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A Mata Atlântica encontra-se reduzida a cerca de 8,8% de sua cobertura florestal 

RESUMO EXECUTIVO 

r: 

original. Apesar do seu elevado nível de degradação, ainda conserva uma parcela significativa 
da diversidade biológica do Brasil, além de abrigar populações tradicionais e garantir o 

abastecimento de água e outros serviços ambientais para mais de 100 milhões de pessoas. 

Diante disso, o Ministério do Meio. Ambiente está elaborando um Programa Piloto para 
Proteção da Mata Atlântica (PPG-7/MA), no qual os objetivos principais estão voltados para 

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 e manejo apropriado de ecossistemas 
degradados. Este Programa inclui um conjunto de temas para recuperação de ecossistemas 
degradados, valorização das culturas tradicionais e proteção e uso apropriado dos 

remanescentes do biorna Mata Atlântica. Essa versão foi preparada por uma equipe de 
especialistas indicada pela Rede de ONG's da Mata Atlântica e nomeada pelo Ministério do 
Meio Ambiente. A elaboração desse documento inclui um amplo processo de consulta aos 

diferentes seguimentos relacionados com o tema: empresários, ambientalistas, movimentos 
sociais, acadêmicos e lideranças. Esse documento teve como base documentos preliminares 

do MMA. A revisão desse documento deverá envolver uma série de reuniões de trabalho, uma 
consulta ampla aos diversos segmentos relacionados com o tema e um workshop. Trata-se de 

uma versão preliminar. Portanto, comentários e sugestões são bem vindos. 
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1. Apresentação 

Esse Programa representa um esforço do Ministério do Meio Ambiente para implementar ações de 

proteção e uso sustentável da Mata Atlântica, por meio do fortalecimento e ampliação do PPG-7 para o 

biorna Mata Atlântica. O Programa está em consonância com as diretrizes governamentais, conforme a 
Política para a Conservação e Uso Sustentável da Mata Atlântica (MMA, 1998), em discussão no 

Ministério. 
Este trabalho é resultado de uma parceria entre o Ministério do Meio Ambiente, por meio da 

Secretaria de Coordenação dos Assuntos de Meio Ambiente e a sociedade civil, através da Rede de ONG's 

da Mata Atlântica. Esse documento tem a finalidade de orientar as ações de cooperação internacional para 
a conservação e recuperação da Mata Atlântica, no âmbito do PPG-7. 

Os ecossistemas abrangidos por este Programa de ação são aqueles legalmente incluídos nos 

limites da Mata Atlântica, conforme o artigo 3° do Decreto 750/93. Portanto, ecossistemas localizados fora 
desses limites estão excluídos do PPG-7/MA. No caso de áreas urbanas localizadas dentro dos limites da 
Mata Atlântica, foram considerados apenas as suas interfaces diretas com os ecossistemas naturais. Nesse 

caso, estão incluídos os casos de desmatamento resultantes da expansão de áreas urbanas e a 

conservação de ecossistemas naturais e assoclados nessas áreas. 
Esse documento foi elaborado a partir de documentos preliminares do MMA 1• O texto, inicialmente 

preparado com o objetivo de estabelecer um Plano de Ação para a Mata Atlântica, foi re-direcionado a 
partir de orientações do MMA, com a· ünaüdade de desenvolver um Programa Piloto para a Proteção da 

Mata Atlântica (PPG-7 /MA). Essa mudança de orientação foi definida logo após o workshop realizado de 15 
a 17 de julho de 1998, em Brasília. A elaboração desse Programa envolveu uma série de reuniões de 
trabalho, uma consulta ampla aos diversos segmentos relacionados com o tema e um workshop (tabela 1). 

Trata-se, portanto, de uma versão érn processo de finalização, onde comentários e sugestões são bem 

vindos. Favor enviar comentários para Lúcia Wadt, e-mail: lhowadt@carpa.ciagri.usp.br. 

1 Versão da Proposta para o componente da Mata Atlântica para o PPG-7, elaborado por Aspasia Camargo, José 
Seixas Lourenço, Fredmar Corrêa, Paulo B. Ferreira., Ibsen de Gusmão Câmara, José Pedro de O. Costa, Gustavo A B. 
da Fonseca Clayton Ferreira Lima, Cláudio C. Maretti e Eduardo Novaes, e documento do Plano de Ação para a Mata 
Atlântica (versão 1.0) elaborado por Virgílio Viana, Cláudio Pádua, e Lúcia Wadt. 
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TABELA 1: Cronograma de atividades 

DATA LOCAL EVENTO 

25/03/98 Fechamento TOR 

06/04/98 Brasília 1 Reunião do Grupo de Trabalho 

10/04/98 Envio da versão 0.1 por e-mail para o MMA 

20-21/04/98 São Paulo 1 Reunião da Equipe de Consultores 

05/05/98 Envio da versão 1.0 por e-mail para o MMA 

25/05/98 Brasília li Reunião do Grupo de Trabalho 

26/05/98 Brasília li Reunião da Equipe de Consultores 

02/06/98 Envio da versão 1.1 por e-mail para o MMA 

03/06/98 Aprovação da versão 1.1 pelo MMA 

03/06/98 Distribuição da versão 1.1 para o processo amplo de 
consulta (envio pelo MMA) 

15-17/07/98 Brasília Workshop para discussão da versão 1.1 

04-07 /08/98 São Paulo Ili Reunião da Equipe de Consultores 

10/08/98 Envio da versão 1.9 por e-mail para o MMA 

11/08/98 Distribuição da versão 1.9 para o processo amplo de 
consulta (envio pelo MMA) 

17/08/98 Recebimento, pelos consultores, das sugestões 
resultantes do processo amplo de consulta 

18-21/08/98 São Paulo IV Reunião da Equipe de Consultores (versão final) 

24/08/98 Envio da versão final (2.0) por e-mail para o MMA 

26/08/98 Aprovação da versão final pelo MMA e envio para todos 
envolvidos 
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2. Introdução 

O território original da Mata Atlântica perfazia uma extensão, no período pré-colonial, de pelo menos 
1.290.692,46 km2 , que correspondia a cerca de 15% do território brasileiro (SOS Mata Atlântica, INPE & (, RQJCP 
ISA, 1998). Hoje, em estado crítico, a Mata Atlântica acha-se reduzida a cerca o.e 6,6% de ~ua cobertura/O 

original. Um agravante desse quadro é o fato desse percentual não estar distribuído uniformemente entre 
todos os ecossistemas associados que compõem o biorna. Além disso, os remanescentes encontram-se 

fragmentados e, portanto, submetidos a um intenso processo de empobrecimento biológico (Viana et ai., 

1997) 
o biorna Mata Atlântica é composto por uma série de ecossistemas bastante diversificados, além de 

biologicamente distintos daqueles encontrados em outras regiões do país. Esse biorna é considerado um 

dos mais ameaçados do mundo e a grande prioridade para a conservação de biodiversidade em todo o 

continente americano (Mittermeier, 1997). 
Apesar do seu elevado nível de desmatamento (mais de 91%), a Mata Atlântica ainda abriga uma 

parcela expressiva da diversidade biológica do Brasil, com altíssimos níveis de endemismo. As estimativas 

indicam que a região abriga 261 espécies de 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 são restritas à Mata Atlântica. Mais de 2/3 dos primatas da Mata 

Atlântica são endêmicos a essa região. A densidade de espécies 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 na Mata Atlântica (SMA, 

1996; Fonseca, 1996). 
A Mata Atlântica abriga populações tradicionais de caiçaras, qulíomoolas, índios e extrativistas. 

Populações indígenas ocupam mais de 370.000 ha distribuídos em 11 Estados (Tabela 2). As áreas de 

populações tradicionais encontram-se ameaçadas, principalmente por processos relacionados com 
atividades de turismo e especulação imobiliária, extração ilegal de recursos pesqueiros e madeira 
(Diegues, 1996). Essas populações possuem riquíssima diversidade cultural e são de grande importância 

na formulação de estratégias para a proteção e uso sustentável da biodiversidade. 

7 



/ 

r: 

r: 

r 

r: 

r> 
r: 

r: 

r 

r 

r 

TABELA 2: Terras indígenas na domínio da Mata Atlântica 

UF Área (ha) % Nº 
AL 4.690,00 1,26 3 
BA 53.667,25 14,43 13 
ES 22.562,00 6,07 5 
MG 22.267,00 5,99 4 
MS 40.402,00 10,86 20 
PB 26.270,00 7,06 2 
PR 77.305,00 20,78 16 
RJ 2.419,00 0,65 3 
RS 73.366,00 19,72 15 
se 35.365,00 9,51 10 
SP 13.689,00 3,68 13 

TOTAL 372.002,25 104 

A maior parte da população brasileira encontra-se nos domínios da Mata Atlântica. Os rios da Mata 
Atlântica garantem o abastecimento de água para mais de 100 milhões de pessoas. Trata-se de um serviço 

vital para a população urbana. Parte significativa dos remanescentes da Mata Atlântica estão localizados 

nas encostas de grande declividade, sendo sua proteção a maior garantia para a estabilidade ecológica 

dessas áreas, evitando assim as grandes catástrofes já ocorridas onde a floresta foi suprimida, deixando 
conseqüências econômicas e sociais extremamente graves. 

Os ecossistemas naturais da Mata Atlântica têm papel importante na promoção de atividades 

econômicas, especialmente a produção animal e vegetal (palmito, madeira, pesca, etc.). Essa produção 

tem, frequentemente, um caráter predatório, resultando na degradação dos ecossistemas naturais. 
A região possui ainda belíssimas paisagens, verdadeiros paraísos tropicais, cuja proteção é essencial 

ao desenvolvimento do ecoturismo. Essas belezas cênicas associadas à proximidade de centros urbanos 
com infra-estrutura de serviços criam um grande potencial de expansão do ecoturismo na região, o que 

pode representar um estímulo econômico para a conservação da Mata Atlântica. 
O desmatamento na Mata Atlântica resulta numa série de problemas ambientais, especialmente no 

comprometimento de serviços ambientais prestados pelos ecossistemas naturais, sendo que dentre estes 

destacam-se a proteção de mananciais, a proteção de solos, o sequestro de C02, etc. 

2.1 Definição 

Até final de 1992 não havia uma definição precisa da Mata Atlântica e o Decreto nº 99.547/90 foi a 

primeira iniciativa do Governo Federal em regulamentar a Constituição Federal no que diz respeito à Mata 

Atlântica. Entretanto, apresentava várias lacunas em seu texto e não tinha o respaldo dos orgãos 
responsáveis pela sua aplicação, inviabilizando sua efetiva contribuição para a proteção ambiental. Após 
várias propostas de textos alternativos ao Decreto 99.547/90, o CONAMA aprovou, em abril de 1992, uma 
minuta de decreto como alternativa a este decreto. Esta nova proposta trouxe inúmeras inovações, entre as 

quais destacaram-se a delimitação precisa da área de abrangência da Mata Atlântica e a proteção dos 
estágios sucessionais das formações vegetais do Biorna. 
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As diretrizes aprovadas pelo CONAMA foram consideradas como um marco na luta pela 
conservação da Mata Atlântica e foram incorporadas integralmente ao Projeto de Lei 3.285 de outubro de 
1992 e também constituíram a base para o Decreto Federal nº 750 de 1 o de fevereiro de 1993. Assim, o 
artigo 3º deste decreto dispõe: "Para efeitos deste Decreto, considera-se Mata Atlántica as formações 

florestais e ecossistemas associados inseridos no domfnio da Mata Atlântica, com as respectivas 

delimitações estabelecidas pelo Mapa de Vegetaçao do Brasil, IBGE 1988.n O conceito de Mata Atlântica do 

ponto de vista legal é: "o espaço que contém aspectos fitogeográficos e botânicos que tenham influência 

das condições climáticas peculiares do mar (Joly, 1970), incluindo as áreas associadas delimitadas segundo 

o Mapa de Vegetação do Brasil, IBGE 1988, que inclui as Florestas Ombrófila Densa, Ombrófila Mista, 

Ombrófila Aberta, Estacionai Semídecidual e Decídua/, Manguezais, Restingas e Campos de altitudes 

associados, brejos interioranos e encraves florestais da RegilJo do Nonieste" (Decreto nº 750/93 e Projeto 

de Lei nº 3.285/92). 
Do ponto de vista biogeográfico, a Mata Atlântica é a porção territorial de florestas contínuas que 

cobria a região litorânea do Brasil, indo do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, com extensões para 

a interior (Câmara, 1991). 
A localização primitiva da Mata Atlântica, com base no Mapa de Vegetação do Brasil editado pelo 

IBGE, pode ser assim descrita: (i) a totalidade da Floresta Ombrófila Densa que acompanha o litoral, indo 
do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul; (ii) as Florestas Estacionais Deciduais e Semideciduais do 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo; (iii) as Florestas 

Estacionais Semideciduais de Mato Grosso do Sul, incluindo os vales dos rios da margem direita do rio 

Paraná); Minas Gerais, nos vales dos rios Paranaíba, Grande e afluentes; Minas Gerais e Bahia, nos vales 

dos rios Paraíba do Sul, Jequitinhonha, rios intermediários e afluentes; e de regiões litorâneas limitadas do 
r> 

Nordeste, contíguas às florestas ombrófilas; (iv) a totalidade da Floresta Ombrófila Mista e os encraves de 
,r- 

r: 

r: 

r 
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Araucária nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais; (v) as formações florísticas 
associadas, como manguezais, vegetação de restingas e das ilhas oceânicas; (vi) os encraves de cerrado, 

campos e campos de altitude compreendidos no interior das áreas citadas acima; (vii) as matas de topo de 

morro e de encostas do Nordeste ("brejosn e "chãs"), particularmente as do estado do Ceará, nas da Serra 

de lbiapaba e de Baturité, e nas da Chapada do Araripe; e (viii) as formações vegetais nativas de Fernando 

de Noronha (IBGE, 1993). 
As formações florestais da Mata Atlântica e seus ecossistemas associados têm sua vegetação 

classificada, de acordo com o sistema fisionômico-ecológico em sete classes (Veloso et al., 1991); 

descritas em anexo (anexo 1 ). 

