
-./ 
•" 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA ..\.C,q~ 
Câmara Técnica Temporária para Assuntos da Mata Atlântica 

Política de Conservação e Desenvolvimento Sustentável 
da Mata Atlântica 

INSTITUTO SOCIOAMBlENTAL f ~ 

1 • INTRODUÇÃO 
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A Mata Atlântica, foi recentemente considerada, a partir de estudos realizados por 
agências de fomento e grupos de especialistas, a grande prioridade para a 
conservação de biodiversidade em todo o continente americano. Esse biorna é 
composto por uma série de ecossistemas bastante diversificados, além de 
biologicamente distintos daqueles encontrados na região Amazônica. 

Em estado crítico, a Mata Atlântica acha-se reduzida a cerca de 8% de sua cobertura 
florestal original, que perfazia em sua extensão original pelo menos 1.100.000 km2• 

Mesmo esse percentual não está distribuído uniformemente para todos os 
ecossistemas que compõem o biorna. Vários deles estão mal conservados, quase 
extintos, ou ainda sub-representados nas unidades de conservação. 

O território original da Mata Atlântica ocupava toda a zona costeira brasileira, do Rio 
Grande do Norte ao Rio Grande do Sul e se estendia por centenas de quilômetros, 
continente adentro, nas regiões Sul e Sudeste, chegando a Argentina e Paraguai, 
correspondendo ao conjunto dos territórios da França, Alemanha e Grã-Bretanha. 
Distribuído ao longo de mais de 23 graus de latitude sul, esse biorna é composto de 
uma série de fitofisionomias bastante diversificadas, que incluem florestas de planície e 
de altitude, matas costeiras e de interior, ilhas oceânicas, encraves e brejos interioranos no 
Nordeste e ecossistemas associados como restingas, manguezais e campos de altitude. 
Esta grande diversificação ambiental propiciou a evolução de um complexo biótico de 
natureza vegetal altamente rico e uma enorme diversidade biológica. 

Apesar da devastação acentuada, a Mata Atlântica ainda abriga uma parcela 
significativa da diversidade biológica do Brasil, com altíssimos níveis de endemismo. A 
densidade de ocorrência de espécies por unidade de área para alguns grupos 
indicadores, como por exemplo os roedores, pode ser superior à da Amazônia. A 
riqueza pontual é tão significativa que os dois maiores recordes mundiais de 
diversidade botânica para plantas lenhosas foram registrados nessa região (454 
espécies em um único hectare do sul da Bahia e 476 espécies em amostra de mesmo 
tamanho no norte do Espírito Santo). As estimativas indicam ainda que a região abriga 
261 mamíferos (73 deles endêmicos), 620 espécies de pássaros (160 endêmicas), 260 
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anfíbios (128 endêmicos), além de aproximadamente 20.000 espécies de plantas 
vasculares, das quais mais da metade restritas à Mata Atlântica. Para alguns grupos, 
como os primatas, mais de 2/3 das formas são endêmicas. 

Desde as primeiras etapas da colonização do Brasil, a Mata Atlântica tem passado por 
uma série de surtos de conversão de florestas naturais para outros usos, cujo resultado 
final observa-se nas paisagens hoje fortemente dominadas pelo homem. A maior parte 
dos ecossistemas naturais foi eliminada ao longo de diversos ciclos 
desenvolvimentistas, nem sempre bem planejados, resultando na destruição de 
habitats extremamente ricos em recursos biológicos. A região foi tradicionalmente a 
principal fonte de produtos agrícolas, e atualmente abriga os maiores pólos industriais 
e sllviculturais do Brasil, além dos mais importantes aglomerados urbanos de todo o 
país. A dinâmica da destruição foi mais acentuada durante as últimas três décadas, 
resultando em alterações severas o suficiente para que os resultados danosos já sejam 
notáveis. A vasta maioria dos animais e plantas ameaçados de extinção do Brasil são 
formas representadas nesse biorna, e das sete espécies brasileiras consideradas 
extintas em tempos recentes, todas encontravam-se distribuídas na Mata Atlântica, 
além de outras exterminadas localmente. A maior parte das nações indígenas que 
habitavam a região por ocasião da colonização foram dizimadas, sendo que as 
remanescentes subsistem em situação precária, em terras progressivamente 
ameaçadas por interesses diversos. 

