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Resumo Executivo 

1 - A Mata Atlântica encontra-se reduzida a cerca de 7,3% de sua cobertura florestal 
original. A conversão aa Mata Atlãntica é uma das principais prioridades internacionais de 
conservação: é um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo. É também uma das principais 

prioridades nacionais: nessa região vive a grande maioria da população brasileira. Apesar do seu 

elevado nível de degradação, ainda conserva uma parcela significativa da diversidade biológica do 
Brasil, além de abrigar populações tradicionais e aarantir o abastecimento de acua e outros 

. . - " 
serviços ambientais para mais de 100 milhões de pessoas. 

2 - O Ministério do Meio Ambiente está propondo um Plano de Ação para a Matá Atlântica - 
Componente PPG-7 (PAMTA/PPG-7), no qual os objetivos estão voltados para a resolução de 
dois problemas íntimamente relacionados entre si: (i) a continuidade do processo .de 

empobrecimento ecológico e cultural nas ecossistemas remanescentes da Mata Atlântica; e (ii) a 
escassez ae ações práticas de recuperação e manejo apropriado de ecossistemas degradados 

(Figura abaixo). O PAMTA/PPG-7 inclui um conjunto de temas para proteção de Unidades de 
Conservação e melhoria da qualidade ambiental de sistemas de produção rural em áreas 

prioritárias além da recuperação .de ecossistemas degradadcs, valorização das culturas 

tradicionais e uso apropriado dos remanescentes do biorna Mata Atlântica. 
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1 Apoio à gestão, monitoramento e 11 
1 análise dos subproqramas 
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SUUPJWGRAMAS ESTRUTURAIS SUBPllOGRAMAS üEMONSTl~ATIVOS 

Pretendem alinglr, dlrelamente, as ueftclénctas institucionais que Desllnam-se a vlabtuzar os lestes e a difusão de modelos de 
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Allânlica, além de ampliar os conhecimentos sobre os repllcablíldade e utilizem tecnotoglas Inovadoras, além de 
ecossistemas da Mala Allanllca e o uso suslenlável de seus promover ações de educação ambiental. 
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r 3 - Esaa documento foi preparado por uma eauipe de especialistas, cuja elaboração incluiu 

um ampio crocesso de consulta aos diferentes segmentos da sociedade relacionados com o tema: 

emcresarios. arnbieruaüstas, movimentos sociais, acadêmicos e lideranças. 

d. - =.sse tracaího é resultado de uma parceria entre o MMA, por meio da Secretaria de 

tmplernentaçào de Políticas e Normas Ambientais, e a sociedade civil, através da Rede de ONG's 

da Mata Atlántica. com o objetivo de onentar as ações de cooperação internacional para a 

conservação e recuperação da Mata Atlântica, no àmoito do Programa Piloto para Proteção das 

Florestas Tropicais ao Brasil (PPG-7). 

5 - Existem diversas ações conservacionistas em andamento nos domínios da Mata 

Atlântica, com recursos internacionais e nacionais. Estas ações demonstram uma maturidade 

técnica, gerencia! e lnstítucional, que facilita o sucesso de novos programas como o PAMTA/PPG- 

7. Existem iniciativas promissoras relacionadas com as várias áreas focais desse Componente: 

procurou-se incorporar seus resultados nos diversos subprogramas do PAMTA/PPG-7:' 

6 - O PAMTA/PPG-7 envolve dois grupos de subprogramas, nos moldes .oc PPG-7 

existente. Os "Subprogramas Estrunrrais" visam atingir, diretamente as deficiências institucionais 

que inibem a implementação da Política Ambiental Brasileira, na Mata Atlântica, além de ampliar 

os conhecimentos sobre os ecossistemas da Mata Atlântica e o uso sustentável de seus recursos. 

Este grupo está dividido em cinco subprogramas: (i) controle e monitoramento; (ii) políticas 

públicas: (iii) educação • ciência e tecnologia; (iv) aooio institucional; e (v) gestão da informação. 

Os "Subprogramas Demonstrativas· destinam-se a viabilizar os testes e a difusão de modelos de 

desenvolvimento sustentável. que tenham alto grau de replicabiiidade e utilizem tecnologias 

inovadoras, atém de promover ações de educação ambiental, e dividem-se em: (i} unidades de 

conservação; {ii} áreas privadas; (iii) áreas degradadas: (lv) áreas de localização de populações 

tradicionais; e (v) assentamentos rurais. 

7 - Estâo credenciados a submeter propostas as instituições governamentais, ONG"s. 

Universidades, cooperativas e empresas privadas. A implementação das ações previstas nesse 

Componente deverá ser feita através de um processo competitivo, aberto, e com ampla 

divulgação. Deverá ser feito um processo de seleção em várias etapas. 

8 - Os projetos serão implementados seguindo o modelei administrativa do f?PG-7. O valor 

estimado é de USS 150 milhões. 
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Executive Summary 

1 - The Atlantic Rainforest ot Brazil is one of the most threatened tropical torest ecosystems 

in the warid, and a top priority for conservation in the American Tropics. lt has some of tne highest 
\eve!s of biodiversity rscorded in the world, anda large nurnber of species mreatened of extinction. 

Deforestation in tne Atlantic rainrorests nas significant impacts to the Brazilian population, since the 

majority lives in this biorne. oniv aoout 7 .3% remains and deforestation is stiH an ongoing process. 
Oespite the high leve! of deforestatíon and fragmentation, the Atlantic rainforest still maintains a 

rích wealth of biodiversity and cultural diversity of traditionai popuiations (inc!uding lndians), high 
capacity to storage C02, and an important role in providing envíronmental services (specially 

watershed protection) to more than 100 million people. 
2- Toe Brazilian Ministry of Environment is proposing to deve!ap an intematiana! i,rogram for 

collaboration to protect the Atlantic Rainforests, as an expansion of the existing Pf='.G-7 Píiot 
Program, and as a part of its actian plan for the Biame. The objectiVes of this Program are directed 

to address two problems: (i) the ongoing process of ecological and cultura! emproverishment. (li) 

the scarcity of initiatíves to promoce recuperation and management of degraded ecosystems. Trris 
Program includes two sub-programs, with tive components each. They are directed towards 
improving current management practíces and expanding existing nature reserves and reserves of 

traditional populations; improveme!lt of aqricultural and forestry productíon systerns in priority 
areas, recuperation of degraded ecosystems, valorízation of traditional cultures and appropriate 

management of forest remnants. 
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3 - This version was prepared by a group af specialísts proposed by the Atlantic Rainforest 

NGO Network ("Reáe de ONGs da Mata Atlàntica") and invited by the Minisrry of Envíronment The 

preparation of ttus docurnent inctuded an open process that sought active participation from key 

stakenotders: govemment, environmentalists, social movements, busíness and academícs. Toe 

revision of preliminary versions of triis document incíuded a series of preparatory meetínqs, a 

workshop and an e-mail consultation. 