Figura não incluída para facilitar transmissão do arquívo via correio eletrônico. A 
FIGURA 1: 1 figura será incluída na versão final e: LIMA & 
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Nos anos 90, a luta pela proteção da Mata Atlântica passou das denúncias para uma série de ações 

de caráter prático. Ocorreram também uma série de mudanças institucionais. O Governo Federal conferiu 

destaque à temática ambiental e criou a Secretaria Especial de Meio Ambiente da Presidência da 

República e, posteriormente, o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 
(MMA). Muitos governos estaduais e municipais criaram Secretarias e/ou Conselhos de Meio Ambiente 

para tratar de normas de conduta ambiental e fiscalizar ações com impactos ambientais em seu território. 
As ONGs tomaram-se mais organizadas e procuraram aumentar sua influência sobre as políticas 

ambientais na região. Dentro dessa nova visão consolidou-se a Rede de ONGs da Mata Atlântica e 

aumentou o número de pesquisadores brasileiros com treinamento no Brasil e no exterior. bem como 
fortaleceram-se os programas de pós-graduação com componentes de ecologia e manejo de recursos 

naturais no pais. 
A realização da Conferência das Nações Unidas sobre Conservação e Meio Ambiente (Rio 92) no 

Brasil, chamou a atenção da sociedade para os problemas ambientais e fomentou uma maior integração do 
mundo empresarial com as boas práticas ambientais. Os consumidores mais atentos aos problemas 

ambientais começaram também a ficar mais exigentes na compra de produtos que não degradam os 

sistemas naturais. Surgiram inúmeras normas e certificados para conferir um diferenciamento positivo às 

empresas que incorporam sistemas de gestão da qualidade ambiental. 
As instituições da sociedade civil e governo promoveram um número crescente de atividades em 

parceria. Nesse sentido, consolidaram-se iniciativas como a Reserva de Biosfera da Mata Atlântica, co 

gestões em Unidades de Conservação e Programas Integrados de Conservação e Desenvolvimento 

Regional. Atualmente vários programas, planos e políticas para a Mata Atlântica estão em curso. Entre 

esses, salientamos os seguintes: 

• Política Nacional para a Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica. 

Encontra-se em apreciaçao no CONAMA e é uma iniciativa do MMA, CONAMA, CNRBMA e Rede de 

ONGs da Mata Atlântica. Estabelece as políticas para o Biorna. 

r: 
r: • Dia Nacional da Mata Atlântica. 

- 1 

27 de maio foi instituído como "Dia da Mata Atlântica" por iniciativa do CNRBMA e CONAMA. 

• Workshop Nacional sobre o Biorna Mata Atlântica. 
É uma iniciativa do Programa Nacional de Biodiversidade (MMA) para definir as prioridades regionais 

para a conserveçêo. 
• Projeto de Lei da Mata Atlântica. 

O Projeto de lei número 3285 estabelece os domlnios da Mata Atlântica. Encontra-se em trtJmite na 

Câmara dos Deputados. 

• Campanha Desmatamento Zero. 
Trata-se de uma iniciativa da Rede de ONGs da Mata Atlântica e SOS Mata Atlântica, com o objetivo de 
eliminar o desmatamento do Biama até o ano de 2000. 

• Atlas da Evolução dos Remanescentes da Mata Atlântica. 
Trata-se de uma série de mapas produzidos a cada cinco anos por uma parceria da SOS Mata 

At#1ntica, INPE e ISA. Apresenta as taxas de desmatamento por estado. 
10 



• Tombamento Federal da Mata Atlântica. 

Uma iniciativa do CNRBMA e do Ministério da Cultura para proteger a Mata Atlántica como um 

patrimônio do país. 

• Campanha Mata Atlântica ano 500. 

Criada pelo CNRBMA e parceiros nos 500 anos de descobrimento do Brasil. 

2.3 Ações de cooperação internacional 

Nos últimos anos, diversas fontes de recursos internacionais entraram no Brasil como empréstimo ou 

a fundo perdido para financiarem ações ambientais no biorna Mata Atlântica. Esses recursos geraram 

inúmeros programas ambientais, geralmente com contrapartida nacional. Entre esses programas 

salientamos alguns que encontram-se em funcionamento com um aporte de recursos da ordem de US$ 79 

milhões para a Mata Atlântica (Tabela 3). 

/ 

TABELA 3: Programas de cooperação internacional significativos aplicados na conservação da Mata 
Atlântica através dos governos federal e estaduais. 

PROGRAMA VALOR TOTAL (US$) 

GOVERNO FEDERAL 
PNMA ( Componente Mata Atlântica) 
FNMA 
PROBIO 
PDA 
FUNBIO 

16,754,846.00 
6,584,804.17 
2,710,760.83 
2,658,177.50 
278,270.83 

GOVERNOS ESTADUAIS* 
SÃO PAULO (PPMA) 
PARANÁ 
MINAS GERAIS (Profloresta) 

20,000,000.00 
13,000,000.00 
17,000,000.00 

TOTAL 78,986,859.33 
* Maior parte dos recursos aplicados nos domínios da Mata Atlântica. 

PNMA 
O Programa Nacional do Meio Ambiente foi firmado com o Banco Mundial em 1990 e envolveu um 

total de 117 milhões para serem aplicados em quatro componentes em todo o país: (i) Fortalecimento 

Institucional; (ii) Unidades de Conservação; (iii) Proteção de Ecossistemas e (iv) Projetos de Execução 

Descentrai izada. 
Os três primeiros componentes do PNMA já encerraram suas atividades. Os Projetos de Execução 

Descentralizada (PED) estão ainda no começo e envolvem um total de US$ 61 milhões. O PED 
caracteriza-se por fomentar um processo de gestão ambiental descentralizada onde a sociedade está 

incorporada na atuação junto com a União, estados e municípios. Os tamanhos dos projetos são grandes e 
sua obtenção é por competição. São um total de 107 projetos, onde participam 19 estados (dos quais 13 
possuem Mata Atlântica), 379 municípios e 281 entidades co-executoras. 

O sub-componente Mata Atlântica se restringiu aos Estados do Espirita Santo, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná e Santa Catarina. Este sub-componente, que é parte do componente de Proteção de 
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r: 

r: Ecossistemas, não foi o único item do PNMA que beneficiou diretamente a Mata Atlântica com recursos . 

r Existem, em outros componentes, projetos que indiretamente beneficiam esse Biorna. 

r 

r: 
r: 

r: 

r: 

r- 
' 

FNMA 
Os projetos do FNMA estão voltados principalmente para a preservação e educação. O volume 

-------------_; 
financiado por esse Fundo tem valores médios mais baixos que outros programas do governo. O FNMA 
está no momento em final de negociação de novos recursos com o Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento. Até o presente os mais importantes projetos estão no campo da educação ambiental. 

Esses projetos têm muito a oferecer quanto ao componente educacional desse Programa. O FNMA 

financia tanto projetos de ONGs como de Prefeituras, sendo todos a fundo perdido, mas com 

contrapartidas. Os prazos e valores máximos de doação são estipulados pela instituição. A administração 

do FNMA considera que projetos menores que $50.000, produzem uma melhor relação custo benefício. O 

valor médio hoje é de cerca de $120.000 mas, para projetos multi-anuais, a experiência do FNMA sugere 
uma importância de $200.000 como a mais apropriada. O prazo deve ser mais de um ano podendo atingir 
3 anos. A renovação é anual, com avaliação dos resultados antes da liberação de mais recursos. Na sua 

nova fase, em processo de negociação, seguirá uma tendência que parece estar se consagrando nos 

programas do MMA com a criação de linhas de financiamento temáticas por demanda induzida. 

PROBIO ~- 

O PROBIO é um programa sob o controle do PRONABIO e administrado pelo COBIO do MMA. Ele 

possui recursos do GEF e operou até o momento com dois grupos de financiamentos. No primeiro grupo, 
foram selecionados projetos ligados ao governo. Esse grupo se encerra com os projetos já aprovados. No 

segundo grupo, que aconteceu em 1998, foram selecionados competitivamente, 15 projetos multi 

institucionais (emparceiras de ONGs, Universidades e Governo). O Probio também possui um Conselho 

com representantes de diversas instituições governamentais e não governamentais que é quem decide as 

linhas de financiamento e aprova os escolhidos. Os projetos são de três anos e com valores de cerca de R$ 

400.000,00. Este programa está sendo implementado através de uma parceria entre o PRONABIO e o 
CNPq que atuará como co-financiador e fará a administração financeira do programa. o CNPq, por sua 
longa experiência em lidar com financiamentos para pesquisas, pode ajudar na aceleração do processo de 

liberação e uso dos recursos. 

PD/A 
O PD/A possui 18 projetos aprovados na região da Mata Atlântica, tendo recentemente assinado 

contrato para recebimento de novo aporte de recursos. O PD/A financiou inúmeros projetos demonstrativos 
na área de recuperação ambiental na Mata Atlântica. Projetos de reflorestamento ou agroflorestais são o 
forte do PD/A. Alguns dos projetos podem servir como modelo para a recuperação e conservação da 

cobertura florestal da Mata Atlântica. 
O PD/A financia projetos de médio porte (valores médios de R$ 176.000,00) a fundo perdido. Possui 

projetos em 8 dos 17 estados da Mata Atlântica. O PD/A financia principalmente entidades de direito 

privado com um prazo de até três anos de financiamento por projeto 
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r- 

r: Esse programa conseguiu vencer algumas barreiras da burocracia ao fazer um acordo de parceria 

r: com o Banco do Brasil que atua como uma espécie de agente financeiro. As ONGs participaram 

r: ativamente do processo de organização e administração do PD/A. Esse componente do PPG-7 possui um 

r conselho bastante ativo . Os projetos não são propriamente induzidos em linhas de financiamento mas 
r- possuem restrições diversas para a seleção dos proponentes, o que eqüivale a uma forma de indução da 

r: demanda. 
,..- o processo de concessão e administração de projetos do PD/A está sendo considerado um modelo 

r apropriado para a implementação do PPG-7/MA. 

r 

r 

FUNBIO 

O FUNBIO é um fundo que foi criado com recursos provenientes do GEF e é administrado pela 

Fundação Getúlio Vargas. O FUNBIO possui um Conselho Deliberativo bastante ativo, com representação 

de diversos segmentos da sociedade, incluindo: ambientalistas, acadêmicos, empresários e governos. Até 
o momento o FUNBIO fez apenas uma chamada de projetos induzidos por tema. Foram apresentados mais 
de 1000 projetos, com uma demanda de mais de U$ 200 milhões, boa parte concentrada na Mata Atlântica. 

Foram aprovados cerca de 1 O projetos nessa primeira chamada, com valores de R$ 300.000.00 a $ 

500.000.00. A Secretaria do FUNBIO está satisfeita com o uso de projetos multi-anuais de valores altos e 
feitos por demanda induzida. O Fundo financia instituições governamentais, empresas e ONGs mas 

encontrou algumas dificuldades administrativas para conceder financiamentos diretamente a órgãos do 

Governo. 

GERCO 

O GERCO (Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro) é um programa desenvolvido pelo MMA 

com o objetivo de promover um orçamento na ocupação e utilização dos recursos naturais da zona costeira 

O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC),foi implementedo através da Lei no 7.661; de 
16 de marco de 1988, regulamentada pela Resolução no 01 da Comissão lnterministerial para os Recursos r: 
do Mar (CIRM), de 21 de dezembro de 1990 e aprovada na 25ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de 

r: 
Meio Ambiente (CONAMA). 

r 

r- 

r: 
r: 

O PNGC, prevê três instrumentos de ação: (i) a criação de um Sistema Nacional de Informações do 

Gerenciamento Costeiro, composto de um banco de dados georeferenciado, em fase de implantação, e da 

constituição de uma rede informatizada, articulando todos os dezessete estados litorâneos a coordenação 

nacional; (ii) a implementação de um programa de zoneamento costeiro, executado de forma 

descentralizada pelos órgãos estaduais de meio ambiente e de planejamento; (iii) a elaboração, também 
descentralizada e participativa, de planos de gestão e programas de monitoramento, incluindo-se neste 
contexto, a esfera municipal. 

