores do dossel é lento e a vida 
média da árvore do dossel é longa; 

d) as .epífitas são abundantes, as lianas herbáceas raras 
e as lianas lenhosas encontram-se presentes, As gra 
míneas são raras. A serapilheira está presente, va 
riando em função do tempo e da localização, apre 
sentando intensa decomposiçãu; 

e) a regeneração das árvores do dossel é intensa; 
f) as espécies mais comuns, indicadoras do estágio 

avançado de regeneração, entre outras podem ser 
consideradas: pinheiro (Araucaria angustifolia)., im 
buia (Ocotea porosa), canafistula {Peltophorum dub- 

!IÍ.!imL ipê ( Tabebuia. alba), angíco (Parapiptadeaia ri- 
9iMI, figueira (Ficus sp.). 

· Art. 32 - Difere deste contexto, a vegetação da Floresta 
Ombrófila Densa altomontana, por ser constituída 
por um número menor de espécies arbóreas. ser de 
porte baixo e com pequena amplitude diamétrica e 
de altura. 

Art. 42 - Os parâmetros definidos para tipificar os dife 
rentes estágios de sucessão da vegetação secundá 
ria, podem variar de uma região para outra, depen 
dendo dás condições topoçráflcas e edafo-climáti 
cas, localização geográfica, bem como do uso ante 
rior da àrea em que se encontra uma determinada 
formação florestal. 

Art. 52 - De acordo com o artigo 32 de Decreto nº 750, 
de 10 de fevereiro de 1993, e para os efeitos desta 
Resolução, considera-se Mata Atlântica, no Estado 
do Paraná, as formações florestais e ecossistemas 
associados inseridos no domínio Mata Atlântica, 
com as respectivas delimitações éstabelecidas pelo 
Ma11a de Vegetação do Brasil, IBGÊ, 1988: Floresta 
Densa Atlântica, Floresta Omórófila Mista, Floresta 
Estacional Semidecidual, Manguezais e restinqas, 

Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

RETIFICAÇÃO 

No Anexo da Resolução n2 2 de 18 de março de 
1994, publicado no Diário Oficial da União de 28 de 
março de 1994, seção 1, página 4514, na coluna "AVAN' 
ÇADA", onde se encontram grafados "2", "30", "30", 
"30", devem ser corretamente escritos, respectivamen 
te, IJ~-2'1, li~ 30", "~ 3orr, "> 30'', 
(Of. n2 395/94) 

Anexo 

PARÂMETROS PARA CLASSIFICAÇÃO &>OS ESTÁGIOS 
SUCESSIONAIS DE VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA 

PARÂMETRO INICIAL AVANÇADA SECUNDÁRIA 
INTERMEDIÁRIA 



Bahia Resolução Conama 
para o Estado de . 

•.......... __......;._~-=- _;_~ .;te 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

Resolução n2 5, de 4 de maio de 1994 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AM 
BIENTE - CONAMA, no uso da-s atrib.uições que 
lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de 
agqsto de 1981, alterada pela Lei nº 8.028, de 12 
de abril, regulamentadas pelo Decreto nº 99.274, 
de 06 de junho de 1990, e lei nº 8.746, de 09 de 
dezembro de 1993, considerando o disposto na 
Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992, e ten 
do em vista o disposto em seu Regimento Inter 
no, e 

Considerando a necessidade de se definir 
vegetação primária e secundária nos estágios 
inicial, médio e avançado de regeneração da 
Matá Atlântica em cumprimento ao disposto no 
artigo 6º do Decreto 750, de 1 O de fevereiro de 
1993, na Resolução/CONAMA/nº 10, de 01 de ou 
tubro de 1993, e a fim de orientar os procedi 
mentos de licenciamento de atividades flores 
tais no Estado da Bahia, resolve: 

Art. 12 - Vegetação primária é aquela de máxi 
ma expressão local, com grande. diversidade 
biológica, sendo os efeitos das ações antrõpi 
cas mínimos, a ponto de não afetar significa 
tivamente suas ceractertsticas origina.is de 
estrutura e de espécies. 

Art. 22 • Vegetação secundária ou sem regene 
ração é aquela resultante dos processos natu 
rais de sucessão, após supressêo total ou par 
cial da vegetação primária por ações antrópi 
cas ou causas naturais, podendo ocorrer árvo 
res remanescentes da vegetação primária. 

Art. 32 • Os estágios em reqeneração da vegeta 
ção secundária a que se refere o artigo 6º do 
Decreto 750/93, passam a ser assim definidos: 

1 . Estágio inicial de regeneração: 

ai Fisionomia herbáceo/arbustiva de porte bai 
xo: altura média inferior a 5 metros para as 
florestas ombtófila densa e estacionai semi 
decidual e altura média inferior a 3 metros 
pára as demais formações flor-estais, com 
cobertura vegetal variando de fechada a 
aberta; 

bl Espécies lenhosas com distribuição diamé 
trica de pequena amplitude: DAP médio infe 
rior a 8 centímetros para todas as formações 
florestais; 

e) Epífitas, se existentes, são representadas 
prin.cipalmente por líquens, briófitas e pteri 
dófitas, com baixa diversidade: 

d) Trepa.deiras, se presentes, são geralmente 
herbáceas; 

e) Serrepilheira, quando existente, forma uma 
camada fina pouco decomposta, contínua 

. ou não: 
f) Diversidade biológica variável com poucas 

espécies arbóreas ou arborecentes, podendo 
apresentar plântulas de espécies característi 
cas dii outros estáglos; 

g) Espécies pioneiras abundantes; 
hl Ausência de subosque; 
il A florística está representada em maior fre 

quência para as f,lorestas ombrófiJa densa e 
estacionai semidecidual: bete (Piper); tiririca 
(Seleria); erva-de-rato {Pshychotria) (Pa/icou 
rea); Canela-de-velho, mundururu (C/idemía) 
(Miconia) (Henriettea); quaresmeira (Tibou: 

china); corindiba (Trema); ba-naneirinha, pa 
quevira (Heliconia); (folepteris); piaçaba, in 
daiá (Attalea); sapé (lmperata); unha-de-g.a 
to(Mimosa); assa-peixe ( Vernonia); lacre, ca 
pianga (Vismia.). 
Para as demais formações florestais: gogoia, 
coerana (So/anum) (Cestrum); velame, pi 
nhão-bravo (Croton) (Jatropha) (Cnidoscolus); 
cansação (Cnidosco/us); jurema, candeia, ca 
lumbi ("Mimosa) (Piptadenia); cipós (Anemo: 
paegma) (Pyrostegia); cipó-tingui (Seriania). 

li · Estágio médio de regeneração: 

a) Fisionomia arbóreo é/ou arbustiva predomi 
nando sobre a herbécla, podendo' constituir 
estratos diferenciados; a altura média é de 5 
a 12 metros para as florestas ombrófila densa 
e estacionai semidecidual e de 3 a 5 metros 
para as demais formações florestais; 

bl Cobertura arbórea variando de aberta a fe 
chada, com ocorrência eventual de indivíduos 
emergentes; 

e) Distribuição diamátrica apresentando ampli 
tude moderada, com predornlnio dos peque 
nos diâmetros; DAP médio de 8 a 18 centí 
metros para as florestas ombrófila densa e 
estacionai semidecidual e DAP médio de 8 a 
12 centímetros para as demais formações 
florestais; 

d) Epífitas aparecendo com maior número de 
individuas e espécies em relação ao estágio 

· inicial, sendo mais abundantes na floresta 
ombrófila; 

el Trepadeiras, quando presentes, predominan 
temente lenhosas; 

fl Serapilheira presente, variando de espes 
sura de acordo com as estações do ano e a 
localização; 

g) Diversidade biológica significativa; 
h) Subosque presente; 
il A florística está representada em maior fre 

quência para as florestas ombrófila densa e 
estacionai semidecidual: amescla (Protium); 
sucupira (Bowdíchia), pau-d'arco (Tabebuia), 
murici (Byrsonima) pau-pombo (Tapiriba), bi 
cuiba (Viro/a); ingá (l.a.gg); boieira (Joanne 
sía); cocão (Pagonophora); morototo, samba 
quim (Didym·opanax); pau-paraíba (Símarou 
-ºª); açoita-cavalo (Luehea); araticum (Dugbe 
tia) (Guatteria); amoreira (Helioc.ostylis) (Ma 
c/ura); cambuí, murta (Myrcia); camboatá (Cu: 
pania); sete-cascos {Pera). 
Para as demais formações florestais: surucu 
ru, 'anqico (Piptadenia) (Anadenanthera); pau 
ferro (Enterolobium; tlor-de-são-ioão (Senna); 
rnororó (Bauhinia); Baraúna, cajá (Schinopsis) 
{Spondias); aroeira {Astroniurn); imburana 
de-cheiro (Amburana); (Centrolobium); perei 
ra, peroba (AsQ'ídosoerma); quixabeira (Bu: 
me/ia); pau-d'arco (Tabebuia). 

Ili · Estágio avançado de regeneração: 

ai Fisionomia arbórea dominante sobre as de 
mais, formando um dossel fechado e relativa 
mente uniforme no porte, podendo apresen 
tar árvores emergentes; a altura média é su 
perior a 12 metros para as florestas ombrófila 
densa e estacionai semidecidual e superior a 
5 metros para as demais formações florestais; 

b) Espécies emergentes ocorrendo com diferen 
tes graus de 1ntensidade; 

ct Copas superiores horizontalmente amplas; 
dl Epífitas presentes em grande número de es 

pécies e com grande abundância, principal- 

mente na floresta ombrófila; 
e) Distribuição diamátrica de grande amplitude: 

DAP médio superior a 18 centímetros para as 
florestas ombrófila densa e estacionai semi-• 
decidual e DAP médio superior a 12 centíme- .t 
tros para as demais formações florestais; 

f) Trepadeiras geralmente lenhosaq, sendo mais 
abundantes e ricas em espécles na floresta 
estacionai; 

g) Serapilheira abundante; 
h) Diversidade biológica muito grande devido à 

complexidade estrutural; 
i) Estratos herbáceo, arbustivo e um notada 

mente arbóreo; 
j) Florestas neste estágio podem apresentar fi 

sionomia semelhante à vegetação primária; 
kl Subosque normalmente menos expressivo do 

que no estágio médio; 
1) Dependendo da formação florestal pode haver 

espécies dominantes; 
mi A florística está representada em maior fre 

quência para as florestas ombrófila densa e 
estacionai semidecidual: oiti (Ucania) (Coue: 
P.i.i.); louros (Ócotea) (Nectandra); manaiuba, 
jundiba (S/oanea); rnunçuba.rnuçambê (Bu~ 
chenavia); juerana, tambaipé {Parkia) 
(Streyphonodendron); conduru (Brosimun) 
(Helicostylis); oiticica, catrus (Claris.ia); cama-. 
çari I Caraioa); bacupari (Rheedia); sapucaia 
(Lecythis); juerana-branca, inga (Macrosama: 
nea) (~); maçaranduba, paraju (Manilkara); 
fruta-de-pomba (Pouteria) (Chrysophillum); 
pau-paraíba (Simarouba); pau-jangada (~: 
-ºª); mucugê {Bombax). 
Para as demais formações florestais: barrigu 
da (Cavanillesia,); vilão, madeira-nova (Pte: 
LQ1lX.!lJ1); violeta, jacarandá (Machaerium) 
(Dalbergia); pau-sangue (Pterocarpus); sucu 
pira-branca (Pterodon); peroba (Aspidosoer: 
ma); baraúna (Schynopsis); pau-d'alho (Tabe: 
buia); freijó, claraíba (Cordial; tapicuru (Go: 
niorrachis); mussabê (Manilkara). 

Art. 42 • A caracterização dos estágios de rege 
neração da vegetação definidos no artigo 32 
desta Resolução, não é aplicável para man 
guezais e restingas. 

Parágrafo único · As restingas serão objeto 
de regulamentação específica. 

Art. 52 • Os parâmetros de altura média e DAP 
médio definidos nesta Resolução, excetuan 
do-se manguezais e restingas estão válidos 
para todas as demais formações florestais 
existentes no território do Estado da Bahia 
previstas no Decreto 750/93; os demais parâ 
metros podem apresentar dlferenclações em 
função das condições de relevo, clima e solos 
locais; e do histórico do uso da terra. 

Art. 62 • Esta Resolução entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposi 
ções em contrário. 

HENRIQUE BRANDÃO CAVALCANTI 
Presidente 

NILDE LAGO PINHEIRO 
Secretária executiva t 
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R~gulamen~o,do 
Arfigo 4º para o Estado d.e 

,.,, ao aulo 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DA AMAZÔNIA LEGAL 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RE· 
CURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

Superintendência Estadual em São Paulo 

Resol~o Coojlllta ~ 2, de 12 de maio de 199.4 

l!egulamenta o art. 42 do Decreto Federal nº 750, de 10 de 
fevereiro de 1993, que dispõe sobre o corte, a exploração e a su 
pressão de vegeta_ção secundária no estágio inicial de regenera 
ção de Mata Atlântica, no Estado de São Paulo 

O 'Secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94 do 
Decreto Estadual nº 30.555, de 03 de outubro de 1989, e o Supe 
rintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re 
cursos Naturais Renováveis - IBAMA. em São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 68 do Regimento 
Interno aprovado pela Portaria Ministerial nº 445 de 16 de Agos 
to de 1989; 

Considerando o estabelecido no Artigo 23, Incisos VI e VII 
da Constituição Federal; 

Consiâerando o estabelecido no Artigo 14 alínea •a• da 
Lei Federal nº 4.471 de 15 de setembro de 1965, modificada pela 
Lei 7.803 de 18 de julho de 1989, e o disposto no Termo de Coo 
peração Institucional firmado entre os dois órgãos em 04 de 
março de 1993, publicado no Diário Oficial da União em 10 de 
março de-1993 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 30 
de ábril de 1993; 

Considerando a necessidade de regulamentação e o esta 
belecimento das lfefinições, das responsabilidades, dos critérios 
básicos e das diretrizes gerais para· aplica,ção do disposto no Arti 
go 42 do Decreto Federal nº 750/93, resolvem: 

TfflJLO 1 • DAS DEFINIÇÕES 

Art. 11 • para efeitos desta Resolução, consideram-se parcela 
mentos do solo ou qualquer edificação para fins urbanos, 
aqueles situados em zonas urbanas, assim entendidas as 
compreendidas nos perímetros urbanos ou de expansão ur 
bana definidos por lei municipal. 

Parágrafo único· As áreas que não estiverem efetivamente ur 
banizadas, ou seja, que apresentarem qualquer das caracte 
rísticas abaixo exemplificadas, sujeitar-se0ão a tratamento di 
ferenciado para fins de licenciamento de supressão, corte e 
exploração de veget/lção nativa de Mata Atlântica. 

ai Áreas com predomínio de atividades agro-silvo-pastoris; 
bl Áreas contíguas ou inseridas em extensos maciços florestais 

ou outra forma de vegetação natural, conforme levantamento 
oficial âe vegetação; 

e) Áreas com predomínio de chácaras de lazer; 
d) Ausência de 4 (quatro} ou mais equipamentos públi.cos 

urbanos, conforme conceitua o artigo 52 da Lei Federal 
nº 6.766/79. 

Art. 2" - Para efeitos desta Resolução, consideram-se áreas ver 
des, aque.las com cobertura vegetal de porte arbustivo-arbó 
reo, não impermeabilizáveis, visando a contribuir para a me 
lhoria da qualidade de vida urbana, permitindo-se seu uso 
para atividades de lazer. 

Parágrafo 1" • Estas áreas não poderão, em qualquer hipótese, 
ter sua destinação, fim e objetivos originalmente estabeleci 
dos, alterados conforme estabelece o item VII do artigo 180 
da Constituição Estadual; 

Parágrafo 2" · Estas áreas poderão incluir as áreas de preserva 
ção permanente, definidas pelos artigos 2~ e 3º da Lei Federal 
nº 4771/65, as áreas com vegetação exótica porventura exis 
tentes, e os espaços livres de uso público, a critério do órgão 
estadual compelente; 

Parágrafo 3' • Quando as áreas verdes estiverem situadas em 
áreas de preservação permanente, seu uso dependerá de 

8.A 

anuência do Poder Executivo Federal. 