4 - Tnere is a number of ongoir.g activities on imematiorial collaboration deafing with the 

Atlantic Rainforest Tnese actions show a rather strong institutional base to expand existing 

activities. There are atso a number of lessons Ieamed that have been used in shaping the current 

Program. The ongoing experíences increase expected success ot this Program. 

5 - The PAMTNPPG-7 íncíudes two groups of subprograms: ·structural Subproqrarns" and 

"Derncnstratíons SubPrograms·. The first group aims at institutional weaknesses that limit the 

imptementation of the Braziiian environmental policies in the Atfantic Rainforest, in 'addiüon to 

increasing the knowtedge base on native ecosystems and their sustainable use and conservation 

needs. They include (l) contrai and monítoring, (ii) public policies, {iíl) education, science and 

technology, (iv) ínsütutional development. and (v) information management The seccnd group aírn 

at testing and disseminating models of sustainable devetopment that have high potsntial for 

reproducnon and use innovative technologies, in addition to promoting environmental educatícn. 

They include (i) nature reserves, (ii) private areas. (iii) degraded áreas, (iv) traditional populations 

and (v) agrarian reform. 

6 - Projects will be áeveloped using administrative mechanisms similar to the existing PPG- 

7. Proposals may be submitted by universities, govemmental agencies, NGOs, private groups, 

ccoperatives and associations. Approval oi proposaís witl be through an open and competitive 

process, inc!uding severa! stages of selectíon, 

:, : j 
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Siglas utilizadas no documento 

ASEMA: Asscciacãc Bras1le1ra de ::otidaàes de Meio Ambiente 
CIRM: Corrussác ·1ntem11mstenal para os ~ecursos do Mar 
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ONG: Organização não Governamental 
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PPG-7: Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil 
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Unidades de Conservação da Mata Atíànnca •. 

AESIT 
APA 
APP 
AR!E 
ASPE 
ATOMB 
ESEC 
ESEX 
SSFLO 
FES 
FLONA 
HORTO 
PAF 
PAHI 
P.4-NA 
PA.RNA 
PARNAM 
PAROD 
PBtO 
PEC 
PEPAR 
PES 
PESMA 
PFF 
REBIO 
REF 
R.EPAR 
R.EPAR CEPLAC 
RESEC 
RESES 
RESE<: 
RPPN 

Ârc:i esnecíaí de Interesse Turistice 
Ã= de Pro~ Ambiental 
Área de Preservacão Permanerue 
Arca de Relevante Interesse Ecolócico 
Área sob protcçao Especial - 
Area Tombada 
Estacão Ecológic:i 
Estac;do E.'tpalmentnl 
Esiaçdo Fio~ 
Floresta Estadual 
Floresta Nacional 
Horto Florestal 
Parque Florestal 
Parque Histonco 
Parque Namral 
Parque Nacional 
Parque !'lacional Marinho 
Parque Rodoviário 
Parque Biológico 
Parque Ecológico 
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Parque Ecológico Marinho 
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• Nem todas as Unidades de Conservado existentes são formalmente: reeonhecídas .1e10 Sistema Nacional de Unidades de Conservado 
1SNUC). . 
Fonte: (Lima & Caoobianco. ! 997) 
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1 - Apresentação 

Esse trabalha representa um esforço do Ministério cio Meio Ambiente, dos Recursos 

Hídricos e da Amazônia Legal (MMA) para implementar ações de proteção e uso sustentável da 
Mata Atlântica. É resultado de uma parceria entre o MMA, por meio da Secretaria de 

Implementação de Políticas e Normas Ambientais, a a sociedade civil, através da Rede de ONG's 

da Mata Atlântica, cuja finalidade é orientar as ações de cooperação internacional para a 

conservação e recuperação da Mata Atlântica, no àmbito do Programa Pilota para P~teção das 

Florestas Tropicais do Brasil (PPG-7). 

O Plano de Ação para a Mata Atlântica - Componente PPG-7 está em consonância com as 

diretrizes governamentais, conforme a Política Nacional para a Conservaçâo e Uso Sustentável da 

Mata Atlântica, em discussão no MMA e no CONAMA 

Os ecossistemas abrangidos nesse Componente são aqueles legalmente incluídos nos 

limites da Mata Atlântica, conforme a artigo 3° do Oecreto 750/93. Portanto, ecossistemas 

localizados fora desses limites estão excnndos do PAMTA/PPG-i. No caso de áreas urbanas 

localizadas dentro dos limites da Mata Atlântica, foram considerados apenas as suas interfaces 

diretas com os ecossistemas naturais, como os casos de desmatamento resultantes da expansão 

de áreas urbanas e a conservação de ecossistemas naturais e associados nessas áreas. Estão 

excluídas ações de saneamento, combate à poluição, etc.; que são objeto de outras iniciativas 

governamentais. 

Esse documento foi elaborado por uma equipe de especialistas {Virgílio M. Viana. Cláudio 

Pádua e Lúcia Wadt), a partir de documentos preliminares do MMA (Camargo et al., 1997) e 

versão 1.0 do Plano de Ação para a Mata. atlântica 1. O texto, inicialmente preparado com o 

objetivo de estabelecer um Plano de Ação para a Mata Atlântica. foi re-direcionado a partir de 
.· ; 

onentações do MMA, com a finalidade de desenvolver um componente a ser incorporado no PPG- 

7 já existente. Essa mudança de orientação foi definida pelo MMA apôs o workshop realizado de 

15 a 17 de julho de 199a, em Brasilia, para discussão da versão 1.1 do Plano de Ação para a Mata 

Atlântica (PAMTA). 

