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1 - APRESENTAÇÃO

Essa versão foi elaborada a partir de uma análise da versão 1.1. formulada por uma
equipe composta por: Aspásia Camargo (MMA), José Seixas Lourenço (MMA), Fredmar
Corrêa (MMA), Paulo Brum Ferreira (MMA), lbsen de Gusmão Câmara , José Pedro de
Oliveira Costa, Gustavo A. B. da Fonseca, Clayton Ferreira Lino, Cláudio C. Maretti e
Eduardo Novaes. Esse processo de revisão contou com a colaboração de Vitor Sucupira
(MMA) e Oswaldo Lira (UFPE). Essa versão que incorpora alguns textos integrais da versão
1.1, tem como objetivo subsidiar um processo de discussão do Projeto, envolvendo o maior
número possível de interlocutores qualificados (ver Cronograma).

2 - füSTIFICATIV AS
O Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG-7) teve
início em 1992, concentrando-se essencialmente na Amazônia Brasileira. Representa um
processo inovador e experimental na busca de modelos viáveis de conservação e uso
sustentável de ecossistemas florestais. O Programa Piloto busca ainda fomentar parcerias
entre entidades nacionais, organismos internacionais e os países doadores, visando propiciar
condições para que as novas estratégias de desenvolvimento e conservação de recursos
naturais possam ser identificadas e implementadas.

Apesar da Amazônia Brasileira representar, sem dúvida, o maior patrimônio de
recursos biológicos do país, ocupando quase 60% do território nacional, o outro grande biorna
florestal do Brasil, a Mata Atlântica, foi recentemente considerado, a partir de estudos
realizados por agências de fomento e grupos de especialistas, a grande prioridade para a
conservação de biodiversidade em todo o continente americano. Esse biorna é composto por
uma série de ecossistemas bastante diversificados, alem de biologicamente distintos
daqueles encontrados na região Amazônica.

O território original da Mata Atlântica correspondia a duas vezes o tamanho da
França, mais de três vezes a Alemanha, 4.5 vezes a Grã-Bretanha e mais de 36 vezes o
território da Bélgica. Hoje, em estado crítico, a Mata Atlântica acha-se reduzida a cerca de 8%
de sua cobertura florestal original, que perfazia em sua extensão original pelo menos
1.100.000 km2• Mesmo esse percentual não está distribuído uniformemente para todos os
ecossistemas que compõem o Biorna. Apesar da devastação acentuada, a Mata Atlântica
ainda abriga uma parcela significativa da diversidade biológica do Brasil, com altíssimos
níveis de endemismo. A densidade de ocorrência de espécies por unidade de área para

alguns grupos indicadores, como por exemplo os roedores, pode ser superior à da Amazônia.

A riqueza pontual é tão significativa, que os dois maiores recordes de diversidade botânica
para plantas lenhosas foram registrados para a região. As estimativas ainda indicam que a
região abriga 261 espécies de mamíferos (73 deles endêmicos), 620 espécies de pássaros
(160 endêmicos), 260 anfíbios (128 endêmicos) alem de aproximadamente 20.000 espécies
de plantas vasculares, das quais mais da metade restritas a Mata Atlântica. Para alguns
grupos como os primatas mais de 2/3 são endêmicos a essa região.

A Mata Atlântica, significa também abrigo para várias populações tradicionais e
garantia de abastecimento de água para mais de 100 milhões de pessoas, Parte significativa
de seus remanescentes está localizada nas encostas de grande declividade. Sua proteção é
a maior garantia para a estabilidade ecológica dessas áreas, evitando assim as grandes
catástrofes que já ocorreram onde a floresta foi suprimida, com conseqüências econômicas e
sociais extremamente graves. Esta região abriga ainda belíssimas paisagens, verdadeiros
paraísos tropicais, cuja proteção é essencial ao desenvolvimento do ecoturismo.

3 - BASE CONCEITUAL
Este programa procura enfrentar dois problemas intimamente relacionados entre si:
(i) a continuidade do processo de empobrecimento biológico e cultural nos ecossistemas
remanescentes da Mata Atlântica e (ii) a escassez de ações práticas de recuperação de
áreas degradadas, valorização das culturas tradicionais, e de proteção e uso apropriado dos
ecossistemas remanescentes.
O empobrecimento biológico é um fenômeno que ocorre ao nível de paisagem, e é
resultado da diminuição da área dos ecossistemas naturais remanescentes, fragmentação,
caça e extrativismo vegetal predatórios. O empobrecimento cultural é um fenômeno de
erosão cultural, especialmente relacionado com populações tradicionais, e é resultado da
perda da identidade cultural e soberania social e econômica dessas populações. As ações
práticas de recuperação de áreas degradadas são atividades de reflorestamento e manejo de
populações naturais de plantas e animais, voltadas parra o reestabelecimento de funções de
restauração da forma dos ecossistemas. As atividades de proteção são aquelas voltadas
para a redução do processo de empobrecimento biológico e cultural nos ecossistemas
remanescentes. A valorização das culturas tradicionais inclui o reconhecimento dos direitos
dessas sociedades e o apoio para o seu desenvolvimento sustentável. O uso apropriado dos
ecossistemas remanescentes está relacionado com o aproveitamento de bens (plantas,
animais, água, etc) e serviços (armazenamento de carbono, estética da paisagem,
microclima, etc) dos ecossistemas naturais.
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O primeiro ponto de partida para a definição da estratégia de ação do Programa é o
seguinte problema: por que o processo de empobrecimento biológico e cultural nos
ecossistemas naturais remanescentes da Mata Atlântica continua ? Dentre as principais
razões para o empobrecimento biológico e cultural incluem-se: (i) políticas públicas que criam
estímulos para o desmatamento e conversão de ecossistemas naturais em agroecossistemas
econômicos (exemplo: crédito para expansão da agricultura sobre áreas de floresta); (ii)
fiscalização ineficiente sobre o desmatamento e extração predatória, tornando a ilegalidade
atraente; (iii) legislação inadequada, tornando a legalidade cara e pouco atraente; (iv)
consciência

ecológica

insuficiente para valorizar adequadamente a

proteção

dos

ecossistemas, tanto pelo consumidor urbano quanto pelo produtor rural.
O segundo ponto de partida para a definição da estratégia de ação do Programa é o
seguinte problema: por que as ações práticas de recuperação de áreas degradadas,
valorização das culturas tradicionais, proteção e uso apropriado dos ecossistemas
remanescentes são tão escassas? Dentre as principais razões dessa escassez incluem-se:
(i) falta de uma política regional integrada para a proteção e uso apropriado dos ecossistemas
remanescentes, de caráter multi-setorial e inter-estadual; (ii) pequena disseminação e timidez
de políticas públicas promissoras (exemplos: ICMS verde, RPPNs); (iii) falta de estímulos
econômicos (exemplo: crédito diferenciado para atividades apropriadas em termos socioambientais); (iv) pequeno apoio ao desenvolvimento de tecnologias capazes de diminuir os
custos e aumentar os benefícios sacio-ambientais dessas atividades e (v) pequeno apoio
para o desenvolvimento e disseminação dos resultados de iniciativas promissoras de
recuperação de áreas degradadas, valorização das culturas tradicionais, proteção e uso
apropriado dos ecossistemas naturais remanescentes, e melhoria da qualidade ambiental dos
agroecossistemas.
Os objetivos desse Programa estão diretamente relacionados com os problemas de
empobrecimento ecológico e escassez de ações práticas de recuperação de áreas
degradadas, valorização das culturas tradicionais, proteção e uso apropriado dos
ecossistemas remanescentes (Fig. 1)

4 - OBJETIVOS
- Contribuir para a redução significativa do processo de empobrecimento biológico e
cultural na Mata Atlântica.
- Promover e catalisar a recuperação, proteção e valorização e uso apropriado de
ecossistemas na Mata Atlântica.
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SITUAÇÃO
ATUAL

Continuidade do
empobrecimento biológico e
cultural

Escassez de ações de
recuperação, proteção e uso
apropriado de ecossistemas

- Reformulação de políticas públicas
- Apoio a unidades de conservação
- Apoio a populações tradicionas
- Apoio a iniciativas promissoras de ONGs,
Instituições de pesquisa e
~tais

AÇÕES

j
SITUAÇÃO
DESEJADA

Redução significativa do
processo de
empobrecimento
biológico e cultural

Implementação e
disseminação dos
resultados de ações
piloto de recuperação,
proteção e uso
apropriado de
ecossistmas

Figura 1. Relação entre od problemas que justificam esse Programa e as ações propostas
para alcançarem os objetivos desejados.