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

li - OBJETIVOS 

Esta política tem como meta o fomento de iniciativas que concutem as necessidades de 
proteção e recuperação das formações florestais e ecossistemas associados da Mata 
Atlântica com aquelas que promovam o desenvolvimento social em bases sustentáveis 
das regiões por ela abrangida. Deve considerar a situação real dos remanescentes 
hoje existentes, bem como o considerável número de áreas protegidas já criadas e 
muitas ainda por implantar nos diversos ecossistemas abrangidos pelo biorna. Deverá 
também colaborar para o aperfeiçoamento e implantação da Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica que, já reconhecida pelo sistema MaB-UNESCO, estende-se por 14 
estados da federação com uma área de aproximadamente de 290.000 km2, e para o 
fomento à conservação das áreas privadas, responsáveis por mais de 70% das áreas 
em estado natural do biorna no País. 
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O objetivo principal desta política deve ser a garantia da conservação dos recursos 
genéticos dessa floresta tropical, conservação dos mananciais hídricos, estabilização 
de encostas, conservação do solo e proteção das áreas naturais de significado cultural 
e espiritual para comunidades humanas. Espera-se com isto também reduzir a 
contribuição brasileira na emissão global de gás carbônico. Além de buscar a 
implantação de fato do desenvolvimento sustentável nas áreas da Mata Atlântica deve 
buscar ser um exemplo de cooperação entre todos os setores envolvidos bem como 
com demais países preocupados com temas ambientais globais. 

Com este escopo estaremos dando prosseguimento à disposição constitucional que 
contemplou a Mata Atlântica como Patrimônio Nacional além de atender aos 
compromissos do país junto à Convenção sobre a Diversidade Biológica. 

Ili-PROGRAMAS 

A~ Integração de Esforços e Definição de Estratégias: 

Definir conjuntamente, no maior consenso possível, quais são as ações prioritárias, 
quem poderá executá-las e de onde virão os recursos. 

No nível estatal são responsáveis pela conservação e uso sustentado da Mata 
Atlântica os Governos Federal, 17 Estados (RS, SC, PR, SP, MS, GO, MG, RJ, ES, BA, 
AL, SE, PB, PE, RN, CE, PI), 14 dos quais já contemplados pela Reserva da Biosfera, e 
várias centenas de Municípios. 

Outras centenas de ONGs tem essa tarefa como objetivo, além de incontáveis 
empresas e particulares que se relacionam diretamente com a questão. Para que se 
alcance um patamar razoável de eficiência nas ações é primordial que se encontre, 
através do diálogo, um número considerável de metas comuns, com distribuição de 
tarefas e determinação de prioridades. Os custos desse empreendimento são bastante 
altos e é necessário que se alcance também a maior cooperação financeira possível. 

Recomenda~se prioritariamente as seguintes ações: 

1. reativação do Consórcio Mata Atlântica; 
2. apoio às organizações não governamentais atuantes na Mata Atlântica; 
3. apoio à rede de ONGs da Mata Atlântica; 
4. apoio à Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, seu Conselho Nacional e seus 

Comitês Estaduais; 
5. apoio à Câmara Técnica da Mata Atlântica do CONAMA; 
6. apoio e fomento ao aprimoramento da legislação de Mata Atlântica ao nível do 

CONAMA, do Congresso Nacional, das Assembléias Estaduais e das Câmaras 
Municipais; 
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7. criação de um centro de monitoramento e de uma rede de informações sobre a 
Mata Atlântica, com a participação dos órgãos públicos e das organizações não 
governamentais; 

8. estímulo ao desenvolvimento de projetos transfronteiriços entre Estados e 
Municípios vizinhos que tenham ecossistemas compartilhados na área da Mata 
Atlântica; 

9. apoio à formação de associações e cooperativas de produtores e consumidores 
voltados à proteção e manejo sustentável de recursos da Mata Atlântica; 

1 O. incentivo às associações de reposição florestal; 
11. buscar o aumento da destinação de recursos financeiros nacionais e internacionais 

para a implementação da presente política. 