1 Versão elaborada por Virgílio Viana. Cláudio Pádua e Lúcia Wadt para o MMA. em abril de 1998. 



2 - Introdução 

O biama Mata Atlântica é composto por uma série de ecossistemas bastante diversificadas, 

além de biologicamente distintos daqueles encontradas 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 (Câmara, 1991; Mittermeier & Goettsch, 1997; 
Rocha e Costa, 1998). 

"' O território original da Mata Atlântica perfazia uma extensão, no período pré-colonial, de 

pelo menos 1.290.700 km2, que correspondia a cerca de 15% do território brasileiro: Hoje, em 

estado critico, a Mata Atlântica acha-se reduzida a cerca de 7,3% de sua cobertura original (SOS 

Mata Atlântica, INPE & ISA, 1998). 

Os remanescentes de Mata Atlântica não estão distribuidos 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 ecctógico (Viana 

et at., 1997) 
Apesar do seu elevado níve! de desmatamento, 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 oe 

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 

'213 dos primatas da Mata Atlântica sãa endêmicos a essa região. A densidade de espécies para 

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

nqueza pontual é tão significativa, que os dois maiores recordes de diversidade botânica para 
I . 

plantas lenhosas foram registrados na Mata Atlântica {SMA. 1996; Fonseca, 1996).' 
A Mata Atlântica abriga populações tradicionais.. de caiçaras, quüorncotas, índios, 

extrativistas e pequenos açncuítores, 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 
imobiliãria, extração ilegal de recursos pesqueiros e madeira. Essas populações possuem 

riquíssima diversidade cultural e são de grande importância na formulação de es.ratégias para a 
proteção e uso sustentável da biodiversidace na Mata Atlântica (Diegues, 1996; Viana, Veríssimo 

~ Pinheiro. 1998). 

As Unidades de Conservação (UCs) não estão distribuídas uniformememe em todos os 

estados. A proporção entre UCs estaduais e federais também varia entre os estacos. indicanco a 

necessidade de abordagens institucionais diferenc;aaas. 
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TABEL; 2: Terras indiaenas situadas parcial ou totalmente na domínio da Mata Atlántica na 
8rasil2. - 

UF 1 Área (ha) 1 Nª l % 
PR 161 77.305.00! 20,771 
RS 73.36ô,00! ;J 

1 BA 1 53.667,25! 14.431 13 
MS 1 40.402.001 10,861 20 
se 1 35.365.001 9,511 10 
PB ! 26.270,001 7,061 2 
ES 1 22.562.001 ô,071 5 
MG 1 22.267,00! =- ªºI 4 ...• ,- ..• 

1 SP 1 ta.eas.ooí 3.68! 13 
Al l 4.690,001 1.261 3 

1 
RJ 1 z.419,001 o.ss] 3 

[TOTAL. [ 372.002,25! 100,001 ' Fonte; Ricarco (1997). 

A maior pan:e da população brasileira encontra-se nos domínios da Mata Atlântica, Os rias 

da Mata Atlântica garantem o abastecimento de água para mais de 100 milhões de pessoas. 

Trata-se de um serviço vital para a população uroana. Parte significativa dos remanescentes. ca 

Mata Atlântica estão lccaíizaoos nas encostas de grande declividade, sendo sua proteção a maior 

garantia para a estabiiidade ecológica dessas áreas, evitando assim as grandes catástrofes já 

ocorridas onde a floresta foi suprimida, deixando conseqüências econômicas e sociais 

extremamente graves (Costa Neto er ai., 1997). 

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

atividades econômicas, escecialrnente a produção animal e vegetal (palmito, madeira, pesca, etc.). 

Essa produção tem, freqüentemente, 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 ecoturisrno. 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 (Rocha e Costa. 1998). / . . 
O desmatamento na Mata Atlântica resulta numa série de problemas ambientais, 

especialmente no comprometimemo de serviços ambientais prestados pelps ecossistemas 

naturais, sendo que dentre estes destacam-se a proteção de mananciais, a proteção de solos e o 

sequestro de COi (Viana e! aí., in prep.). 

: Os cacos foram rearacos .io ~e:arôno apreseatado pelo [SA. em que tàr:im obudos par análises espaciais realizadas 
arravés do software AR.C!NFO cruzanco-se os ternas terras mdígenas, domínio da Mata Atlântica e limites estaduais, :-ião 
foram excíuídos os casos ce sccreoosição jundica, Há um conjunto de terras na categoria ··A identificar ", listadas pela 
Funai, que não constam oeste quadro: foram consíceradas apenas terras cujo processo de reconhecimento já foi iniciado 
peia Funaí. Há cinco terras indígenas no estado de Pernambuco que incidem na Reserva da Biosfera da Maca Atlântica. 
mas que não estão dentro do domínio da Maza Atlânuca, 
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2.1 - Definição 

,_,.-, 

Até o final dos anos 80 não havia uma definição precisa aos limites da Mata Atlântica. o 
Decreto nª 99.547/90 foi a primeira iniciativa do Governo Federal em recularnsntar a Constttuicão - . 
Federal no que diz respeito à Mata Atlântica. Entretanto, apresentava varias lacunas em seu texto 

e não tinha o respaldo dos órgãos 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 ao 

decreto anterior. Essa resolução 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. 

As diretrizes aprovadas pelo CONAMA foram consideradas como um marco histórico na luta 

pela conservação da Mata Atlântica e foram incorporadas ao Projeto de Lei 3.285 d~outubra de 

1992 e também constituíram a base para o Decreto Federal nº 750 de 10 de fevereiro de 1993. 