5 - ESTRUTURA DO PROGRAMA
A estratégia de ação deste Programa é desenvolver um conjunto de ações
diretamente relacionadas com os problemas de empobrecimento biológico e cultural e
escassez de ações práticas de recuperação de áreas degradadas, valorização das culturas
tradicionais, proteção e uso apropriado dos ecossistemas remanescentes (tabela 1 ). Essas
ações devem compor a estrutura dos componentes do Programa (Fig. 2).

PROBLEMA
Continuidade do
empobrecimento dos
ecossistemas

Escassez de ações de
recuperação, valorização,
proteção e
uso apropriado

FATOR

ESTRATÉGIA DE AÇÃO

1. estímulos econômicos para o
desmatamento

reformulação de políticas públicas

Políticas públicas

2. fiscalização ineficiente

melhoria da fiscalização

Iniciativas promissoras

3. legislação inadequada

reformulação da legislação

Políticas públicas

4. consciência ecológica insuficiente

projetos demonstrativos com educação
ambiental

Iniciativas promissoras

5. gestão deficiente de unidades de
conservação

apoio a ações piloto de gestão de unidades
de conservação

Unidades de conservação

6. gestão deficiente de áreas de
comunidades caiçaras, indígenas e
quilombos

apoio a ações piloto de gestão de unidades
de conservação

Populações tradicionais

1 . falta de uma política regional integrada
multi-setorial e inter-estadual

formulação de instrumentos políticos
regionais e agendas 21 locais

Políticas públicas

2. pequena disseminação e timidez de
políticas públicas promissoras

fortalecimento e disseminação de políticas
públicas promissoras

Políticas públicas

3. falta de estímulos econômicos

reformulação de políticas públicas e estímulo
ao mercado verde

Políticas públicas

4. escassez de tecnologias apropriadas e de
baixo custo

apoio

5. escassez de iniciativas promissoras de
recuperação, valorização, proteção e uso
apropriado.

apoio ao desenvolvimento de iniciativas
promissoras

à pesquisa aplicada

Figura 2. Relação entre os problemas que justifiquem esse Programa, seus principais fatores condicionantes
componentes.

COMPONENTES

Iniciativas promissoras
Iniciativas promissoras

e estratégia de ação dos diferentes

PROGRAMA PILOTO PARA A PROTEÇÃO DAS
FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL· MATA ATLÂNTICA

INICIATIVAS
PROMISSORAS

UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO

POPULAÇOES
TRADICIONAIS

POLITICAS
PÚBLICAS

Figura 3. Componentes de Programa.
O programa deve estar dividido em quatro componentes principais: (i) iniciativas
promissoras de recuperação de áreas degradadas, valorização das culturas tradicionais,
proteção e uso apropriado dos ecossistemas naturais remanescentes e melhoria da
qualidade ambiental dos agroecossistemas; (ii) ações piloto de fortalecimento e melhoria do
sistema de gestão, regularização fundiária e sustentabilidade econômica de unidades de
conservação; (iii) ações de apoio a populações tradicionais, envolvendo sustentabilidade
econômica, proteção de ecossistemas naturais e valorização cultural; (iv) estudos e
implantação de políticas públicas inovadoras (Fig. 3).
Atividades de pesquisa e educação ambientar são fundamentais para o sucesso das
atividades apoiadas nesse programa. Entretanto, tanto as atividades de pesquisa quanto as
de educação ambiental devem estar integradas com as demais atividades e não ser
implementadas de forma desarticulada. Dessa forma, em todos os projetos podem estar
incluídas atividades de pesquisa e de educação ambiental. A propriedade dessas atividades
será analisada de acordo com sua consistência com os objetivos e estratégia de ação dos
projetos propostos.

5.1- INICIATIVAS PROMISSORAS
O componente Iniciativas Promissoras (talvez com um modelo PD/A) deve envolver
atividades de: (i) recuperação de áreas degradadas, (ii) valorização das culturas tradicionais,
(iii) proteção e uso apropriado dos ecossistemas naturais remanescentes e (iv) melhoria da
qualidade ambiental dos agroecossistemas. O público alvo desse componente inclui ONGs,
instituições de pesquisa, órgãos governamentais e instituições e produtores privados.
Exemplos de projetos incluem: (i) manejo de ecossistemas florestais e aquáticos, (ii) melhoria
de agroecossistemas, (iii) proteção de ecossistemas naturais.

5.2 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

O componente Unidades de Conservação deve envolver ações piloto de (i)
fortalecimento e melhoria do sistema de gestão, (ii) regularização fundiária e (iii)
sustentabilidade econômica de unidades de conservação.
O público alvo desse componente inclui , órgãos governamentais, ONGs, instituições
de pesquisa e instituições e produtores privados. A concepção e implementação deve ser de
forma integrada enfocando tanto as unidades de conservação quanto as áreas de entorno.
Exemplos de projetos incluem: (i) planejamento e implementação de sistemas de gestão, (ii)
zoneamento

e

elaboração

de

planos diretor;

(iii)

regularização fundiária

e

(iv)

desenvolvimento de atividades voltadas para a sustentabilidade econômica de unidades de
conservação.

5.3 - POPULAÇÕES TRADICIONAIS
O componente Populações Tradicionais deve envolver ações de apoio a populações
tradicionais, especialmente (i) sustentabilidade econômica, (ii) proteção de ecossistemas
naturais e (iii) valorização cultural.
O público alvo desse componente são comunidades de caiçaras, índios e
remanescentes de quilombos. A concepção e implementação deve ser de forma participativa,
com forte envolvimento dessas comunidades na condição de sujeito e não objeto dos projetos
propostos. Exemplos de projetos incluem: (i) manejo de ecossistemas florestais e aquáticos,
(íl) melhoria de agroecossistemas, (iii) documentação e registros culturais, especialmente

conhecimento etnoecológico; (iv) apoio ao fortalecimento de estrutura organizacionais; (v)
proteção de ecossistemas naturais.

5.4- POLÍTICAS PÚBLICAS
O componente Politicas Públicas deve envolver (i) a realização de estudos sobre
temas estratégicos e (ll) implantação de políticas públicas inovadoras. O público alvo desse
componente são instituições de pesquisa, ONGs e instituições públicas. Exemplos de
projetos incluem: (l) formulação de Agendas 21 locais, (ii) análises e propostas de
reformulação da legislação, (iii) análises e propostas de novos instrumentos de pollticas
públicas, (iv) implementação de ações piloto de políticas públicas.

6 - CRONOGRAMA

DE TRABALHO

O cronograma de trabalho do processo de elaboração desse projeto está
condicionado à data da reunião dos doadores, marcada para o perfodo de 27-30/10/97, em
Manaus. Deverá ser feito um processo de consultas o mais amplo o possível, dentro dos
limites de tempo e recursos. Para facilitar o processo de consultas foi elaborado um
formulário simplificado, que pode ser reproduzido e divulgado livremente a todos os
interessados (anexo 1 ).

FASES

VERSÃO

1

2.0

A ser discutida na reunião da SBPC, em
Blumenau-SC

27/09/97

2.1

Elaborada a partir das recomendações
de Blumenau e enviada para consulta

03/10/97

3.0

Elaborada a partir do processo de
consulta e apresentada na reunião dos
doadores em Manaus

24/10/97

ti

DESCRIÇÃO

Cronograma a ser definido com base nos
encaminhamentos da reunião de Manaus

DATA

"PROGRAMA PILOTO PARA A PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS DO
BRASIL - MATA ATLÂNTICA
QUESTIONÁRIO DE CONSULTA

Nome:
End.:
Fone:

Instituição:
Cidade:
--------=-----CEP:
Fax:

e-mail:

1 - Apresentação
Este questionário tem como finalidade colher subsídios para o processo de
elaboração do Projeto do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil Mata Atlântica. Serão produzidas várias versões do Projeto, estando a versão final prevista
para 24/10/97. Solicitamos a maior urgência possível dado o curto prazo disponível. As
recomendações serão incorporadas nas diferentes versões, conforme a sua ordem de
chegada e dependendo da coerência com os objetivos e estrtura lógica do projeto. Esse
formulário pode ser reproduzido e divulgado livremente a todos os interessados.
Antecipadamente, agradecemos.
2 - Comentários e sugestões (use o verso se necessário)
2.1 - Justificativas:

2.2 - Base conceituai e estratégia de ação

2.3 - Estrutura do programa

Favor enviar para Lúcia Helena Wadt
Departamento de Ciências Florestais - Lab. de Silvicultura Tropical, ESALQ/USP
Av. Pádua Dias, s/n
ex Postal 1530 - Piracicaba-SP CEP: 13400-918
FAX: (019) 433-6081 Fone: 433-6155 e-mail: lhowadt@carpa.ciagri.usp.br
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PROGRAMA PILOTO PARA A PROTEÇÃO
DAS FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal

Proposta para o Componente da Mata Atlântica
VERSÃO 1.1

1) Introdução
A Relevância da Mata Atlântica

O Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG- 7) teve início
em 1992, concentrando-se essencialmente na Amazônia Brasileira. Representa um processo
inovador e experimental na busca de modelos viáveis de conservação e uso sustentável de
ecossistemas florestais. O Programa Piloto busca ainda fomentar parcerias entre entidades
nacionais. organismos internacionais e os países doadores, visando propiciar condições para que
novas estratégias de desenvolvimento e conservação de recursos naturais possam ser
identificadas e implementadas.
Apesar da Amazônia Brasileira representar, sem dúvida, o maior patrimônio de recursos
biológicos do país, ocupando quase 60% do território nacional, o outro grande biorna florestal
do Brasil, a Mata Atlântica, foi recentemente considerado, a partir de estudos realizados por
agências de fomento e grupos de especialistas, a grande prioridade para a conservação de
biodiversidade em todo o continente americano. Esse biorna é composto por uma série de
ecossistemas bastante diversificados, além de biologicamente distintos daqueles encontrados na
região Amazônica.
Em estado critico, a Mata Atlântica acha-se reduzida a cerca de 8% de sua cobertura
florestal original, que perfazia em sua extensão original pelo menos 1.100.000 km2. Mesmo esse
percentual não está distribuído uniformemente para todos os ecossistemas que compõem o
biorna. Vários deles estão mal conservados, quase extintos, ou ainda subrepresentados nas
unidades de conservação. O território original da Mata Atlântica correspondia a duas vêzes o
tamanho da França, mais de três vêzes a Alemanha, 4,5 vêzes a Grã-Bretanha e mais de 36 vêzes
o território da Bélgica. Pode ser ainda considerada equivalente ao conjunto dos territórios da
França, Alemanha e Grã-Bretanha. A região é hoje responsável por quase 70% do PIB nacional e
abriga mais de 60% da população brasileira. As maiores extensões dos solos mais férteis do país
se localizam também na Mata Atlântica.
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Distribuído ao longo de mais de 23 graus de latitude sul, esse biorna é composto de uma
série de fitofisionomias bastante diversificadas, determinadas pela proximidade da costa, pelo
relevo e pelos regimes pluviométricos. Essas características foram responsáveis pela evolução de
um complexo biótico de natureza florestal altamente rico. Apesar da devastação acentuada, a
Mata Atlântica ainda abriga uma parcela significativa da diversidade biológica do Brasil, com
altíssimos níveis de endemismo. A densidade de ocorrência de espécies por unidade de área para
alguns grupos indicadores, como por exemplo os roedores, pode ser superior à da Amazônia. A
riqueza pontual é tão significativa que os dois maiores recordes mundiais de diversidade botânica
para plantas lenhosas foram registrados nessa região ( 454 espécies em um único hectare do sul
da Bahia e 575 espécies em amostra de mesmo tamanho no norte do Espírito Santo). As
estimativas indicam ainda que a região abriga 261 mamíferos (73 deles endêmicos), 620 espécies
de pássaros (160 endêmicos), 260 anfíbios (128 endêmicos), além de aproximadamente 20.000
espécies de plantas vasculares, das quais mais da metade restritas à Mata Atlântica. Para alguns
grupos, como os primatas, mais de 2/3 das formas são endêmicas.
Desde as primeiras etapas da colonização do Brasil, a Mata Atlântica tem passado por
uma série de surtos de conversão de florestas naturais para outros usos, cujo resultado final
observa-se nas paisagens hoje fortemente dominadas pelo homem. A maior parte dos
ecossistemas naturais foi eliminada ao longo de diversos ciclos desenvolvimentistas, nem sempre
bem planejados, resultando na destruição de hábitats extremamente ricos em recursos biológicos.
A região foi tradicionalmente a principal fonte de produtos agrícolas, e atualmente abriga os
maiores polos industriais e silviculturais do Brasil, além dos mais importantes aglomerados
urbanos de todo o país. A dinâmica da destruição foi mais acentuada durante as últimas três
décadas, resultando em alterações severas o suficiente para que os resultados danosos já sejam
notáveis. A vasta maioria dos animais e plantas ameaçados de extinção do Brasil são formas
representadas nesse biorna, e das as sete espécies brasileiras consideradas extintas em tempos
recentes, todas encontravam-se distribuídas na Mata Atlântica, além de outras exterminadas
localmente. A maior parte das nações indígenas que habitavam a região por ocasião da
colonização já foram dizimadas, sendo que as remanescentes subsistem em situação precária, em
terras progressivamente ameaçadas por interesses diversos.
A Mata Atlântica sigrúfica também abrigo para várias populações tradicionais e garantia
de abastecimento de água para mais de 100 milhões de pessoas. Parte signicativa de seus
remanescentes está hoje localizada em encostas de grande declividade. Sua proteção é a maior
garantia para a estabilidade geológica dessas áreas, evitando assim as grandes catástrofes que já
ocorreram onde a floresta foi suprimida, com consequências econômicas e sociais extremamente
graves. Esta região abriga ainda belíssimas paisagens, verdadeiros paraísos tropicais, cuja
proteção é essencial ao desenvolvimento do ecoturismo.

O Programa Piloto e a Mata Atlântica

Ao longo do processo de elaboração do Programa Piloto, as agências responsáveis por
sua implementação decidiram estender para áreas de Mata Atlântica uma parte dos recursos
3/14

destinados ao Subprograma Projetos Demonstrativos (PD/ A), viabilizando projetos de pequeno e
médio porte, direcionados particularmente para a sociedade civil organizada, além de governos
municipais e estaduais. São várias as ações prioritárias no âmbito do Subprograma, incluindo a
recuperação de solos, a proteção de margens e nascentes e a disseminação de técnicas para o uso
sustentável de recursos naturais. O apoio à Rede de ONG's da Mata Atlântica também foi
contemplado nesse Subprograma. Recentemente, com o desenho do Subprograma Parques e
Reservas do Programa Piloto (Projeto Corredores Ecológicos das Florestas Neotropicais), que
também privilegiava essencialmente a região Amazônica, 30% dos recursos originalmente
destinados a essa iniciativa foram direcionados para ações a serem desenvolvidas na Mata
Atlântica, em reconhecimento ao caráter prioritário da região em nível nacional e internacional.
Essse montante equivale a aproximadamente US$12 milhões.
Buscando uma abordagem mais sistêmica, abrangente e em consonância com os objetivos
de conservação dos ecossistemas florestais do país, no início de 1997 o :MMA, assessorado por

um grupo de especilistas e de lideranças oriundas dos setores acadêmico e ambientalista, deu
início aos trabalhos que deverão resultar na criação de um Programa Piloto na Mata Atlântica,
em um prazo relativamente curto de tempo. O PPG- 7 Mata Atlântica busca inspirar-se na
experiência bem sucedida do Programa Piloto, tratando de identificar paralelos e complementos
na estrutura original dessa iniciativa, incluindo o formato dos diversos Subprogramas. Considerase que o Subprograma Parques e Reservas, em fase avançada de elaboração, possa servir como
arcabouço inicial para a montagem dos demais componentes do PPG- 7 Mata Atlântica. A
estruturação desse programa com base nos pilares conceituais do Projeto Corredores deve-se
essencialmente à sua ênfase nos aspectos de custo/beneficio na área de conservação e uso de
recursos naturais, de transparência, de multisetorialidade, assim corno naqueles que asseguram a
consulta aos principais atores e beneficiários da ações a serem identificadas e implementadas.
O PPG- 7 Mata Atlântica representa pois uma nova perspectiva para os trabalhos de
conservação desse biorna, que abrange os seus diferentes ecossistemas em uma escala nacional,
objetivando uma melhor articulação técnica e política entre os vários níveis de governo, entre
estes e as ONG' s, e entre estes atores e os institutos de pesquisa e universidades da região. São
ainda considerados atores relevantes o setor empresarial, os proprietários de terra, comunidades
locais e povos indígenas. A exemplo da experiência Amazônica, esse programa deverá ter como
meta o fomento a iniciativas que conciliem as necessidade de proteção dos ecossistemas florestais
da região com aqueles que promovam o desenvolvimento social em bases sustentáveis. Espera-se
assim que a Agenda 21 / Mata Atlântica, em processo de elaboração, possa servir também como
documento balisador na identificação das ações a serem apoiadas por esse novo programa. O
PPG- 7 Mata Atlântica irá ainda fomentar a criação de Núcleos de Excelência em áreas temáticas
prioritárias, visando complementaridade, fortalecimento tecnológico, intercâmbio de
informações, como também estimular a elaboração e execução de agendas de pesquisa
consideradas relevantes para a proteção do biorna.
Esse programa deverá levar em consideração a situação real dos remanescentes hoje
existentes, bem como o considerável número de áreas protegidas já criadas e muitas ainda por
implantar nos diversos ecossistemas abrangidos pelo biorna. Deverá também considerar e
colaborar para o aperfeiçoamento e implantação da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica que,
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já reconhecida pelo sistema MAB Unesco, estende-se por 14 estados da federação com uma área