Parágrafo 41 • Onde houver necessidade de implantação des 
sas áreas verdes, esta deverá ser feita, preferencialmente, 
com espécies nativas após análise e aprovação de projeto es 
pecifico, pelo órgão estadual competente. 

Tfiul.O 11- DOS FINS URBANOS 

SEÇÃO 1 • Dos parcelamentos de Solo 
Subseçã.o 1 • Nas áreas urbanizadas 

Art. 3' · A autorização para corte, supressão ou exploração de 
vegetação nativa secundária de Mata Atlântica, no estágio 
inicial de regeneração, para fins de parcelamento do solo, 
conjuntos habitacionais, condomínlos ou similares, em áreas 
urbanizadas, será de competência do órgão estadual, e se da 
rá mediante o atendimento das seguintes condicionantes: 

1 • Quando em conformidade com plano diretor aprovado e/ou 
demais legislações municipais e ambientais; 

li • Aprovação de projetos de recuperação ou enriquecimento da 
vegetação das áreas verdes, preferencialmente com espécies 
nativas em local e percentual a serem submetidos à aprovação 
do órgão estadual competente, nunca inferior a 10% da gleba; 

Ili • Termo de Compromisso de Preservação de Área devidamen 
te locada, firmado pelo empreendedor junto ao órgão esta 
dual competente durante a implantação do empreendimento. 

Subseção li - Nas áreas não efetivamente urbanizadas 

Art. 41 - A autorização para corte, supressão ou exploração de 
vegetação secundária de Mata Adântica, no estágio inicial de 
regeneração, para fins de parcelamento do solo, conjuntos,ha 
bitacionais, condomínios ou similares, em áreas não efetiva 
mente urbanizadas, é de competência do órgão. estadual e se 
dará me(liante o atendimento das seguíntes condicionantes: 

1- Quando em conformidade com o·plano diretor aprovado, con 
forme Art. 182 parágrafo 12 da Constituição Federal e demais 
legislações municipais e ambientais; 

D· Área verde de, no mínimo, 20% da gléba; 
Ili - Não seja abrigo de espécies de flora e fauna silvestres amea 

çadas de extinção, conforme lista oficial atualizada; 
IV - Não exerça função de proteção de mananciais ou de preven 

ção e controle de erosão; 
V· Não ténha excepcional valor paisagístico ou seja considerada 

patrimônio ambiental, declaradas pelo Poder Público; 
VI - 'Não forme corredores entre remanescentes de vegetação 

primária ou em estágio ayançado de regeneração. 

Subseção UI - Dos parcelamentos de solo aprovados antes 
da Lei Federal n2 6766,'79 

Art. 51- Os parcelamentos de solo aprovados antes da Lei Fede 
ral n2 6766(79, não implantados ou parcialmente implanta 
dos, estarão sujeitos ao que estabelece esta Resolução. 

Parágrafo 1" • A anterioridade de execução do parcelamento 
em relação à Lei Federal nº 6766(79, deverá ser comprovada 
pelo empreendedor mediante documento oficial; 

Parágrafo 2" • O órgão estadual competente levará em conta 
quando da análise do pedido de supressão ou emissão do 
Atestado de Regularidade Florestal, as situações efetivamen 
te consolidadas, comprovadas e os reflexos sócio-econôm~ 
cos daí advindos, a fim de adequar o empreendimento à le 
gislação ambiental vigente; 

Parágrafo 3" · Quando tratar-se de parcelamentos de solo 
localízados em Áreas de Proteção de Mananciais da Re 
gião Metropolitana de São Paulo, executando anterior 
mente à edição da Lei Estadual n~ 1172/76, o empreende 
dor deverá submetê-los à análise do órgão estadual com 
petente, visando a indicação das medidas de adaptação 
cabíveis. 

Subseção IV - Da responsabilidade pela manutenção e 
preservação das áreas verdes 

Art. 6" · A partir da data em que as vias, praças, espaços livres e 
as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamen 
tos urbanos passarem a integrar o domínio do Município, 
conforme estabelece o artigo 22 de Lei Federal n2 6766/79, fi. 
ca o Poder Público Municipal responsávei pela manutenção e 
preservação das Áreas verdes. 

S.o Ili • Das edificações ou obnia para fins urbanos, em 
lotes ou terrenos 

Art. -r · A autorização para corte, supressão ou exploração de 
vegetação nativa secundária no estágio inicial de regenera 
ção, em lotes ou terrenos, quando necessárias à edificações 
ou obras para fins urbanosserá de competência do órgão es 
tadual e só serão admitidos quando em conformidade com 
plano diretor aprovado conforme art. ·182 Parágrafo 1º da 
Constituição Federal e/ou demais legislações muniêipais e 
ambientais, e se dará da seguinte forma: 

ai Para lotes ou terrenos maiores que 1.000 m2, a supressão será 
autorizada mediante a averbação. a margem da matrícula do 
imóvel, em Cartório de Registro de Imóveis, de área verde, 
conforme artigo 2º desta Resolução em local a ser submetido 
c1 aprovação do órgão competente nunca inferior a 10% da 
área do lote ou terreno. 

TfflJLO OI • DAS ÁREA$ RURAIS 

Art. IP • A autorização para corte, supressão ou exploração 
de vegetação nativa secundária de Mata Atlântica, no es 
tágio inicial de regeneraçãó será de competência do ór 
gão estadual, e somente será emitida após a averbação 
da Reserva Legal. 

Parágrafo Único • Para a definição e das áreas a serem desti 
nadas à Reserva legal, deverão ser considerados fatores co 
mo: classe de capacidade de uso do solo, função de abrigo 
da flora e fauna silvestres ameaçadas de extinção, vegetação 
que exerça funçãQ de proteção de mananciais, de prevenção 
e controle de processos erosivos ou tenha excepcional valor 
paisagístico. 

TfflJLO N · DAS DISPOSIÇÕES ANAIS 

Art. .91 · É livre o corte ou supressão de vegetação nativa 
secundária em estágio pioneiro de regeneração defini 
do na Resoluçâo Conjunta SMNIBAMA/SP e Resolução 
CC1NAMA nº 01/94. 

Art. 11)11- Estando a área, objeto de pretendida supressão abran 
gida por zoneamentos ambientais ou Áreas de Proteção Am 
biental promovidos pelo Poder Público, serão.ainda obedeci 
das as regulamentações aí dispostas. 

Art. 111 • Os municípios localizados em área de ocorrência de 
Mata Atlântica deverão fomentar em suas áreas urbanas, a 
arborização de ruas e demais logradouros públicos priorita 
riamente com espécies nativas e adequadas à manutenção e 
melhoria da qualidade de vida, visando atingir o estabeleci· 
mento de no mínimo 8m' de área verde por habitante. 

Art. 12" -Anâo observância do disposto nesta Resolução sujei 
tará o infrator à sanções previstas pela Lei Federal n2 ~1, 
Decreto Federal nº 9927 4/90. 

Art. 13' • Esta resolução entrará em vigor na data de sua publi 
cação, revogando-se as disposições em contrário. 

JOSÉ DE ÁVILA AGUIAR COIMBRA 
Secretário Adjunto do MeioAmbiente (em exen:ício} 

JORGE UNHARES FERREIRA JORGE 
S,aperintendente do IBAMA-SP 



, 
Integra 

das.Moções 
Moçlo·â Superi:rltendênda do IJA.MA 

no ~dei do Rio éle Janeiro 

"5$untó: ·Inquérito Civil n• MP-2.165/94, in$1!ra 
do para ~i;fl'ífr· irre~~(fades cometidas na apro 
vação elQ11,ªutom:açãe para funçionameil~ do em 
ptêéndiinento "Marina Porto -ltacuruçf' 

A A!isembléiá 9e,ral d~ .i• Reunião Na,;ional 
da Rede de "QNGs da M;it.i Atlântica. constituída 
,jlór f22 e.ntidade! ambientáJis~ atoa11tes na 
~rtla do DõmíniO da Matá Atlântica. pela ünanl 
midade dos m~'m.bros pr~s.~ntes, · vem manifestar 
s~a· 'pi'.eoí:upaçào qÚantO a demora no àtendf 
méh(ó aos pedidos -de informa~o. forrrtulàdo~ e 
reiterados ·pelç celendo MJhistéFio Pútilicó do 
Est;ad..Q do Rio ~ Janeiro à S~peri~tl;r:i'c:fê~cia !\e. , 
glQnal dessa entidade no Estàdo po ~o ~e Janei 
r'.o, relativas ab lnquêrita C'MI n~-MP•2.165.94, 
instaurado pâ"r\à apurar jtregl.iladdad_e~ t~metldás 
oà ap.rová~o, e/ou autorfaaçâõ para..funçi:ona 
mgnto do !lffipré'e11áirnenro ''Marina Porto.ltacu 
ru~'!, que está devastando "J)erta de 300,QQO nie-. 
tros- quadrãd"o., de ~an~ullzitis .protegldos por 
Lei Fi;id~ral, f'º Município (ie Màng,ar,atiba, RJ. 

-C.ert-é;ls d!i acolhldaque sera -dispensada à 
prese:nte, agu_atda as providê11cias qull, _põt cer 
to, Vos:5a Ex1telê11ci11 d"etennin~r,á ª $yperint~n 
dêÂ:cià :desse 6rgão no Estádp, do Rto de Janeiro, 
no sentido de ,tornar t:élé~ o atendlm.ento. aos 
réqu~ríine11t6s <te infQ"í-mação formulados pela 
J?roçu"ª-dar.ia ,9<1: Jostiça. do ~o d(.i" Rio ltê Ja 
neiro, 'endereçados ªquelà:Sup~1ntendência Ré 
gi«.fnal, com vistas ',10 ~stlar,eciméntp de duvidas 
e slcuaç_ões il!i'l dlscussâo no process'.o h" MP. 
2.1$5/!l>{. 
São:P.auk:l.sala das ~,!Ím l~·de junho de 'r.994 

M~ãQ ao MJriÍ$tr9- da, Marinha 

~u11to, Inquérito Civil nº MP-1165194, instaura 
do para -ãp.Urar i~l~des comeadas li;!, ~rô 
va~o e/ou autemação para furn:ionãmeiito dó em 
preéndimerttQ "Marina Por,to if.acuruçá" 

A ~sembléia Geral da 2ª Réunião Nacional 
dl} Rede'de ONGs da Mat;i Atlântica, con$titufôa 
por f'21 ent!dªl!es ambientalistas atuantes na 
,átea do -Oomlnio da Mata Atlântica, pela, unani 
midade dos membros' presehtés, vem manifestar 
su,vpréo.c::i/.pai;,ª° çiuinto a demora ne atendi 
m.e!itQ aos pedidos de ,irtformàção, fom,ulados e 
re!i:erát/o; pelo celende Ministét[~ Públiço do 
Ê$do do Rio de. Jarrelr.o à,C~pitania -dos Portos, 
no lr\qué,ilo Civil nº MPc2. l-65194, 'insta1.1rado 
pa~. apurar irr-e$Ularidades i:o.metidas na ãpto 
va(ao efotJ a11tori:zação para Í\lndonarnento do. 
emp.teeh-dimento "Nlarina Porte 1tacur-uçá", que 
está"ctevastando cerca de 300,<>00 metros qua 
drados.de manguezais protegido~ per lei Fede 
ral, nó Ml#lit:ípio. de Matrgaratib-a. RJ. 

Cértos da acolhida -que será dlspensada. à 
pre$ehte, aguarda·~ ptovidêocias que, por gir, 
to,,Vossa Excelênéià determinará à -Capit!lriia 
dos Portos do Estado do Rió de [aneíro, no .sen 
tido .rle tornat cêJere o atendimento aos réque 
riff!lltlto~ de- informação formulados pela Procu 
radori;i da justiça do Está do . do Rio d:e Janeiro, 
endereçados àquela Capitania di:is Portes. com 
vi~ ao esclarecimento de dúv.ida$ e . .situações 
em disc1;1ssão.no processo' nº MP-2.,1,65194. 

p ROJETO TURÍSTICO DEGRADA 

CABO BRANCO NA PARAÍBA 

A Associação Paràibana cios Amigos da 
Natureza (APAN) está lutando pela imple 
mentação do Projeto Burle Marx. no Cabo 
Branco, transformando a área em Parque 
Nacional. 

Ponto mais oriental das Américas, o Ca 
bo Branco, na Paraíba, tem sofrido grave de 
gradação devido às obras do Projeto Turísti 
co Costa do Sol,' do Governo do •Estado da 
Paraíba, 

Esta é uma área muito importante, for 
mação do grupo Barreiras, onde está Instala 
da uma mata de restinga, um dos poucos 
resquícios desse 
ecossistema no Es 
tado. Rios, lagoas, 
manguezaís e du - 
nas fazem parte 
deste conjunto, 
que já está bastante 
desmatado. 
Atualmente, o 
Projeto Costa do 
Sol está embar 
gado pelo Ibama 
por desmata 
mentos trregula- 

resdenuncíados pela APAN. 
Burle Marx, em 1981,' elaborou um pro 

jeto de transformaçâo da área em Parque Na 
cional, com preservação dos ecossistemas e 
usufruto da comunidade (paraibana e turis 
tas), com um total de 360 hectares. Este pro 
jeto continua engavetado, sem nenhuma 
ação que leve à-sua implantação. 

A APAN está mobilizando a população 
através de um abaixo-assinado e atos públí 
cos para que o Governo da Paraíba assuma o 
projeto que, em homenagem ao grande ar 
quiteto recém falecido, se chamará Parque 
Nacional Burle Marx. 

.Foi aprovada moção de a.poro à APAN na luta 
pela implementação do Pro~to. 

Integra 
d,aMocão . . , 

Moçãs, de àpolo f!. APAN • A$$C)ciaçãq 
Par;ibanil dos Amigos d~ Natureza, 

oi s.ua luta pelà Jmplementa~o do Projêto 
dQ"Parque Nacional Burle Marx 

A As,sembléia Naélo"'nal da 2ª Reunião 
Nidonal da Rede de ONGs da MataA 
tl.ântila. çônstituíãa por 1.22 entldacies 
aml?Í~n,::ilist.d atuantes na ãniil, do Domí 
nio da Mata Atlântica, pela unammtdade 
dds: membros presentes. tendo em vista a 
[nquesttonâvel ·l'reéessidade de preserva 
ão da Mata Atlãntfoa e-ecosslstemas as- 
sociados, e .estando em andamento na Pa 
ratba um veloz processe de degradação 
da. falésia do Cabo. Srànce, área de restin- 

, ga, através de desmàtamentos irregulares 
para instàJaçã9. de um projeto tur.ístíco do 
G;>v.efno do Estado, atualmente embarga 
do pelo l:SAMA; comp também pela po 
pulação àc:ljacer:ite, apoia o movlrnenec 
a.rpbientalista local, representa-do pela 
APAN ~ A,sociaçã:oº'Parail?ana dos Ami 
gos da' Natur~a. na sua luta pela itnpie~ 
m!:!n'taçãº do projeto Parque Nacional 
Burle. Marx. erri homenagem a "este palsa- 

• g1sb, autor do Prpjeto em questão. 
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QUER 

IMPLANTAÇAO 

DE PARQUE 

A Secretaria de Entidades Ambientalis 
tas do Nordeste (SEAN), trouxe para a Reu 
nião Nacional da Rede sua preocupação com 
o Parque da Chapada Diamantina, a maior 
reserva de Mata Atlântica no interior da Ba 
hia, com 150 mil hectares. 

As queimadas Já consumiram 35% da 
área do parque, que ainda não está sequer 
Implantado. A solicitação da SEAN é para 
que as ONGs façam pressão para a sua Im 
plantação imediata. 



MEGAPROJETO PODE COMPROMETER 

LITORAL DE .PERNAMBUCO 
O "Projeto Costa Dourada" do Go 

verno F'ede.r al , incorporado .pelo es 
tado de Pernambuco, se propõe a es 
truturar 8.8_08 hectares rru.m dos 
mais belos e preservados magueãats 
do sul do Estado para implantar um 
megaprojeto turístico, verdadeiro 
"encrave" onde seriam alocados 
14.500 unidades hoteleiras (UH) - 
hoje o estado conta com um total de 
10.000 UH -, com .recursos públicos 
da ordem de 1 70 milhões de dólares. 