Assim, o artigo 3° deste decreto dispõe: u Para efeitos deste Decreto, considera-se Mata Atlântica 

as formações florestais e ecossistemas associadas inseacos no domínio da Mata Atlântica, com 

as respectivas delimitações estabelecidas pelo Mapa de Vegetação do Brasil, fBGE 1988. • .o 
conceito de Mata Atíántíca 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, 

fBGé 1988, que inclui as Florestas Ombrófi/a Densa, Ombrófila Mista, Ombrófi/a Aberta, 

Es'Cacional Semidecidual e Decidual, Manguezais, Restingas e Campos de altitudes associados, 

brejos inrerioranos e encraves florestais da Região do Nordesten (Decreto nº 750/93 e Projeto de 

La1 nº 3.285/92). 
Do ponte de vista bioçeoçráfico, a Mata Atlântica é a porção territorial de florestas contínuas 

que cobna a região litoránea do Brasil, indo do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, com 

extensões para a interior (Câmara, 1991). 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 etal., 1991}, descntas em anexo (anexo 1). . 
' A locaíização pnmitiva da Mata Atlântica, com base no Mapa de Vegetação do Brasil editado 

pelo 18GE. pode ser assim descrita: (i) a totaiidade- da Floresta Ombrófüa Densa que acompanha o 

litoral, indo do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul; (ii) as Florestas Estacionais Deciduais e 

Semidecduais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e 

Espirita Santo: (iii) as Florestas Estacionais Semidedduais de Mato Grasso 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 lirrutacas do Noráeste, contíguas às florestas 

ornbrófílas: (iv) a totalidade da Floresta Ombrófila Mista e os encraves de Araucária nos estados 

de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais; (v) as formações florisncas associadas, como 

manguezais, vegetação de restingas e das ilhas oceàmcas; (vi) os encraves de cerrado. campos e 

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

- ~. ~~· - ·:·-~: 

~ ... , ,' -~-. :- -.. 
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e morro e de encostas do Nordeste (•brejcs~ e "chãs"), particularmeme as do estado do Ceará. nas 

da Serra de Jbiapaba e de 8aturité, e nas da Chapada do Araripe; e (viii} as formações vegetais 

nativas de Fernando de Noronha (IBGE, 1993). 

r\tJ~~:r?r1~ 
·;. ~ :-~~:,;:.-:·:::~\ -~ ::• 

'!. 
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rlGURA 1: Maoa dos remanescentes florestais no dominio da Mata Atlântica (Fome: Lima & 
Capobíanco, 1997). 
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2.2 - Evolução da cobertura florestal na Mata Atlântica 

O processo de ocupação do Brasil levou a Mara Atlântica a uma drástica redução de sua 

cobertura vegetal onçmaí, que cobria cerca de 15% do território brasiíeiro, espathacos por 17' 

estados (RS, SC. PR. SP, GO, MS, RJ, MG, ES, BA. AL, SE, P9, PE, RN. CE e PI). Hoje restam 

cerca de 7,3% da cobertura original (Figura 1). As maiores extensões de Mata Atlântica estão nos 

estados de SP, PR, SC, MG e RJ, em ordem decrescente de magnituae. As menores proporções 

de áreas remanescentes estão nos estados de GO, MS, MG e MS; com 0.21; 2.15; 4,09 e 5,78%, 

respectivamente. As maiores taxas relativas de desmatamento no período de 1990 e 1995 foram 

nos estados de RJ, MS, GO e MG; com percentuais de desmatamento de 13, 13; 9,59; 9, 1 O e 7,33, 
respectivamente. A média de desmatamento anual na Mata Atlântica é de 1, 15% (Tabela 3; Viana 

et at., in prep. ). 

TABELA 3: Área coberta (ha) por ecossistemas naturais em 1990 e 1995 e a porcentagem de 
remanescentes e desmatamento, neste período, no domínio da Mata Atlântica. por 
estado. (Fonte: SOS Mata Atlântica. INPE &. ISA. 1998). 

UF1 Área UF Área Área DMA2 Área com Floresta Desmatamento 
Mapeada Mapeada 1990 1995 %~ Are a % 

RJ 4.408.111 4.408.111 4.408.111 1.069.230 928.858 21,07 140.372 13, 13 
MS 35.742.410 4.757.315 1.842.821 43.752 39.555 2,15 4.197 9,59 
GO 34.016.590 3.918.711 3.055.677 7.119 6.471 0,21 648 9.10 
MG 58.717.200 43.339.165 27.539.709 1.214.059 1.125.108 4,09 88.951 7,33 
ES 4.611.522 4.ô11.522 4.611.522 409.741 387.313 8,t!.Q 22.428 5.47 
RS 27.894.ô64 16.128.695 8.758.533 535.255 506.462 5,78 28.793 5.38 
PR 19.808.603 19.808.603 19.315.664 1.815.137 1.730.528 8,96 84.609 4,ôô 
se 9.571.647 9.571.647 9.571.647 1.729.160 1.666.241 17,41 62.919 3,64 
SP 24.175.211 24.175.211 19.595.899 1.858.959 1.791.559 9,14 67.400 

,., _,., 
.),0.J 

TOTAL 218.945.958 130.718.980 98.699.583 8.682.412 8.182.095 8,29 500.317 5,76 
·uF - Umoaoe da Fe<1eração 
2DMA - Domínio da Mata Atlantica 
3?orcentagem da área cem iloresta ramanescente em 1995, em relação à área de DMA mapeada. 

A história e a velocidade do processo de desmatamento na Mata Atlântica variou 

consideravelmente entre os estados. O patamar de 20% de remanescentes fo(· alcançado nas 

décadas de 40, 50, 70 e 80 nos estados de MG; SP e RS; ES, PR e RJ; e SC, respectivamente. 

Diferentes históricos de fragmentação afetam consideravelmente a dinâmica florestal e. portanto, 

as estratégias ccnservacíonistas (Figura 2: Viana et ai., in prep.). 
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FIGURA 2: Evolução histôrica 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: SOS Mata Atlântica. INPE & ISA. 1998; Viana et aí, in prep.). 

2.3 - Ações conservacionistas em andamento 

Nos anos 90, a luta pela proteção da Mata Atlântica passou das denúncias ipara uma série 
de ações de caráter prático. Ocorreram também uma série de mudanças instítucioqais. 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 ONG's tomaram-se mais organizadas e procuraram 
aumentar sua influência sobre as políticas ambientais na região. Dentro dessa nova visão 
consolidou-se a Rede de ONG's da Mata Atlântica e aumentou o número de pesquisadores 
orastleiros com treinamento no Brasil e no extenor, bem como fortaleceram-se os programas de 
pós-graduação com comoonentes de ecologia e manejo de recursos naturais no pais. Em 1991 for 
cnaca a Reserva da Biosfera, reconhecida formalmente pela UNESCO. Em 1'998, o MMA criou a 
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Coordenação-Geral da Mata Atlântica, Pinheirais e Campos do Sul dentro da Secretaria de 

Implementação de Políticas e Normas Ambientais. 