de cerca de 290.000 km".
Com base na experiência e investimentos do Programa Piloto, juntamente com uma
análise geral dos requerimentos de conservação mais imediatos nas diferentes regiões da Mata
Atlântica, estima-se que em princípio serão necessários aproximadamente US$ 100 milhões,
oriundos de diversas fontes, incluindo contrapartida do Governo Brasileiro. O PPG- 7 Mata
Atlântica deverá se estruturar também de modo a facilitar a captação de recursos adicionais junto
ao setor privado, assegurando um nível mínimo de sustentabilidade das iniciativas e do programa
como um todo.

2) Objetivos
Os objetivos do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil são:
• Demonstrar a viabilidade de harmonizar o desenvolvimento econômico e a proteção
do meio ambiente nas florestas tropicais;
• Contribuir para a conservação dos recursos genéticos das florestas tropicais;
• Reduzir a contribuição das florestas tropicais brasileiras na emissão global de gás
carbônico;
• Propiciar um exemplo de cooperação entre países desenvolvidos e em
desenvolvimento em temas ambientais globais.
O PPG- 7 Mata Atlântica será criado e implementado em harmonia com os objetivos
gerais do Programa Piloto, estando em consonância com as metas estabelecidas conjuntamente
pelo Governo Brasileiro e aqueles dos países doadores. A proteção da biodiversidade da Mata
Atlântica é contemplada por dispositivo Constitucional, além de compromisso do país junto à
Convenção Sobre Diversidade Biológica. Especificamente, o PPG- 7 Mata Atlântica pretende
articular as informações e atividades relacionadas à conservação do biorna, fomentar a criação de
Núcleos de Excelência, enfrentar os desafios ligados à melhor articulação político-institucional
necessária à execução das iniciativas de conservação e desenvolvimento sustentável, ampliar o
conhecimento sobre os ecossistemas da região, assim como buscar soluções para os problemas
fundiários de áreas protegidas, na forma de contrapartida do Governo Brasileiro. A
complementação das ações na Amazônia brasileira com aquelas previstas para a Mata Atlântica
resultará em uma ação global para a proteção dos ecossistemas florestais do Brasil, cumprindo
integralmente o mandato do Programa Piloto.

3) Estrutura e Coordenação do Programa
A SER ELABORADO PELO 1'v1MA.
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4) Os Subprogramas
A exemplo do Programa Piloto, o PPG- 7 da Mata Atlântica deverá ser constituído pelos
seguintes Subprogramas:
a)
b)
e)
d)

Política de Recursos Naturais;
Unidades de Conservação e Manejo de Recursos Naturais;
Ciência e Tecnologia;
Projetos Demonstrativos.

Os três primeiros são considerados estruturais, buscando a elaboração e implementação
de uma Política de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica, à formação
de Núcleos de Excelência em áreas temáticas prioritárias, o fortalecimento, expansão e
consolidação do sistema de unidades de conservação, o uso sustentável de recursos naturais,
assim como ampliando os conhecimentos sobre os recursos naturais da Mata Atlântica, suas
ameaças e potencialidades. Os projetos demonstrativos irão assegurar que os beneficiários e
atores comunitários relevantes sejam envolvidos no programa, particularmente através das
organizações da sociedade civil e governos locais, buscando experiências práticas e difusão de
modelos apropriados, com alto potencial de replicabilidade.

4.1. Subprograma Política de Recursos Naturais da Mata Atlântica (SPRNMA)

Esse Subprograma busca promover uma política nacional para a conservação e uso
sustentável da Mata Atlântica, estando dividido em quatro componentes abrangentes:
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a)
Programa Piloto para a Proteção
das Florestas Tropicais do Brasil
Componente Mata Atlântica

Subprogramas 'Estruturais
'Pretende articular as informações e atividades relacionadas à
conservação da Mata Atlântica, fomentar a criação de Núcleos de
Excelência em áreas temáticas prioritárias, enfrentar os desafios ligados
à melhor articulação político-institucional necessária à execução das
iniciativas de conservação e de desenvolvimento, ampliar o
conhecimento sobre os ecossistemas da região, assim como buscar
soluções para os problemas fundiários de áreas protegidas na forma de
contrapartida do Governo Brasileiro ao PPG- 7. Pretende fortaceler as
Ucs e estimular o uso sustentável dos recursos naturais.

Subprogramas Demonstrativos
Destina-se a viabilizar o envolvimento de comunidades e
ONG's, Estados e Municípios em testes e difusão de
modelos de desenvolvimento sustentável. que tenham
alto grau de aplicabilidade em outras áreas da região, e
que utilizem tecnologias brandas, além de promover
ações de educação ambiental.

1
Política de
Recursos
Naturais

• Políticas de
Conservação e
Desenvolvimento
Sustentável
• Política de
monitoramento,
controle e
fiscalização
• Fortalecimento
das Instituições
governamentais e
nãogovernamentais de
Meio Ambiente

Unidades de
Conservação e
Manejo de Recursos
Naturais

Ciência
PD/A - Projetos
Demonstrativos

e
Tecnologia

1

1

• Parques e Reservas
• Apoio e Promoção
das Populações
Indígenas e
Tradicionais
• Recuperação de
Áreas Degradadas
• Manejo Sustentável
de Recursos
Naturais
• Proteção de
Ecossistemas
Particularmente
Ameaçados
• Ecoturismo
• Implantação de
Áreas-Piloto da
Reserva da
Biosfera

• Fundo de Doações
• Disseminação de
Experiências para
Comunidades
• Fortalecimento
das Organizações
da Sociedade Civil

• Núcleos de
Excelência em
Áreas Temáticas
Prioritárias
• Pesquisa Dirigida
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Projeto
Educação
Ambiental

• Estratégia de
Comunicação e
Marketing para a
Mata Atlântica.
• Apoioao
Desenvolvimento
de Agendas 21
regionais e locais.
• Divulgação das
Iniciativas do
Programa Piloto.
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b) Política de Conservação e Desenvolvímento Sustentável para a Mata Atlântica
Visa, implementar, promover e divulgar uma Política de Conservação e
Desenvolvimento Sustentável para a Mata Atlântica, compreendendo estratégias e um
conjunto de ações consideradas prioritárias, além de legislação apropriada em
diferentes níveis do poder público. Adicionalmente, o projeto deverá fomentar a
implantação de uma rede de informações sobre conservação e desenvolvimento
sustentável, constando de protocolos-padrão que permitam o intercâmbio de dados.
Na formulação da política de conservação, deverão ser levados em consideração os
conceitos e o zoneamento adotados pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica,
incluindo a priorização de suas área-piloto. Deverá ser dado ênfase também aos
intrumentos que possam promover a conservação, como por exemplo a amplificação
das
experiências
com
o
ICMS
ecológico
em
vários
estados.
e) Política de Monitoramento, Controle e Fiscalização
O projeto deverá constar dos seguintes elementos:
• Envolvimento mais amplo dos diferentes setores da sociedade nas atividades de
monitoramento, controle e fiscalização, desenvolvendo estratégias alternativas
e adicionas.
• Estabelecimento de indicadores mínimos para as atividades, que possam ser
utilizados amplamente pelos diferentes estados e municípios.
• Compatibilização das estratégias estaduais de controle e fiscalização.
• Fomentar uma articulação eficiente entre as atividades de monitoramento e
controle.
e) Fortalecimento das Instituições Governamentais e Não-Governamentais
de Meio Ambiente da Mata Atlântica
Visa a capacitação técnica e gerencial do pessoal das agências de governo para
lidar com os diferentes modelos de gestão ambiental e administração, incluindo a
concepção e elaboração de projetos, assim como captação de recursos. O projeto busca
também equipar adequadamente as agências para o desempenho adequado de suas
atribuições. Dar-se-á ênfase também a associações e consórcios de agências de governo
como instrumento para melhor integração das ações de gestão. O projeto procura
também fortalecer as ONGs da Mata Atlântica para contribuirem na formulação,
promoção e divulgação da Política de Conservação da Mata Atlântica, assim como nos
aspectos ligados ao monitoramento e controle, juntamente com a gestão de unidades de
conservação.
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4.2. Subprograma Unidades de Conservação e Manejo de Recursos Naturais