Segundo a Associação Pernambu 
cana .d e Defesa da Natureza (AS 
PAN), que fez a denúncia durante a 
Reunião Nacional da Rede, um estu 
do realizado pela SEPLAN -PR (Presi 
dência da República) em 1994 de 
mon.str'ou a viabilidade de se proce 
der o saneamento bás í co de toda a 
zona da mata pernambucana corn re 
cursos de 200 milhões de dólares. 

Enquanto isso, "O Costa Doura 
da" propõe a destruição de urna área 
de Mata Atlântica (próxima à. ponte 
do rio Ar íqutridá.l , pr evê a destruição 
de quase 100 heêtares de manguezal 
e a utilização turística desse man 
gue, tnvtabí ltaando a permanência e 
a atividade das colônias de pescado 
res ali exís tentes , e que o EIA/RIMA 
se esqueceu de identificar. 

Os dois m u n í c-í p í o s da área 
abrangida po s su e m, juntos, 63.000 
habitantes, mas o projeto indica que 
serão .criados 14.500 empregos dire 
tos e 43.500 indiretos (que juntos 
somam 58.000) e o governo apregoa 
que serão 60.000 empregos gerados 
na área (lmagtn.e toda a população 
dos dois municípios empregada, in 
clusive bebês, crianças, velhos etc.). 
Só não divulgam, segundo a ASPAN, 
que serão atraídos para o local 177 
mil pessoas. 

Dentro 'd e s t e encrave proposto 
pelo governo de Pernambuco existe o 
chamado Parque dos Coqueirais, que 
foi elogiado pela equipe que elabo 
rou o EIA/RIMA durante a 1ª Au 
d.iê n.c í a Pública do empreendimento 
(solicitada pela ASPAN). O projeto do 
parque diz o seguinte: "O Parque Pú 
blico dos Coqueiros deverá ser edtfr 
cado na orla marítima, ... seu objetivo 
principal é o de se separar a vizi 
nhança mais urbana. da Barra de Si 
rinhaém da zona tipicamente turísti 
ca e de lazer de Guaiamum. " Na 
opinião de Sllvia Alcântara Pí cch ío 
nl, da ASPA.N, "é incrível que um go 
verno brasileiro e nordestino apre 
goe a política do apartheid em pleno 

século XX e ainda seja elogiado". 
A segunda Audiên_cla Pública 

aconteceu dia 1 7 de julho e diversas 
entidades reivindicaram urna tercei 
ra Audiência para se discutir, inclu 
sive, a proposta de políticas de tu 
rismo para o Estado. As entidades 
aguardam, agora, o posicionamento 
do órgão ambiental do Estado. 

Outra preocupação da ASPAN é 
em relação à Implantação do grupo 

Hotéis Caesar Park na pr a.ía de Sua 
pe, destruindo mais de 30 hectares 
de marrguezal. Além disso, reivindi 
cam que a Prefeitura da Cidade de 
Recife assine a Área de Relevante ln· 
teresse Ecológieo do Engenho Uchôa, 
preservando 198 hectares de um 
ecossistema r tco em mangues, r es 
tí n g a e Mata Atlântica, dentro de 
uma ctdade tâo carente de área ver 
de como é Recife. 

._.i{J{'.f}'-:Ê_.t..Ííí:it R2.A.:Õ:ê>'-)~Â.'.:;'2~ 
f ]t}',~!~N'cl:Ã.~t.N:Ãê~'.êNWL. 

Aproyâcfa FOt>çâQ ao ,Go-verne,dê, Pernambuco. sobre projeto 

G~eiar Park. 

A_prbvàdàmoção à Prefeitura p.e Reci(e, sobre Mata ·Clo 

Engenh~ ldêhõa. 

'# - 

l··ntêgra do.s Mo,ões 

Mdção~à Prêfeitura d~ 'Retife, Pem~m.bueo Moção âo Govemo «k> Estado de Pernambuco 
~PemambucanadeConfrole~Póluição 
~da-MniistraçãodasRearso,sHüict,s 
ProaradôriaciaRepiilicado Estadi;,de,~ 

A,ssunt1:1: Mata· d0 ·EfJg.enho lkhôa 

A Assembléi,i. Geral êa 2ª Reunião Na 
C:fénaJ da 'Re·de dx ON'Gs da Mata- At1ânti 
ea, co.rist/tuída por 122 entidades ambien- 
, .,; !!li 

talístas atuantes- na área do l:io:míniQ da 
M~tã~:ti..t-lãntica, pela ~nanimüfade dos 
membr'i!>i; pre.sentes-, c.Qhsíde.rando a irn 
P€1i"tância: .da presertaçãd de todos os "r-e 
rtráh~scerit~s de Mata Atlãntica ê ecós~s 
ternas ~ssó.êiados, e a tramitação ,de de 
cr,to rtessa précféitura que díspõa '"'$obre a 
tr~mformação da Mata do Engenhó IJ.chêia 
é'm A.RI.E.,- Área dê Relevante ln1;eresse 
Eé;<:>Í'Qgitp, soíícíea a imedlata, assina-tur.i dó 
refe.ridb decr~tà. 

Assunto: Projeto Caesa-r Park 

A /1.ssembléfa Geral da 2ª,Reunião N<!- 
c(ortai da Rede de ONGs da Mata 'Âtlântica, 
consutulda por 122 entidades amlliéntalistas 
atQantes na área do Domlnío da M?ta Atlân 
lica, pela unanimidade dos mel'hbros presen 
tes, vem de público manifestar seu repúdio 
ao projeto localfzado~em ~a tombada pelo 
Patrimônio Hístórieõ fstadual, chamados de 
Cabo de Santo Age>stiliho e "raia de Suape: 
neste estado de P~n'iaml:l'uco. Preocupa-no; 
o desrespeito à legi$1a4'.â:o vig~nte qye prote 
ge estas áreas 1tc.imbadas bem como a área 
de rnanguezaí que seyâ dizimada pelo Projet6 
Caesar Park, 
Sãci Paulo, sala das seções, em 18 de junl,o:, 
de f994. 

Sãe Paulb, sala. das seções, em 19 de Ji:tnho. 
de f994 
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Caso Veracruz é exemplo de atuação 

Aatuação da Rede de ONGs da Ma 
ta Atlântica no caso do projeto de 
celulose da Veracruz Florestal, do 
Grupo Odebrecht, foi tema da me 
sa redonda ocorrida no dia 1 7 de 

junho, à noite. Participaram da mesa repre 
sentantes das enti~ades que atuaram direta 
mente nesta artículàçáo: José Augusto Pá- 
. dua, da Greenpeace. Renato Cunha, do Gru - 
po Ambientalista da Bahia (Gambá), José Au 
gusto de Castro Tosato, do Centro de Estudos 
e Pesquisa para Desenvolvimento do Extremo 
Sul da Bahia (Cepedes), e João Paulo Capo 
bíanco, da Fundação SOS Mata Atlántíca. Es 
tas entidades fizeram juntas a denúncia e, · 
através da Rede, muitas outras entidades 
acabaram se manifestando e forçaram o go 
verno federal a embargar as obras da Vera 
cruz até que seja apresentado o EIA/RIMA do 
projeto. Ó caso foi um exemplo de integração 
do trabalho de entidades locais e nacionais e 
pode balizar a atuação em outras denúncias 
de devas,tacj;ão ambiental. 

A discussão das estratégias de atuação da 
Rede ficou prejudicada pela presença de um 
representante da empresa. Anders Olof Toste 
rud, gerente de meio ambiente. Houve maní 
féstações solicitando que a reunião fosse fe 
chada ao público, mas como o programa do· 
€Vento dizia que era aberto, não. houve como 
interferir. O representante da .empresa, que 
alega estar tendo prejuízos e culpa os am 
bientalistas pela pobreza da região, disse du- 

rante o encontro que não entraria na discus 
são "se a Veracruz desmatou ou não. Com 
esse episódio a Veracruz ganhou uma péssi 
ma imagem e perdeu dinheiro, mas os des 
matamente na região continuam· da mesma 
forma". 

Segundo ele, a política da fmpresa agora 
é criar um instituto ambiental para cuidar de 
sua reserva e convidar ambientalistas para 
geri-lo. Ao mesmo tem~o defendeu o em 
preendimento como solução para a· miséria 
da região. 

Leandro Lamas Valarellí, da Fase, argu 
mentou que a posição das entidades da Rede 
sempre foi o discurso da legalídade e que isto 
foi fundamental "contra uma empresa que 
sempre desprezou isso". Para Valarelli, "a Re 
de tem que discutir não somente a preserva 
ção da área, mas se o nível dos impactos ge 
rados são válidos e se este é o modelo de de 
senvolvimento para a região. Para Pádua, da 
Greenpeace, não dá para julgar a Veracruz 
com base só em sua postura .recente, mas de 
ve-se considerar a que grupo pertence. "Se 
não houvesse o conflito com os ambientalis 
tas, a empresa não conservaria a fazenda 
Americana como um todo", avalia. 

Entidades debateram 

erros e acertos 

da articulação 
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no caso Veracruz 
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JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO TOSATÓ 
No aii'O. passado.a Vêfaémz'fol ·dérlUJlclaqa .por desma 

tamento n~gal e por Iniciar seu 'W-ºJeto Séllí ·oi Eslud6's -de 
hn):>açto AI!ibíen1ál. o désni"atam@te foi fi/Í)'Íàao e"copfu:, 
mádp pelo chefe do escrJtótlo :ao ,.ló'átna de "Fôtto Stguro e 
~lo )?ttJSfdente.dà éãmai,a llâ cêidâde. A den~cla foi élléa~ 
Ililiih~iila atra~éÍl dci um ví/ieo r~~ag_o ilQ.local pdo Gretifl 
peaee, a l)Mido â~ enttdadé$ l~. Entre li,$ entidades en 
volvidas eltavam Cepedes, ta$e, Gréenpeace, S.OS,Ma,tá 
'A.tlân:tlea, l:I~bá. · 111 - 

õ ,miJ11s.tto êfo Me16 Ambiente mandou parar o proje.fo 
atê que fossem apuradas as âeli~clas através. de- uma vis 
tpila; no lo®.--0 Centto deReêl,l:rsC!s Ambfontafs,.que ê O fü. 
gi'!o ambfilritsi! '&ô -Govem,o d;tBahla, e â súpeMtenttfncta 
QO Íbai:na no Est;;i.cló vierà:itt à r,êgiâo, fizeram uma vistoria 

'-·:e nouru~ír'fun pe la'·iinp·r®éiiêntia da denúncia. 
' . . . ..• ' 

~ir.o }léreêbeu que essa V!St'oria era falh;;t"e: qu:aiido 
veio à Eunáp_olls, Junte com amlitent:alÍslàs e pl)líticos, deter 
lljjnou outra visto~, JRª6 cem tépnlÇ()& do lbmna de l:foasília 
e tom :a presença tlÊ .arnbJentaltstas. E~ nova vts'torlà lo11- 
cluiu que realmetrte houve ôeiiína'tamento. a.empre~ª feii 
tuultl'lcfu. e o Mmtstro deu prazo :para a Vetacruz ~pr!!"sentar 
~tu,~os ti.e 1mpaiào ~biéWtãI, reci.t~tar- as áti"ás 9u~ foram 
i.tlesniàfã:das e r~sitltar aii.gl~bas dç M1,1.taAtlântiêa, jã que 
ootertoOWtnte âteâs pro1blâa$ pàra.de&tííate.estavam destina 
~aJânnrià d<ítratqr, moto-serra e correntâo. 

f. elah1;1ração dos Éstudos de Impaéto Ambiêntal e seu 
xespectivo Relal-Orio de Impacto Ani.bientaj {E!A/RI:-MkÍ s.ão 
exfgi~os pe'fa. 'f5oqstltul~@,fêderal no ~u Affígo 225., pela 
GQnstitti.1~0 Éstadüal, Artigo 214, ~m.: mais detãlh(s pela 
Res9l!!Sâº o:_o. 00.J, de 23/0.1/]6 do Conselho Naclonál do 
M~ld An:iblente e pelo .Dectefo n2 76l)t9a dâ Mata.Atlântica, 

A·éJd~êlà, d~sses Mhitlos se faz 'õbr-Jgatôrl? para to 
das '!Í:tll1:d'a'dês ,füit'encl;l]rqenl:e causaãoras de c!àl).os ao 
ine)Õ ambíente, q,Úe é_P C'aBQ de,Pàildes plantíos élé eutçl]}p• 
to e de fâbtJ.cas de c.elül.Qse,A i;êi define cl,ir(IW.ente ·a,obri 
,g\lÕ_neâadê de apresentaçâo de E·IA/RIMA para projetos • ..-.1 agropeeuáríos que cQnteH;lpleni áreas acímazíe LÕOO heeta 
t-es ài:r 50 alqu:e1tô11s dç, terra, A Veraonl:z préten."de plantar 
se mO ·file.tares ou 4 ii1l1 alqueitõê~. · 

Os $studos de Impaeto .Amti1i1:i.tw exigem profISsiónats 
al'tawente .é,spooial&ãdos, p-esqulsà:s ctétalhad;;i,s, Ievanta 
eato de ~po. e .mdícam as ·medldi$ que deverão ser to 

i:padas-pàr-à. gue 0s ,projetos não prejud}qiíem a· meíe àm 
btentlê prhfcyláÚnéµte"a pop\llaÇâP4l1J.e"Será afetada. 

Af} medi.lia$. apontadas pélo ÉL\/,RIW, .il).dicam -também 
.eoino à'éi'fê.Íl.dar"i'.'dá melhor forma posSÍ'Cfíil;a't-é_gl.áõ'e:a pÕpu 
Ia.ç:ão reaj,den{ê no 'local do profeta. Es,sés est;údos Slgnifl· 
@n.j;ata nós uma·g'tll'antlà de que a Vet'àc~-não nos ttà 
rá. pro~'kmas,_ (IJ!l's .o êomprepilsso de que ajudará a solti. 
-éié.i!âr ~s dos nesses graves ,problemas. 

A""tíJulo de ·glú"antir o eu.mprlIIiento ~ Ieís e com 
,p.ei)nden"'d.o a lmpor~cia da .eJ-abõraçã_o dos Estudos de 
lmpaotõ Ambiental, a P-tocura<;loria da Repüblica_ encamt 
l'\h"!lu à .Jttstçà :FedehJ um p~"dido de,eµibargó fparãll~ação) 
-da V~açrtrz .até que fós$el1l. cooeluidós esses est.udó.s. ';<\. 
P.roJ,:tlFadÕrla.percéb'éu que o meio .mlbi.ente. no.~emo sul 
dá B~ estasa correndo pertg,re. poocÍpalmente, perce 
beu que a· populagão da: r<l'gião eema ríscos caso .o projeto 
fosse tooadc.sem a elal;>praç;'i.e clesles estudos. A juíza Fede 
ral. <ià Vàra Úruca de Ilhéus aeatoa Q péd.Ul,o de embarg9. 

Os •iental1sta§,,•menibros de Vâi:lãs Organiza.çfü:s··Não Oover 
~entajs fQNQ:sJ espàlhç1à'as ,por todo o país·- pará quem o ser hu 
hiabó e.sM enfp_run~f lu~ - S6!íl,pr"e es'tiverampteocüpatws com 
{>roJetos ,if~.euéalipto/çcl~lose i,Õrgue· ejcts~ projetos ~eMiantes no 
E~hify Santo (ÁJ;~ctqz Ccll!lóseJ e na I.(lgião de. Té!R'efra de Freítas (Ba 
hla: Sul Celulooe em MUGilt!J {}S quaiii parecem ter causado maís proble- 
mas ào-queJ>OIUÇQés,i, _ " 

D.este,elltâo'leu-se Ufilâ,glliirta de llininlU"eS entre a Véíãcruz é•íl' 
Prócu:rai:!oda da Repúb:llci;i, · Oµ seJa, õs advegac(õs ela empresa de, 
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8émbãt"gª-WU!I a obra Junfo ao Tribunal. Reglc:inal Feãem] e és Proeu, 
rà'dores çonsegmam embargar novamente, Atê que se.g:1 mais altenia 
'tfvâs o Governo do·~tado; através do Centrd,àe Recursos Ambi"él;ltai& 
fCRAI, em defesa da Verâcruz, entrou na .Iusüça pelo ·clesembar.go, O 
juiz aeatou provísoríamente, mas eJn. seguida, ,aê saber que. já havia 
uma Ação CiVU Pública eni- andamento, o que não fora comunicad~ 
no processe impeli-ii'do pelé ÔAA, sentíu que hávlã sido levado à err6 
tl·VÇ)ltoU atrás mantentio )iO\làmedte' O embáJ:go. 