No ano de 1997 foram gastos R$ 380.000,00 e em 1998, foram gastos R$ 70.000,00. Os recursos 

são provenientes do tesouro nacional. 

COOPERAÇÃO BILATERAL 

Os Estados do Paraná e São Paulo possuem acordos de cooperação com o Governo Alemão para a 
conservação da Mata Atlântica. Eles envolvem principalmente a proteção e o gerenciamento de Unidades 
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r: 
r: 
r: de Conservação. o Estado de Minas Gerais encontra-se em processo avançado de negociações para obter 

r: empréstimos da mesma fonte e com objetivos semelhantes . Possui também recursos do Profloresta que 

r: estão sendo utilizados principalmente na Mata Atlântica. 
r: 

r: 

r: 
r: 

r: 
r- 
r: 

r 
r- 

(' 

r: 
r: 
r: 

r: 
r: 

r: 
r: 

r: 
r: 

r 
r: 

r 
r: 
r: 
r 
r 

2.4 Síntese 

Existem diversas ações conservacionistas em andamento, algumas nos domínios da Mata Atlântica, 

com recursos internacionais e outros com recursos nacionais. Estas ações demonstram uma maturidade 

técnica e gerencial que facilitam o sucesso de programas ambientais de maior porte na região, As lições 

aprendidas na gestão de outros programas com objetivos correlatos, oncluern: 

• os projetos não devem ter tamanho fixo, entretanto projetos muito pequenos (menos de $ 

100.000,00) e de curta duração (menos de um ano) podem ter relação custo benefício 

desfavorável; 

• a concentração dos projetos precisa ser mais balanceada geograficamente; 

• a tendência atual é de projetos competitivos, temáticos e por editais abertos; 

• o uso de avaliação por consultores ad hoc reduz a velocidade de trâmite dos projetos mas, em 

compensação, garante a qualidade dos projetos aprovados. 

• os projetos em parcerias multi-institucionais têm sido bastante utilizados com bons resultados; 

• os conselhos de administração tem tido sua importância e unanimemente reconhecida; 

• é importante a avaliação dos projetos e a disseminação das lições aprendidas. 

Existem iniciativas promissoras relacionadas com as várias áreas focais desse Programa: procurou-se 

incorporar seus resultados nos diversos componentes do PPG-7/MA. 

2.5 Evolução da Cobertura Florestal na Mata Atlântica 

O processo de ocupação do Brasil levou a Mata Atlântica a uma drástica redução de sua cobertura 
vegetal original, que cobria cerca de 15% do território brasileiro, espalhados por 17 estados (RS, se, PR, 
SP, GO, MS, RJ, MG, ES, BA, AL, SE, PB, PE, RN, CE e PI). 
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TABELA 4: Resumo da área coberta (ha) por mata em 1990 e 1995 e a porcentagem de desmatamento, 
neste período, no domínio da Mata Atlântica, por estado, (Fonte: sos Mata Atlântica, INPE & ISA, 1998} 

UF Área UF Área Área DMA* Mata Desmatamento 
Mapeada Mapeada 1990 1995 ha % 

ES 4.611.522 4.611.522 4.611.522 409.741 387.313 22.428 5.47 

GO 34.016.590 3.918.711 3.055.677 7.119 6.471 648 9,10 

MS 35.742.410 4.757.315 1.842.821 43.752 39.555 4.197 9,59 

MG 58.717.200 43.339.165 27.539.709 1.214.059 1.125.108 88.951 7,32 

PR 19.808.603 19.808.603 19.315.664 1.815.137 1.730.528 84.609 4,66 

RJ 4.408.111 4.408.111 4.408.111 1.069.230 928.858 140.372 13,13 

RS 27.894.664 16.128.695 8.758.533 535.255 506.462 28.793 5,38 

se 9.571.647 9.571.647 9.571.647 1.729.160 1.666.241 62.919 3,64 

SP 24.175.211 24.175.211 19.595.899 1.858.959 1.791.559 67.400 3,62 

218.945.958 130.718.980 98.699.583 8.682.412 8.182.095 500.317 5,76 
*DMA- Domínio da Mata Atlântica 
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FIGURA 2: Evolução histórica das formações florestais de alguns estados inseridos no domínio 
da Mata Atlântica, em percentagem da cobertura florestal natural em relação à 
área do estado. (Fonte de dados: SOS Mata Atlântica, INPE & ISA, 1998). 

3. Definição do problema 

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 
ecossistemas degradados; valorização das culturas tradicionais; e de proteção e uso 
apropriado dos ecossistemas remanescentes (Figura 3). 
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FIGURA 3: Problemas decorrentes do manejo inapropriado de ecossistemas naturais na Mata 
Atlântica e a situação desejada. 1 

O empobrecimento biológico é um fenômeno que ocorre a nível de paisagem, e é - - resultado, principalmente, da diminuição da área dos ecossistemas naturais, fragmentação, 

caça, pesca, extrativismos predatórios e expansão urbana (Viana, 1995). 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 (Diegues, 1996). 
Por que o processo de empobrecimento biológico e cultural nos ecossistemas naturais 

remanescentes da Mata Atlântica continua ? Dentre as principais razões para o contínuo 
empobrecimento biológico e cultural incluem-se (Tabela 5): (i) políticas públicas que criam 
estímulos econômicos para o desmatamento e conversão de ecossistemas naturais em 
agroecossistemas (exemplo: crédito para expansão da agricultura sobre áreas de floresta); (ii) 
fiscalização ineficiente sobre o desmatamento e extração predatória, tomando 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 pela população urbana quanto rural; (v) gestão deficiente de UCs; (vi) 

gestão deficiente nas áreas de comunidades caiçaras, extrativistas, indígenas e quilombolas; 
(vii) expansão urbana. 
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As ações práticas de recuperação de ecossistemas degradados são atividades de 

reflorestamento e manejo de populações e comunidades naturais de plantas e animais, 

voltadas para o restabelecimento de funções e 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, resultado do desmatamento, caça e 
extrativismo predatório e fogo. 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 

adequado de seus bens (plantas, animais, água, etc.) e dos serviços de annazenamento de 

carbono, estética da paisagem, microclima, etc. 
Por que as ações práticas de recuperação de ecossistemas degradados, valorização das 

culturas tradicionais, proteção e uso apropriado dos ecossistemas remanescentes são tão 

escassas? Dentre as principais razões dessa escassez incluem-se (Tabela 5): (i) falta de uma 
política integrada para a proteção e uso apropriado dos ecossistemas remanescentes, de 

caráter multi-setorial e interestadual; (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 sócio-ambientais); (iv) reduzido 
apoio ao desenvolvimento de tecnologias capazes de diminuir os custos e aumentar os 
benefícios sócio-ambientais dessas atividades; e (v) reduzido apoio para o desenvolvimento e 

disseminação dos resultados de iniciativas promissoras de recuperação de ecossistemas 

degradados, valorização das culturas tradicionais, proteção e uso apropriado dos ecossistemas 

naturais remanescentes e melhoria da qualidade ambiental dos agroecossistemas. 

r: 
r: 
r- 

r: 
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TABELA 5: Fatores relacionados com os problemas que justificam este Programa. 

r 

PROBLEMA FATOR 

Continuidade do 1. estímulos econômicos para o 
empobrecimento dos desmatamento 
Ecossistemas 2. fiscalização ineficiente 

3. legislaC'.ão inadeauada e/ou não aoíicada 

4. consciência ecolõuíca insuficiente 

5. gestão deficiente de unidades de 
conservação 

6. gestão deficiente nas áreas de 
populações tradicionais 

7. Expansão urbana 

Escassez de ações de 1. falta de uma política integrada 
recuperação, valorização, 
proteção e uso apropriado 2. pequena disseminação e timidez de 

políticas públicas promissoras 

3. falta de estímulos econômicos para 
conservacão 

4. pequeno apoio ao desenvolvimento de 
tecnologias apropriadas 

5. pequeno apoio para o desenvolvimento e 
disseminação dos resultados de 
iniciativas promissoras 

r 
r 

r 

r: 
r: 
r: 

r: 
r 

r: 

r 
r: 
r 
r 
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4. Objetivos 

r: 
r: 
r: 
r 
r 
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Os objetivos desse Programa estão diretamente relacionados com os problemas que 

levam ao empobrecimento ecológico, à escassez de ações práticas de recuperação de 
ecossistemas degradados, à desvalorização das culturas tradicionais e ao abandono e uso 
inapropriado dos ecossistemas remanescentes. 

Os objetivos gerais desse Programa são: 
(i) reduzir significativamente o processo de empobrecimento biológico da Mata Atlântica; 

(ii) reduzir significativamente o processo de empobrecimento cultural na Mata Atlântica; 

(iii) reduzir drasticamente o desmatamento ilegal2; 
(iv) apoiar ações de recuperação, proteção, valorização e uso apropriado de 

ecossistemas da Mata Atlântica. 

(v) aumentar a área dos ecossistemas naturais protegidos da Mata Atlântica; 

(vi) regularizar a situação fundiária das populações tradicionais da Mata Atlântica; 

(vii) apoiar o manejo apropriado dos ecossistemas naturais. 

r 

r: 
r: 
r 
r: 
r: 

r: 
r: 
r: 

r 
r: 
r: 
r: 

r 
r: 
r: 
r 
r: 
r: 
r- 
r 
r 
r: 

r: 
r: 
r: 

2 Existe uma demanda do Forum de ONG's para reduzir o desmatamento ilegal a zero. 
20 
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r 
1 

r 
r- 
r> 5. Estrutura e Estratégia do Programa 

r 5 .1 Estrutura do Programa 

r: 
r: 
r: 
r 

Este Programa contemplará um conjunto de temas diretamente relacionadas com os 

problemas de empobrecimento biológico e cultural e ações práticas de recuperação de 

ecossistemas degradados, valorização das culturas tradicionais, proteção e uso apropriado dos 

ecossistemas remanescentes. 

O Programa está dividido em dois grupos , um composto por Subprogramas de Apoio de 

outro por Subprogramas Demonstrativos (figura xxx). Os Subprogramas de Apoio incluem: 

Controle e Monitoramento, Políticas Públicas, Educação, Ciência e Tecnologia, Apoio 

Institucional, e Disseminação de lnfonnações. Os Subprogramas Demonstrativos incluem: 

Unidades de Conservação, Áreas Privadas, Áreas degradadas, Populações Tradicionais, e 
Assentamento de Reforma Agrária. 

As atividades de pesquisa e educação ambiental são fundamentais para o sucesso das 

atividades apoiadas nesse programa. Dessa forma, atividades de pesquisa e educação 

ambiental devem ser integradas com as demais atividades e não ser implementadas de foram 

desarticulada. Dessa forma, todos os projetos podem incluir atividades de pesquisa e devem 

incluir atividades de educação ambientar. A propriedade dessas atividades será analisada de 

acordo com sua consistência e consonância com os objetivos dos projetos propostos. 

r: 
r: 
r 
r: 
r: 
r: 
r· 
r 
r 
r 
r 
r 
r: 
r: 
r: 

r: 
r: 
r: 
r 
r- 

r: 
r> 
r 
r: 
r> 
r: 
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FIGURA 4: Componentes do Programa Piloto em relação ao problema e objetivos do processo 
desejado para a proteção e uso sustentável de ecossistemas naturais da Mata 
Atlântica. 