Tem como objetivo desenvolver modelos inovadores, multisetorais e
decentralizados de gestão de unidades de conservação, recuperar áreas degradadas em
locais-chave para incrementar o grau de conectividade de grandes núcleos de
remanescentes de Mata Atlântica, particularmente as matas ciliares, fomentar a criação de
Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), assim como promover a proteção
às terras indígenas no âmbito do biorna. O Subprograma está dividido em seis
componentes:
a) Parques e Reservas
O objetivo do projeto é contribuir para a proteção da biodiversidade dos
ecossistemas da Mata Atlâtica, garantindo a conservação das biotas e minimizando
impactos antrópicos, através de ações disciplinadoras. A estratégia para assegurar este
objetivo consiste: a) na ampliação de pesquisas para conhecimento de fatores bióticos,
antrópicos e abióticos; b) na conservação de recursos genéticos; e) na capacitação
técnica, operacional e gerencial; d) na reavaliação da representatividade dos ecossistemas;
e) na criação e implantação de Unidades de Conservação; f) no apoio da inicativa privada
às Unidades de Conservação; g) na redução de ocupações irregulares nas Unidades de
Conservação; h) no melhoramento da infra-estrutura e equipamentos; i) no
desenvolvimento de processos interativos com as comunidades do entorno; j) na criação e
implantação de corredores ecológicos; 1) no apoio a estudos e levantamentos da situação
fundiária nas Unidades de Conservação; e m) no incentivo a criação de Reservas
Particulares de Patrimônio Natural.
b) Apoio e Promoção das Populações Indígenas e Tradicionais
Visa contribuir para a proteção e conservação das áreas indígenas e das terras de
populações tradicionais da Mata Atlântica, para o melhoramento do seu bem estar, por
meio de uma maior capacidade e eficiência produtiva, assegurando a sustentabilidade das
atividades econômicas, fortalecendo a infraestrutura e serviços sociais, incluindo também
a regularização fundiária de suas terras e o aprimoramento de sua proteção.
e) Recuperação de Áreas Degradadas
Visa incrementar os níveis de continuidade em corredores biológicos de
importância para a conservação de biodiversidade através de medidas de estímulo à
regeneração e recomposição de áreas-chave, com uma ênfase em matas ciliares. O projeto
busca também a recuperação de ambientes aquáticos interiores.

d) Manejo Sustentável de Recursos Naturais
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O objetivo do projeto é contribuir para uma mudança dos padrões vigentes de
exploração não sustentável de recursos naturais na Mata Atlântica, redirecionando as
práticas correntes, particularmente com o estímulo e ênfase ao uso sustentável de
recursos não-madeiráveis. A iniciativa busca também a melhoria da qualidade de vida das
populações ligadas às atividades de exploração de recursos naturais, compatibilizando-as
com as necessidades de manutenção a longo prazo das funções, processos e capacidade
produtiva dos ecossistemas que compõem a Mata Atlântica.
e) Proteção de Ecossistemas Particularmente Ameaçados
Vários dos ecossistemas que compõem a Mata Atlântica encontram-se
particularmente ameaçados ou reduzidos a remanescentes de pequeno tamanho. Estes
remanescentes se apresentam como as últimas oportunidades para a proteção de áreas
representativas desses ambientes. Destacam-se nessa categoria os pinheirais, os poucos
blocos ainda significativos de matas estacionais, os campos de altitude e as restingas. Os
manguezais encontram-se sobre forte pressão, merecendo também medidas especiais de
proteção. O projeto irá buscar instrumentos que visem esses objetivos, através da criação
de unidades de conservação, instrumentos de gestão e legislação apropriada.

f) Ecoturismo
Dentre as alternativas econômicas de geração de renda com baixo impacto
ambiental na Mata Atlântica, encontra-se a atividade de Ecoturismo. Várias iniciativas já
se encontram em andamento, embora ainda carentes nas áreas de pessoal, infraestrutura e
modelos de gerenciamento apropriados. O projeto pretende suprir essas carências,
promovendo as iniciativas que se mostrem economica e ecologicamente viáveis. A
atividade de ecoturismo deverá propiciar alguns dos elementos de sustentabilidade
desejados após o término da fase de investimento do Programa Piloto. O projeto irá
contribuir para o maior contato da sociedade com o patrimônio natural protegido,
disseminando o conhecimento e possibilitando o aumento do grau da consciência
ambiental.
g) Implantação de Áreas-Piloto da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica
O projeto visa selecionar entre as cerca de 50 Áreas-Piloto já definidas, em 14
estados, aquelas com maior potentical gerador de efeito-demonstração de suas
finalidades, com o objetivo de colaborar para a sua implantação. Estas áreas têm como
função comprovar a viabilidade de se harmonizar a conservação da natureza com o
desenvolvimento sustentável, tendo como base o conhecimento científico. Devem contar
em sua implantação com a colaboração da população e dos governos locais.

4.3. Subprograma Ciência e Tecnologia
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Visa o fomento à criação de Núcleos de Excelência interinstitucionais em áreas
temáticas consideradas prioritárias para a conservação, recuperação e uso sustentável de
recursos na Mata Atlântica. Buscando agregar grupos e centros de pesquisa da região,
esse subprograma irá fomentar agendas de pesquisa e de ação técnica que viabilizem a
sustentabilidade biológica e social do biorna. É considerado essencial o envolvimento das
agências de fomento à pesquisa brasileiras, particularmente o CNPq e as Fundações de
Amparo à Pesquisas estaduais. O Subprograma está dividido em dois componentes:
a) Núcleos de Excelência em Áreas Temáticas Prioritárias
A finalidade do projeto é o fomento à criação ou consolidação de Núcleos de
Excelência, compostos por grupos de pesquisadores de diferentes instituições,
organizados em torno de objetivos prioritários de geração de conhecimento e
desenvolvimento de tecnologias apropriadas à conservação e manejo sustentável de
recursos naturais. Através da formação de grupos interinstitucionais e multidisciplinares,
o projeto visa evitar duplicação de esfoços e promover a complementaridade das ações
necessárias. Prevê-se a recuperação e melhoria de infraestrutura e equipamentos,
formação e capacitação de recursos humanos e incremento do intercâmbio de
informações técnicas e científicas.
b) Pesquisa Dirigida
O projeto de Pesquisa Dirigida visa a geração dos conhecimentos científicos e
tecnológicos necessários para a conservação e uso sustentável de recursos naturais da
Mata Atlântica. O objetivo básico é criar uma base de conhecimentos a ser utilizada pelos
demais subprogramas e projetos no âmbito do Programa Piloto, através da indução de
demadas. O Projeto de Pesquisa Dirigida serão fomentados em base competitiva, segundo
prioridades e normas estabelecidas em editais específicos, temáticamente definidos.