EIMIUMA SOB· PRESSÃO . Sem mais opções, á V'er-ácril2 se viu 
obngada a cwnpilt a lei e contratéu uma grande empresa especiali 
zada para elaborar os "Eâfudõs de Impacto Ambiental. ,.Esse ttàôalho 
serã concluíc;Jp no finª1 deste ano. 

As ÓNQs. o lhama e o próprio ministi;o dú"Melo Ambiente já há 
Vlaní"solicltado a execução do, .EIA/.RIMA em jwho do àuo passaêo, 
coníorme tfiãnda a lei. Por tetmosta, por estar acostmnada â ptivilé• 
gi.is ou por outros, motíves inüôtnpreensíveís, a ·dttebredit/Vetaúrilz 
só resolveu ertc0~enàar Q EIA:/RlMA agora; em meados de t9a•is Se 
tivesiem atendidõ às: solicltaç&;s anteríores, os Estü'doo já: estàrfám 
prontos. as audiências públicas; (olírlgá:tórlas) Jâ realizadas- e umà'.au- 
va )ia,ença Jã coneedída. ·sem novos .rtseos de embargo, 

' ,_,., . 
,A, empresa 'ãlegava: então que rétla um estudo de l!n~acto· am- 

hientàl é que o 'fizera conforme as tletermm.açiies d& CR'A. Ocor.re 
que aos olhos de qualquer aaalísta minimamente 'tredeflc4ado; es! 
ses estudos eram superfícíaís, não atend.ram às especificações de lei 
,e não tratavam do projeto da fábrica de celuldse. Não er:a•efetiva 
níente um EIA,/RIMA. Nesse caso a culpa t}ã@ é sõ da empresa.rnas 
também do bRA · 

Até outubro do ano passado, para a VetaérU,Z, o- meio arnliierue 
estava em segundo plano. As den\1nplas publtcadas na ímprensã dé 
todo o país é até na Europa fizeram com que a 'émpresa-mudasse ~u 
diSQUI~o"e até foram tomadas algumas medidas praticas que- procura 
vaní corrigir seus erros anteriores, ~o,a:trataram "etilabórndores" ca 
pazes de um melhor ·diálogo coma sociedade e prinçipahnente.c:om as 
QNGs. Organtsaram lua gerência de meio a!llblente; paS.$arãm"à va 
lórízar a Fazenda Atnertcarla (6 mil hectares ãe mata nativa). que .igo 
ra 6 chamada de Res..erva Veracruz, protestam contrà d desmatamen 
to na região e a:t~ ..vascunh,am um gll,Ilde projeto de reçol'nposlçâo de 
Mata Atlântica na região. Com Isso. estão abrindo Mpçtço para tentar 
mudar suá ·imagem nêgatlva adqutrfda quando tlesmataram gtandes 
áreas de M.ata Atlântica. 

USANDO A SOCIEl>ADE · A empresã passou ,a dialogar COl1l, a 
l;Tocuradotià à.a Repübllca no- sendldo de vi,wflizar lll1), aoordõ op.de 
-ela pudesse realizar os tratos culturais -em -suas piafltçlçôes e execu 
tar novos plantios e-i:n árêsls de pasfo, onde ~o h~Ja polêmica quàhto 
ao l:ipo de cobertura vegetal até, que seja oona)Jlfdo. o EI;A/RÍMA e 
'Seus desdolmiinentos. 

A. e!)lpresa novamente se ditlgiu à sogeda<;le de Eunápolls e re 
gião para que es~ pre-ss10Úé os ótgãos públicos a -fim de flexibilizar a 
Úíi-. Isfü ê, pa.Fa que haja o relaxamimto da Resôlução do Con~lho Na 
cionàLdo Me'io Ambiente, do Decreto 750•e das próprias Cónstitui· 
ç~s Els(ad.ual e Federal. Usam dos àpelos ,IíJais fortes, quando amea 
çam deixar E'1li1ápólfs. permanecendo por aqui "a fome, a mlSétia e o 
deséltJptego·. 

Estimulam a, so~iedàdé a marginalizar as ONGs, procur®d0 
atln82"· seus merobroS', cujas ações se limitam a estud~ !!,,informar 
os fllipaotos do prpjeto, 1P-fnimJzar os efeitos negativos. tomàl' a de 
bat.e aeessível a tódos, contribuir pela melhoria da qllajldade de vi 
da. Te'nÍ'am culpar !IS ONGs e os ambientalistas porque não acei 
tam críticas. Só tn{ortnq1I1 o que lhes é conveniente. Poucas pessoas 
-sabem, por exemplo; que, embora tenbàm prometido. será dil).cíU 
mo !Ifstiüar a fábfica de celulose em EunãpoUs, Màfs ~rovável será 
'emJtapébJ.. 

Não são os àmbientalistas culpado11 pelas dttlculdades que a em- 
, ·preS!l enfrenta .hoje, mas ela prôpria. Se ;no· tníeio do proJetQ tivessem 
tun,cõrpo jurídico e uma diregw expedente, não e,utartam em contra 
tar a elaboração de um EIA/RIMA eompl,eto e eficiente. Saberiâm CO· 
mo "usar" â Mata Atlântica, cóino dlãJngar com os mais, diversos se1o 
rç& ·da sodedade, 11egoclando o pt-óJeto sem traumas; oferec-entlo as 
melhdt,e:;i contràparfldas, 
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A ação deseavoívtdà peras ONG~'á par,Ut da 
<ienúncia do desnmta'i:nento que estava oc"'arr~go 
!lQ sul da Bahia. em função 'ô.é projeto florestal da 
Veracruz, mostra ímportaatés questões na lutá 
anibierttalfsta: 

1.2 - "Ã '&enúncia feita contra uma .empresa com 
fürÍ:fsstino poder -econômícn e político na Bahia e no 
'Brasil - a Veracruz peftem:ie ao·Grupo ôilêbrecht - e 
qu~,-1sa de todos as artifíclos_j)ara-fü:sc!!l'aõtêtlzat a 
denúneíá e manter uma, 1magem -de preservadora do 
eío ª1hbienté. Sabe-se g;u_e ,etnpr~á,s' como esta: 

usam o seu ptesUgio para coris'egutr ünplant~ Uin 
:prójeto sem subítieter a wna,discu:s.são pública, m- 
1luencfã:ndi> os ót•gãos ·públicos nos processos- deeí- 
óp.ps, não respeitando a legislação Vigente e pres 
sionanão -à Jusftça para reverter o proeesse. 

Mesmorassím; o proJeto •está com processs na 
just:1._çà embaegãdo e, para sua contiauídade, a Vera 
cruz precisa reformular o empreendímento e se en 
quá:di"àr nli lei. elaborando 'o EIA/RIMA para análi 
se, discussão e apreciação por parte dos ConseJbos 
de Me1o lfutbiente, da Justiça. e da comunidade J,nte 
ressada e atingida. 

22 - A-ação artíoalada das- ONG's, tendo em vtstã 
a magnitude .de projeto 'e dos ínteressea loç_als, te· 
gi.õnals,,, naoíoaaís -e internacionais envç,lvides. 

A Rede de ôN!'Js da ,!\1a~ Atlfuttlca functQna co 
mo Iactlttaâora, mobillza:d<lira e ·dlvulgadora: das 
ações desenvolvidas, propícíandó que toda.a 'luta te- 

riha ampla repercussão, 
As ONGs de ça:ráter nacional, Qreenpea'ée e SOS' 

Matç1,A:tl1httlca, após !Jlfciarem. o processo âé 'lle 
nüncía e da representaçáo ao MínistériÓ P\'iblicn, 
conseguiram_ contato. díreto eolb ,..Q Mitlistétlo de. 
Meio Al;nbiente, que teve papel wxpo~te no caso. 
Jévando inclúsive o próptio Minfs.tto a EuníT!PQli$ pa 
ra, pessoalmente, embargar o projeto. 

Pi.s ONGs regionais ().U é~adµais, a, exemplo'do 
Gambá e do Permen, que deram a repercussãn em 
~Vél estadual, prnSsioruíndG o 'órgão a'1D.bién'tál do 
estado >- CRA- e o''ibamatl;!A. além. da repreaen 
ta~o ·~ dá Proouradería âa Refúblufa1 pàfa umà 
ação eletiva que Viesse realmenrê atender ao fífte 
ré!í$ê_públic(l e nãê aJ)t:nas- do empresãdó. 

Fmalmente, as ONôs locais·, ~orno o (:!epede.s, 
CDO'f{. Terra Vtva. ASCAE é o MoV@epto de Defesa 
de t>ortoSegurõ. que Vivenciando o <Ua a clia da lu 
ta, enfrentàfitio as pessoas e os làteJ:.esses polítléos 
e econômicos lecaís, que tentam çlizer, Junto com os 
àir.etores dª- empresa, que o .Ptj)Jeta si;lr~ à salvação 
do F;m-émo ~ul. <m:'é levarià ríqueaa e emprego para 
~es de pessoas. 

É bem dizer qae nossa ação não se-)tê$.w:ne à 
deQ;úncta, nem ser apenas contra o projeto. Mô;'li; 
também esclarecer quais ostaterêsses qu_ef'estão em 
jtrgt> e mostrar nossas propostas de um desen:vQ!,v:t 
mente -ambíental so'e!alnumte sustentá've~para o Ex:· 
tremo Sul da l3a,bia . 

• Tratar a q\l(!Sti\o da Vetacruz como uro todo, envolvendo todo ó éXtreRIO sul da Bahia. 
• A Rede adotará urna postura pata <111rolilema do eucalipto/celulose em todo o domínio da Mata 

At\fultlca. Um gr<íPo de trabalho para pn:,po• 0 desenvolv!rAento deata postura foi formado c-ófllO 

Gambá, Greenpettce, Ecófond e Cepetles. • A Reli• procura'? ter uma equipe técnica para embas:1r posiclOllamehtos. 
•· O grupo dé trabalho instituído poderà tambern dlª'°utir as alternativ.lS (agrQSSÍlviciJltura). Veicular 

estas jnforrnações nos boletins e •orna'rs. - • A ,::ede acoíilpanhatá as aç.ões juridi<:35. f,,s ONGS da Matã Adàn~ el\tendell'I que não deva ser 
{eito qua\qUl!r e'ntendtmentO com a empresa antes de ser discutido e .,,,.11340 resultadó do 

E\AJR\MA. • Setá compostt> úm banco de dad<l& que passa ficar'à disposiçllo das ON~ e movlmentbs sociáis-. 
; eomo uma w1emação géral para a coordenação e a ONG sede, llcou a resp()nS'abilidade que 

11<>s bok,tins.s~ informado quato 'material ·que·• Rede tem n1Cebido sobre os diversos ol;SUntcS· 
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ra cuídar da regulamentação e acompanhar os resultados" 
práticos da aplicação do Decreto. 

Até o momento já foram publicadas as regulamenta 
ções dos estágios de sucessão (artigo 6º) para os estados 
de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e 
Bahia. Em São Paulo, já foi aprovada também a regula 
mentação do artigo 4º, que dispõe sobre o corte, a explora 
ção e a supressão de vegetação secundária no estágio ini 
cial de regeneração. 

Já está aprovado também, embora ainda não tenha si 
do publicado no Diário Oficial da União, o glossário sobre 
os termos usados no Decreto. Na última reunião da Câma 
ra Técnica, realizada em meados de julho, foi aprovada a 
regulamentação para o estado de Pernambuco (que agora 
depende da aprovação do Conama) e a do Espírito Santo 
foi apresentada, mas está sujeita a alterações. Outra dis 
cussão da reunião foi sobre os corredores dé fauna. Sobre 
esse assunto, Renato Cunha, do Grupo Ambíentalísta da 
Bahia, que está na Câmara Técnica e é da coordenação da 
Rede, adverte que o documento necessita de várias modifi 
cações e que a Rede deve se pronunciar sobre isso. 

Publicamos nesta edição um encarte sobre o Decreto 
750/93, que inclUi o texto do Decreto, a Regulamentação 
do Ar4go 6º, além das regulamentações por estado que já 
foram publicadas no Diário Oficial (São Paulo, Paraná, Rio 
de Janeiro, Santa Cãtarina e Bahia),além da regulamenta 
ção do artigo 42 do Estado de São Paulo. Este último pode 
até servir de base para outros estados. Este encarte deve 
ser guardado, pois publicaremos todas as regulamenta 
ções, conforme séjam aprovadas. 

primeiro assunto a ser discutido pelas óNGs presentes à 
Reunião Nacional no dia 18 foi o Decreto 750/93. João 
Paulo Capobianco, da SOS Mata Atlântica, fez um históri 
co do processo de aprovação e regulamentação doDecseto, 
que regula a utilização da Mata Atlântica, assim como o 
papel da Rede neste contexto. Além disso, Capobianco 

. alertou às ONGs que o Decreto traz muitos ganchos que 
devem ser utilizados para fundamentar denúncias de de 
vastação na área de domínio deste ecossistema. A partir 
desta legislação podem ser enviadas várias representações 
a órgãos como CREA ou Ministério Público. 

Ricardo Braga, da Sociedade Nordestina de Ecologia, 
pediu que as ONGs tentassem influir para que a regula 
mentaçáo em seus estados fosse agilizada, "pois foi baixís 
simo o nível de otimização dos trabalhes nas 13 reuniões 
da-Câmara Técnica que aconteceram até o momento". 

PRIORIDADE DA REDE 

Já ao início de suas atividades, a Rede considerou de 
máxima importância o acompanhamento desse decreto, . e 
consegtu romper as resistências internas do Governo Fede 
ral, neutralizando as pressões de setores empresariais e 
seus representantes no Congresso Nacional, obtendo a as 
sinatura do Decreto 750, em 10 de fevereiro de 1993. 

Logo em seguida, para evitar que a demora na regula 
meritaçâo viesse a prejudicar sua aplicação, desmoralizan 
do o novo dispositivo legal, a Rede conquistou outro impor 
tante avanço: a criação de uma Câmara Téeníca Temporá 
ria do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), pa- 
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fil' A llede deverá ypltár a participar ele iodas às re.uniões que trat.arêm dE!ste as-sunto. 



Moradores 

em Unidades 

de Conservacão , 

estão entre 

os prioridades 

da Rede 

• Aprov-ada mQçãtl p~ra s-elidtar ao Ministério do Meiô 

Ah'l\)ient,e (tSAMA) e da justiÇá 1FUNAI), a tria~ão <:te urna 

,01r.lissão para dí§c.utfr a situação do Parque do Superagui. 

•1Aprovada moção·sobre as Unic;lades·de'':conservação no ·Estado 

de':Sã:o Paulo. 
·• A Rede dev~rã. éirculat, nos próximos jornais, os textos que 

cthegareM ·sabre este ass.ttntó, para fomentara dis!êUSSãó, .que 

deverá ser aprofundada na próxima reunião nacional da Recie. 

mesa redonda sobre Unidades de Conservação e 
Populações Tradicionais, realizada no final da 
manhã do dia 18 de junho, foi prejudicada pela 
falta de tempo. Mesmo assim, ficou clara a preo 
cupaçào das entidades presentes à 2ª Reunião 
Nacional sobre este tema, que durante a assem 
bléia foi escolhido como uma das prioridades na 
tuação da Rede. Adriana Matoso, do Instituto 
Paulo, foi uma das convidadas e apresentou os 

resultados do workshop sobre Populações e Parques promovido 
pelo Instituto, que aconteceu em São Paulo no mês março de 94. 
Além disso, vários caso_s especííícos de7conllitos nessa área foram 
abordados, como os moradores da Jutéia, em São Paulo, do Par 
que da Chapada Diamantina, na Bahia, e: o recente conflito no 
Parque Superaguí, rio Paraná, com índios guarani. 

Uma das principais reivindicações das entidades que traba 
lham diretamente com populações tradicionais, como o Programa 
da Terra (Proter}, é que as comunidades participem de todo o 
processo de criação e implantação das unidades de conservação. 

RECOMENDAÇÕES 

Embora não exista unanimidade nestaárea, algumas das re 
comendações do workshop sobre Populações é Parques podem 
ser de extrema utilidade para uma melhor atuação nessa área. 
Entre elas destacam-se: 

- Criar e implementar instrumentes eficazes que garantam a 
partíeípaçâo ativa da sociedade em geral e, em particular, das 
comunidades tradicionais, na criação, manejo e proteção das 
unidades de conservação. 