5 .2 Estratégia de Implantação do Programa 

(i) A estrutura gerencial do Programa deve seguir os procedimentos adotados pelo 
PD/A, sendo destinados 10% do total dos recursos alocados para o gerenciamento do 

programa. 
(i) A implementação das ações previstas neste programa deverá ser feita através de um 

processo competitivo, aberto, e com ampla divulgação. 
(ii) Estão credenciados a submeter propostas a instituições governamentais, ONGs, 

Universidades e empresas privadas. Preferencialmente, os proponentes deverão resultar de 
parcerias inter-institucionais e em alguns casos interestaduais 
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( 

r 
(' (Govemos/ONGs/Universidades). Isso deve contribuir para reduzir custos, aumentar eficiência 

e contribuir para a sustentabilidade institucional dos projetos. 
(iii) Os temas serão definidos através de editais específicos, a exemplo do que vem 

sendo feito pelo MMA (PRONABIO, FUNBIO, PD/A, etc). 
(iv) O processo de seleção das propostas de projetos será feito através de comitês de 

seleção indicados pelo MMA em consulta com a rede de ONGs e ABEMAs. A análise das 

propostas será subsidiada por pareceres de consultores ad hoc ou grupos temáticos de análise 

de projetos. 
(v) Deverão ser priorizadas ações em áreas prioritárias para a conservação e 

desenvolvimento sustentável. Essas áreas estão sendo identificadas através de um processo 

coordenado pelo PRONABIO. 
(vi) Serão estimuladas ações integradas e multidisciplinares ao redor de áreas 

prioritárias. As áreas prioritárias podem ser unidades de conservação, áreas indígenas e de 
outras populações tradicionais, assentamentos de reforma agrária, áreas privadas e áreas 

degradadas de relevante interesse socioambiental. 
(vii) O processo de seleção de propostas deverá ser balanceado por região, para evitar 

que uma região, por uma eventual maior capacidade técnica ou institucional domine o 

programa. 
{viii) Os valores médios dos projetos serão indicados no edital. Não serão apoiados 

projetos excessivamente pequenos (menos de US$ 10.000,00), dado o elevado custo relativo 
de gerenciamento. Entretanto, podem ser apoiados projetos que envolvam o fortalecimento da 

carteira de projetos de instituições especializadas em projetos pequenos como, por exemplo, a 

Fundação o Boticário, Unibanco Ecologia ou ISPN. 

r 

r> 

r 

r> 

{viii) Considerando que a maior parte dos projetos de conservação e desenvolvimento 

são de longo prazo, serão aceitos projetos de longo prazo (máximo 1 O anos), com renovação a --------- cada três anos . 
(ix) O Programa deve ser acompanhado por um Conselho Internacional, nos moldes do 

PPG-7. 

. r 

r: 
5.3 Base Conceítual 

r: 

Grande parte dos remanescentes florestais da Mata Atlântica são ilhas de florestas, e 
pequenos corredores em uma matriz de propriedades rurais que se dedicam principalmente à 
atividade agrícola ou à pecuária. Esse cenário é resultado do desmatamento desde o início do 

século sem um planejamento no uso da terra que incorpore conceitos conservacionistas 
apropriados. 

A estratégia conceituai desse Programa baseia-se no aumento da conectividade e 
porosidade de paisagens. Trata-se de combater os problemas associados à fragmentação dos 

ecossistemas naturais com um mosaico de usos da terra capaz de conciliar objetivos 
conservacionistas com objetivos socio-econômicos de melhoria da qualidade de vida das 
populações rurais. Esse conceito, baseado nas teorias de biologia da conservação e ecologia 

r: 
r 
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de paisagem, converge para o conceito adotado pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

(Figura 5). 

~ Reserva Legal 

C] Mata Ciliar 

- RPPN 
Sistema 

[]I] Agroflorestal 

Limite de 
propriedade 

FIGURA 5: Ilustração conceituai do manejo de paisagens. 
Nos objetivos conservacionistas a serem alcançados em cada unidade de paisagem é 

preciso trabalhar de maneira participativa com as comunidades. Mecanismos de mudança de 
paisagem são praticamente impossíveis se não forem aceitos pela maioria da comunidade e 

internalizados em cada uma de suas ações que digam respeito ao uso da terra. Além disso é 

preciso que se criem incentivos econômicos para os que se dispõem a aceitar boas praticas de 

manejo da paisagem. 

Calçamento 
Quintais arborizados 

atJ•• Arborização de ruas 
• Área verde urbana 
.- Alameda arborizada 
,tflllllll Mata ciliar 

FIGURA 6: Conceito de Reserva da Biosfera no meio urbano. 
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r> 
r 
r- 5.4 Diretrizes da Política Nacional para a Mata Atlântica 

r: 
r 
r 
r: 
r: 
r 
r: 
r: 

Esse Programa está em sintonia com a Política Nacional para a Mata Atlântica (Tabela 

6), cujo texto preliminar está sendo debatido no CONAMA. O Programa representa uma 
seleção das atividades prioritárias derivadas da Política Nacional. 

5 .5. Relação com o PPG- 7 

r: 
r 
r: 

Esse Programa apresenta uma estrutura semelhante àquela já existente no PPG-7 

(Figura 7). Algumas modificações foram feitas com a finalidade de incorporar as lições 
aprendidas no processo de implementação do PPG-7 e para ajustá-lo às particularidades da 

Mata Atlântica. A estrutura do PPG-7/MA é semelhante à do PPG-7 (Figura 

r, 
r: 
r. 
r: 
r 
r: 
r: 
r 
r: 
r: 
r 
r: 
r: 
r: 
r: 

Í' 

r 
r 
r: 
r: 
r: 

r 
r: 
r: 
r 
r 
r: 
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r: 
r 
r: 
r: 

TABELA 6: Relação entre os programas do PPG-7/MA e as diretrizes da política para 

conservação e desenvolvimento sustentável da Mata Atlântica 

r: Diretrizes da Polítia para Conservação e 
PPG-7/MA Desenvolvimento Sustentável* 

1 2 3 4 

Subprogramas Demonstrativos 

Unidades de criação/implementação X X 
Conservação banco de dados X 

plano de manejo X X 
administração X 
sustentabilidade econômica 
:fiscalização X X 
educação ambiental X X 
regularização fundiária X X 

Áreas Degradadas 

Populações criação de novas terras X X 
Tradicionais regularização fundiária 

plano de manejo X X 
sustentabilidade econômica 
resgate cultural 

Áreas unidades privadas X X 
Privadas reservas legais X X 

qualidade ambiental X X X X 
manejo apropriado X X X 
reposição florestal X X X 
recup. de ecosist. degradados X X X 

Assentamentos qualidade ambiental- lotes X X X 
de Reforma qualidade ambiental- RL X X X 
Agrária certificação sócio-ambiental 
Subprogramas de Apoio 
Controle e Monitoramento 

banco de dados cartográfico X 
licenciamento de manejo X 
práticas de controle X 
extensionistas ambientais X 

Políticas Públicas 
desenvolvimento de estudos X X X X 
grupo de estudos estratégicos X X X 

Educação, Ciência e Tecnologia 
reformulação curricular X X X 
extensão ambiental X X 

Apoio Institucional a Rede de ONG's da MA 
Gerenciamento e Disseminação de Informações X X 

r 

r 
r: 

r: 
r 
r: 

r 

r: 

r 
r 

r 

r: 
r 
r: 
r: 

r 

r 

r: 
* Diretrizes: 1. Proteção da Biodiversidade; 2. Desenvolvimento Sustentável; 3. Recuperação de Areas 
Degradadas; 4. Integração das Polícias Públicas. 

3) 

r: 
r: 
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~ ) 1 ) l 1 l ) ) l 1 ~ ) ) 1 ) 1 ) 1 ) ) 1 ) 1 l l ) 1 ) ~ ) l ) ~ ) ~ ) ) 1 ) ) l ) 1 1 l l 1 ) - 

PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO 
DA MATA ATLÂNTICA 

(PPG-7/MA) 

1 

SUBPROGRAMAS DE APOIO SUBPROGRAMAS DEMONSTRATIVOS 
Pretendem atingir, diretamente, as deficiências institucionais que Destinam-se a viabilizar os testes e a difusão de modelos de 
inibem a implementação da Política Ambiental Brasileira, na Mata desenvoMmento sustentável, que tenham alto grau de replicabilidade e 
Atlântica, além de ampliar os conhecimentos sobre os ecossistemas utilizem tecnologias inovadoras, além de promover ações de educação 
da Mata Atlântica e o uso sustentável de seus recursos. ambiental. 

l 
l 1 l l 1 1 1 l 1 

Controle e Políticas Educação, Apoio Disseminação Unidades de Áreas Áreas Populações Reforma 
Monitoramento Públicas Ciência e Institucional de Conservação Privadas Degradadas Tradicionais Agrária 

Tecnologia Informações 1 1 1 

1 1 

1 1 

1 1 - Criação e -RPPN's - Recuperação - Cadastramento - Certificação 

• Licencia- • Revisão das -Educação - Fortalecimento -Banco de 
Implementa- • Reserva -Sistemas • Regularização sócio- 
ção Legal agroflorestais fundiária ambiental 

mentas polfticas ambiental da Rede de dados -Plano de -Manejo - Plano de manejo - Reserva legal 
• Práticas de ambientais informal ONG's da Mata • Material manejo -Reposição • Valorização • Assentamen- 
controle e • Integração de -Educação Atlântica didático - Administra- florestal cultural tos verdes 
monitoramento políticas ambiental ção - Sistemas - Sustentabilidade 
• Extensão setoriais formal • Regulariza- agroflorestaís 
-Banco de - Estudos sobre - Revisão 
dados temas curricular 

ção fundiária 

cartográficos estratégicos - Pesquisa 

FIGURA 7: Estrutura do Programa Piloto para a Mata Atlântica. 
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r- 

r: 

r 6. Programas 

6.1 Subprogramas Demonstrativos 

r- 
r: 6.1.1 UNIDADES DE CONSERVAÇAO 
r: 
r: 

r 
r 
r: 

As Unidades de Conservação (UCs) são áreas delimitadas do tenitório nacional, 

estabelecidas pelos governos federal, estadual e municipal, para a proteção de ecossistemas 

naturais. As principais categorias de UCs do Brasil são os Parques Nacionais, Estaduais e 
Municipais, as Florestas Nacionais (FLONAs); as Estações Ecológicas; as Reservas Biológicas; as 

Áreas de Proteção Ambiental (APA); as Áreas de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), as 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN); e as Reservas Extrativistas. 
Segundo levantamento do Instituto Sócio Ambiental (Fernandes, 1997) existe uma carência 

muito grande de informações sobre o conjunto das UCs da Mata Atlântica. São pelo menos 707 
Unidades de Conservação no domínio da Mata Atlântica, sendo 16,4% (1873) criadas pelo 

governo federal e 73,5% (520) por governos estaduais, representando 6.648.820ha e 

6.120.889ha, respectivamente. Existe uma falta de estatísticas regionais para as UCs municipais, 

cujo número tem aumentado nos últimos anos. Segundo o mesmo levantamento, foi observado 
grande dificuldade para plotagem de inúmeras áreas de conservação (Tabela 6), principalmente, 

devido: (i) aos Instrumentos Legais de Criação (ILCs) não possuírem coordenadas; (ii) às 

coordenadas estarem descritas com erros; (iii) os ILCs não possuírem ponto de amarração do 
perímetro; e (iv) falta de acesso às bases cartoriais. Além desses fatores ha uma enorme 

dificuldade em se obter os ILCs da maioria destas áreas. 
A distribuição dessas Unidades de Conservação não garante a representatividade 

semelhante dos diferentes ecossistemas naturais e suas variações geográficas. Como 

consequência, muitos ecossistemas estão sub-representados, como por exemplo as florestas 

serní-declduais, sendo portanto necessária a criação de novas UCs nesses ecossistemas sub 

representados. 

r: 

r: 

r: 3 Esta estatística inclui, além das principais Unidades de Conservação, Área Especial de Interesse Turístico, 
Área de Preservação Permanente, Área sob Proteção Especial, Área Tombada, Estação Experimental, 
Estação Florestal, Floresta Estadual, Horto Florestal, Parque Florestal, Parque Histórico, Parque Natural, 
Parque Rodoviário, Parque Biológico, Parque Ecológico, Parque Ecológico Particular, Parque Ecológico 
Marinho, Posto de Fomento Florestal, Reserva Florestal, Reserva Particular, Área de Propriedade Particular 
da CEPLAC, Reserva Ecológica e Reserva Estadual. 

r 

r: 
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r: 

r 

As Unidades de Conservação vêm sofrendo diversas ameaças, dentre as quais destacam 

se incêndios florestais, caça e pesca ilegal, e invasões. Além disso, o potencial econômico, 

especialmente o ecoturismo, é de maneira geral sub-desenvolvido. São necessárias ações para o 

fortalecimento e dinamização das estruturas de gestão das UCs. 

r: 

r: 
r 

6.1.1.1 Justificativas 
As Unidades de Conservação (UC) constituem-se num dos modos mais seguros de 

conservação da biodiversidade, ao assegurar a preservação de amostras representativas dos 

diversos ecossistemas do biorna Mata Atlântica. O fortalecimento das atuais, bem como a criação 
de novas UCs pode contribuir para reverter o processo de empobrecimento ecológico da Mata 

Atlântica. 
r: 
r: 

6.1.1.2 Temas para ações prioritãrias r: 

r: 

(i) Criação e Implementação de novas UCs públicas 
A área protegida em UCs na Mata Atlântica é pequena e mal distribuída. Portanto, a 

criação de novas UCs, sobretudo naqueles ecossistemas com menor percentual de área protegida 

é fundamental. Dentro do conceito de Reserva da Biosfera, as UCs correspondem às "áreas 
núcleo" ao redor das quais outras atividades de proteção devem ser implementadas. Nesse 

sentido, as Ucs devem extravasar, para o entorno, seus benefícios para a conservação da 

biodiversidade, atuando como indutora de ações que contemplem o aumento de conectividade e 

porosidade da paisagem. 

r: 

Desenvolver estudos para a identificação de regiões e áreas prioritárias para o 
estabelecimento de novas UCs, levando em conta a representatividade, o grau de 

ameaça e oportunidades sócio-econômicas e institucionais; 

Criar e implementar novas UCs, principalmente as de uso indireto e que contenham 
ecossistemas menos protegidos e localizadas em regiões mais ameaçadas pelo 

processo de desmatamento, como é o caso do Nordeste. 

r 

r: 

r: 
r 
r 

r: 

Projetos: 
Número de projetos: 1 o 
Valor médio dos projetos: US$ 200,000.00 
sub-totat US$ 2,000,000.00 

r: 

(ii) Plano de Manejo4 

A implementação de uma Unidade de Conservação deve-se operar seguindo diretrizes 
definidas no seu plano de manejo. Entretanto, a maior parte das Unidades de Conservação não 

possui um plano de manejo. 