B - Proteção dos Remanescentes da Mata Atlântica 

Definir como implantar de fato as áreas protegidas com solução de seus problemas 
fundiários, fiscalização, pesquisa, educação, participação, visitação, financiamento, e 
outros considerados relevantes. 

Para esta finalidade a aprovação de uma nova lei sobre o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação - SNUC é de grande importância. Para dar uma idéia da 
complexidade desta questão apenas a solução dos problemas fundiários das áreas 
protegidas, hoje existentes, requer recursos da ordem de dois bilhões de dólares 
americanos. Aqui também toma corpo na sociedade brasileira um sistema de áreas 
protegidas particulares sem o qual não se atingirá o objetivo maior que é o de proteger 
a biodiversidade da Mata Atlântica. 

Recomenda-se prioritariamente as seguintes acões: 

1. aprovação do PL 2.892/92, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação que, conceituado corretamente, garanta maior eficiência para o setor; 

2. aprovação do PL nº3.285/92, que dispõe sobre a utilização e proteção da Mata 
Attântica e dá outras providências, na forma como aprovado pela Comissão de 
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputados em 
1995; 

3. implantação das Unidades de Conservação da Mata Atlântica no nível Federal, 
Estadual e Municipal; 

4. deflagração de um programa de soluções das questões fundiárias das áreas 
protegidas e seu entorno; 

5. efetivação do Tombamento da Mata Atlântica em todos os estados em que esta 
providência ainda não tenha sido tomada; e, também, no nível Nacional; 

6. aperfeiçoamento da legislação relativa à criação de áreas particulares protegidas, 
de forma a garantir maiores apoios e incentivos capazes de estimular o aumento 
significativo no número de reservas privadas; 

CONAMAICTIAMA - Polftlca de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica pág. 
4 



7. aperfeiçoamento da fiscalização, através de maiores investimentos em recursos 
humanos e equipamentos e definição de estratégias, prioridades e instrumentos de 
ação de forma participativa entre governo e sociedade civil organizada; 

8. criação de Mosaicos de Áreas Protegidas governamentais e particulares visando a 
formação de corredores ecológicos, também denominados corredores de 
biodiversidade; 

9. estabelecimento de política de sustentabilidade financeira de Áreas Protegidas. 

C - Recuperação de Áreas Degradadas de Mata Atlântica 

Definição de como implantar o programa já proposto para este setor com a indicação 
das áreas prioritárias em cada estado, corredores ecológicos, agrosilvicultura social, 
parcerias, financiamentos, pesquisa, divulgação e outros a serem identificados durante 
o processo. 

Muito dos parques hoje existentes ou áreas de proteção legal estão parcialmente 
degradados. Além disso várias de nossas áreas protegidas não dispõem do tamanho 
mínimo necessário para garantir a total proteção de sua biodiversidade. Para isto é 
fundamental a criação de corredores ecológicos interligando remanescentes, de forma 
a garantir o fluxo gênico e o controle da fragmentação e do efeito de borda. 

Recomenda-se prioritariamente as seguintes ações: 

1. continuidade da pesquisa nacional sobre recuperação de áreas degradadas; 
2. incentivo à participação da sociedade civil neste processo, em especial das 

associações de reposição florestal; 
3. realização de um amplo seminário sobre esta questão que discuta as ações 

necessárias e possíveis baseado nas experiências já existentes; 
4. publicação das experiências mais bem sucedidas como forma de difundir e 

intensificar ações de recuperação; 
5. realização de cursos voltados à difusão de experiências de recuperação; 
6. direcionamento de recursos para as ações de controle da fragmentação e combate 

ao efeito de borda; 
7. incentivo a projetos de produção de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica 

visando a recuperação de áreas degradadas. 