- Assegurar que, no .processo de discussão e implementação do 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUCJ, haja 
efetiva partícípaçâõ da sociedade na defíníçâo dos conceitos, li 
mites e categorias de manejo das unidades de eonservaçâo, 

~ Integrar as unidades de conservação em seus contextos regio 
nais, transformando-as em elementos de desenvolvimento lo 
cal, onde as populações tradicionais residentes participem dos 
processos de gestão. 

- Implantar, efetivamente, zonas tampão nas áreas de entorno 
das Unidades de Conservação, regulamentando seu uso e ocu 
pação. 

- Desenvolver, a curto prazo, no âmbito do referido programa, a 
conceituação sobre populações tradicionais e não tradicionais, 
partindo dos seguintes referenciais Já discutidos: vinculação 
histórica com a área, modo de vida baseado no uso sustentá 
vel dos recursos, _laços de parentesco e relações próprias; en 
tre outros. 

- Fomentar o resgate, recuperação e catalogação do conheci· 
mento e técnicas de manejo das populações indígenas e tra 
dicionais, que possam contribuir para a gestão da zona de 
Uso Tradicional ou Antropológica Cultural nas Unidades de 
Conservação. 

- Promover_ e apoiar o desenvo1vimento de atividades econômi 
cas sustentáveis definidas conjuntamente pelas comunida 
des tradicionais e pelos técnicos do Programa de Popula 
ções em Áreas Naturais Protegidas, que tragam benefícios 
diretos tanto para as Unidades de Conservação, quanto 
para as comunidades residentes, em termos de pesquisa, 

educação ambiental, ecoturísmo, artesanato, agrosllvicultura, 
entre outros. 
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Íhtegra da Moções ,, 
"10~0.AO MINIStÉRIOl.>O MEIO 
AMBlÊNTE E DA ÃtfAZ0"')A Ll;GAL 

E, M_IN\STÉR10 DA jUSTIÇA 

Ass.untQ: P;esenç:a de índí9s guarani no 
PN. de;SüpenguJ/PR 

A Assembljia Gceral d,. ;2• Reuniãé · 
Nacio!lal da .Rede de· ONGs da. M'ata 
Atlllntlea, constit1..ddá ppr n2 entidades . 
ambjen~lj$QS atuant.es na área do i::>d'mi 
ilió <ta. Mau Adãntlc;a, _pelii unàiíimida:de 
dos, rrr~mbros presentes', man1fe$ta -seu 
repúdio à l!!n'lis.são dos órgãos govê.tri~ 
tnentais na· ih:lpla.nta{ãe da$ uni4ades d.e 
cqnsentã.çi1Q· e n.a garãnti~ dos d:ireitqs 
l;Jct; pqvo~·'indfgena,\ ~ reivíndii_a ql!.e o 
Ministérlô do. Me.lo Ambtente e da Ama 
~e,rifà. L,esa1 e o Miristêri.o· da Ju~tiça insti 
tuam uma comíssão cQn:iposta por rl!pré 
's:Müntes. da é'i;>munidade gl!.ar'a.ni, do U~A• 
MA, tfa F()NAI .• de ONGs indigenistas e 
cie QNGs .ambientalistas, tom ~ obj'etivo 
<te propPr soJuqãa. pai,ã ó confliw decer 
rent.e da pFesença; de índios guar:ini· no 
Parque Naciol')a;I S~peragui, Es.tlldo d,;> Pll,; 
r-ai'iã. ·~egui:a.i'ldo .a int4;lgtidade dos atri 
butos natutid$ d;i. átea é ·e respeito :\$ ço 
munidades envolvidas. 

São Paulo, sala das seções, em.,19 de junh9 
de L994 

MOÇÃO Aô INS'FITl,ITO FLORESTAL 
no ES:TAD.O DE SÃQ PAULO 

~:, (Jniclàdes de·coi,servação t10 ~do 

A As~.emblJía Geral da 2ª Re·unfão 
Naci.onàl da Kede de ôNGs da Ma,ça 
Atlântita. éttnstitu(dl\ por 1·2,l ~ntilJades 
~mbientaiistas ãtu~n~s na irea do D:omí 
nle da Matii Atlânti.c:;a,. pela Ui'lànimi.dade 
dos m'tmbros presentes, consjdarando: 

l.fQye.a implanmçãq das Uniclàdes deCen-. 
~rvàçãQ deve se dar ~om :res~itQ 30l! 

direitos e:1as· P'C>Pl.!lações r.efidlmtes; 
2i' Que é ilec~na ,à,,soluçãp rjpicla e ')~s· 

ta para os probl~mas destas p-opul;lçõ~; 
3. Qu,e em abril último. em wcirksh.o-p 

9r:ganizado, p:eio ln~i,foto Flo!'es.t~J. 
~ São P'.'1ulõ., foi ·aproVàda. a criàQãó, 
R.Or ato '1!.fiç~ãl, de comissõe; triparti 
-t~s· para a propcsíeura de soh,1ções, 
COA) ·participação éiÍe rep.resentintes 
dâ população, d.os poderes públlces, 
das :ONGs e das·unive.rsidades e, 

4. Que. a demora agrava tanto os proble 
mas d1JS popula~t>es quan~ as amea 
Ç,a,S sobe as e<:o~sistemas p.rotegidàs: 

ReNihdica a in.stalaç~o imediata destas" 
comtssêes pfló Goverho do Estâdo de 
SãJ;:i Payló, 

.São Pavio. sala tilas·seç&:;s; em 19 de junho 
{[e 1.9i4 

PED 
descentraliza 

gestão 

O Programa Nacional do Méio Ambien 
te (PNMA/MMA). agora possui um novo 
componente para a liberação de recursos. 
Trata-se dos Projetos de Execução Descen 
tralizada (PED), que vai dispor de aproxima 
damente 62 milhões de dólares. 

O dinheiro é proveniente: do Acordo de 
Empréstimo firmado em dezembro de 1990, 
entre o Governo Brasileiro e o Banco Mun: 
dial (BID), revisto e prorrogado ano passado. 

O objetivo geral do PED é o de estimu 
lar, nas diversas regiões brasíleíras, a ado 
ção de novas estratégias para o enfrenta 
mento dos problemas ambientais, concilian 
do os Interesses econômicos com a proteção 
ambiental. 

O Instituto Brasileiro do Melo Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (lhama) 
fará a classíâcação dos estados que podem 
ter recursos liberados para execução de 

· 'projetos de preservação ambiental. Recur 
sos que vão variar de, no mínímo, dois mi 
lhões a, no máximo, cinco milhões de dóla 
res por projeto. 

Os estados "elegíveis" serão os que 
preencherem várías condições e atenderem 
a alguns critérios, como ter um Conselho 
Estadual de Melo Ambiente funcionando; 
possuir estruturas de avaliação de Relató 
rios de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e cu 
radorias de melo ambiente. 

A participação dos estados contempla 
dos será apenas na gerência dos recursos; 
caberá aos municípios os projetos e às or 
ganizações não governamentais a execução. 

O PED vai incorporar a sociedade civil à 
gestão ambiental, através de atuação com 
partilhada com a União, os 'Estados e os 
Municípios. Também descentralizará o pro 
cesso de gestão ambiental em seis grandes 
biornas - Floresta Amazônica, Pantanal Ma 
togrossense, Mata Atlântica, Zona Costeira, 
Cerrados e Caatinga. 

Informações mais detalhadas sobre o 
PED - Projetos de Execução Descentraliza 
da, bem como todos os procedimentos ne 
cessários· para a obtenção de recursos deste 
novo componente do PNMA , estão no Ma- 
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nual de Operações, que pôde ser solicitado 
ao Ministério do Meio Ambiente e da Ama 
zônia Legal, em Brasília. 

PD/A 
tem comitê 
paritário 

A expectativa do Comitê Executivo Pari 
tário dos Projetos Demonstrativos (PD / A) do 
Programa Piloto é de que os primeiros desdo 
bramentos objetivos aconteçam já neste se 
gundo semestre, Os primeiros recursos serão 
da ordem de 700 mil dólares, e o gesto será o 
escrttõrío do Programa das Nações Unidas 
para Desenvolvimento (PNUD) no Brasil. 

A composição do Comitê Executivo é a 
seguinte: Ricardo Braga(SNE) e Miriam Pro 
chnow (APREMA VI) - Mata Atlântica -, 
Murtel Saragossí, Raimundo Nonato Brito e 
Carlos Miller - Amazônia; pelas organiza 
ções governamentais: Marilia Marreco Cer 
queira (IBAMA), Artur Nobre Mendes (FU 
NAI), Luís Antônio Barreto de Castro (MCT), 
Herbert Otto Roger Shubert (SAE) e João Ba 
tista Nogueira. É bom lembrar que.os repre 
sentantes da Mata Atlântica foram escolhi 
dos pelas ONGs presentes ao seminário so 
bre o PD/A, realizado no final do ano passa 
do, em São Paulo, pela Rede de ONGs da 
Mata Atlântica, com representantes de todos 
os estados do domínio da Mata Atlântica. 

O Programa Piloto para a Proteção das 
Florestas Tropicais Brasileiras apóia um 
conjunto integrado de projetos que contri 
buam para a redução da taxa de desmata 
mento das florestas tropicais do Brasil de 
maneira consistente com Q desenvolvímento 
sustentável dos recursos natur~s e huma 
nos da área. Foi criado a pedido dos países 
do Grupo dos Sete (G- 7), e recebe apoio fi 
nanceiro de todos eles, bem como da Comis 
são das Comunidades Européias e da Ho 
landa. O montante total de compromissos 
de assistência fínancíera e técnica ao Pro 
grama Piloto equivale a cerca de 290 mi 
lhões de dólares. O Programa Piloto é coor 
denado pelo Banco Mundial, em conformi 
dade com os acordos celebrados entre os 
doadores e o Brasil. 



1 
FILIADOS 

JULGAM 
''A coordenação da Rede está trabalhando maravilhosamen 

te bem e a SOS Mata Atlântica está dando um exemplo de 
mocrático e transparente no trabalho de sede .. " 
RCBalvo de Maplhães, Centro de Estudos e Conservação da Natureza (CECNA) 

' 'Tive pouca ajuda a condução do caso de hidrelétricas no 
rio Pardo." 
Marizia Biondi Dias, Grupo Ecológico Nativerde 

' ' A Rede é uma. maneira de entidades com menor poder 
· aquisitivo se reunirem para apresentar projetos conjuntos." 

Mário Cajuhy, Centro de Estudos e Atividades de Conservação da Natureza 
(Ceacon) TRABALHO 

DA REDE 

'!Fizemos denúnêias à Rede e não obtívémos resposta.". 
~o Montagna, Associação Cultural Arte e Ecologia (Ascre) 

' 'Áté então não recebíamos Informações. Houve grupos que 
se procuraram graças às Informações da Redé. Por Isso é 
Importante divulgar mais fontes de financiamento e mais 
dicas de como redigir projetos. Temos que definir linhas de 
ações através de boletins e cartas das entidades." 
Kátia Vaséoncelos Monteir.o, Ação Democrática Feminina Gaúcha • Amigos dá 
Terra (ADFG/A T) 

entidades filiadas fizeram, na tarde 

' 'Trabalhamos com o material que recebíamos e motivamos 
entidades da região a se fílíarem, A Rede terá papel Importan 
te com relação-à regulamentação do Decreto 750 nos estados. 
A coordenação desempenhou um papel multo Importante." 
Daniel Pereira·de Araújo, Associação Colatinense de Defesa Ecológica (ACODE) 

' 'Hoje o movimento ambientalista é mais permeável ao so 
cial do que antes, o que 'é um processo recente e crescente. 
Nesse p7ocesso essa Rede tem um papel e precisa crescer. 
Para tanto, necessita três coisas: acabar com a confusão 
entre Rede e SOS Mata AtlâriUca; aproveitar mais as opor 
tunidades !le discutir conteúdo (concepções); discutir mais 
nossas contradições, o que poderá Implicar em não adesão 
e até em exclusão de algumas entidades." 
Eduardo Soares. Associação de Programas em Tecnologias Alternativas (APTA) 

1 

' 'Não podemos ter diversidade de princípios gerais e éticos. 
· · · Quem· não, tem compromisso com ídeaís da Rede não deve . 

entrar." 
lsac Almeida Filho, Terra 'fiva • Centro de Desenvolvimento Agroecológico do 
Extremo Sul da Bahia 

' LA Rede teve atuação importante em políticas públicas de 
~egislação e potencializou a atuação de ONGs. A Rede po 
tencializa, mas não substitui entidades locais. A comunica 
ção foi efetiva e pode ser melhor. A Informação depende de 
que quem tenha Informação Informe." 
Renato Cunha, Grupo Ambientalista da Bahia (Gambá) 

Antes de iniciar a assembléia da 2ª 

Reunião Naeional da Rede; as 

do dia 18, uma avaliação do 

desempenho da Rede. Vários dos 

participantes se manifestaram 

elogiando ou criticando os pontos 

fracos durante este primeiro ano de 

atuaçãb efetiva. Destas opiniões 

saíram muitas das diretrizes 

aprovadas no dia seguinte em 

assembléia. Publicamos, a seguir, 

alguns dos depoimentos: 
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' ' Não basta uma Rede que circule Informação. A 
Rede se firmou porque teve ação. A Rede fez inte 
gração, mas pode fazer multo mais. A Rede teve 
um 93 bom e um 94 médio, principalmente por dí 
ftculdade financeira. A questão é como a Rede vai 
se auto-Iínancíar." 
João Paulo Cllflobianco, Fundação SOS Mata Atlântica 

' ' Temos que nos tornar independentes. Para isso 
precisamos saber o custo da Rede e ratear entre as 
entidades que possam pagar." 
Álvaro Marques de Oliveira, Sociedade Ecológica para Reeuperação 
da Natureza (Serena) 

' ' Rede é democratização de Informação e oportuní- ' 
dades. O jornal é muito importante e é preciso que 
estimule temàs e discuta filosofia. As pessoas pre 
cisam escrever o que estão pensando." 
Francisco Milanez, Fundação para o Desenvolvimento Ecologica• 
mente Sustentado (ECOFUND) 

' ' O papel da rede é aprendermos uns com os ou 
tros. As lideranças precisam disso. Nós reestrutu 
ramos nossa entidade depois do seminário sobre o 
PD / A promovido pela Rede. Ela ficou mais voltada 

. para meio ambiente." 
Marco Antonio G. da Silva, Grupo de Tecnologias Alternativas e 
Ecológicas (GTAE) 

' ' A Rede tem que funcionar com recursos que ela 
tenha. É importante regionalizar parte da sua atua 
ção e criar grupos de trabalho temáticos. Além dis 
so, todas as entidades da Rede têm que atuar. É 
preciso ampliar para populações tradicionais. Essa 
meta deve ser tarefa no próximo mandato." 
Danilo Prado Garcia Filho, Programa da Terra (PROTER) 

' ' Treze entidades trabalharam diretamente no caso 
Veracruz Florestal e apenas uma contra nossas 
posturas, por isso deveria sair da Rede. Pouco 
contribuímos para o Jornal da Rede. Além disso, 
acho que com o caso Veracruz capitalizamos pou 
co para a Rede." 
José Augusto de Castro T osato, Centro. de Estudos e tesquisa para 
Desenvolvimento do Extremo sul da Bahia (Cepedes) 

' ' Por que a Rede não divulgou nossa contestação 
do Decreto 750? Sinto omissão e falta de Informa 
ção. Isso vai chegar na questão ética." 
Silvia Alcântara Picchioni, Associação Pernambucana de Defesa da 
Natureza (ASPAN) 

' ' Ê preciso criar instrumentos para saber o que es 
tá chegando para a Rede e ter alguém que faça jul 
gamento de mérito." 
Rubens Harry Bom, Vitae Civílis 

' ' Sena bom rever os critérios de contribuição das 
entidades na Rede. Algumas ajudaram no Boletim. 
Mas há uma lacuna de entidades que poderiam 
desempenhar e não desempenharam. O selo verde 
é um exemplo do que deveríamos ter Informado. 
Falhamos nessa parte." 
Leandro Lamas Valárelli, Federação dos Órgãos para Assistência So 
ciál e Educaciona\(FASE) 
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1 
ÂSSEMBlÉIA GERAl DA 

iEDE DE ONGS DA MATA A.nÂNTICA 
A."~sembléia da 2ª Reunião Nacional da Re 
dê ke ONGs da Mata Atlântica ocorreu no do 
mt1<Jo. 19 de junho, com 
a S(i?gliinte pauta: 

1. Deliberação sobre as ações que a Rede desenvolve 
' rá efn relação aos temas discutidos durante a 2ª Reu- 
' niãq Nacional: 

• Temas que a Rede já vinha: trabalhando e deverá dar 
coJinuidade: 

1 
Caso Veracruz Florestal no Sul da Bahia 
,Regulamentação e aplicação do Decreto 750/93 
Barragens do rio Ribeira de lguape 

• N'ivos temas a serem tratados pela Rede: 
lGEF - Global Environmental Facility 
Unidades de Conservação e Populações T radidonais 
Transposição do Rio São francisco 
Aprimoramento da utilização do EIA/RIMA 

l., ~eição da Coordenação da Rede para o biênio 94/95 
3 ... ststentabilidade econômica da Rede 
4. Pirfil político da Rede 
S. de, .. -rações finais. 