4 Ou plano diretor ou plano de ação emergencial ou plano de gestão ambiental, etc. 
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r: 

elaborar planos de manejo para UCs, indicando as ações de curto, médio e longo 

prazo, considerando prováveis adaptações futuras em decorrência de mudanças sócio 

econômicas e ambientais nas áreas de entorno; 
Desenvolver e implementar processos, efetivamente participativos de diferentes atores 

sociais, de criação, estabelecimento, planejamento e manejo das UCs. 

r: 

Proietos: 
Número de projetos: 250 
Valor médio dos projetos: US$ 70,000.00 
Sub-total: US$ 17,500,000.00 

r 

(iii) Estrutura administrativa 
Para que as Unidades de Conservação possam vir a cumprir seus objetivos é necessário 

reformular e fortalecer os sistemas de gestão existentes. Os problemas de ordem administrativa, 

normalmente, se prendem à falta de capacitação de pessoal; dificuldades estruturais e 

institucionais; e pouca implementação de parcerias com ONG's e iniciativas privadas. Superados 
estes entraves, as UCs podem vir a funcionar como pólos disseminadores de ações de 

conservação, tanto no âmbito interno da Unidade quanto no seu entorno. 

r· 

r 
r 

r: 
r: 

/": 

Reformular o formato institucional e fortalecer os sistemas de gestão das UCs, com 

autonomia administrativa; 

Implementar sistemas de gestão participativo com forte envolvimento das comunidades 

locais e estabelecimento de parcerias com ONG's e iniciativas privadas, visando a 

implementação dos programas previstos; 

estabelecer programas de ampliação e capacitação de recursos humanos e formação 

profissional, fazendo uso de parcerias com ONG's, iniciativas privadas, governos 

estaduais e Municipais, etc. 

r- 

r: 

r: 
r: 

r: 

Proietos: 
Número de projetos: 50 
Valor médio dos projetos: US$ 50,000.00 
Sub-total: US$ 2,500,000.00 

(iv) Sustentabilidade econômica das UCs 
O gerenciamento das Unidades de Conservação tem sido limitado pela escassez de 

recursos financeiros. Isto implica na dificuldade de alcançar os objetivos que deram origem à 
criação dessas UCs. Mesmo nas UCs que geram recursos monetários, tais recursos não retomam 
diretamente para o sistema de Unidade de Conservação, sendo canalizados para o Tesouro 
Nacional. Tem-se verificado, contudo, "a viabilidade de geração de recursos substanciais nas 
UCs", tal como demonstrou a experiência de implementação de estudo realizado sobre o aumento 

de arrecadação em cinco ucs, incentivada pelo PNMA. 

r 
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r: 

elaborar planos de negócios, identificando potenciais e quantificando os investimentos 

necessários para a sustentabilidade econômica das UCs; 
elaborar e executar projetos que aumentem a arrecadação das UCs; e que permitam 

seu retomo direto para o sistema de Unidades de Conservação, em parceria com a 

iniciativa privada e ONG's. 

r 

r 
r 

Projetos: 
Número de projetos: 1 O 
Valor médio dos projetos: US$ 100,000.00 
Sub-total: US$ 1,000,000.00 

r: 

(v) Fiscalização 
As relações conflituosas das UCs com seu entorno, expressas sob forma de caça, colheita 

de produtos madeireiros e não madeireiros, fogo, etc.; têm contribuído para o empobrecimento da 

Mata Atlântica. Este quadro é mais grave nas UCs mais próximas de núcleos urbanos. 

r: implantar projetos participativos de fiscalização integrados com as comunidades do 
entorno, como por exemplo a formação e treinamento de brigadas ambientais e 

programas de educação ambiental; 

fortalecer a infra-estrutura de apoio à fiscalização das UCs, por meio da aquisição de 

veículos, equipamentos e contratação de pessoal. 

r: 
r: 

r: 
r: 
r>. 

r: Projetos: 
Número de projetos: 50 
Valor médio dos projetos: US$ 100,000.00 
Sub-total: US$ 5,000,000.00 

r 
r 
r: 

(vi) Gestão Participativa 
A reversão do quadro de conflitos entre UCs e populações do entorno dificulta a 

implementação e gestão eficiente das UCs. 

r 

implementar parcerias entre UCs e associações de moradores, ONG's, agencias 
governamentais, universidades e escolas para promoção de processos participativos de 

educação ambiental; 
Implementar programas de envolvimento de moradores das UCs em processos 

participativos de gestão das mesmas, incluindo a regularização fundiária e 

regulamentação de uso dos recursos naturais. 

r 

Projetos: 
Número de projetos: 50 
Valor médio dos projetos: US$ 50,000.00 
Sub-total: US$ 2,500,000.00 

r: 
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r> (vii) Regularização fundiária 
Um dos sérios conflitos que comprometem o pleno cumprimento dos objetivos das UCs, 

contribuindo consequentemente com o processo de empobrecimento biológico nessas áreas é o 
da falta de regularização fundiária de algumas das Unidades. Os processos legais existentes são 

morosos e de alto custo para os governos. r 

Implementar a regularização fundiária de terras inseridas em UCs, por meio de 
negociação direta com os proprietários, feita em parceria com ONG's 

r Projetos: 
Número de projetos: 1 O 
Valor médio dos projetos: US$ 500,000.00 
Sub-total: US$ s,000,000.00 

6.1.2 ÁREAS PRIVADAS 

r: 

6.1.2.1 Justificativas 
Dentro de uma perspectiva de manejo de paisagens, a criação de unidades privadas de 

conservação pode contribuir para o aumento da conectividade - através de corredores ecológicos 

locais - e aumento da porosidade - através do aumento do fluxo gênico entre fragmentos 

florestais. Uma das modalidades de unidades privadas de conservação que deve merecer 

atenção especial é a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). 
A maior parte dos remanescentes de ecossistemas naturais da Mata Atlântica encontra-se 

em propriedades privadas. Esse fato é particularmente marcante em algumas regiões onde 
praticamente inexistem unidades públicas de conservação. Diante disso, os produtores rurais são 

tomadores de decisão que podem contribuir decisivamente para atenuar o processo de 

empobrecimento e promover a conservação dos ecossistemas remanescentes da Mata Atlântica. 

Existem várias iniciativas promissoras envolvendo produtores rurais tanto na redução do 
processo de empobrecimento ecológico quanto na promoção do uso apropriado de ecossistemas 

naturais e recuperação de ecossistemas degradados. Essas iniciativas carecem de apoio para o 

seu aprimoramento e disseminação dos resultados. 

r: 

r 
r: 

r: 

6.1.2.2 Temas para ações prioritárias 

(i) Unidades privadas de oonserveçêo 

r: criar unidades privadas de conservação (RPPN) a fim de estabelecer estratégias de 
conservação a nível tocai ou regional, especialmente no entorno de UCs e em 

ecossistemas pouco representados nas UCs existentes; 

r: 
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implantar ações de manejo apropriado dentro das RPPNs e nas áreas de entorno, 

estabelecendo redes de cooperação e intercâmbio de RPPNs a nível local e regional. 

Proietos: 
Número de projetos: 25 
Valor médio dos projetos: US$ 100,000.00 
Sub-total: US$ 2,500,000.00 

r: 

( ' ., 
1 '(',-' 

(ií) ReseNas legais e áreas de preservação permanente ? 1f'N"- ~ 

As áreas de reserva legal (20% das propriedad~as de preservação permanente 
podem desempenhar um papel chave para atenuar o processo de empobrecimento e promover a 

conservação dos ecossistemas na Mata Atlântica. De forma análoga às RPPNs, as reservas 

legais e áreas de preservação permanente podem contribuir para o aumento da conectividade e 

porosidade das paisagens. Entretanto, na maior parte das propriedades agropecuárias, as áreas 

de reserva legal e áreas de preservação permanente inexistem ou são ocupadas por 

ecossistemas degradados pela ação antrópica. São necessárias iniciativas que resultem na 
implantação e manejo apropriado de reservas legais e áreas de preservação permanente. 

r: 

r: 

apoiar grupos de proprietários que se proponham a estabelecer áreas de reserva legal e 

áreas de preservação permanente em propriedades adjacentes, principalmente nas 

áreas de entorno das unidades públicas de conservação, terras de populações 

tradicionais, ecossistemas pouco representados em UCs e em bacias hidrográficas 
prioritárias para o abastecimento público de água; 

apoiar iniciativas promissoras de implantação e manejo de áreas de reserva legal e 

áreas de preservação permanente. 

r 
r- 

Proietos: 
Número de projetos: 25 
Valor médio dos projetos: US$ 100,000.00 
Sub-total: US$ 2,500,000.00 

r 

r: 

(iii) Qualidade ambiental de sistemas de produção agropecuária 
A conservação de ecossistemas naturais está diretamente relacionada com o sistema de 

uso da terra no entorno de fragmentos de ecossistemas naturais. Sistemas de produção 

agropecuária que envolvem o uso do fogo e elevados níveis de agroquímicos tóxicos contribuem 

para o empobrecimento ecológico dos ecossistemas naturais. Sistemas agroflorestais podem 

contribuir para o aumento da conectividade e porosidade das paisagens e, além disso, diminuir o 

efeito de borda em fragmentos de ecossistemas naturais. 

r: 
r: 
r: 
r 

estimular proprietários ou grupos de proprietários que se proponham a estabelecer 
sistemas agroflorestais em propriedades adjacentes, especialmente nas áreas de 

entorno das unidades públicas de conservação, terras de populações tradicionais, 
ecossistemas pouco representados em UCs e em bacias hidrográficas prioritárias para 
o abastecimento público de água; 
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r: 
Desenvolver tecnologias de manejo de sistemas agroflorestais de elevada diversidade 

de espécies. 

r: Projetos: 
Número de projetos: 25 
Valor médio dos projetos: US$ 100,000.00 
Sub-total: US$ 2,500,000.00 r 

(iv) Manejo apropriado de ecossistemas naturais 
Um dos fatores de empobrecimento da Mata Atlântica é a colheita de produtos madeireiros 

e não madeireiros sem adequado manejo. Isso tem levado à perda de biodiversidade, diminuição 

da capacidade produtiva dos ecossistemas naturais e pressão sobre os ecossistemas de outras 

regiões, notadamente a Amazônia. Incluem-se aí madeira para lenha e serraria, palmito, produtos 

medicinais, plantas ornamentais, etc. 

r: 
r 

r: 

apoiar proprietários ou grupos de proprietários que se proponham a estabelecer 

sistemas de manejo florestal em propriedades adjacentes, especialmente nas áreas de 
entorno das unidades públicas de conservação, terras de populações tradicionais, 

ecossistemas pouco representados em UCs e em bacias hidrográficas prioritárias para 

o abastecimento público de água; 
apoiar o desenvolvimento de tecnologias de sistemas de manejo florestal voltados para 
o uso múltiplo dos ecossistemas naturais, incluindo produtos madeireiros e não 

madeireiros e serviços ambientais (produção de água, estocagem de carbono, etc.). 

r: 

r: Projetos: 
Número de projetos: 25 
Valor médio dos projetos: US$ 100,000.00 
Sub-total: US$ 2,500,000.00 r 

r 

(v) Reposição florestal 
Um dos fatores de empobrecimento da Mata Atlântica são as baixas taxas de 

reflorestamento em relação ao consumo de madeira. Isso tem levado à uma crescente pressão 

sobre os ecossistemas naturais da Mata Atlântica e de outras regiões, notadamente a Amazônia. 

Existem várias associações de reposição florestal, principalmente nos estados de São 

Paulo e Paraná. Essas associações apresentam maior eficiência do que programas convencionais 

de reposição florestal. 

r: 

r: 

apoiar consumidores ou associações de consumidores de madeira que se proponham a 
estabelecer programas de reflorestamento, especialmente nas áreas de entorno das 
unidades públicas de conservação, terras de populações tradicionais, ecossistemas 
pouco representados em UCs e em bacias hidrográficas prioritárias para o 

abastecimento público de água; 

r: 
(' 

,r 
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r: 

apoiar a criação e o fortalecimento de associações de consumidores de madeira 

voltadas para a promoção do reflorestamento em áreas próximas às regiões de 

consumo. 