D .. Desenvolvimento Sustentável na Area da Mata Atlântica 

O Desenvolvimento Sustentável aplica-se a todos os setores que atuam na região. 
Para mencionar apenas as populações tradicionais que hoje vivem em áreas de Mata 
Atlântica pode-se dizer que são dezenas de culturas, cada uma com suas 
características e suas necessidades próprias. Conhecer seu modo de produção, seu 
cotidiano, suas formas de atuar, de tomada de decisão e sua relação com a natureza é 
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tarefa, em muitos casos, já iniciada porém ainda não consolidada. Este é também 
trabalho dinâmico e participativo que requer o entendimento certo, sensibilidade e 
poder de decisão. As ameaças a essas culturas, por outro lado, são fortes e 
crescentes. Conceituar corretamente essas questões, treinar equipes, sensibilizar 
autoridades, desenvolver projetos, realizar seminários, são apenas algumas das 
necessidades deste setor. 

Recomenda-se prioritariamente as seguintes ações: 

1. reforço das áreas piloto da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica através dos 
diversos programas nacionais; 

2. desenvolvimento de pesquisas que identifiquem e divulguem experiências bem 
sucedidas de desenvolvimento sustentável na área da Mata Atlântica; 

3. ampliação do diálogo e de trabalhos conjuntos com a sociedade civil, em especial 
com as comunidades tradicionais e com moradores do entorno das Unidades de 
Conservação; 

4. criação de Fundo ou Banco de Desenvolvimento Sustentável visando financiar 
investimentos de cooperativas e pequenos produtores no manejo sustentável de 
recursos naturais (palmito, pesca, apicultura, artesanato, e outros); 

5. implementação de um Programa Nacional de Ecoturismo em toda a Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica; 

6. desenvolvimento, divulgação e monitoramento de incentivos à conservação e 
recuperação ambiental (ICMS ecológico, compensação financeira, e outros) em 
todos os estados da Mata Atlântica; 

7. desenvolvimento de pesquisa sobre valoração de recursos naturais e da 
economia ambiental como um todo; 

8. implementação dos processos de certificação e auditoria ambiental para produtos 
provenientes ou processados em áreas de Mata Atlântica. 

E - Conhecimento, Ciência, Informação, Divulgação e Educação Ambiental 

O conhecimento científico é a única base segura de qualquer ação conseqüente. É 
preciso considerar também que nenhuma política terá o respaldo e a consistência 
necessária se não for subsidiada pelo apoio popular. Para que a população possa de 
fato conhecer, participar e apoiar as ações aqui propostas ela precisa estar informada. 
Essa divulgação deve contemplar as razões científicas e econômicas mais relevantes 
que levam à necessidade da proteção e recuperação da Mata Atlântica. Deve informar 
também os benefícios sociais advindos da conservação para os grupos regionais e a 
população globalmente. A educação ambiental é importantíssima para toda esta 
complexa questão. A linguagem deve ser também a de mais fácil acesso aos públicos a 
que se destina. 

Recomenda-se prioritariamente as seguintes ações: 
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1. incentivar a perquisa científica do Biorna Mata, dando ênfase aos levantamentos 
florísticos e faunísticos e a verificação do "status" das populações; 

2. dar todo apoio à consolidação da pesquisa científica na área da Mata Atlântica; 
3. reativação de seminários nacionais temáticos sobre as diversas questões 

referentes à Mata Atlântica (exemplo: de áreas protegidas, financiamento, 
fiscalização, e outros); 

4. produção de manuaise e material didático escrito e audiovisual, em parceria com 
ONGs; 

5. treinamento de agentes, cursos de guarda-parques, gestores de parques, 
recuperação de áreas degradadas, participação comunitária; 

6. desenvolvimento de campanhas educativas, especialmente no campo do 
consumidor e Meio Ambiente; 

7. produção e divulgação de um Anuário da Mata Atlântica que condense as 
informações mais importantes referentes ao biorna; 

8. instituição do Día da Mata Atlântica, em caráter nacional, como proposto pela 
Câmara Técnica Temporária para Assuntos da Mata Atlântica do CONAMA; 

9. criação de programas setoriais, estaduais e regionais de pesquisa que produzam os 
dados necessários à conservação da Mata Atlântica e ao desenvolvimento 
sustentável. 

F • Recursos Financeiros 

Nenhuma ação será eficaz se não estiver respaldada do financiamento necessário à 
sua execução. 