4. 4. Subprograma Demonstrativo

Esse Subprograma é dirigido às ONGs, comunidades locais, governos murucipais e
estaduais, buscando a geração de conhecimentos e teste de modelos sobre conservação e manejo
sustentável de recursos naturais, juntamente com a disseminação de experiências bem sucedidas
de gestão ambiental, fortalecendo também as organizações da sociedade civil. O apoio às ações
articuladas dessas organizações, particularmente através do fortalecimento gradativo da Rede de
ONGs da Mata Atlântica, assim como de outras redes e fóruns tematicamente organizados em
função da conservação do biorna, é também um dos objetivos do Subprograma. Na concepção da
estratégia geral, deve-se também identificar meios de atrair o setor privado a contribuir no rol de
iniciativas a serem apoiadas pelo programa. O Subprograma encontra-se dividido em dois
grandes projetos, por sua vez compostos por diferentes iniciativas:
a) PD/A - Projetos Demonstrativos
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O objetivo do PD/ A é o de contribuir para as finalidades gerais e específicas do
Prograrna Piloto, com a finalidade de promover a conservação e preservação da Mata
Atlântica, apoiando o desenvolvimento sustentável, pela participação, fortalecimento e
integração das contribuições das populações locais. Visa particularmente o teste de
modelos e experiências diversificados de conservação e uso sustentável, com potencial de
aplicabilidade em distintos contextos na Mata Atlântica. A geração de conhecimentos
sobre esses modelos e sua tranferência para outras comunidades, além do fortalecimento
da capacidade de organização e articulação das populações, são partes integrantes dessa
iniciativa. O PD/ A apoia projetos oriundos da sociedade civil organizada, municípios e
governos estaduais que contemplem alternativas sustentáveis de uso de recursos e
redução dos danos ambientais. Projetos que beneficiam grupos organizados, mas não
formalmente estabelecidos, poderão ser eventualmente apoiados, desde que em parceria
com instituições com capacidade de gestão administrativa e financeira das iniciativas. O
PD/ A é composto pelas seguintes iniciativas:
i) Fundo de Doações;
ii) Disseminação de Experiências para Comunidades;
iii) Fortalecimento das organizações da sociedade civil.
b) Projeto de Educação Ambiental e Comunicação
Mesmo sendo um biorna de grande importância, abrigando a maior concentração
da população brasileira, a temática da conservação e uso sustentável dos recursos naturais
não faz parte explicitamente do seu cotidiano. Assim, o projeto visa inseri-la na mídia, a
fim de gerar iniciativas individuais e coletivas, empresariais e públicas. O projeto tem
como objetivo também a mobilização dos diferentes atores sociais e a definição de
questões ambientais prioritárias e comuns, através do processo de elaboração de Agendas
21 regionais e locais. A continuidade a longo prazo será assegurada na medida em que
essa temática e a busca de soluções forem também estendida para as escolas e estudantes.
Finalmente, o apoio da sociedade será consolidado através da divulgação das iniciativas
desse Programa Piloto. O projeto compreende as seguintes iniciativas:
i) Estratégia de Comunicação e Marketing para a Mata Atlântica;
ii) Apoio ao Desenvolvimento de Agendas 21 regionais e locais;
iii) Divulgação das Iniciativas do Programa Piloto.

5) Ações de Gestão e Políticas
Um dos principais objetivos do Programa Piloto Mata Atlântica deverá ser o de contribuir
para a formulação e implentação de uma política de conservação e utilização sustentável do
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biorna. Visando direcionar o desenvolvimento e evolução do PPG- 7 Mata Atlântica, deverão ser
fomentadas ações que levem à uma Política de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da
Mata Atlântica, em consonância com os dispositivos aprovados pela Câmara Técnica da Mata
Atlântica do CONAMA, devendo estes servir como base para a elaboração das Agenda 21. As
várias iniciativas a serem implementadas estão divididas em cinco grandes estratégias: 1)
Integração de esforços na área de legislação e gestão, 2) Proteção dos Remanescentes de Mata
Atlântica, 3) Recuperação de Áreas Degradadas, 4) Desenvolvimento Sustentável, e 5)
Informação, divulgação e educação ambiental.
Juntamente com essa ações, a Coordenação do Programa deverá se estruturar de modo a
buscar uma interação harmoniosa entre os diferentes Subprogramas estruturais e demonstrativos,
assim como monitorar os resultados do PPG- 7 Mata Atlântica. É também imperativo que os

projetos executados na Amazônia e na Mata Atlântica demonstrem consonância programática,
observadas as particularidades de cada região. Finalmente, deverão ser realizados estudos e
investigações complementares que levem à melhor compreensão dos contextos regionais, de
modo a identificar as melhores estratégias que levem ao progresso econômico e a proteção
ambiental.
O programa deve articular as instituições governamentais nos diferentes níveis com as
organizações da sociedade civil, a geração do conhecimento com a sua implementação em ações
práticas, a conservação com o desenvolvimento, tendo a consulta e a participação como
instrumentos fundamentais.

6) Contribuição do PPG- 7 Mata Atlântica para a
Política Governamental

• Conservação da biodiversidade do biorna mais ameaçado no continente americano;
• Atendimento ao dispositivo Constitucional que assegura a preservação da Mata
Atlântica e das espécies ameaçadas de extinção;
• Decentralização da gestão ambiental;
• Recuperação de áreas degradadas e de estoques de recursos naturais renováveis;
• Identificação e viabilização de grandes blocos relativamente contínuos de florestas em
áreas-chave para conservação de biodiversidade, formando corredores ecológicos de
gestão integrada;
•· Melhor articulação intersetorial e interinstitucional, incluindo o setor privado;
• Melhor articulação entre os estados que compõem o biorna da Mata Atlântica, para a
implementação de agendas mínimas comuns e solucionar problemas regionais.
• Criação de uma rede de informações e de monitoramento para a Mata Atlântica;
• Conscientização pública;
• Fortalecimento de entidades públicas e da sociedade civil;
• Geração e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos para a conservação e
uso sustentável dos ecossistemas da Mata Atlântica;
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• Fortalecimento dos grupos de pesquisa da região e criação de agenda de investigação
, dirigida aos problemas de conservação da Mata Atlântica
• Geração, teste e disseminação de novos modelos que conciliam a conservação com o
desenvolvimento econômico e social, tal como o ecoturismo.
• Fortalecimento, expansão e consolidação do Sistema de Unidades de Conservação da
Mata Atlântica, em parceira com os diversos setores do governo e da sociedade civil;
• Contribuição para a implantação da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica;
• Incremento das oportunidades de trabalho e renda para os diferentes segmentos da
sociedade, através do apoio a projetos ambientais inovadores.
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PROGRAMA PILOTO PARA A PROTEÇÃO
DAS FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal

Proposta para o Componente da Mata Atlântica
VERSÃOJ.O

1) Introdução
A Relevância da Mata Atlântica

O Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG-7) teve
início em 1992, concentrando-se essencialmente na Amazônia Brasileira. Representa um
processo inovador e experimental na busca de modelos viáveis de conservação e uso
sustentado de ecossistemas florestais. O Programa Piloto busca ainda fomentar parcerias
entre entidades nacionais, organismos internacionais e os países doadores, visando
propiciar condições para que novas estratégias de desenvolvimento e conservação de
recursos naturais possam ser identificadas e implementadas.
Apesar da Amazônia Brasileira representar, sem dúvida, a maior fonte de recursos
biológicos do país, ocupando quase 60% do território nacional, o outro grande biorna
florestal do Brasil, a Mata Atlântica, foi recentemente considerado, a partir de estudos
realizados por agências de fomento e grupos de especialistas, a grande prioridade para a
conservação de biodiversidade em todo o continente americano. Esse biorna é composto
por uma série de ecossistemas bastante diversificados, além de biologicamente distintos
daqueles encontrados na região Amazônica.
Em estado bastante crítico, a Mata Atlântica acha-se reduzida a cerca de 8% de
sua cobertura florestal original, que perfazia aproximadamente 1.100.000 krrr', Esse total
é perfaz duas vêzes o tamanho da França, mais de três vêzes a Alemanha, 4,5 vêzes a
Grã-Bretanha e mais de 36 vêzes o território da Bélgica. Pode ser ainda considerada
equivalente ao conjunto dos territórios da França, Alemanha e Grã-Bretanha. A região é
responsável por quase 70% do PIB nacional e mais de 60% da população brasileira. As
maiores extensões dos solos mais férteis do país se localizam também na Mata Atlântica.

Distribuída ao longo de mais de 23 graus de latitude ao sul do equador, esse
biorna é composto de uma série de fitofisionomias bastante diversificadas, determinadas
pela proximidade da costa, pelo relevo e pelos regimes pluviométricos. Essas
características foram responsáveis pela evolução de um complexo biótico de natureza
florestal altamente rico. Apesar da devastação acentuada, a Mata Atlântica ainda abriga
uma fração significativa da diversidade biológica do Brasil, com altíssimos níveis de
endemismo. A densidade de ocorrência de espécies por unidade de área para alguns
grupos indicadores, como por exemplo os roedores, pode ser superior à Amazônia. A
riqueza pontual é tão significativa que os dois maiores recordes mundiais de diversidade
botânica foram registrados nessa região ( 454 espécies em um único hectare do sul da
Bahia e 575 espécies em amostra de mesmo tamanho no norte do Espírito Santo). As
estimativas indicam ainda que a região contém 261 mamíferos (73 deles endêmicos), 620
espécies de pássaros (160 endêmicos), 260 anfíbios (128 endêmicos), além de
aproximadamente 20.000 espécies de plantas vasculares, das quais mais da metade
restritas à Mata Atlântica. Para alguns grupos, como os primatas, mais de 2/3 das formas
são endêmicas.
Desde as primeiras etapas da colonização do Brasil, a Mata Atlântica tem passado
por uma série de surtos de conversão de florestas naturais para outros usos, cujo resultado
final observa-se nas paisagens hoje fortemente dominadas pelo homem. A maior parte
dos ecossistemas naturais foi eliminada ao longo de diversos ciclos desenvolvimentistas,
nem sempre bem planejados, resultando na destruição de hábitats extremamente ricos em
recursos biológicos. A região foi tradicionalmente a principal fonte de produtos agrícolas,
e atualmente abriga os maiores polos industriais e silviculturais do Brasil, além dos mais
importantes aglomerados urbanos de todo o país. A dinâmica da destruição foi mais
acentuada durante as últimas três décadas, resultando em alterações severas o suficiente
para que os resultados danosos já se façam notar. A vasta maioria dos animais e plantas
ameaçados de extinção do Brasil são formas representadas nesse biorna, e das as sete
espécies brasileiras consideradas extintas em tempos recentes, todas encontravam-se
distribuídas na Mata Atlântica. A maior parte das nações indígenas que habitavam a
região por ocasião da colonização já foram dizimas, sendo que as remanescentes
subsistem em situação precária, em terras progressivamente ameaçadas por interesses
diversos.