/' 
Projetos: 

Número de projetos: 25 
Valor médio dos projetos: US$ 100,000.00 
Sub-total: US$ 2,500,000.00 

r: 
r: 6.1.3 ÁREAS DEGRADADAS 

r: 

r: 
r 

6.1.3.1 Justificativas 
O processo de ocupação da Mata Atlântica resultou na conversão inapropriada de mais de 

20 milhões de hectares (Ab'Sáber et ai., 1990). Esse processo é resultado de sistemas de 

produção agropecuária, florestal, industrial, hidrelétrico e mineral que excederam a capacidade 
de suporte dos ecossistemas naturais. A degradação dos ecossistemas naturais implica na perda 
de suas funções sócio-ambientais e econômicas. As áreas degradadas são especialmente críticas 

para a conservação de bacias hidrográficas importantes para o abastecimento de água para o 

abastecimento de núcleos urbanos. 
r 
r: 
r> 6.1.3.2 Temas para ações prioritárias 

r (i) Reflorestamento de áreas degradadas de ecossistemas florestais em bacias 
hidrográficas importantes visando o abastecimento de água a núcleos urbanos. 

Projetos: 
Número de projetos: 10 
Valor médio dos projetos: US$ 100,000.00 
Sub-total: US$ 1,000,000.00 

r 
r (ii) Recuperação ambiental de ecosssistemas aquáticos degradados. 

r: 

Projetos: 
Número de projetos: 1 O 
Valor médio dos projetos: US$ 100,000.00 
Sub-total: US$ 1,000,000.00 

r (iii) Recuperação do potencial produtivo de ecossistemas degradados em áreas de 
grande importância sócio-ambiental, utilizando principalmente os sistemas agrof/orestais. r: 

r: 
Projetos: 

Número de projetos: 1 O 
Valor médio dos projetos: US$ 100,000.00 
Sub-total: US$ 1,000,000.00 

r 

r: 
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r· 

r> 
r: 

(iv) Recuperação de ecossistemas degradados 
Como resultado da substituição de ecossistemas naturais por sistemas de produção 

agropecuária impróprios e não sustentáveis, houve a formação de mais de 20 milhões de 

hectares de ecossistemas degradados na Mata Atlântica. Esses ecossistemas degradados 

caracterizam-se por elevadas taxas de erosão, baixa diversidade biológica e baixa produtividade 

econômica. 
r: 
r: 
r: 
r 

apoiar a recuperação de ecossistemas degradados, especialmente nas áreas de 
entorno das unidades públicas de conservação, terras de populações tradicionais, 

ecossistemas pouco representados em UCs e em bacias hidrográficas prioritárias para 

o abastecimento público de água; 

desenvolver tecnologias para a recuperação de ecossistemas degradados de baixo 

custo e elevada qualidade de serviços ambientais (produção de água, estocagem de 

carbono, etc.); 

Projetos: 
Número de projetos: 1 O 
Valor médio dos projetos: US$ 100,000.00 
Sub-total: US$ 1,000,000.00 

(v) diagnóstico regional de áreas degradadas de APP's, RL's e entorno de UC's, visando 
mapeamento. 

r- 
Projetos: 

Número de projetos: 
Valor médio dos projetos: US$ 
Sub-total: US$ 

10 
100,000.00 

1,000,000.00 

r 
(vi) criar estímulo para implementação de viveiros de espécies nativas. r 

r: 

r 
Projetos: 

Número de projetos: 
Valor médio dos projetos: US$ 
Sub-total: US$ 

10 
100,000.00 

1,000,000.00 

6.1.4 POPULAÇÕES TRADICIONAIS 

r": 6.1.4.1 Justificativas 

r: 

As populações tradicionais de caiçaras, quílombolas, extrativistas e índios possuem 
extrema diversidade cultural, cuja conservação é parte das metas da Agenda 21. Além disso, 
essas populações frequentemente habitam áreas pouco degradadas, o que as tomam atores 
chaves na conservação de ecossistemas naturais da Mata Atlântica. Geralmente essas 

populações possuem vasto conhecimento etnoecológico, que pode ser de grande valia para o 
desenvolvimento de estratégias de proteção e uso sustentável de ecossistemas naturais. r> 
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r: 
r: 

r 
r: 
r 

Entretanto, apesar da sua importância, essas populações frequentemente se encontram 

submetidas a níveis alarmantes de miséria e degradação humana. São necessárias ações 

urgentes voltadas para o apoio à sobrevivência e desenvolvimento sustentável dessas 

populações. 
As populações tradicionais (caiçaras, índios, quilombolas e pescadores) habitam regiões de 

grande importância ecológica, que estão submetidas a um processo acentuado de 
empobrecimento biológico. Além disso, o rico conhecimento etno ecológico dessas populações 

encontra-se em processo de acelerada erosão cultural. 

r 
r: 
r: 

6.1.4.2 Temas para ações prioritárias 
r 
r: 
r: 

(i) Criação de novas terras de Populações Tradicionais5 
Apesar dos seus direitos constitucionais e importância socio-ambiental para o 

desenvolvimento sustentável da Mata Atlântica, muitas populações tradicionais ainda não tiveram 

suas terras legalizadas. 
r: 
r: 

r: 

desenvolver estudos visando a localização e caracterização das populações 

tradicionais; 
desenvolver estudos visando a identificação e dimensionamento de novas terras de 

populações tradicionais a serem legalizadas; 

criar novas terras de populações tradicionais. 

r: 
r: 

r: 

r 
Proietos: 

Número de projetos: 5 
Valor médio dos projetos: US$ 1,000,000.00 
Sub-total: US$ 5,000,000.00 r= 

r 

r· 

(ií)Regu/arização fundiária 
A maior parte das terras de populações tradicionais já legalizadas apresentam problemas 

judiciais. Isso dificulta o alcance dos seus objetivos sócio-ambientais. 

r Implementar a regularização fundiária de terras de populações tradicionais, por meio de 

negociação direta com as populaçlões, feita em parceria com ONG's. 

r: Projetos: 
Número de projetos: 40 
Valor médio dos projetos: US$ 100,000.00 
Sub-total: US$ 4,000,000.00 

(iíi) Plano de Manejo 
A implementação de terras de populações tradicionais deve-se operar seguindo diretrizes 

definidas no seu plano de manejo. 
r: 
r: 
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elaborar planos de manejo para terras de populações tradicionais, indicando as ações 

de curto, médio e longo prazo, considerando prováveis adaptações futuras em 

decorrência de mudanças sócio-econômicas e ambientais; 
Desenvolver e implementar processos, efetivamente participativos de diferentes atores 

sociais, de criação, estabelecimento, planejamento e manejo de populações 

tradicionais. r: 

Projetos: 
Número de projetos: 40 
Valor médio dos projetos: US$ 100,000.00 
Sub-total: US$ 4,000,000.00 

- 

(iv) Sustentabilidade econômica 
A maior parte das populações tradicionais encontra-se submetida a um processo de 

desvalorização das relações de troca com a sociedade envolvente e consequente 
empobrecimento socío-econômíco e cultural. Existe um sub-aproveitamento dos recursos naturais 

e do conhecimento dessas populações sobre o manejo de ecossistemas naturais. 

identificar alternativas econômicas em terras de populações tradicionais a partir de 

mapeamentos participativos dos recursos naturais; 
elaborar planos de negócios, identificando os investimentos necessários e os retornos 

esperados; 

implantar planos de negócios. 

r: 

r> 

Proietos: 
Número de projetos: 40 
Valor médio dos projetos: US$ 100,000.00 
Sub-total: US$ 4,000,000.00 r: 

r=. 

(v) Desenvolvimento de ações de resgate e valorização cultural 
As populações tradicionais da Mata Atlântica estão submetidas a um acelerado processo de 

empobrecimento cultural. Isso significa a perda de valioso conhecimento sobre a dinâmica e 

manejo dos ecossistemas naturais. Além disso, contribui para dificultar a busca de 

sustentabilidade econômica para essas populações. 
r: 

r 

desenvolver ações de documentação das culturas tradicionais; 

disseminar e facilitar o acesso dessas informações para diferentes populações; 
desenvolver programas de valorização social das culturas tradicionais. 

('"'-,, Projetos: 
Número de projetos: 40 
Valor médio dos projetos: US$ 100,000.00 
Sub-total: US$ 4,000,000.00 

5 Reservas indígenas, reservas extrativistas, reservas quilombolas, etc. Dentro da atual classificação adotada 
no Brasil, reservas extrativistas fazem parte das "Unidades de Conservação". 

r: 

r 
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r-. 

6.1.5 ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA 

r- 

6.1.5.1 Justificativas 
Nos últimos anos recrudesceu-se em nosso país a luta pela posse da terra. Nos domínios 

da Mata Atlântica tem acontecido com freqüência casos de invasões e ocupações de fazendas, 
muitas delas com importantes fragmentos florestais. Em alguns casos, essa ocupação tem 

provocado conseqüências ambientais negativas à região 
Existem algumas iniciativas promissoras para incorporação da conservação e recuperação 

florestal em assentamentos de reforma agrária. Faz-se necessária que essas iniciativas sejam 
ampliadas e outras sejam criadas e incorporadas aos programas de reforma agrária na região. O 
sucesso dessas inciativas pode reverter a tendência de eliminação de florestas nativas existente 

no atual modelo de Reforma Agrária brasileiro. Pode ainda avançar para uma Reforma Agrária 

que contemple a conservação da natureza e ajude a aumentar a cobertura florestal dos domínios 

da Mata Atlfmtica. 

r: 
r: 

r 
r>. 

r: 
r-. 

6.1.5.2 Temas para ações prioritãrias 

(í) Qualidade ambiental nos lotes 

r 

Criação de assentamentos verdes - incorporação de atividades agro-silvo-pastoris nos 

assentamentos de reforma agrária. Experiências realizadas no Pontal do 

Paranapanema demonstram a possibilidade de incorporação de reflorestamento em 
assentamentos da reforma agrária. Essa incorporação pode ser pelo reflorestamento 

em áreas de reserva legal ou de preservação permanente ou pelo plantio de bosques 
de nativas em cada lote. Quando implantados esses assentamentos estarão 
aumentando a porosidade da paisagem e eventualmente servindo como trampolins 

ecológicos (onde a fauna pode mover-se ao abrigo dos bosques florestais). 

Revisão das propriedades para áreas de assentamentos. 

r: 

r: 
Projetos: 

Número de projetos: 30 
Valor médio dos projetos: US$ 100,000.00 
Sub-total: US$ 3,000,000.00 

r 

r 
r: 
r: 

(ii) Qualidade ambiental nas áreas de reserva legal de assentamentos 
As áreas de reserva legal de assentamentos devem ser tratadas de maneira diferenciada. 

Como estão ligadas a toda a comunidade assentada, elas estão sujeitas à chamada "tragédia do 
bem comum" onde o que pertence a todos não tem dono e assim é utilizada com freqüência para 

a colheita de produtos madeireiros, não madeireiros e caça sem manejo adequado. Isso tem 
levado à perda de biodiversidade e diminuição da capacidade produtiva dos ecossistemas 
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r": 

r> 

r: 
naturais. Faz-se necessária a criação de mecanismos inovadores de gestão dessas áreas para 

conter tal destruição. 

r: estabelecer sistemas de manejo florestal e agroflorestal em assentamentos de 

referência ao desenvolvimento de tecnologias de sistemas de manejo florestal e 

agroflorestal voltados para o uso múltiplo da floresta, incluindo produtos madeireiros e 

não madeireiros e serviços ambientais (produção de água, estocagem de carbono, etc.) 
em assentamentos de Reforma Agrária. 

r· 
r: 
r 
r: 

r: 
Projetos: 

Número de projetos: 30 
Valor médio dos projetos: US$ 100,000.00 
Sub-total: US$ 3,000,000.00 r· 

r: 
r: (iii) Certificação sócio-ambiental em assentamentos de reforma agrária 

Dentro de uma tendência mundial de certificação de produtos originários de boas praticas 

de manejo, deverá ser estimulado o uso desses sistemas para assentamentos de reforma agrária 

com o objetivo de criar estímulos econômicos para a comercialização ambiental nessas áreas. Tal 

prática estimularia a melhora ambiental do produto produzido e, ao mesmo tempo, criaria um 
estímulo para o sucesso econômico do assentado e consequentemente a criação de novos 

empregos. 

r 

r: 
r apoiar a certificação sócio-ambiental em assentamentos de reforma agrária. 
r: 

r Projetos: 
Número de projetos: 30 
Valor médio dos projetos: US$ 100,000.00 
Sub-total: US$ 3,000,000.00 r: 

r 
r 6.2 Subprogramas de Apoio 

6.2.1 CONTROLE E MONITORAMENTO 

r: 
r: 