A realízaçáo da Conferência das Nações Unidas sobre Conservaçác = Meio Amolente (Rio 

92) no Brasil, chamou a atenção da sociedade para os aroblemas amoientais e fomentou uma 

maior integração do mundo empresarial com necessidade de melhor.a da qcaílcace ambiental. Os 

consumidores mais atentos aos problemas arnoiernaís começaram também a ficar mais exigentes 

na ccmpra de produtos que não degradam os ecossistemas naturais. Surgiram várias normas e 

certificados para conferir um diferendamente positivo ás 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 lntegraàos de 

Conservação e Desenvolvimento Regional. Atualmente vários programas, planos e pofit)cas para a 

Mata Atlântica estão em curso. Entre esses, salienta-se os seguintes (Uno. C_F., 1998, 

documentos avulsos do CNRBMA): 

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

Encomrs-se em apreciação no CONAMA e é uma iniciativa do MMA. CONAMA, CNRBMA e 

Rede de ONG's da Mata Atlântica. Estabelece as políticas para o Bioma. 

• Dia Nacional da Mata Atlântica. 

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 priondades 

regionais para. a conservação. 
• Projeto de Lei da Mata Atlântica. 

O Projeto de lei número 3285 (Deputado Fábio Fe/dmann) estabelece os domínios da Mata 

Atlântica. Encontra-se em trãmite na Câmara dos Deputados. 

•. Campanha Desmatamento Zero. 

Trata-se de uma iniciativa da Rede de ONG's da Mata Atlântica e SOS Mata Atlântica, com o 

objetivo de efuninar o desmatamento do Biama até o ano de 2000. 

, -"';, h, r" ~- • :" 

• Atlas da Evolução dos Remanescentes da Mata Atlântica 

Trsts-se do monitoramento. através do sensoriamento remoto, da smiação da cobertura 
vegetal em todo o biama da Mata Atlântica. É uma parceria da SOS Mata Atlântica, INP= e 

ISA, em que o programa desenvolvido pennite verificar e moniiomr a evolução do 

desmatamento e/ou recuperaçáo da biame; par estado, a cada 5 anos. 

• Tombamento Federal da Mata Atlântica. 

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

um patrimônio do país. 

• Campanha Mata Atlântica ano 500. 

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

• Anuário Mata Atlântica 

9 
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Uma iniciativa do CNRBMA e parceiros para criar uma rede de informações s;stematizadas, 

atualizadas enueimenie. sobre o biorna Mata Atlântica. 

• Projeto Recursos Florestais ca Mata Atlântica. 

Uma iniciativa do CNRBMA, SOS Maéa Atlântica, CENARGENIEMBRAPA e Jardim 

BotãnicolRJ para realizar um inventário dos recursas florestais do biama e sua importância 

sócio-econômica. 

2.4 - Ações de cooperação internacional 

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

empréstimo ou a funcc perdido para financiarem ações ambientais no biorna Mata Atlântica. Esses 

recursos geraram inúmeros programas ambientais, geralmente com contrapartida naçional. Entre 

esses programas alguns representam um aporte de recursos da ordem de USS 79 milhões para a 

Mata Atlântica {Tabela 4) • 

TABELA 4: Programas de cooperação internacional significativos aplicados na conservação. da 
Mata Atlântica através dos governos federal e estaduais. 

PROGRA.i"WA VALOR TOTAL (USS) 

GOVERNO FEDERAL 
PNM.A ( Componente Mata Atlântica) 
FNMA 
PROBIO 
PDA 
FUNBIO 

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

16,754,846.00 
6,584,804.17 
2,710,760.83 
z.ess.i n.so 
278,270.83 

20,000,000 
13,000,000 
.17,000,000 

TOTAL 78,986,859.33 
* Maior pane dos recursos aplicados nos domínios da Mata Atlântica. 
Fonte: informações não publicadas obtidas de representantes dos diversos programas . 

.. 

PNMA 

O Programa Nacional de Meio Ambiente (PNMA) foi firmado com o Banco Mundial em 1990 

e envolveu um total de 117 milhões para serem aplicados em quatro componentes em todo o pais: 

(I) fortalecimento Institucional; {iij unidades de conservação; (íii) proteçào de ecossistemas e {iv) 

projetos de execução descentralizada (PNMA, Relatóno final de avaliação). 

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

Execução Oescenualizada {PED) estão ainda em curso e envolvem um total de USS 61 milhões. O 

PED caracrertza-se por fomentar um processo de gestão ambiental aescemralizada onde a 

sociedade está incorporada na atuação junto com a União, estados e murncípios. 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 rmmicípios e 281 entidades co- 
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•. ,_ executaras. 

O sub-componente "Mata Atíántíca", que não foi e único item de PNMA cue beneficiou 

diretamente a Mata At!âmica com recursos, se restnnqiu aos Escadas cc =.spiritc Santo, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catanna. Existem, entretanto, em outros componentes. 

projetos que beneficiam esse biorna. 

1':,;:: .: _.' '.. "',., 

FNMA 

Os projetos do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) estão voltados princ:palmente 

para a preservação e educação ambiental. O volume financiado por esse Fundo tem valores 

médios mais baixos que outros programas do governo. O FNMA está em fase de negociação ae 

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 Componente . O FNMA financia tanto projetos de 

ONG's como de Prefeituras, sendo todos a fundo perdido, mas com contrapartidas. Os prazos e 
valores máximos de doação são estipulados peta instituição. A administração do FNMA considera 

que projetos menores que $50.000, produzem uma melhor relação custo beneficio. O valor médio 

hoje é de cerca de $120.000. Para projetos multi-anuais, a experiência do FNMA sugere unia 

importância de S200.000 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 Projeto de Conservação e Utilização Sustentãvel da Diversidade Biológica Brasileira 

(PROBIO} é um programa administrado pelo Programa Nacional da Diversidaae Biológica 

(PRONASIO) e Conselho da Biodiversidade (COBIO) do MMA. Ele possui recursos do GEF 

(Global Environmental Facility) 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 (em parceiras de ONG's, Universidades e 

Governo). O PROBIO também possui um Conselho com representantes de diversas instituições 

governamentais e não governamentais que é quem decide as tinhas.de financiamento e aprova os 

escolhidos. Os projetos são de três anos e com valores de cerca de RS 400.000,00. Esse 

programa está sendo implementado através de uma parceria entre o PRONABIO e o CNPq, que 

atuará como co-tinanciador e fará a administração financeira do programa O CNPq, por sua longa 

experiência em lidar com financiamentos para pesquisas. pode a1udar na aceleração do processo 

de liberação e uso dos recursos. Além do PROBIO nacional, existem iniciativas estaduais, como o 

PROSIO-S?. que também desenvoivem ações voltadas para a conservação e utilização 

sustentável da biodiversidade. 