Recomenda-se prioritariamente as seguintes ações: 

1. estabelecimento de rubrica orçamentária própria para a Mata Atlântica nos 
orçamentos da União, Estados e Municípios abrangidos por este Biorna; 

2. inclusão prioritária de programas voltados à Mata Atlântica em projetos de 
cooperação bi e multilateral do Brasil nas áreas de meio ambiente e outras; 

3. definição de linhas de crédito específicas para a Mata Atlântica nos Fundos 
Ambientais e de Pesquisa no nível Federal, Estadual e Municipal; 

4. monitoramento e avaliação sobre recursos financeiros destinados anualmente para 
a conservação e o desenvolvimento sustentável da Mata Atlântica. 

IV - Contribuição esperada desta política para a Mata Atlântica 

A Conservação da biodiversidade do biorna florestal mais ameaçado no continente 
americano; 
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B. Conservação dos mananciais hídricos, estabilização de encostas, conservação do 
solo e proteção das áreas naturais de significado cultural e espiritual para 
comunidades humanas; 

C. Atendimento aos dispositivos Constitucionais que asseguram a preservação da 
Mata Atlântica e das espécies ameaçadas de extinção; 

D. Implantação do desenvolvimento sustentável em larga parcela do território hoje 
abrangido pelos remanescentes da Mata Atlântica; 

E. Apoio às comunidades tradicionais; 
F. Descentralização da gestão ambiental; 
G. Recuperação de áreas degradadas e de estoques de recursos naturais renováveis; 
H. Identificação e viabilização de grandes blocos relativamente contínuos de florestas 

em áreas-chave para conservação de biodiversidade, formando corredores 
ecológicos de gestão integrada, na concepção da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica, compatibilizando paisagens humanas com a proteção dos recursos 
genéticos; 

1. Melhor articulação intersetorial e interinstitucional, incluindo o setor privado; 
J. Melhor articulação entre os estados que compõem o biorna da Mata Atlântica, para 

a implementação de agendas mínimas comuns e solução de problemas regionais; 
K. Criação de uma rede de informações e de monitoramento para a Mata Atlântica; 
L. Conscientização pública; 
M. Fortalecimento de entidades públicas e da sociedade civil; 
N. Geração e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos para a conservação 

e uso sustentável dos ecossistemas da Mata Atlântica; 
O. Fortalecimento dos grupos de pesquisa da região e criação de agenda de 

investigação dirigida aos problemas de conservação da Mata Atlântica; 
P. Geração, teste e disseminação de novos modelos que conciliem a conservação 

com o desenvolvimento econômico e social; 
Q. Fortalecimento, expansão e consolidação do Sistema de Unidades de Conservação 

da Mata Atlântica, em parceira com os diversos setores do governo e da sociedade 
civil; 

R. Contribuição para a implantação da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica; 
S. Incremento das oportunidades de trabalho e renda para os diferentes segmentos 

da sociedade, através do apoio a projetos ambientais inovadores; 
T. Busca de financiamento nacional e internacional ao desenvolvimento sustentável, 

como alternativa às atuais ações predatórias, especialmente em áreas críticas; 
U. Fomento de fontes alternativas de produção de biomassa em áreas degradadas, 

visando resultado econômico, que garanta a recuperação de vegetação nativa em 
áreas críticas e a impf antação de zonas tampão protetoras; 

V. Garantir a preservação da Mata Atlântica nos programas e projetos de 
assentamentos humanos, em especial nos relativos à reforma agrária; 

W. Aumento do apoio institucional e financeiro aos órgãos governamentais e 
organizações não governamentais que atuam na conservação da Mata Atlântica 

V - Implementação 

CONAMAICTTAMA- Política de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica pág. 
8 



O CONAMA solicita receber das autoridades ambientais integrantes do SISNAMA, nos 
âmbitos federal, estaduais e municipais, dentro do prazo de seis meses, um 
cronograma detalhado com a indicação de seus responsáveis e dos programas de 
ações e financiamento das atividades aqui propostas. 

Recomenda também que seja feita uma avaliação e reformulação pública anual dos 
progressos decorrentes da implementação desta Política. 

Versão 2.0. - 13.09.97 
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