~Rpsembléia teve início com a definição de 
ijt,t~poderiam votar um representante de cada 

O~f =: ~ ~ede, inde~endente da data de 
Ji.l[i(l,çao e eleiçao da seguinte mesa diretora: 
(J~ã6 Paulo Capobianco (SOS Mata Atlâ,.{ticaJ, 1 . 
Mtfiam Prochnow (APREMAVIJ e Ricardo Bra- 
ga ·f.SNE). 

As 
d.. - . JSCUSSóes 

duraram 
todo 
o dia 
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1. DELIBERAÇÃO SOBRE AS AÇÕES QUE A REDE DESENVOLVERÁ 
EM RELAÇÃO AOS TEMAS DISCUTIDOS DURANTE A ia REUNIÃO 
NACIONAL: 

As ONGs presentes à Assembléia aprovaram a continuidade da 
atuação da Rede nos temas onde já havia trabalho acumulado (Caso 
Veracruz Florestal no Sul da Bahia, regulamentação e aplicação do 
Decreto 750/93 e Barragens do Rio Ribeira de Iguape) e definiu qua 
tro novos temas que deverão merecer atenção especial a partir de 
agora (GEF - Global Environmental Facillty, unidades de conservação 
e populações tradicionais, transposição do Rio São Francisco e apri 
moramento da utilização do EIA/RIMA). As deliberações e diretrizes 
da Assembléia para a atuação da Rede estão nas matérias específicas 
sobre cada um dos temas, publicadas nesta edição. 

2. ELEIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA RÉDE PARA o' BIÊNIO 
94/95: 

A Assembléia aprovou a mudança no número de entidades na 
coordenação, reduzindo de 9 (nove) para 6 (seis) titulares e estabele 
ceu 2 (duas) suplências. 

As entidades que integrarão a coordenação no biênio 94/95 (com 
mandato até junho de 1996), foram escolhidas por votação. As seis 
mais votadas foram definidas como titulares e as duas seguintes co 
mo suplentes. O resultado da votação é o que segue. Titulares: Fun 
dação SOS Mata Atlântica (38 votos); Redê PTA (34 votos); APREMAVI 
(33 votos); SNE (30 votos); Gambá (29 votos); e FBCN (22 votos). Su 
plentes: AP.AN (14 votos) e ADFG/Amtgos da Terra (12 votos). Partící 
param da eleição da coordenação 39 entidades como direito a voto. 

.Foi recomendado que as reuniões da coordenação deverão ser 
abertas ao conjunto das entidades filiadas à Rede, com a definição de 
um momento em que haja direito a voz para os presentes. A coorde 
nação deverá Informar a data das reuniões com 15 dias de antece 
dência, para que as entidades interessadas possam participar. 

A Assembléia deliberou, ainda, que a próxíma Reunião Nacional 
deverá discutir o critério de mudanças da Coordenação, como a reno 
vação de um terço ou dóis terços dos participantes a cada eleição. A 
nova coordenação deverá apresentar uma proposta para deliberação. 

3. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA DA REDE: 

Foi apresentado às entidades presentes o balanço financeiro da 
Rede no período correspondente ao 1 º semestre de 1994, que aponta 
para um saldo devedor de US$ 6,919.82. Este valor, somado ao défi 
cit de 1993 (US$ 2,877.96), eleva o débito com a SOS Mata Atlântica 
(ONG sede) para US$ 9,797.78. 

O evento Parceiros da Mata Atlântica viabilizou a Reunião Nacío 
nal e, caso se confirmem as doações acertadas no processo; será paga 
a dívida que a Rede mantinha com a SOS. No entanto, o problema de 
auto sufícíêncla'nâo foi solucionado. 

Após longa discussão definiu-se que deverá haver um esforço das 
entidades filiadas à Rede no sentido de garantir sua viabilldade eco 
nômica. Para tanto, foi aprovada a elevação do valor da contribuição 
mínima para OS$ 50 anuais, cabendo à coordenação resolver os ca 
sos também, estabelecidos os patamares de 100, 500, 1.000 e 2.000 
reais, ou mais, de acordo com a disponibilidade dá ONG. 

Foi feita, ainda, uma recomendação às entidades para que in 
cluam nos orçamentos de seus projetos na Mata Atlântica, o valor de 
1 % para doação à Rede. Para olassíâcar as entidades, a Rede realiza 
rá um cadastramento com Informações sobre pessoal técnico, orça 
mento, atividades etc. Esse cadastro poderá ser usado também para 
saber a quem recorrer nos diversos casos em que a Rede esteja 
atuando. 

Publicamos, a seguir, o balanço financeiro da Rede. referente ao 
lº semestre de 94, aprovado durante a assembléia, assim corno oba 
lanço do evenfo Paréeíros da Mata Atlântica, com a respectiva relação 
de patrocinadores. 

Assembléia 
votou a 

composição 
da nova 

coordenação 
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~ REDE DE ONGS DA MATA ATLÂI\ITICA 
Relatório Financeiro do Período de 01.01.94 a 30.06.94 

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS NO PERÍODO-VALORES EM URV 

DESCRIÇÃO JAN/94 FEV/94 MAR/94 ABR/94 MAl/94 JUN/94 TOTAIS 
- 

RECURSOS HUMANOS 
Jornalista (1/3 sal.) 262,44 247,49 257,50 257,50 257,50 257,50 1.539,93 

Assistente 445,29 421,53 426,97 426,97 426,97 426,97 2.574,70 

Encargos Mensais 251,24 237,50 242,99 242,99 242,99 242,99 1.460,69 
Férias/23º Sal. + Enc. (Provisão) 205,24 194,02 198,50 198,50 198,50 198,50 1.193,24 

Encargos n/Rescisão (Previsão) 128,86 121,92 123,94 123,94 123,94 123,94 746,55 

SUBTOTAL 1.293,07 1.222,46 1.249,90 1.249,90 1.249,90 1.249,90 7.515,11 

DESPESAS GERAIS (DIRETAS) 

Xerox 85,79 85,79 

Correio 69,55 10,46 18,59 98,60 

Telefone (conta) 46,42 38,42 36,46 28,42 64,42 73,42 287,56 
Despesas Bancárias 6,14 15,15 20,47 26,34 3,98 12,00 84,08 

Outras - 17,86 26,54 44,40 

SUBTOTAL 122, 11 81,89 161,31 54,76 94,94 85,42 600,43 

TOTAL{11 1.415,18 1.304,35 1.411,21 1.304,66 1.344,84 1.335,32 8.115,54 

' 

DESPESAS GERAIS (INDIRETAS) 
= RATEIOS= 

ALUGUÉIS: 
Sede 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 1.170,00 

Telefone 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 330,00 

Fax 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 150,00 

Xerox 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 330,00 

Máquinas/Micros/Impressoras 50,00 50,00 50;00 50,00 50,00 50,00 300,00 

CONSUMO: 
Materiais de escritório 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 90,00 
Serviços Administrativos 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 900,00 

Água/Luz/Gás 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 90,00 

Manutenção 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00 

Impostos 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 102,00 

Seguros 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 72,00 

t 
TOTAL {2} 609,00 609.00 609.00 609,00 609,00 609,00 3.654,00 

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 2.024,18 1.913,35 2.020,21 1.913,66 1.953,84 1.944,32 11.769,54 

RESUMO GERAL: 

RECEITAS DE FILIAÇÃO/CONTRIB. 186,52 190, 11 199,93 82,25 156,78 380,13 1.195,72 

(+) DOAÇÃO DA SOS 609,00 609,00 609,00 609,00 609,00 609,00 3.654,00 
(-) DESPESAS GERAIS 2.024,18 1.913,35 2.020,21 1.913,66 1.953,84 1.944,32 11.769,54 
H DÉBITO PERÍODO 1993 2.877,96 2.877,96 

(=} SALDO DEVEDOR ATUAL {4,106,621 (1,114,241 (1.211,28} 11.222~1} (1.188,061 {955,191 (9.797,781 
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EVENTO: PARCEIROS DA MATA ATLÂNTICA 
Relatório de Movimentação: Período 20.04 a 16/07 . 

DATA CR$ URVs SALDO EM URVs VALOR DA URVs 

Pagto - Curadoria do Projeto - Parcela 1/4 20ABR (1.169.800,00) (1.000,001 (1.000,00) 1.169,80 
Patroc. · Formilan 18 MAi 1.560.190,00 966,88 (33,12) 1.613,64 
Desp. Correio 20MAI (123.455,28) (73,99) (107;11) 1.668,54 
Desp.Passagens(expo) 20MAI (2.806.484,28) (1.682,00) (1.789, 11) 1.668,54 
Patroc. S'ocio 21 MAi 1.099.121,60 647,80 (1.141,31) 1.696,69 
Patroc. Melhoramentos 21 MAi 1.576.600,00 929,22 (212,09) 1.696,69 ~ Patroc. Unibanco 19 MAi 3.018.400,00 1.839,52 1.627,43 1.640,86 
Pagto - Curadoria do Projeto - Parcela 2/4 23MAI (1.668.170,00) (983, 19) 644,24 1.696,69 
Pagto - Arte Jornal 23MAI ( 1.102.84~.50) (650,00) (5,76) 1.696,69 
Pagto · Captação - Parcela 1'/4 24MAI (1.696.300,00) (983,19) (988,94) 1.725,31 
Patroc. Multibras 27 MAi 3.566.480,00 1.965,99 977,05 1.814,09 
Pagto - Curadoria do Projeto - Parcela 3/4 27 MAi (1.813.200,001 (999,51) (22,46) 1.814,09 
Patroc. Boticário 27MAI 1.784.000,00 983,41 960,95 1.814,09 
Pagto · Captação · Parcela 2/4 30MAI . 0 .844.100,00) (999,68) (38,73) 1.844,69 
Pagto · Assist. de Produção 30MAI (368.820,00) (199,94) (238,67) 1.844,69 
Patroc. Formilan 08JUN 1.975.540,00 965,38 726,72 2.046,38 ~ 
Desp. Gráfica 08JUN (1.170.529,36) (572,00) 154,72 2.046,38 
Compra de Camisetas 08JUN (303.882,84) (148,50) 6,22 2.046,38 
Pagto - Organ. Evento · Compl. 08JUN (28.640,00} (14,00) (7,78) 2.046,38 
Patroc. Imagem 08JUN 2.045.600,00 999,62 991,84 2.046,38 
Patroc. W.W.F. 08JUN 9.350.000,00 4.569,04 5.560,89 . 2.046,38 
Pagto · Curadoria do Projeto - Parcela 4/4 0-9 JUN (2.045.660,00) (982,24) 4.578,65 2.082,65 
Pagto - Assist. de Produção 09JUN (370.234,40) (177,77) 4.400,88 2.082,65 
Pagto - Captação - Parcelas 3/4 e 4/4 09JUN (4.165.320,00) (2.000,01) 2.400,87 2.082,65 
Pagto - Artistas 09JUN (4.130.217,60) (1.983, 15) 417,71 2.082,65 
Desp. Refeições 13JUN (132.259,601 (61,29) 356,42 2.157,78 
Patroc. Vêga 13JUN 2.046.380,00 948,37 1.304,79 2.157,78 
Patroc. Wharton 13JUN 1.065.000,00 493,56 1.798,35 2.157,78 
Patroc. H.P. 14JUN 4.239.600,00 1.930, 12 3.728,47 2.196,55 
Patroc. A.P.T.A. 14JUN 4.303.200,00 1.959,07 5.687,54 2.196,55 
Pagto. - Arte Jornal 14JUN (2.196.550,00) (1.000,00) 4.687,54 2.196,55 
Patroc. S'ocio 16JUN 1.474.000,00 647,37 5.334,91 2.276,91 
Pagto - Ônibus 16JUN (650.000,00) (285,47) 5.049,44 2.276,91 

. Pagto - Camisetas 17 JUN (327.875,00) (141,42) 4.908,02 2.318,52 
Patroc. Coca Cola 16JUN · 3.800.000,00 1.668,93 6.576,95 2.276,91 
Patroc. Melhoramentos 21 JUN 2.361.490,00 981,48 7.558,43 2.406,05 
Patroc. Vega 23JUN 2.318.550,00 927,72 8.486, 15 2.499,18 
Pagto - Tonner 23JUN (344.977 ,86) (138,04) 8.348, 12 2.499,18 
Pagto · Doe. do Evento 23JUN (474.772,00} (189,97) 8.158, 15 • 2.499,18 
Pagto - Fotolito 21 JUN (89.986,64) (37,40) 8.120,75 2.406,05 
Pagto de Remessas 17 JUN (47.815,11) (20,62) , 8.100, 12 2.318,55 
Patroc. Boticário 27 JUN 2.499.180,00 962,52 9.062,64 2.596,50 
Pagto - Hospedagem 27 JUN (3.250.243,05) (1.251,78) 7.810,86 2.596,50 
Patroc. Imagem 28JUN 2.596.580,00 980,94 8.791,80 2.647,03 
Pagto - Passagens 29JUN (14.370.513,92) (5.329,40) 3.462,40 2.696,46 
Pagto- Gráfica 29JUN (889.831,40) (330,00) 3.132,40 2.696,46 
Pagto · Adiant. P/ Viagem 28JUN (200.000,00) (75,56) 3.056,85 2.647,03 
Patroc. S' ocio 13JUL 610,50 3.667,35 
Patroc. Wharton 16JUL 460,00 4.127,35 - 

OBS.: Está em negociação o patrocínio da FINEP para as passagens do evento. 
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r----------------------------------------------------.--------------------------------------------------------------------------, 1 1 ! 'PGra partiçipar da Rede de ONGs da Mata Atlântica, recorte o cupom, preencha os dados no verso e l 
l envie, iunto com o cheque., para o endereço indicado ,! 
Valor do Contribuição Anual [conforme definido pelos ONGs em reunião ocorrida em r9.06.94] ! 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
J D R$ 1.000,00 L JUS$ 2.000,00 j 
1 
.1 
1 
1 • 

ONGs: 

[_J R$ 50,00 j, : 1 R$ 100,00 [ "' 1 R$ 500,00 

OBS.: ONGs devem definir seu enquadramento quente ó capacidade de pagamento. 
Institutos de ensino e pesquiso: contribuição anual mínima de R$ 500,00. 
Empresas: contribuição onuol mínimo de R$ 1.000,00. 

As instituíções de ensino e pesquiso e os empresas que se cadastrarem receberão o Boletim Informativo do REDE e informações de eventos relo 
tivas ao tema, mas não receberão os ctrculores, atas de reuniões e convocoções paro mobilizações e demais materiais de interesse exclusivo das 
orqcnizocôes não governamentais e poderão parlidpar dos encontros nacionais e regionais da REDE como observadores, sem direito a voto. 

, O cheque deverá ser nominal à Funda~ão SQS Mata Atlântica e enviado para Rua Manoel da Nóbrega, 456 • CEP 04001· 
: 001 • São Paulo· SP. - 
1 ! Conforme determina o Regimento Interno da REDE, só se1ão cadastrados os ONGs que enviarem cópia de seus estatutos sociois. 
·---- - -- ------ ---- -----------. ------- Á " --- -- -- - . - ------- 
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4. PERFIL POLÍTICO DA REDE: 

Assunto de pauta. adiado para a próxima Reunião. 