' • 
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PD/A 

O PO/A (Programa de Projetos Demonstrativos tipo A) possui 18 projetos aprovados na 

região da Ma.a Atlântica, tendo recentemente assínaco contrato para recebimento de novo aporte 

de recurses. O PO/A financiou projetos demonstrativos na área de recuperação ambiental na Mata 

Atlântica. Projetos de reflorestamento ou agrotlorestais 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 RS 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 

Esse programa conseguiu vencer algumas barreiras administrativas ao fazer um acordo de 

parceria com o Banco do Brasii, que atua coma uma espécie de agente financeiro~ As ONG's 

participaram ativamente do processo de organização e administração do PD/A Essa subproçrama 

do PPG-7 possui um conselho bastante ativo. Os projetos não são propriamente lnduzidos em 

linhas de financiamento mas possuem restrições diversas para a seleção dos proponentes, o que 

eqüivale a uma forma de indução da demanda. 

O processo de concessão e administração de projetos do POJA é considerado um modelo 

apropriado para a implementação do PAMTA/PPG-7. 

FUNBIO 

O Fundo Nacional da Biodiversidade (FUNBlO) foi criado com recursos provenientes do 

GEr e é administrado pela Fundação Getúlio Vargas. O FUNBIO possui um Conselho 

Deliberativo, 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 US 200 milhões, boa parte concentrada na Mata Atíãntíca, Foram aprovados cerca de 1 O 

projetos nessa primeira chamada, cem valores de RS 300.000.00 a S 500.000.00. A Secretaria do 

FUNSIO está satisfeita com o uso de projetos multi-anuais de valores altos e feitçs por demanda 

induzida O Fundo financia instituições governamentais, empresas e ONG's mas encontrou 

algumas dificuldades administrativas para conceder financiamentos diretamente a órgãos do 

Governo. 

l2 



GERC01 .. ,. 
O Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro (G::RCO) é um programa desenvolvido 

pelo MMA com o objetivo de promover um orçamento na ocupação e utüizaçãc dos recursas 
naturais da zona costeira 

O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC).fm implementado através ca Lei nº 
7.661, de 16 de marco de 1988, regulamentada pela Resolução n" 01 da Comissão tntermímstertar 

para os Recursos do Mar (CIRM), de 21 de dezembro de 1990 e aprovada na 25ª Reunião 
Ordinária do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA}. 

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

Informações do Gerenciamento Costeira, 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 amltieme e de 
planejamento; (iii) a elaboração. também descentralizada e partic:pativa, de planos de gestão e 
programas de monitoramento, incluindo-se neste contexto, a esfera municipal. 

No ano de 1997 foram gastos RS 380.000,00 e em 1998, foram gastos RS 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 (Tabela 4). Eles envolvem principalmente a 
proteção e o gerenciamento de Unidades de Conservação. O Estado de Minas Gerais encontra-se 

em processo avançado de negociações para obter empréstimos da mesma fonte e com objetivos 

semelhantes . Possui também recursos do Profloresta que estão sendo utillzadcs principalmente 
na Mata Atlântica 

2.5 - Síntese e Recomendações 

Existem diversas ações conservacionistas em andamento nos domínios da Mata Atlântica, 
com recursos internacionais e nacionais. Estas ações demonstram uma maturidade técnica, 
gerenciai e institucional, que facilita o sucesso de novos programas como o PAMTA/PPG-T. As 

lições aprendidas na gestão de outros programas com objetivos correlatos, incluem: 

• os projetos não devem ter tamanho fixo, entretanto projetos muito pequenos {menos de 
S 50.000) e de curta duração {menos de dois anos} podem ter relação custo-beneficio 
desfavorável; 

• a concentração dos projetos precisa ser mais balanceada geograficamente ( o nordeste 
e o centro-oeste têm sido relativamente pouco beneficiados); 

• processos competitivos, temáticos e por editais abertos têm apresentado bons 
resultados; 

:.:· ,·. . : ... '·.:.. ._ · . ., 

; O GERCO. apesar de n.10 ser um programa de cooperação internacional. foi incluído aqui dado sua relevância para este programa. 
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• o uso de avaliação por consultores ad hoc reduz a velocidade de trâmite dos projetos 

mas, em compensação, melhora a qualidade dos projetos aprovados. 

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

resultados; 

• os conselhos de administração têm tido sua importância amplamente reccnhecida; 

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

Existem iniciativas promissoras relacionadas com as várias áreas focais desse Componente 

procurou-se incorporar seus resultadas nos diversos subprogramas do PAMTAJPPG-7. 

3 - Definição do Problema 

Esse Componente procura enfrentar dois problemas intimamente relacionados entre si: (i) a 

continuidade do processo de empobrecimento ecológico e cultural nos ecossistemas 

remanescentes da Mata Atlântica e (ii) a escassez de ações práticas de recuperação de 

ecossistemas degradadas; valorização das culturas tradicionais; e de proteção e uso aproprtado 

dos ecossistemas remanescentes (Figura 3). 

14 
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FIGURA 3: Problemas decorrentes do manejo inapropriado de ecossistemas naturais na Mata 
Atlântica e a situação desejada. 

O empobrecimento ecológico é um fenômeno que ocorre a nível de paisagem, e é resultado, 

pnncipalmente, da diminuição da área dos ecossistemas naturais, fragmentação, caça. pesca, 

extrativismo predatório e expansão urbana (Viana, 1995). O empobrecimento cultural é um 

fenômeno de erosão cultural, especialmente reíacionadc- 'com populações tradicionais, e é 
resultado da perda da identidade cultural e soberania social e econômica dêssas populações 

(Diegues, 1996). 