6.2.1.1 Justificativas 
Deve-se coibir os processos ilegais de uso e destruição dos ecossistemas naturais e para 

tal faz-se necessário dar ênfase para as atividades de controle e monitoramento. Não se trata de 
criar um grande aparato de fiscalização mas, ao contrário, uma melhora na sua eficiência. Deve 
ser apoiada uma melhoria tecnológica do sistema de fiscalização dos governos federal e 

estaduais e, ao mesmo tempo, o envolvimento dos municípios no sistema de controle e 

monitoramento. 
As OEMAS de 13 estados da Mata Atlântica e orgãos do MMA quando consultados sobre 

ações prioritárias para o meio ambiente, apresentaram como os itens mais importantes a serem 

r: 

r 
r: 
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r: 
r: 

r 

r 

trabalhados o monitoramento e o controle (Demandas Ambientais, 1998-2001). Segundo dados da 

Apremavi de Santa Catarina (com. pessoal) verifica-se no meio rural uma forte tendência de 
busca por informações que levem a um suprimento sustentado de recursos naturais. Em outras 
palavras há um aumento na conscientização do proprietário rural que quer andar dentro da lei 

mas que precisa de soluções de como fazê-lo de maneira fácil e correta. Pesquisa realizada pelo 

ISER do Rio de Janeiro demonstra que os brasileiros possuem uma vontade de atuar como 

voluntários na área ambiental. Essa vontade não tem sido suprida exceto por ações localizadas 

de alguns orgãos governamentais. 
Esse é um item que esta claramente relacionado a redução do processo de desmatamento 

que ainda ocorre na Mata Atlântica. Ele tem seu foco na resolução dos principais necessidades 

para a conservação da Mata Atlântica como apontado pelos órgãos estaduais de meio ambiente 

OEMAS (Demandas Ambientais, 1997). 

o controle e monitoramento são fundamentais para o atcançe dos objetivos propostos 

nesse Programa. Todavia, como os recursos não são ilimitados é necessária a busca de soluções 

criativas com base em ações que já estão sendo desenvolvidas por OEMAS e Municípios. 
É necessário uma revisão dos instrumentos atualmente utilizados na implementação de 

políticas públicas. Estes instrumentos não devem desestimular a obediência às leis. Devem ser 

simplificados e, ao mesmo tempo, aplicados com maior rigor e eficiência. 

r: 
r 
r 
r 
r 

r 
r: 
r: 
r": 

r: 
r: 6.2.1.2 Temas para ações prioritárias 

r 
(i) Ucenciamentos de manejo florestal 

desburocratizar licenciamentos de manejo florestal, como incentivo ao cumprimento da 
lei e adoção de boas práticas de manejo e utilização sustentada da floresta. 

Projetos: 
Número de projetos: 
Valor médio dos projetos: US$ 
Sub-total: US$ 

3 
100,000.00 
300,000.00 

(ii) Instrumentos e práticas de controle e monitoramento 

r equipar os sistemas estaduais de fiscalização com tecnologias mais sofisticadas como 

helicóptero, e Sistema de Informações Geográficas (SIG), etc.; além da capacitação de 
pessoal. Esses três componentes, se bem utilizados, podem dar grande agilidade e 
eficiência à ação e aos órgãos ambientais. 

r: 

Projetos: 
Número de projetos: 10 
Valor médio dos projetos: US$ 300,000.00 
Sub-total: US$ 3,000,000.00 r: 

r: (iíí) Extencíonistas ambientais 
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criar, a nível municipal, grupos voluntários ("brigadas ambientais") de controle 

ambiental e combate a incêndios, cabendo ao poder público o apoio com estrutura e 

recursos para a sua organização; 

capacitação e instrumentalização de equipes regionais. 

r 
r: 

r: Projetos: 
Número de projetos: 80 
Valor médio dos projetos: US$ 50,000.00 
Sub-total: US$ 4,000,000.00 

r: 
6.2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS 

r· 
r: 

.r 

6.2.2.1 Justificativas 
O processo de empobrecimento ecológico e cultural a que foi submetida a Mata Atlântica é 

resultado de uma série de fatores dentre os quais destacam-se políticas públicas que, direta e 
indiretamente, estimulam o desmatamento e a extração predatória de recursos dos ecossistemas 

naturais e desestimulam a recuperação desses ecossistemas. 
Apesar do amplo reconhecimento da importância dos instrumentos de políticas públicas 

para a conservação da Mata Atlântica, existe uma grande escassez de informações objetivas que 

possibilitem as reformulações necessárias 
Alguns instrumentos inovadores, como por exemplo o ICMS ecológico revelam o enorme 

potencial de políticas públicas apropriadas para a conservação da Mata Atlântica. É necessário o 
aprimoramento dos instrumentos positivos existentes bem como o desenvolvimento de novos 
instrumentos capazes de gerar fontes locais de recursos para o desenvolvimento de ações 

conservacionistas. 

r: 
r: 
r: 
r: 

r: 
r: 

r- 6.2.2.2 Temas para ações prioritãrias 

(i) Desenvolvimento de estudos sobre temas estratégicos 
A partir da identificação de instrumentos de políticas públicas estratégicos, devem ser 

desenvolvidos estudos que possibilitem a sua reformulação. 

r desenvolvimento de estudos voltados para o aprimoramento de instrumentos de 

políticas públicas. r: 

r: 
Proietos: 

Número de projetos: 80 
Valor médio dos projetos: US$ 30,000.00 
Sub-total: US$ 2,400,000.00 

r: 
(ii) Estabelecimento e funcionamento de um Grupo de Estudos Estratégico para a 
reformulação de políticas públicas para a Mata Atlântica. 

r: 
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r: 
Existe a necessidade de uma massa crítica capaz de subsidiar a tomada de decisões sobre 

a refonnulação de instrumentos de políticas públicas. 
r: 
r: 

r: 

apoiar o estabelecimento de um Grupo Estudos Estratégicos para a referência de 

políticas públicas para a Mata Atlântica, como orgão assessor do CONAMA; 

ampliar os incentivos aos proprietários de terras, no sentido de estimular a criação de 

RPPNs. 

r: 

r 
r 

Projetos: 
Número de projetos: 5 
Valor médio dos projetos: US$ 100,000.00 
Sub-total: US$ 500,000.00 r: 

r (iií) Criação de um "PROCON" ambiental 

estudar e propor a estrutura institucional apropriada para um PROCON ambiental. 

( 

r: 

Projetos: 
Número de projetos: 1 
Valor médio dos projetos: US$ 100,000.00 
Sub-total: US$ 100,000.00 

6.2.3 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

r 

6.2.3.1Justificativas 
Um dos elementos chaves desse Programa é a educação. o pressuposto é que o aumento 

qualitativo e quantitativo no acesso a informações sobre a conservação e recuperação da Mata 

Atlântica representa um fator fundamental na promoção de mudanças na atitude dos cidadãos e 

instituições. Infelizmente, o acesso a essas informações ainda é limitado para uma grande parcela 

da população. 
Um dos fatores condicionantes do processo de empobrecimento ecológico da Mata 

Atlântica é a falta de infonnações sobre a importância da comercialização e a viabilidade de 

tecnologias de manejo apropriado dos ecossistemas naturais. São raros os casos de instituições 

de ensino que abordam adequadamente as alternativas para o manejo apropriado de 

ecossistemas naturais da Mata Atlântica. No primeiro e segundo graus, freqüentemente as 
escolas não estudam o meio onde estão inseridas. Os livros abordam temas genéricos e o 
professorado raramente tem o treinamento adequado para sair da sala de aula e usar os 
ecossistemas vizinhos à escola como objeto de ensino. A recente aprovação da nova Lei de 
Diretrizes e Bases para a Educação cria um momento muito favorável para a implementação de 

mudanças curriculares em todos os níveis. 

r: 
r 

r: 

r 
r: 

r: 

r 
r: 
r: 
r: 
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r: 

r: 

Além dos programas de educação formal, os programas de educação informal têm um 

grande papel na mudança de atitude dos cidadãos e instituições. Dentre esses situam-se 

programas usando diferentes tipos de mídia, visitação de unidades de conservação, etc. 

No ensino profissionalizante e nas entidade de ensino superior, o problema é ainda mais 
grave. As escolas agrotécnicas - que formam profissionais que vão assessorar os produtores 

rurais no processo de tomada de decisões - ainda ensinam apenas como desmatar e implantar 

monoculturas, geralmente com grandes impactos ambientais negativos. No ensino universitário, o 

problema se repete, com um agravante: os egressos são formadores de opinião e freqüentemente 

participam da formulação de políticas públicas. 
Existe a necessidade de formação de uma nova geração de pesquisadores que entendam à 

complexa problemática sócio-ambiental e que produzam pesquisas aplicadas com uma real 

contribuição à conservação dos ecossistemas naturais e ao desenvolvimento sustentável na Mata 

Atlântica. Nos domínios da Mata Atlântica encontram-se as melhores Universidade e Institutos de 

Pesquisa do país. Não é necessária portanto, a criação de novas escolas recorrendo-se a um 

programa de incentivos para que essas instituições se adaptem aos novos desafios sócio 

ambientais da região. 

(• 

r: 
r: 

r: 

r 
r: 
r 

6.2.3.2 Temas para ações prioritárias 

r: 
r 
r 

(i) Educação ambiental informal 
Esses projetos têm o objetivo de criar conhecimentos e promover mudanças para um 

comportamento ambientalmente mais apropriado. Entre os públicos alvo devem estar as 

populações do entorno de áreas focais desse programa, tomadores de decisão e empresários. 

Alem desses segmentos profissionais ligados a mídia devem ser priorizados. 

apoiar a criação de programas de educação ambiental em áreas de influência de áreas 

focais desse programa, visando a capacitação técnica e comunitária; 

criação de cursos sobre métodos de resolução de conflitos; 

instrumentalização e capacitação de centros de educação informal. 

r: 

r Projetos: 
Número de projetos: 
Valor médio dos projetos: 
Sub-total: 

25 
US$ 50,000.00 
US$ 1,250,000.00 

r: 
r: 

r: 

(ii) Educação ambiental formal 
Essas iniciativas devem se realizar na forma de cursos ou oficina com professores de uma 

escola ou região para que os mesmos trabalhem participativamente na reformulação de currículo. 
Devem ser incorporados no processo pedagogos que, após o curso ou oficina, possam trabalhar 
com na sistematização e adaptação dos currículos às normas e legislações pertinentes. 

r: 
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r: 

r: apoiar iniciativas promissoras de reformulação curricular que incorporem o componente 
ambiental, levando em consideração as peculiaridades regionais, em todos os níveis de 

ensino, e que possuam elevado potencial multiplicador; 

Instrumentalização e capacitação de centros de educação ambiental formal. r 
Projetos: 

Número de projetos: 
Valor médio dos projetos: 
Sub-total: 

25 
US$ 50,000.00 
US$ 1,250,000.00 

(iií) Cursos de nível médio 
Os extensionistas brasileiros estão sendo formados sem nenhum preparo na área 

ambiental. Os cursos de nível médio nessa área se voltam para a produção sem preocupação 

com conservação ou sustentabilidade. Existem algumas experiências pioneiras que precisam de 

incentivo para sua multiplicação. 

r 
r: 

apoiar programas de formação de extensionistas ambientais. 

r: Projetos: 
Número de projetos: 
Valor médio dos projetos: 
Sub-total: 

25 
US$ 100,000.00 
US$ 2,500,000.00 

r: 
r: 

r: 

(iv) Programas de Pós-Graduação em Biologia da Conservação e Desenvolvimento 
Sustentável 

Existe grande carência no Brasil de pesquisas em Biologia da Conservação e 

Desenvolvimento Sustentável. Essa ciência busca resolver com forte componente aplicado a 
crise ambiental que vivemos nesse final de século. Experiências bem sucedidas com a criação de 

cursos de pós-graduação nessa temática em outros países mostram a eficiência combinação de 

recursos "semente" com um processo competitivo de busca desses recursos. Serão fornecidos 

recursos iniciais para as universidades que mostrarem capacidade e desejo de criar curso de pós 

graduação no tema. Posteriormente serão selecionadas para um apoio maior aquelas que 

mostrarem melhores resultados com os recursos iniciais. 

r 

r 

r 
apoiar a criação de programas de pós-graduação em biologia da conservação e 

desenvolvimento sustentável. 

Projetos: 
Número de projetos: 
Valor médio dos projetos: 
Sub-total: 

25 
US$ 100,000.00 
US$ 2,500,000.00 

(v) Pesquisas em manejo e conservação de Ecossistemas 
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r> 

r: 
r: 
r: 

r 

r: 

r: 
r: 

r 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 

r 
r> 

r 
r 
r: 
r 

r: 

r: 
r 
r 
r: 
r: 

r: 
r: 

r: 

O que restou da Mata Atlântica dificilmente pode ser conservado sem práticas de manejo. 

Pesquisas aplicadas em temáticas como proteção da biodiversidade, conectividade e 

sobrevivência de fragmentos florestais, áreas de endemismos, ecossistemas críticos e 

conservação da fauna e da flora dentro do contexto de mosaico da Mata Atlântica, estão entre 

aquelas que precisam ser realizadas com máxima urgência. 

apoiar projetos de pesquisa aplicada em Biologia da Conservação e desenvolvimento 

sustentável. 
Apoiar projetos de pesquisas em sistemas agro-florestais. 