5. DELIBERAÇÕES FINAIS: 

a) Local da ·3• Reunião Nacional: 
Delegou-se à eoordenação a escolha do local para a próxima reu 
nião. Foi sugerido pela plenária que preíerencíaímente seja num 
estado do Nordeste. Foi aprovado o registro de agradecimentos a 
João Paulo Capobíanco pelos serviços prestados à Rede neste pe 
ríodo 92/93. 

b) Certificação de produtos Oorestais: 
Deverá ser íncluído rio documento final da 211 RN um informe sobre 
as díscussões relativas à criação do "selo verde" e a questão da cer 
tíâcàção de produtos florestaís (Forest Stewardship Cóuncíll, 

e) Programa ,Piloto e e~ 
Ricardo Braga deverá elaborar um artígo sobre a questão da Insti 
tucionalização da CM<\ · Comissão da Mata Atlântica de acompa 
nhamento das negoctações do Programa Piloto, 

d) Redes Temáticas: 
Foi aprovada a recomendação para que as entidades da Rede cons 
tituam redes temáticas informais, para estudo, aprofundamento e 
elaboração de proposições para temas complexos, como no caso de 
procedímentos para elaboração, análise e avaliação de EIAs/Rl 
MAs, unidades de conservação e morador-es, entre outros. Essas 
sub-redes temáticas podem ser criadas através de intercâmbio 'en 
tre as entidades interessadas e deverão contar com o estímulo da 
Rede. e com espaço no Boletim. 

e) Im1>4ctos do turismo: 
A questão dos impactos ambientais resultantes dos-projetos turísti 
cos receberá destaque. A Rede sístemaüzará, num boletim eu jor 
nal especial, as côntríbuíções das entidades sobre os problemas 
nos Estados advindos de· propostas de grandes projetos turisticos, 
em área de domínio da Matã Atlântica. A coordenação elaborará 
um documento a ser encaminhado aos governes dosestados litorâ 
neos, demonstrando a preocupação com as áreas remanescentes 
de Mata Atlântica que estejam sendo ameaçadas por projetos turís 
ticos. · 

f) EIAs/RIMAs: 
Preocupações relativas à elaboração, análise e avaliação dos Estu 
dos e Relatórios de Impacto Ambiental e a utilização incorreta deste 
mecanísmo permearam todas as discussões da Reunião Nacional. 
Por conta disso, foi aprovado um texto em plenária (publicado a ·se 
guir), com recomendações sobre a questão. Outras duas propostas 

foram feitas, sem deliberação, e estão sendo também publicadas 
para fomentar a discussão. Além dísso, a questão do EIA/RlMA de 
verá ser remetida par-a a próxima Reunião Nacional da Rede, para 
que haja um maior aprofundamento. 

TEXTO APROVADO 

Para ás ONGs 

1 - Que observem a Resolução 09/87 do CONAMI\, que regulamenta 
as Audíêncías Públicas e usem o díreíto de registrar todas as posi 
ções e propostas por escrito na ata da Audiência Pública, para que, 
se necessártofno futuro se entre com ação civil pública. 

2 · Denunciem firmemente ao Conselho Regional correspondente os 
casos de flagrante Incorreção técnica ou ética do profissional que 
participou do RlMA. 

3 · Avocar ao Con_selho Estadual do Melo. Ambiente a decisão final so 
bre o empreendimento, registrando na Ata, mesmo em minoria, to- 

• das as duvidas e discordâncias, com argumentações téenícas obje 
tivas. 

4 · Utilizar as Atas de Audiências Públicas e do CONSEMA em opor 
tuna ação civil pública. 

PROPOSIÇÕES SEM DELIB~RAÇÃO 

A) Que seja criado um conselho eom participação de universidade, 
órgão ambiental e ambientalistas para controlar a contratação das 
empresas de elaboração de EIA/RIMA, tirando do empreendedor a 
possibilidade de escolher e ficando este apenas com a obrigação de 
pagar o trabalho. Isto em razão da forma com que os empreendedo 
res vêm contratando os EIA/RIMA condicionando-os explícita ou 
inexplicltamente à aprovação e, com isto comprometendo a função 
do EIA/RIMA. 

BJ Propostas: 

1 · Que a denúncia aos Conselhos Profissionais seja- também por ln· 
correção ética 

2 · Que a audiência pública tenha força de decisão, para aprovação 
ou não do RlMA. 

Ata redigida por Mirtam Prochnow (APREMAVI) e João Paulo Capo- 
bianco (SOS Mata Atlântica} · 

São Paulo, 19 de junho de 1994 

lnstilui~ão: _..._ __ __,._..._ -----------------~ 
Representante: Cargo: ~ 

Ender@: CEP: ---------- 
Cidade: . Uft._ ......•.... _ 
Jelffl1ne:( 
nt/aoi. CGC: " r,. data registro estatuto: _ 

0.lf.,..., 

Objetivos da insiítuiçio: . - .. . 11 

,ÍIQQ preuc:ltel' 
local e clata/assinatúrd 
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FÓRUM TEM SEU 
XI ENCONTRO 
NACIONAL 

Estava marcado pata os dias 12 a 14 de 
agosto o XI Encontr.o Nacional do Fórum Br-asi 
leiros de ONGs e Movimentos Sociais para o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento. O evento 
foi em Belo Horizonte, reunindo entidades de 
todo o pais. Os temas que seriam discutidos fo 
ram os seguintes: 

• Reestruturação do Fórum Brasileiro; 
· • Agencia Sócio-Ambiental para as ONGs 

e Movimentos Sociais; 
• Zorreamento Ecológico-Econômico; 
•GEF; 
• Agenda lnternacíonal; 
• Grandes Projetos (corno Prodeagro, 
, Planafloro; Tietê, Baía da Guànabara); 
• Legislação/Revisão Constitucional; 
• Informes Gerais; 
• Eleição da Coordenação. 

Para este encontro, foram produzidos dois 
textos para éstiniular a discussão, distribuídos 
previamente às entidades: "Meio Ambiente e 
Desenvolvimentó: Uma Agenda para o Futuro" 
e "Fórum Brasileiro - Reestruturação". Maiores 
inlormações pelo telefone (031) 344-7798, na 
AMDA. 

DIREITOS DE ÍNDIOS 
RESTABELECIDOS SÓ 
JUDICIALMENTE 

A. Comissão Pró-indio de São Paulo solicita · 
o apoio das entidades da Rede para que os 
índios Guarani-Kaiowá e Guarani-Nãndeva 
sejam reintegrados à posse da área indígena 
Ja.gu;1ri, em Mato Grosso do Sul. Em 3 de maio 
último, o Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região, por unanimidade, decidiu restabelecer 
os direitos dos índios, determinando à Funai o 
término dos trabalhos de demarção física da 
área e o "assentamento dá Comunidade indíge 
na que tradicionalmente a detém". 

Essa decisão judicial não fo~ cumprida até o 
momento, apesar dos diversos esforços dos 
índios para que a Funai assim o fizesse. 

Em 1992, os Guarani de Jaguari foram 
despejados de suas terras, em razão de decisão 
liminar da Justiça Federal, em Campo Grande, 
em favor de fazendeiros. Atualmente os cerca 

de 140 índios ocupam a área indígena Limão 
Verde, próxima ao munidpio de Amambai. 

Diante da omissão das instituições encar 
regadas de fazer cumprir a decisões judicial 
(Funai, Mi_nistério Público e Justiça Federal), os 
Guarani intentam, por seus próprios meros, 
retornar para suas terras, e por essa razão 
estão <Sofrendo ameaças de morte. Agora legiti 
mados -pela decisão do tribunal, os Guarani ten 
tam o retorno pela quarta vez. Nas três 
ocasiões anteriores, os índios foram impedidos 
de voltar à área por.capangas dos faz~ndeiros, 
contratados para "proteger à propriedade''. 

As manifestações emJavor do 
cumprimen~o da . decisão judicial· do 
Tribunal Regional Federal que restab 
elece os dirêitos dos Gu_arani a posse e 
owpaçõo da área indígena Jaguaii 
devem' ser enviad_as para os seguintes 

endereços: 

• inarte Madeiro, Presidente da 

Funai - SEUP Sul, Q.702, Ed. Lex. 

esaníno, 70330-770, Brasília, 

DF. Fax: (061 )226-8782. 

• lton Ghersel. Procurador da 

República " Procuradoria da 

República em Mato Grosso do 

Sul,, rua da Paz, 780, 79.020-250, 

Campo Grande, · MS. Fax: 

(067)721-4558. 

• Jean Marcos ferreira, Juiz da ·2• 

Vara da Justiça F~deral - rua 

Projetada, s/nº, Parque do 

Poderes, 79._031-902, Campo 

Grande, MS. Fax: (067)726~3223. 

FBCN REPLANTARÁ 
MUDAS NATIVAS 

A Reserva Ecol6gica Rio das Pedras - que 
engloba· uma área de 12,5 quilômetros em 
Mangarati~ Rio de Janeiro, e criada por iniciati 
va do Club Med - acaba de receber da 
Fundação Instituto Estadual de Florestas, enti 
dade ligada à Secretaria de Meio Ambiente e 
Projetos Especiàis do Rio de Janeiro, mil mudas 
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de algumas das principais espécies nativas da 
Mata Atlântica. 

O replantio das mudàs na área da Reserva é 
um dos principais trabalhos planejados pela 
Fundação Brasileira para Conservação da 
Natúreza (FBCN), responsável· pelo projeto de . 
recuperação das áreas degradadas. Entre as 
mudas, encontram-se exemplares de jequitibá, 
cabelo de negro, canela murici, corticeira, 
cotieira, grapuvuru, guarantã, guatambu, angico 
vermelho, paineira e saboneteira, entre outras. 

SEMINÁRIO DISCUTIRÁ 
OS ATERROS SANITÁRIOS 

A Associação Brasileira de Engenharia 
Qufrnlca (ABEQ) e o Instituto de .Pesquisas 
Tecnológicas da Universidade de São Paulo 
(IPT) estarão promovendo o seminário "Aterro 
Sanitário Versus Lixão - Problemas e 
Soluções". 0.eventó será realizado no dia 22 de 
setembro próximo, das 8 às 18 horas, no 
auditório do prédio 39, no IPT (rua Professor 
Almeida Prado, 535, Cidade Universitária, São 
Paulo-SP). 

Trata-se de um esforço para discutir os 
vários problemas causados pela falta de trata 
mento do lixo nas cidades e a necessidade de 
soluções emergenciais. . 

Este seminárlo é o sexto evento organiza 
do pela ABEQ e o (PT relativo ao programa de 
atualização em tecnologias de interesse ambien 
tal. Os seminários anteriores têm contado com 
a participação de um grande número de profis 
sionais ligados ao setor produtivo e aos órgãos 
públicos envolvidos. 

Informações sobre inscrições e valores 
podem ser obtidos pelo telefone (011) 37-8747. 

CURSO ENSINARÁ A· 
FOTOGRAFAR A 
NATUREZA 

A Brasil Adentro Turismo Ecológico pro 
move, a partir de setembro, curso básico e 
avançado de Fotografia de Natureza com 
Araquém Alcântara, um dos mais conhecidos e 
premiados fotógrafos do gênero. O curso é 
dirigido a estudantes, fotógrafos amadores e 
profissionais. Para o básico não é necessário ter 
conhecimento de técnicas fotográficas. "Ele 
atende principalmente aquelas pessoas que 
gostam de natureza, fotografam eventualmente 
e gostariam de aperfeiçoar sua técnica", explica 
Araquém. 

o curso básico tem a duração de dois 



Ponta da Praia, Santos, SP, I. 980. 
Foto de Araquém Alcântara, 

fotógrafo especializado em natureza 

meses, com duas aulas práticas de fim de semana 
em reservas e parques no estado de São Paulo. O 
curso terá uma turma de no máximo I S alunos. 

As aulas serão na sede da Brasil Adentro 
(rua Ximbó, 154 - Aclimação - São Paulo - tel. 
011 sr0-5192, fax. 011 573-7117), às terças 
feiras, das 19 às 21 horas (básico) e das 21 às 23 
horas (avançado). No programa do curso estão 
noções gerais de fotografia, manuseio do 
equipamento básico para fotos de natureza, 
exercícios práticos de campo, avaliações da pro 
dução do grupo, aulas teóricas sobre a técnica 
de fotografia externa, preparação de portfólios, 
análise da produção de fotógrafos profissionais, 
noções gerais de composição estética, abor 
dagem, escolha e postura diante da natureza. 

Araquém Alcântara é um dos mais impor 
tantes fotógrafos de natureza do país. Com 
vinte anos de experiência na imprensa, já publi- 

cou cinco livros e realizou mais de cinquenta 
exposições. Seus trabalhos constam de acervos 
de museus como o Centro Cultural Georges 
Pompidou, de Paris, e o Museu de Arte 
Moderna de São Paulo. Em 1992, ganhou o 
prêmio Masp/Pirelli de fotografia, uma das mais 
importantes distinções em fotografia concedidas 
no Brasil. 

ECOSSISTEMA MARINHO: 
0 SACO DE MAMANGUÁ 

A Prefeitura Municipal de Paraty (Rio de 
Janeiro) e a Associação de Moradores e Amigos 
de Mamanguá (AMAM) uniram esforços para 
desenvolvimento de um projeto visando a 
preservação do meio ambiente, que será 
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mostrado de 26 de agosto a 26 de setembro, no 
saguão principal do Instituto Oceanográfico, na 
Praça do Oceanográfico, 191, Cidade 
Universitária, São Paulo. A abertura do evento 
"Ecossitema Marinho: O Saco de Mamanguá" 
será dia 26, às 17 horas, com a apresentação 
musical de um grupo de cirandeiros da cidade 
de Paraty. 

A programação consiste, ainda, de: 
exposição de painéis com os principais resulta 
dos das pesquisas que o Instituto Oceanográfico 
(IOUSP) realizou no Saco de Mamanguá em 
1990/92; exposição da coleção das espécies de 
peixes que povoam o Saco de Mamanguá; 
·exposição de objetos da cultura caiçara relativos 
à pesca artesanal e de uma maquete do Saco de 
Mamanguá com os recifes artificiais; protótipo 
de um recife artifical de pneus; exibição de 
vídeos sobre pesca, cultura caiçara e atividades 



no. Saco de Mamanguá; e mesa redonda no dia 
da abertura. 

O projeto trata da recuperação desse ecos 
sistema marinho com vistas ao desenvolvimento 
auto-sustentado de uma região litorânea, ocupa 
da por uma população de modo de vida tradi 
cional, cuja principal atividade é a pesca artesanal. 
O objetivo é solucionar o impasse decorrente da 
degradação de um santuário ecológico, viveiro e 
berçário de espécies marinhas, que é ampla 
mente protegida pela legislação, mas que no seu 
cotidiano sofre ação predatória. 

O projeto prescreve a colocação de Recifes 
Artificiais (construídos com pneus) como forma 
de recolonizar a fauna marinha, permitindo a 
pesca artesanal e impedindo a pesca predatória 
de arrastão. Essa providência garantirá a preser 
vação da cultura caiçara, também ameaçada de 
extinção. 

Em vias de obtenção de licença da Capitania 
dos Portos e de recursos da inciativa privada 
(fabricantes de pneus) para sua Implantação, o 
projeto foi desenvolvido no âmbito da 
Associação de Moradores e Amigos de 
Mamanguá (AMAM) e conta com o apoio políti 
co e operacional da Prefeitura de Paraty. 

O Saco de Mamanguá tem aproximada 
mente 11 quilômetros de comprimento por um 
quilômetro de largura. Está prevista a colo~ 
cação de reelfes de diferentes alturas, para pos 
sibilitar a perfeita navegação no local. O Saco 
de Mamanguá está inserido em duas unidades 
de conservação que se sobrepõem: em âmbito 
federal a área de Proteção Ambiental (APA) 
Cairuçu, sob jurisdição do lbama, e em âmbito 
estadual a Reserva Ecológica da jeatinga, sob 
jurisdição do Instituto Estadual de Flo,restas 
(IEF) do Rio de Janeiro. 

Maiores Informações pelos telefones (O 11) 
818-6587 ou (0243) 71•1266. 