O Programa Piloto e a Mata Atlântica

Ao longo do processo de elaboração do Programa Piloto, as agências responsáveis
por sua implementação decidiram estender para áreas de Mata Atlântica uma parte dos
recursos destinados ao Subprograma Projetos Demonstrativos (PD/A), viabilizando
projetos de pequeno e médio porte, direcionados particularmente para a sociedade civil
organizada, além de governos municipais e estaduais. São várias as ações prioritárias no
âmbito do Subprograma, incluindo a recuperação de solos, a proteção de margens e
nascentes e a disseminação de técnicas para o uso sustentável de recursos naturais. O
apoio à Rede de ONG's da Mata Atlântica também foi também contemplado nesse
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Subprograma. Recentemente, com o desenho do Subprograma Parques e Reservas do
Programa Piloto (Projeto Corredores Ecológicos das Florestas Neotropicais), que também
privilegiava essencialmente a região Amazônica, 30% dos recursos originalmente
destinados a essa iniciativa foram direcionados para ações a serem desenvolvidas na Mata
Atlântica, em reconhecimento ao caráter prioritário da região em nível nacional e
internacional. Essse montante equivale a aproximadamente US$12 milhões.
Buscando uma abordagem mais sistêrnica, abrangente e em consonância com os

objetivos de conservação dos ecossistemas florestais do país, no início de 1997 o MMA,
assessorado por um grupo de especilistas e de lideranças oriundas dos setores acadêmico
e ambientalista, deu início aos trabalhos que deverão resultar na criação de um Programa
Piloto na Mata Atlântica, em um prazo relativamente curto de tempo. O PPG-7 Mata
Atlântica busca inspirar-se na experiência bem sucedida do Programa Piloto, tratando de
identificar paralelos e complementos na estrutura original dessa iniciativa, incluindo o
formato dos diversos Subprogramas. Considera-se que o Subprograma Parques e
Reservas, em fase avançada de elaboração, possa servir como arcabouço inicial para a
montagem dos demais componentes do PPG- 7 Mata Atlântica. A estruturação desse
programa com base nos pilares conceituais do Projeto Corredores deve-se essencialmente
à sua ênfase nos aspectos de custo/beneficio na área de conservação e uso de recursos
naturais, de transparência, de multisetorialidade, assim como naqueles que asseguram a
consulta aos principais atores e beneficiários da ações a serem identificadas e
implementadas.
O PPG-7 Mata Atlântica representa pois uma nova perspectiva para os trabalhos
de conservação desse biorna, que abrange os seus diferentes ecossistemas em uma escala
nacional, objetivando uma melhor articulação técnica e política entre os vários níveis de
governo, entre estes e as ONG's, e entre estes atores e os institutos de pesquisa e
universidades da região. São ainda considerados atores relevantes o setor empresarial, os
proprietários de terra, comunidades locais e povos indígenas. A exemplo da experiência
Amazônica, esse programa deverá ter como meta o fomento a iniciativas que conciliem as
necessidade de proteção dos ecossistemas florestais da região com aqueles que promovam
o desenvolvimento social em bases sustentáveis. Espera-se assim que a Agenda 21 I Mata
Atlântica, em processo de elaboração, possa servir também como documento balisador na
identificação das ações a serem apoiadas por esse novo programa. O PPG-7 Mata
Atlântica irá ainda fomentar a criação de Núcleos de Excelência em áreas temáticas
prioritárias, visando complementaridade, fortalecimento tecnológico, intercâmbio de
informações, como também estimular a elaboração e execução de agendas de pesquisa
consideradas relevantes para a proteção do biorna.
Com base na experiência e investimentos do Programa Piloto, juntamente com
uma análise geral dos requerimentos de conservação mais imediatos nas diferentes
regiões da Mata Atlântica, estima-se que em princípio serão necessários
aproximadamente US$ 100 milhões, oriundos de diversas fontes, incluindo contrapartida
do Governo Brasileiro. O PPG- 7 Mata Atlântica deverá se estruturar também de modo a
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facilitar a captação de recursos adicionais junto ao setor privado, assegurando um nível
mínimo de sustentabilidade das iniciativas e do programa como um todo.

2) Objetivos

Os objetivos do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil
são:
• Demonstrar a viabilidade de harmoniz.ar o desenvolvimento econômico e a
proteção do meio ambiente nas florestas tropicais;
• Contribuir para a conservação dos recursos genéticos das florestas tropicais;
• Reduzir a contribuição das florestas tropicais brasileiras na emissão global de
gás carbônico;
• Propiciar um exemplo de cooperação entre países desenvolvidos e em
desenvolvimento em temas ambientais globais.
O PPG- 7 Mata Atlântica será criado e implementado em harmonia com os
objetivos gerais do Programa Piloto, estando em consonância com as metas estabelecidas
conjuntamente pelo Governo Brasileiro e aqueles dos países doadores. A proteção da
biodiversidade da Mata Atlântica é assegurada por dispositivo Constitucional, além de
compromisso do país junto à Convenção Sobre Diversidade Biológica. Especificamente,
o PPG-7 Mata Atlântica pretende articular as informações e atividades relacionadas à
conservação do biorna, fomentar a criação de Núcleos de Excelência, enfrentar os
desafios ligados à melhor articulação político-institucional necessária à execução das
iniciativas de conservação e desenvolvimento sustentável, ampliar o conhecimento sobre
os ecossistemas da região, assim como buscar soluções para os problemas fundiários de
áreas protegidas, na forma de contrapartida do Governo Brasileiro. A complementação
das ações na Amazônia brasileira com aquelas previstas para a Mata Atlântica resultará
em uma ação global para a proteção dos ecossistemas florestais do Brasil, cumprindo
integralmente o mandato do Programa Piloto.

3) Estrutura e Coordenação do Programa
A SER ELABORADO PELO MMA E GT.
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4) Os Subprogramas
A exemplo do Programa Piloto, o PPG-7 da Mata Atlântica deverá ser constituído
pelos seguintes Subprogramas:
C,o\'J:.-t,\~~t<' ~ ~' 1·

a)
b)
e)
d)
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Política de Reesrsos-Nstarais:
Unidades de Conservação e Manejo de Recursos Naturais;
Ciência e Tecnologia;
Projetos Demonstrativos.

Os três primeiros são considerados estruturais, buscando a elaboração e
implementação de uma Política de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Mata
Atlântica, à formação de Núcleos de Excelência em áreas temáticas prioritárias, o
fortalecimento, expansão e consolidação do sistema de unidades de conservação, o uso
sustentável de recursos naturais, assim como ampliando os conhecimentos sobre os
recursos naturais da Mata Atlântica, suas ameaças e potencialidades. Os projetos
demonstrativos irão assegurar que os beneficiários e atores comunitários relevantes sejam
envolvidos no programa, particularmente através das organizações da sociedade civil e
governos locais, buscando experiências práticas e difusão de modelos apropriados, com
alto potencial de replicabilidade.