Por que o processo de empobrecimento ecolóqico e cultural nos ecossistemas naturais 

remanescentes da Mata Atlântica continua? Dentre as principais razões para o contínuo 

empobrecimento ecológico e cultural (Tabela 5) incluem-se: (i) políticas públicas que criam 

estímulos econõrmcos para o desmatamento e conversão de ecossistemas naturais em 

aqroeccssisternas (exernolo: credito para expansão da agricultura sobre áreas de floresta); (ii) 

fiscalização ineficiente sobre o aesmatamento e extração predatória, tomando a ilegalidade 

atraente; (iii) ieg1slação inadequada. tomanao a leqandade cara e pouco atraente: (iv) consciência 

ecológica insuficiente para valorizar adequadamente a proteção dos ecossistemas, tanto pela 
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população urbana quanto rural; (v) gestão deficiente de UCs; (vi) gestão aeficleme nas áreas de 
comunidades caiçaras, extrativistas. indígenas. ouilornbolas e oequenos açrtcuítores: (vii) 
expansão urbana; e (viii) obras impactantes de grande porte, cerne por exemplo barragens. 
estradas e dutos. 

As ações práticas de recuperação de ecossistemas degradados são atividades de 
reflorestamento e manejo de populações e comunicaces naturais ce piantes e animais, voltadas 
para o res,abelecimento de funções e restauração da forma dos ecossistemas. As atividades de 
proteção são aquelas voltadas para a redução do processo de empobrecimento ecológico e 
cultural nos ecossistemas remanescentes, resultado do cesmatamento, caça e extrativismo 
precatório 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, àgua, etc.) e dos serviços de armazenamento de carbono, estética cta'paisagem, 
microclima, etc. 

Por que as ações praticas de recuperação de ecossistemas degradados, valorização das 
culturas tradicionais, proteção e uso apropriado dos ecossistemas remanescentes são tão 
escassas? Dentre as principats 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: lCMS verde, RPPNs); (iii) falta de estimulas econômicos (exemplo: crédito 
dii'erenclado para atividades apropriadas em termos sócio-ambientais); (iv) reduzido apoio ao 
desenvolvimento de tecnologias capazes de diminuir os custos e aumentar os beneficias 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 agroecossístemas. 

) 

.J 
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(iv) aumento da ârea dos ecossistemas naturais protegidos da Mata Atlântica; (v) implantaÇão de 

Unidades de conservação na Mata Atlântica; (vi) regularização fundlàda das populações 

tradlcionais ca Mata Atlãntica; (vii) manejo aprconado dos ecossistemas naturais; (viii) pesquisa 

dirigida à resolução de problemas que limitam a conservação e o manejo aoropriado dos 
ecossistemas da Mata Atlântica; (ix) programas de educação formal e informal soore a 

conservação e o manejo apropnado dos ecossistemas da Mata Atlântica; (x) Aprimoramento dos 

instrumentos de políticas públicas prioritárias. 

5 - Estrutura e Estratégia 

' 
5.1 «Estrutura do PAMTAIPPG-7 

',{i~ ·<.~(\\:/~~- ·.~ 
~ .. t·,\· ,..,• -~,~ r • 

O ?AMTAJPPG-7 contemplará um conjunto de temas diretamente relacionados com os 
problemas de empobrecimento ecológico e cultura!, e ações práticas de recuperação de 

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

A estrutura desse componente dividi-se em dois grupos de ações, um composto por 

Subprogramas Estruturais e outro por Subprogramas Demonstrativos (figura 7). Os Subprogramas 

Estruturais incluem: Controle e Monitoramento; Políticas Públicas; Educação, Ciência e 

Tecnologia; Apoio Institucional: e Gestão da Informação. Os Subprogramas Demonstrativos 

incluem: Unidades de Conservação; Áreas Privadas; Áreas degradadas; Áreas de localização de 

Populações Tradicionais; e Assentamentos Rurais. 

As atividades de pesquisa, extensão e educação ambiental são fundamentais para o 

sucesso das atividades aqui apoiadas. Dessa forma, estas atividades devem ser integradas com 
as demais e não implementadas de forma desarticulada. Todos os projetos podem incluir 

t 

atividades de pesquisa e devem incluir atividades de educação ambiental e extensão. A 

propriedade dessas atividades sera analisada de acordo com sua consistência e consonância com 

os objetivos dos projetos propostos. 
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FlGURA 4: Componentes do Plano de Ação para a Mata Atlãntica - Componente PPG-7 em 
relação ao problema e objetivos do processo desejado para a proteção e uso 
sustentável de ecossistemas naturais da Mata Atlântica. 

'.J:.'.f :~\·~~~ 
<\:?::_~_.;._: .. , 

5.2-Estratégia de Implantação do PAMTAIPPG-7 
A estrutura gerencial do Plano de Ação para a Mata Atlântica- Componente PPG-7 seguira 

a mesma estrutura do Programa Piloto para Proteção da Florestas Tropicais do Brasil. 

"'TI •• 
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5.3 - Base Conceitua! 

Grande parte dos remanescentes florestais da Mata Atlântica são fragmentos de florestas, e 

pequenos corredores em uma matriz de prconecaces rurais que se dedicam principalmente à 

auvioace agrícola ou à pecuária. Esse cenário tá resultado do desmatamento desde o inicio do 

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

aproprtados {Viana et al., in prep.). 

A estratégia conceituai desse componente baseia-se no aumento da conectivícade e 

porosidade de paisagens. Trata-se de combater os problemas associados à fragmentação dos 

ecossistemas naturais com um mosaico de usas da terra capaz de conciiiar objetivos 

conservaciorustas e sócio-económicos de melhoria da qualidade de vida das populações. Esse 

conceito, baseado nas teorias de biologia da conservação e ecologia de paisagem, converge para 

o conceito adotado pelas Reservas da Biosfera da UNESCO em todo mundo. Isso Sóil aplica tanto 

para áreas rurais quanto urbanas (Figuras 5 e 6). As ações devem ser direcionadas para regiões 

ao redor de áreas núcleo de especial interesse sódo-ambiental. Essas áreas podem ser Unidades 

de Conservação, terras indígenas ou áreas privadas com elevada biodiversidade, valor para 

proteção de mananciais, valor para a conservação da diversidade biológica, etc. As ações devem 

guardar sintonia com as convenções das quais o Brasil é signatário, destacando-se a Agenda 21 e 

a Convenção da Biodiversidade. 