MOVIMENTO 

AMBIENTALISTA FAZ CARTA 
EM PROL DO LITORAL 
NORTE DE SÃO PAULO 

O Movimento Ambientalista de Ubatuba, 
após reunião no Dia Mundial do Meio Ambiente 
(5 de junho último) produziu um documento, o 
qual solicitou seja de conhecimento de todas as 
entidades da Rede de ONGs da Mata Atlântica: 

·•'1(:àrf,tde l:Jbatuba" 

~o l.i'fo)'àl N'orte do Estado de 'São Paulo, a.Mata Atlântica se ent.oR 
{ra praticámeAie intacta, em que pese a persistente _3,j.ã? pr.edat~ria d2 
homem. A~ri~çã'o de Parqqes .é•fl."ês:ervas s~m rlúviija muitó -cóptritiuiu 
para <;11:i~ rs-sq s:e desse. As ~bei:eira~ dos mananciais, -~ irlúme~~ e$'P;ê- 
cies vegetai$ típicas da mata pll!vial trÕ:pica_l, :a ríta -f.tuna. regiõrtal, a fanth 
tJca cadeTa alime.ntar que une ; S~rt:l ªº - Qcei~P. o' "'bànoo genético quê 
êssa bibdiversid,ade represenfil, o~ imlios. -q~e "aí yJvem, os núclebs 
c.ai,çar'l3$ (~dicio,naís, a ~alsagem ptedõmín.ante das ~t~r.pas da Serra do 
Mat,.,.todoJssé'amdá. s~r.evíve -sob'-a atn.ea~a- .tonstante dos desmatarnen 
;ól c!andesfin~s: da caça pfíedatótia, do comércio ile~I de palmito e ;mi 
!/nàis s1tfêstrei., dis -iiva~õe~ des ·Pal'gllê.s, da não - demarcação dessãs 
ãr.eas flfótegicfas por lei., 

A morosi:dacfe· $:la ;i-çãg, d_e;, Po®r Público tolhe a ação dos órgã.os of'í 
C:iais e- i!ntidâdes civi$, que lm muitas vezes inglo.ríamente p;1ra d,áÍ' 
eontinüida!le a.t:> embargo''dess11s açõ~s. degradadoras d.ó m~io-àmbienté. 

A ~rf~hcíã n·Q apfim·orar:n~n.to da.s diferel)tes fori.nas ~e se da,r 
ptoss.eguim®to a essà 'não .:mo siilipl.es tar-efa da proteção ambiental se 
tornà,_.eyidente q11alicfo se óbserva a ,sftuação~ç,réstal ê"m que·se e'hcon 
ttam hoje o l:s'iádo '<li;i São ,Paulo. Com menos de .~% de su.:as florestas 
ativa$ C~il'êentrad~ 'íta fa,~a Utofineá. ·ior.1wse ô.bvia a necessí'élai:te da 
cengerrtraçâo d~ ,e·sforç:os p.ara -à preservação dés-?é .tnestiinâvel 
,pâtfim9Qio ambJem:ál·qQe- ~rnda'possuímos. - 

- Na ár~a c;ie ihfluêrisia urbana no municrípjo de l:!bat.ura,. os danos 
ambitn~j~ se· repetem, emb9rà corn as características ínéren\es ã Qc1r, 
pagão urbaoa. Sãb rios e tórregó~ assoreados- - peles desmatarnentos e' 
~pfdràçâs des'ordenada de,areia: çj.~trizes OQS filOrros deyi'\!IQ-à reti~d:a 
~ terra sem nenhÜi:n pla~amentQ, rnangu~tais e ,restingas (ê mestno pra, 

.j~} .atemélos p" ar-a_ lmpfánta~ de- construç""õés em fl~·-nte -dê'srespeito'â . • . . . - . -O'-,:""' ' r' 

liiglslaçijo ampiéiital".edifiéaç.ões d,ive~s oc4pan<fo "ls fai~3$ de prQieção 
ads mªnanéiajs, .r'e,~rada'de sencos'e'\rela d~ fi"Ç>S. em entiiV!eS Ql:!antidades 
sem nenhum mtéPiP'téi.nico e nenhuma âu&riial;âo dos 'ó~os fitenéiadore$. 
poluição de pr:ti~ <:kivicfd' à ligaçôe: c!àndes"tinas de esg!Jtos é J:ám~ por 
ausência qu~ total"de ~oleta de lixo nelas.acumulado. 

A ausência de um Í"laho Diretor·para o munieípic, exjgii:lo pela 
~~n$tituição, pr.ovoca ,i(tn -éfi'!itó éxtremamente danosa ã' cidade, gerando 
um sem número dê l'i!is"xasoísti~as e interprétaç.9es ·ma:i:s a:indà. 
lôfolizmente parece que vivemos ufi:!.a'''ditadtLra municipal" que es.tá máis 
yma.,vez a serviço dos ;grãncfes'!ílíteress~s'' sem compromissos com 
no:ssa qualidade de vida ou a de:_gera,çõ11~ tutoras. 

56 como demonstratívo de.s.§áS 'attrrnaçõe$. é fácil citar ~lguns exern 
plos que contrariam é atropelam ve.rganhgsamente as ,Leis arnbientaís. 
Uni easq 111arc;ante é-a Lei Federal rt" 1771165- cd/lhecida como Código 
Fk;,rés~!, ~up1erfl.eí1tada pela Lei Fecl~ral nº 6938/Sl e resoluçêes díver 
~a~ :do CO~AHA - Conselho Nacional do -Meio Ambie·ntl, bem como 
;utras. leis. decreto~ e portarias em Rível federal, estadual ' nillólcipãL 

Por essa legislação, fica bastante claro e definido o termo '\áreas de preser 
'láção pertnanenté'', onde, como o pn,ptio nome ·indica, nada podê ser 
ª'1:er'à.do, retirado ou- ~upado, a não ser 'por·autotizaçâa expressa e diret.i 
do p-oller Piiblíc-õ Federal e unicamente para :projetos de'~tilidade pública 
ou ·interesse· social. Mesmo ;issim, Rum rápido passeio pela área urbana do 
munieípio, depara-se cem flagrante desrespeito .a essas 1eis, quando. a ocu 
pação e uso dessas jreas ~ara fins comerciais continua sei1d0 feita :à_rêvelia 
dos órgãos licenciadores e fiscalizadores., com ou sem multas e processos. 

Os exemplQs: 
A) Bar e- restaurante na área de resti11ga •. da Praia Vermelha do 

Norte, com ocupação e aterro da praia. Mesmo ·cort1 multas. ê êmbargõs, 
finãlizou a construção e éstá funeínando "normalmente". 

B) l!,estaul';inte na Praia Grande, em fase final de 'Construção, após 
multa"'e.embargó. Um laudo pericial do Juí:ro de Ubatuba fez cêm que ,a 
t"E!$~nga deixasse de ser 'Festinga. 

Como este .e <f da Ptaia"Vermelha tio Norte, outros casos certa- 
!ilénte acontééerão com os precedentes abertos. _ 

C) E.aiflcação para fins comerciais junto à margem· direita do "iio 
Lagoa, próximo à sua foz. Após multa ê embargo, o que -se, vê•é uma nova 
constrllção s'é iniciando ao lado da. primeira, sem maiores impedimentos 
pelos 4'rgãos responsáveis. 

D) Novas construções à margem do Rio.Grande, junto à ponte 
próxima à foz, certamente sem licença algum,1. por estarem el'rl àrea de 
preservação permanente, como todas as outras jâ citada,s. 

E) Edificações cemerdaís junto à restiligà e mal1gt'iezal na Praia da Barrà 
Seea, que vem durando n'iais que os processos desencadeados- na ·justiça. 

F) Retirada dé seixos e· areia ha margem do Rio l~ambuca, em área 
já defíntda por órgãos públicos"'fi$çalizadores como impeditiva, mediante 
pareceres têcntcb$, multàs e embargos. Obras públicas municipais 
most'.i'ã.ni, bem aonde foram parar esses. materiais nâo licenciados. 

.Estes são apenas uns poufos exemplos dos danos ambientais. causados 
ã uma cidade por' absoluta falta de bom sens.o e çumprimentQ da legislação. 

es -~ilcQritr;amos em situação çrítii:a, já que não témos mais. no 
momento um técnitQ responsável pelo DEPRN da Secretariã do Meio 
Ambiente residii:ido na região. A Polícia Florestal explicitamente não vem 

' " autuando ou'"embargaRclo áreas em que a Ptéfeitura Municipal de urna 
fprma O.U outra :está envolvida. bs curadores. do Meio Ambiente da 
cidade, não ficam tempo sufi.ciente no. cargo para dar t:<:>ntinuidadé aos 
procenos, as multas da Cetesb hoje .são irrisórias. Os poderes legislat;iv:o 
e executivo municipais não ~E!monstralil qualquer comp.roi;nisso com 
nóss.o patrimônio ambiental. 

:A.pelamos para que 'sejam tornadas as medi.das necessárfas para se 
curn.prir'de forma eficaz, pelos Ót~os competentes, a legislaçãb.~mbien 
tal exl$tente, pois só assim poderemos. legar o pouco que. resta da Mata 
A'tlântita- para nóssas gerações futuras. 

Movimento Ambientalista de. Ubatüba" 
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O FSC E A CONSTITUIÇAO 
DE UM "SELO VERDE" 

e 1 a 3 de outubro de 1993 ocorreu em 
Toronto, Canadá, a assembléia fundado 
ra do FSC - Forest Stewardship Councll 
[ConseÍho Mundial de Manejo Florestal), 

que pretende transformar-se num organismo 
mundial Independente de credenciamento de enti 
dades nacionais que certificariam a Vigência de 
práticas de manejo social e ambientalmente sus 
tentáveis para produtos de base florestal. O FSé 
pretende constituir-se no fórum onde seriam defi 
nidos os parâmetros e procedimentos para a con 
cessão de um "selo verde" internacional para estes 
produtos. 

Desta assembléia em Toronto participaram 
134 pessoas de todos os continentes, representan 
do um espectro diverslfícado de setores, que in 
cluiu: empresáríos, certificadores, consultores. 
acadêmicos, representantes de governos, ONGs 
ambientalistas e da área soóíal, movimentos e or 
ganizações sociais ligadas às questões indígenas 'e 
camponesas. 

Ao seu final, concluiu-se pela fundação do 
FSC, com a eleição de um conselho Internacional 
de diretores formado por representantes dos seto 
res social [quatro pessoas), ambiental [três) e em 
presarial [dois). Definiu-se ainda pela deflagraçáo 
de um processo de consultas nacionais acerca das 
propostas de estatuto e estrutura, por um lado. e 
dos princípios e critérios de manejos sustentáveis 
para florestas nativas e plantadas. 

D 

PONTOS POLÊMICOS 

Várias polêmicas se instalaram durante o 
evento alimentadas pela diversidade de grupos de 
Interesse ali presentes, pelo precário acúmulo de 
Informações e debate verlftcado em vários países, 
principalmente os da África e América Latina, e 
pela absoluta ausência de regras e critérios quanto 
à composição e ao funcionamento· da própria as 
sembléia fundadora. Destaca-se o fato de que vá 
rios observadores e convidados ali presentes foram 
alçados à condição de delegados com direito a vo 
to. 

Entre os pontos polêmicos estiveram a ques 
tão da participação empresarial ou não nas íns 
tãncías deliberativas do FSC e a adoção da propos 
ta de Princípios e Critérios. Estes últimos foram 
considerados pela maioria dos presentes - princi 
palmente pelas ONGs e Movimentos Sociais - 
pouco debatidos, Inconsistentes e permissivos, in 
dicando-se que sua aprovação deveria se dar futu 
ramente. 

MUNDIAL 
LEANDRO LAMAS VALARELLI E SANDRA FAll.LACEª 

Por sua vez, a aceitação, pela plenária, da par 
ticipação empresarial na direção do FSC, mesmo 
que de forma minoritária, levou várias ONGs euro 
péias e asiáticas, entre elas Greenpeace, Friends of 
the Earthe Rainforest Action Network, Cordillera 
Peoples Alliance, EARTH, a se .retírarem da assem 
bléia, colocando-se na condição de observadoras do 
processo. 

PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS 

É neste quadro de conflitos e indefinições que 
o debate sobre a constituição do FSC continua. Vá 
rios grupos de trabalho foram formados por tnte 
grantes da Assembléia Fundadora para, até julho 
de 94, recolherem contribuições relativas às. pro 
postas de "Estatutos" e de "Príncípíos e Critérios". 
Estas serão reunidas e remetidas aos membros 
fundadores para votação postal em agosto de 94. 

Em vários países já ocorre um movimento de am 
pliação do debate para outras ONGs e movimentos so 
ciais até então alheios ao processo. 

As sete entidades brasileiras do campo social 
e ambiental que participaram da assembléia fim 
dadora - GTA-Nacional, Núcleo de Direitos Indí 
genas, WWF-Brasll, Fundação SOS Mata Atlânti 
ca, Vitae Civllis, Conselho Nacional dos Seringuei 
ros e FASE - propuseram-se a organizar no Brasil 
um amplo processo consultivo, divulgando as in 
formações que possuíam e provocando um debate 
nacional até o mês de maio de 94, de forma a 
construir uma posição compartilhada com um le 
que amplo de ONGs e movimentos sociais quanto 
à adesão ou não ao FSC. No entanto, dlftculdades 
de ordem Iínanceíra inviabilizaram este projeto, 
obrigando a que fossem utilizados os fóruns e as 
redes já existentes como canais privilegiados de 
circulação de informação e debate. 

PARÂMETROS DE SUSTENTABD..IDADE 

O FSC não tem capacidade regulatórta real. 
Mas visa exercer uma Influência sobre o sistema 
multilateral, sobre os Estados nacionais e suas po 
pulações no sentido de que adotem os seus "Prin 
cípios e Critérios" como parâmetros de sustentabi 
lidade das práticas econômicas de base florestal. 

Considerando-se que seja politicamente viável 
a constituição do .FSC como um espaço real de ne 
gociação e geração de consensos, como serão tra 
tados os diferentes estágios dos vários países no 
tocante às suas normas de proteção ambiental? 
Como garantir parâmetros que, por um lado, refor- 
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cem as lutas nos diferentes países em tomo do 
avanço de suas normas e, por outro. não sejam 
apropriados e utilizados de forma a apoiar as posi 
ções que tendem a acentuar o desequlhbrio e a ex 
clusão presentes nas atuais relações de comércio 
ínternacíonal? 

Que papel estará reservado à sociedade civil em 
cada país na adaptação dos parâmetros gerais, do 
FSC às suas realidades sécío-ambíentaís específicas 
e aos seus aparatos jurídico-institucionais? A for 
mulação dos "Prtncíplos e Critérios" traz, também, a 
questão sobre qual o grau de tolerância e qual o ho 
rizonte de tempo que devem presidir sua aplicação. 

MATA ATLÂNTICA 

Em relação à Mata Atlântica, a implantação 
do FSC traz riscos e possibilidades. Pode, por 
exemplo, Vir a reforçar a atuação de grandes em 
presas madeireiras, "Siderúrgicas e de papel e celu 
lose, que têm provocado profundos Impactos am 
bientais e sociais. Ou pode, por outro lado, forçar 
a que elas adotem práticas ambientais mais avan 
çadas. 

Podem também Vir a excluir do mercado Inter 
nacional os trabalhadores rurais, as populações 
tradicionais e pequenos empreendimentos que, de 
senvolvendo atividades econômicas com lógicas e 
escalas diferenciadas em relação aos grandes em 
preendimentos, podem não ter acesso à concessão 
do selo verde. Ou podem ser reconhecidos como 
sujeitos econômicos relevantes, para os quais se 
rãó adotados custos. critérios e procedimentos de 
avaliação específicos. 

Neste sentido, a adesão ou não do FSC implica 
numa opção política. A questão é em que medida o 
FSC pode ser considerado um espaço privilegiado 
de expressão de Interesses econômicos e sociais 
amplos, num debate em que, até agora, eles têm 
exercido pouca Influência. Coloea-se portanto, a exi 
gência de ampliar e aprofundar o debate de modo a 
definir posicionamentos e estratégias que, passando 
pelo FSC, possam apontar na direção do exercício 
de um maior controle social sobre os processos de 
regulação entre comércio e melo ambiente. 

* Leandro Lamas Valarelli e Sandra Faillace são da 
Federação de Órgãos para Assistência Social e Edu 
cacional (FASE), uma da~ entidades brasileiras que 
participaram da assembléia fundadora do FSC. 