4.1. Subprograma Política de Recursos Naturais da Mata Atlântica (SPRNMA)

Esse Subprograma busca promover uma política nacional para a conservação e
uso sustentável da Mata Atlântica, estando dividido em quatro componentes abrangentes:
a) Formalizar, promover e divulgar uma Política de Conservação e
Desenvolvimento Sustentável para a Mata Atlântica, constituída de um
conjunto de ações diretas consideradas prioritárias, além de legislação
apropriada em nível nacional e estadual.
b) Desenvolvimento de uma política de divulgação dos problemas ambientais e
potencialidades da Mata Atlântica para distintos públicos no Brasil e no
exterior.
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Programa Piloto para a Proteção
das Florestas Tropicais do Brasil
Componente Mata Atlântica

Subprogramas Estruturais

Subprogramas Demonstrativos

Pretende articular as informações e atividades relacionadas à
conservação da Mata Atlântica. fomentar a criação de Núcleos de
Excelência em áreas temáticas prioritárias, enfrentar os desafios ligados
à melhor articulação político-institucional necessária à execução das
iniciativas de conservação e de desenvolvimento, ampliar o
conhecimento sobre os ecossistemas da região, assim como buscar
soluções para os problemas fundiários de áreas protegidas na forma de
contrapartida do Governo Brasileiro ao PPG- 7.

Política de
Recursos
Naturais

Unidades de
Conservação e
Manejo de Recursos
Naturais

Ciência
e
Tecnologia

Destina-se a viabilizar o envolvimento de comunidades e
ONG's, Estados e Municípios em testes e difusão de
modelos de desenvolvimento sustentável, que tenham
alto grau de replicabilidade e utilizam tecnologias
brandas e promover ações de educação ambiental.

PD/A - Projetos
Demonstrativos

-,
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• Desenvolvimento
de Politicas
Públicas de
Conservação e
Desenvolvimento
Sustentável.
• Política de
Divulgação para a
Mata Atlântica.
• Monitoramento,
controle e
fiscalização.
• Fortalecimento
das Entidades
Públicas de Meio
Ambiente.
• Implantação de
Áreas-Piloto da
Reserva da
Biosfera da Mata
Atlântica.

• Capacitação das
Comunidades e
Populações
Indígenas.
• Apoio à Utilização
Sustentável de
Produtos Florestais
Não-Madeiráveis.
• Conservação de

~j
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• Núcleos de
Excelência em
Áreas Temáticas
Prioritárias.
• Pesquisa Dirigida.

• Fundo de
Doações.
• Disseminação de
Experiências para
Comunidades.
• Fortalecimento
das-OWGsDfv~l
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•

Recuperação de
Áreas Degradadas
e Matas Ciliares.
• Parques e
Reservas.
• Apoio ao
Ecoturismo.
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Projeto
Educação
Ambiental

•
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Estratégia de
Comunicação e
Marketing para a
Mata Atlântica.
• Apoio ao
Desenvolvimento
de Agendas 21
locais.
• Divulgação das
Iniciativas do
Programa Piloto.

.
e} Monitoramento, controle e fiscalização.
d) Fortalecimento das entidades públicas de meio ambiente da Mata Atlântica.
e) Implantação de áreas-piloto da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, através
de experiências replicáveis para outras regiões-núcleo ao longo do biorna.

4.2. Subprograma Unidades de Conservação e Manejo de Recursos Naturais

Tem como objetivo desenvolver modelos inovadores, multisetorais e
decentralizados de gestão de unidades de conservação, recuperar áreas degradadas em
locais-chave para incrementar o grau de conectividade de grandes núcleos de
remanescentes de Mata Atlântica, particularmente as matas ciliares, fomentar a criação de
Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), assim como promover a proteção às
terras indígenas no âmbito do biorna. O Subprograma está dividido em seis componentes:
~

a}
b)
c}
/,,-d)
e)
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Parques e Reservas, incluindo r,.efvas extrativistas e RPPNs.
Capacitação das Comunidadeye Populações Indígenas. Manejo Sustentável de ~flerestais
não-madeiráveis. ?'l.~
Conservação Ele
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Ecoturismo.
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4.3. Subprograma Ciência e Tecnologia
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Visa o fomento à criação de Núcleos de Excelência interinstitucionais em áreas
temáticas consideradas prioritárias para a conservação, recuperação e uso sustentável de
recursos na Mata Atlântica. Buscando-se agregar grupos e centros de pesquisa da região,
esse subprograma irá fomentar agendas de pesquisa e de ação técnica que viabilizem a
sustentabilidade biológica e social do biorna. É considerado essencial o envolvimento das
agências de fomento à pesquisa brasileiras, particularmente o CNPq e as Fundações de
Amparo à Pesquisas estaduais. O Subprograma está dividido em dois componentes:
a) Núcleos de Excelência em Áreas Temáticas Prioritárias.
b) Pesquisa Dirigida.

4.4. Subprograma Demonstrativo

Esse Subprograma é dirigido às ONGs, comunidades locais, governos municipais
e estaduais, buscando a geração de conhecimentos sobre conservação e manejo
sustentável de recursos naturais, juntamente com a disseminação de experiências bem
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sucedidas de gestão ambiental, fortalecendo também as organizações da sociedade civil.
O apoio às ações articuladas dessas organizações, particularmente
através do
fortalecimento gradativo da Rede Mata Atlântica, assim como de outras redes e fóruns
tematicamente organizados em função da conservação do biorna, é também um dos
objetivos do Subprograma. Na concepção da estratégia geral, deve-se também identificar
meios de .atrair o setor privado a contribuir no rol de iniciativas a serem apoiadas pelo

programa. O Subprograma encontra-se dividido em dois grandes projetos, por sua vez
compostos por diferentes iniciativas:
a) PD/A - Projetos Demonstrativos,
i) Fundo de Doações.
ii) Disseminação de Experiências para Comunidades.
iii) Fortalecimento de ONGs.
b) Projeto Educação Ambiental,
i) Estratégia de Comunicação e Marketing para a Mata Atlântica.
ii) Apoio ao Desenvolvimento de Agendas 2 l 'ioêãls:1-1> \\--~1f~N > "'
iii) Divulgação das Iniciativas do Programa Piloto.

5) Ações de Gestão e Políticas
De modo a direcionar o desenvolvimento e evolução ,rôo PPG-7 Mata Atlântica,
deverão ser fomentadas ações que levem à uma Política de Conservação e
Desenvolvimento Sustentado da Mata Atlântica, em consdnância com os dispositivos
aprovados pela Câmara Técnica da Mata Atlântica do corlrAMA, devendo estes servir
como base para a elaboração dã Agenda Zl / Mata Atlânticai As várias iniciativas a serem
implementadas estão divididas em cinco grandes estratégias: 1) Integração de esforços na
área de legislação e gestão, 2) Proteção dos Remanescentes de Mata Atlântica, 3)
Recuperação de Áreas Degradadas, 4) Desenvolvimento Sustentado, e 5) Informação,
divulgação e educação ambiental.
Juntamente com essa ações, a Coordenação do Programa deverá se estruturar de
modo a buscar uma interação harmoniosa entre os diferentes Subprogramas estruturais e
demonstrativos, assim como monitorar os resultados do PPG- 7 Mata Atlântica. É também
imperativo que os projetos executados na Amazônia e na Mata Atlântica demonstrem
consonância programática, observadas as particularidades de cada região. Finalmente,
deverão ser realizados estudos e investigações complementares que levem à melhor
compreensão dos contextos regionais, de modo a identificar as melhores estratégias que
levem ao progresso econômico e a proteção ambiental.
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6) Contribuição do PPG-7 Mata Atlântica para a
Política Governamental
• Conservação da biodiversidade do biorna mais ameaçado no continente
americano;
• Atendimento à dispositivo Constitucional que assegura a preservação da Mata
Atlântica e das espécies ameaçadas de extinção;
• Deêentralização da gestão ambiental;
• Recuperação de áreas degradadas e de estoques de recursos naturais
renováveis;
• Identificação e viabilização de grandes blocos relativamente contínuos de
florestas em áreas-chave para conservação de biodiversidade, . formando
corredores ecológicos de gestão integrada;
• Melhor articulação intersetorial e interinstitucional, incluindo o setor privado;
• Criação de uma rede de informações e de monitoramento para a Mata
Atlântica;
• Conscientização pública;
• Fortalecimento de entidades públicas e da sociedade civil;
• Geração e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos para a
conservação e uso sustentável dos ecossistemas da Mata Atlântica;
• Fortalecimento dos grupos de pesquisa da região e criação de agenda de
investigação dirigida aos problemas de conservação da Mata Atlântica
• Geração, teste e disseminação de novos modelos que conciliam a conservação
com o desenvolvimento econômico e social, como o ecoturismo.
• Fortalecimento, expansão e consolidação do Sistema de Unidades de
Conservação da Mata Atlântica, em parceira com os diversos setores do
governo e da sociedade civil;
• Incremento das oportunidades de trabalo e renda pelo apoio a projetos
ambientais inovadores;
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