Projetos: 
Número de projetos: 
Valor médio dos projetos: 
Sub-total: 

20 
US$ 100,000.00 
US$ 2,000,000.00 

(vi) Pesquisas em políticas e legislação 
Apesar de nos últimos anos terem sido criados cursos em política ambiental no país, não 

existem incentivos a pesquisas no tema. Uma exceção é programa no tema fomentado pela 
FAPESP. Como existem um crescente número leis ambientais e consequentemente advogados 

especializados no tema, é necessária a criação de pesquisas que sirvam de base científica para 

uma maior eficiência dessa mudança de paradigma jurídico. 

apoiar projetos de pesquisas em políticas públicas e legislação ambiental, enfatizando 

políticas de parcerias. 

Projetos: 
Número de projetos: 
Valor médio dos projetos: 
Sub-total: 

20 
US$ 100,000.00 
US$ 2,000,000.00 

(vii) Pesquisas em tecnologia de produtos da floresta 
Grande parte do processo de destruição da Mata Atlântica está ligado ao uso de produtos 

da floresta nativa a sua exploração sem sustentabilidade e ao desperdício na sua transformação. 

A criação de novas tecnologias da madeira com a substituição da madeira de florestas nativas por 

aquela plantada bem como o uso da floresta com reduções de resíduos são importantes 

componentes para redução da pressão de destruição da Mata Atlântica. Incentivo a programas de 
tecnologia de produtos florestais não madeireiros são portanto uma grande contribuição para a 

sua conservação. 

apoiar programas de desenvolvimento de tecnologias de produtos florestais madeireiros 
e não-madeireiros. 
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r- 

r 
r 
r: 
r: 

Projetos: 
Número de projetos: 
Valor médio dos projetos: 
Sub-total: 

20 
US$ 100,000.00 
US$ 2,000,000.00 

6.2.4 APOIO INSTITUCIONAL A REDE DE ONGs DA MATA ATLANTICA r: 

r: 6.2.4.1 Justificativas 
O número de ações conservacionistas de grande envergadura na Mata Atlântica tem 

aumentado como conseqüência de uma profissionalização e integração de instituições não 
governamentais desse Biorna. Como exemplos do sucesso dessa integração cita-se o movimento 

pela aprovação do projeto de lei da Mata Atlântica e a elaboração de um PPG-7 para a Mata 
Atlântica. Essa participação da sociedade civil no futuro da Mata Atlântica precisa ser garantida e 

incentivada. Esse sub-componente visa ampliar o apoio dado pelo PPG-7 à Rede de ONGs 

através do PD/A. 

r: 
r: 

r: 
r: 

r 
r: 6.2.4.2 Temas para ações prioritárias 

r: (i) Incentivar mecanismos de integração entre instituições que operam na região 

apoiar a Rede de ONGs da Mata Atlântica no desenvolvimento de ações integradas de 

conservação e desenvolvimento sustentável. 
r: 
r: 

r 
r: 
r> 

Projetos: 
Número de projetos: 
Valor médio dos projetos: 
Sub-total: 

2 
US$ 500,000.00 
US$ 1,000,000.00 

6.2.5 GERENCIAMENTO E 0/SSEMINAÇ.AO DE INFORMAÇÔES 

r· 

r: 
r: 
r 
r: 

6.2.5.1Justificativas 
É necessário a disseminação de informações e experiências bem sucedidas para aumentar 

a eficiência dos projetos. 

(i) Banco de dados 
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r , 
r 
r: 
r 
r 
r 
r: 

Existe uma carência muito grande de informações sobre ações de conservação e 

recuperação ambiental. Diferentes instituições desenvolvem ações semelhantes que, se 

integradas, poderiam gerar economia de recursos e sinergismos desejáveis. 

Concluir o trabalho de identificação e plotagem das UCs da Mata Atlântica 
desenvolvido pelo Instituto Sócio Ambiental, excluindo as UCs públicas (federais, 

- '7 
estaduais, municipais e privadas); 

integrar os diversos bancos de dados existentes (IBAMA, ISA, Reserva da Biosfera, 

Conservatíon lnternational, SOS Mata Atlântica, etc.), visando uma democratização ao 

acesso das informações por diferentes atores sociais; 

Cadastramento, em banco de dados, de todas as populações tradicionais; 

desenvolvimento de bancos de dados cartográficos regionais. 

r: 

r 
r 
r 
r: 
r 
r: 
r: 
r 
r: 
r 
r: 
r 
r: 

Projetos: 
Número de projetos: 
Valor médio dos projetos: 
Sub-total: 

1 
US$ 1,500,000.00 
US$ 1,500,000.00 

(ii) Disseminação 

r: 
r> 
r: 
r: 

apoiar iniciativas promissoras de disseminação de informações, incluindo bancos de 

dados temáticos, compilações de bibliografias temáticas, vídeos, materiais didáticos 

regionalizados, entre outros. 

Apoiar uma campanha nacional para divulgação da existência, importância, 

implantação e operacionalização de RPPN's. 

r> 

r: 

Projetos: 
Número de projetos: 
Valor médio dos projetos: 

Sub-total: 

20 
US$ 100,000.00 
US$ 2,000,000.00 

r 

r 
r: 

r: 

r· 
r 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r 
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8. O t 

r: 

Descrição nº proj US$ 1,000.00 
Subprogramas Demonstrativos 
Unidades de Conservação 

criação/implementação 10 
plano de manejo 250 
administração 50 
sustentabilidade econômica 10 
fiscalização 50 
gestão participativa 50 
regularização fundiária 10 35.500 

Áreas Privadas 
unidades de conservação privadas 25 
reservas legais 25 
qualidade ambiental 25 
manejo de ecossistemas naturais 25 
reposição florestal 25 12.500 

Áreas Degradadas 
recuperação de ecossistemas 60 6.000 

Populações Tradicionais 
criação de novas terras 5 
regularização fundiária 40 
plano de manejo 40 
sustentabilidade econômica 40 
resgate cultural 40 21.000 

Refom,a Agrária 
qualidade ambiental 60 
certificação sócio-ambiental 30 9.000 

sub-total 78.500 
Subprogramas de apoio 
Controle e Monitoramento 

licenciamento de manejo 3 
práticas de controle 10 
extensão 80 7.300 

Políticas Públicas 
temas estratégicos 80 
estabelecimento de grupos de estudos 5 
PROCON ambiental 1 3.000 

Educação, Ciência e Tecnologia 
educação ambiental 50 
capacitação 50 
pesquisa 60 13.500 

Apoio Institucional 
rede de ONG's da MA 2 1.000 

Gerenciamento e Disseminação de Informações 
material didático 10 
campanhas lnformativas 10 
banco de dados 1 2.500 

sub-total 27.300 
TOTAL 111.300 
Administração (10%) 11.130 
TOTAL GERAL 122.430 

r: 

r 
r: 

r: 
r: 
r: 

r: 
r: 

r 
r: 
r: 

r: 
r 
r: 
r: 
r: 
r 
r 
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9. Anexos 

ANEXO 1 

r: 
r 

Formações florestais e ecossistemas associados da Mata Atlântica 
Floresta Ombrófila Densa: este tipo de vegetação é caracterizado por fanerófitos de 

subforma de vida macro e mesofanerófitos, além de lianas lenhosas e epífitas em abundância, o 
que diferencia esta formação das demais. As condições climáticas são de elevadas temperaturas 

(médias de 25ºC) e de alta precipitação, bem distribuída durante o ano. Há uma subdivisão deste 

tipo de vegetação em cinco formações, de acordo com a hierarquia topográfica que reflete 
fisionomias diferentes devido a variações ecotípicas das faixas altimétricas. As cinco formações 

são: (i) formação aluvial; (ii) formação de terras baixas; (iii) formação submontana; (iv) formação 

montana; e (v) formação alto-montana (Figura 4). 
Floresta Ombrófila Aberta: este tipo de vegetação foi considerada, durante muitos anos, 

como um tipo de transição entre a floresta Amazônica e as áreas extra-amazônicas. Apresenta 
quatro formações (i) floresta com cipó, (ii) floresta com palmeira, (iii) floresta com bambu, e (iv) 

floresta com sororoca, que alteram a fisionomia ecológica da floresta, resultando em ambientes 
claros, característica responsável pelo nome adotado, além dos gradientes climáticos com mais 

de 60 dias secos por ano (Figura 4). 
Floresta Ombrófila Mista: esta floresta também é conhecida como mata de araucária ou 

pinheiral e é um tipo de vegetação típica do planalto meridional. Sua composição florística é 

dominada por gêneros primitivos como Drymis e Araucaria, e Podocarpus. Apresenta quatro 

formações distintas: (i) aluvial, em terraços antigos ao longo dos flúvios; (ii) submontana, de 50 

até mais ou menos 400 metros de altitude; (iii) montana, de 400 até mais ou menos 1.000m de 

altitude; e (iv) alto-montana situada mais de 1.000m de altitude (Figura 4). 

Floresta Estacionai Semidecidual: o conceito ecológico deste tipo de vegetação está 

condicionado à dupla estacionalidade climática, uma tropical com época chuvosa e seca, e outra 
subtropical sem período seco, mas com seca fisiológica devido ao intenso frio do inverno. Este 

tipo de floresta também é dividido em quatro formações de acordo com faixas altimétricas, como 

nas florestas anteriores (Figura 5). 
Floresta Estacionai Decidual: caracterizada por duas estações climáticas bem definidas, 

uma chuvosa seguida de longo período seco. Ocorre na forma de disjunções florestais, 
apresentando um estrato dominante macro ou mesa fanerofítico predominantemente caducifólio. 
Aqui também há quatro formações: (i) aluvial, (ii) terras baixas, (iii) sub-montana, e (iv) montana 

(Figura 5). 
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Restinga: são comunidades vegetais que recebem influência direta das águas marinhas, 

tendo como gêneros característicos das praias Remirea e Salicomia Há continuidade da 

vegetação em áreas mais altas afetadas pelas marés equinociais. 

Manguezal: é uma comunidade microfanerofítica de ambiente salobro, situada na 
desembocadura de rios e regatos no mar, onde, nos solos limosos (manguitos), cresce uma 
vegetação especializada, adaptada à salinidade das águas, com a seguinte sequência: 

Rhizophora mangle, Avicena, cujas espécies variam conforme a latitude note e sul, e a 

Laguncularia racemosa, que cresce nos locais mais altos, só atingidos pela preamar. 
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r: Figura não incluída para facilitar transmissão do arquivo via correio eletrônico. 
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FIGURA 1: Perfil esquemático da Floresta Ombrófila Densa (a), Floresta Ombrófila Aberta (b) e 
Floresta Ombrófila Mista (c) 

r 
Figura não incluída para facilitar transmissão do arquívo via correio eletrônico. 
A figura será incluída na versão final 
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r: FIGURA 2: Perfil esquemático da Floresta Estacionai Semidecidual (a) e Floresta Estacionai 

Decidual (b) 
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10. Glossário 

Porosidade: 

Conectividade e porosidade são conceitos advindos da ecologia de paisagem, que se referem às 
medidas do nível de integração e fluxo gênico, respectivamente (Forman, 1997). 

r 
r 
r: 

Conectividade: 

r 

Fragmentação: Por "fragmentação" entende-se a subdivisão de ecossistemas contínuos como 
resultado de ações naturais ou antrópicas capazes de diminuir significativamente o fluxo 
gênico de espécies animais e vegetais. 
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Corredor: 

Mosaico: 

Manejo de Paisagem: 

Sistema natural: 

r 
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RPPN: 

Reserva Legal: 

,,..... 
1 

Populações Tradicionais: "comunidades tradícionais estão relacionadas com um tipo de 
organização econômica e social com pouca ou nenhuma acumulação de capital, não usando 
força de trabalho assalariado. Nela produtores independentes estão envolvidos em atividades 
econômicas de pequena escala, como agricultura e pesca, coleta e artesanato. 
Economicamente, portanto, estas comunidades se baseiam no uso de recursos naturais 
renováveis. Uma característica importante deste modo de produção mercantil é o 
conhecimento que os produtores têm dos recursos naturais, seus ciclos biológicos, hábitos 
alimentares etc. Esse "Know-how" tradicional, passado de geração em geração, é um 
instrumento importante para a conservação. Como estas populações em geral não têm outra 
fonte de renda, o uso sustentado de recursos naturais é de fundamental importância. Seus 
padrões de consumo, baixa densidade populacional e limitado desenvolvimento tecnológico 
fazem com que sua interferência no meio ambiente seja pequena. Outras características 
importantes de muitas sociedades tradicionais são: a combinação de várias atividades 
econômicas (dentro de um complexo calendário), a reutilização dos dejetos e o relativamente 
baixo nível de poluição. A conservação dos recursos naturais é parte integrante de sua cultura, 
uma idéia expressa no Brasil pela palavra "respeito" que aplica não somente à natureza como 
também aos outro membros da comunidade" (Diegues, 1992). 
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