As ações apoiadas pelo PAMTA/PPG-7 devem envolver um mosaico de atividades em 

paisagens prioritárias, variando desde a proteção de espécies ameaçadas ce extinção até o 
desenvotvimenro de sistemas de produção apropriados em áreas de grande interesse ambiental e 

sócio-cultural. Pon:anto, a natureza da maior parte dos projetos deve ser interáisciplir.ar e inter 

institucional. 

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 

intemalizados nas ações cue afetam o uso da terra. Alêm disso, é preciso criar incentivos 

econômicos para os que se dispõem a implementar boas praticas de manejo da paisagem. 
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FIGURA 5: Ilustração conceituai do manejo de paisagens rurais (Viana et aí., in prep.). 

FIGURA 6: Ilustração conceituai do maneio de paisagens urbanas. 
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• 
5.4 -Diretrizes da Política Nacional para a Mata Atlântica 

Esse componente está em simonia com a Política Nacional para a Maca Atlântica (Tabela 6), 

cujo texto preliminar está sendo aebatido no CONAMA. e representa uma seleção cas anvidaces 

prioritárias denvadas da Política Nacional. 

TABELA 6: Relação entre os subprogramas do PAMTA/PPG-7 e as diretrizes da política para 
conservação e desenvolvimento sustentável da Mata Atlântica, em processo de 
elaboração pelo CONAMA. Fonte: MMA. 1998a. 

P Al'1T AIPPG- 7 Diretrizes da Política para Conservação da 
Mata Atlântica 

1 :! 3 -4 

,·:-:~·,~<· _·· 
Subprogramas demonstrativos 
Unidades de Conservação 

criação de novas UCs públicas 
plano de manejo 
estrutura administrativa 
sustentabilidade econômica 
fiscalização 
gestão participativa 
regularização fundiária 

gerenciamento costeiro e águas interiores 
Áreas Privadas 

unidades privadas de conservação 
reservas legais e A.PP 
manejo apropriado de agroeccssisremas 
manejo apropriado de ecossistemas naturais 
reposição florestal 

Áreas Degradadas 

reflorestamento em bacias hidrográficas 
recuperação de ecossistemas aquáticos 
recuperação do potencial produtivo 
diagnóstico regional 
implementação de viveiros 

Áreas de Localização de Populações Tradicionais 
criação de novas terras 
apoio à regularização fundiária 
plano de manejo 
sustentabilidade econômica 
resgate e valorização cultural 
gerenciamento costeiro e águas interiores 

Assentamentos Rurais 
manejo apropriado de agroecossistemas 
manejo de reserva legal e matas ciliares 
certificação sécíc-ambiental 

"' 
X X X. X 

X X X X 

X X X 

X X X 

X X X X 

X X 

X X X 

X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

·- 
X 

X X 

X X X X: 

X X 

X X 

X 

~ Diretrizes: l. Proteção da Biodiversidade; 2. Desenvotvimento Sustentável: 3. Recuperação de Áreas 
Degradadas: 4. Integração das Polícias Públicas. 



P AMT .-VPPG- 7 
C.:irmnu:tdo da Taeela 6. 

Diretrizes da Politíca para Conservação 
da :War:i Atlântica 

Subprogramas Estruturais 
Controle e Monitoramento 

licenciamentos 
práticas de controle e monitoramento 
extensão ambiental 

Políticas Públicas 
esrudos sobre temas estratégicos 
grupo de estudos estratégicos 
novos instrumentos e mecanismos 

Educação. Ciência e Tecnologia 
educação ambiental informal 
educação ambientai formal 
cursos de nível médio 
programas de pós-graduação 
pesquisas em manejo e conservação 
pesquisas em política e legislação 
pesquisa em tecnologia 

Apoio Institucional 
integração entre ínsmnições 

Gestão da Informação 
banco de dados 
extensão 
disseminação X X 

... :.:.::· .. 
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X 

X 

X X 

X X 

X X 

X ~ X 

x X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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• Diretrizes: l. Proteção da Biodiversidade; 2. Desenvolvimento Sustentável; 3. Recuperação de Areas 
Degradadas; 4. Integração das Policias Públicas. 

- ..__ 

5.5-Úegio~ 
As ações apoiá.das pelo PAMTA/PPG-7 devem ser direcionadas para áreas príorttánas. 

Atualmente existe uma relação de áreas prioritárias identificadas preliminarmente pelo Conselho 

Nacional da Reserva da Biosfera. No entanto, a implantação desse devEt se basear na 

identificação de áreas prioritárias que está sendo desenvolvida pelo PRONABIO, em cooperação 

com um conjunto de outras instituições, inciusive a Reserva da Biosfera. Esse processo deve 
produzir um mapeamento das áreas pnontárias, com conclusão prevista para 1999. 

5.6 «Apoio ao Monitoramemo e Análise 

l •... 

\ 
j 

Deverá ser implementada uma Unidade de Aparo ao Monitoramento e Análise dos 

resultados aos projetos apoiados pelo PAMT A/PPG-7, nos moldes daquela em funcionamento na 

atuai estrutura do ?PG-7. Caberá a essa unidade a responsabiíidade de extrair as lições 

aprenoidas e iaentificar aquelas que devenam ser encaminhadas prioritariamente para o 

Subprograma de Gestão da lnfurmaçào que. por sua vez; terá a tarefa de disseminar essas 
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informações (vide seção õ.2.5). 
Caberá à Unidade de Apoie ao Monitoramento e Análise o desenvolvimento de métodos e 

indicadores de desempenho dos projetos. Essa atividade deverá contribuir para o aprimoramento 

da iniciativa já em desenvolvimento pelo PPG-7. 
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6 - SubProgramas 

6.1 - Subprogramas Demonstrativos 

6.1.1 · UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

' As Unidades áe Conservação (UCs) são áreas delimitadas do territóno nacional, 
estabelecidas pelos govemos federal, estadual e municipal, para a proteção de ecossistemas 
naturais. As princicais categorias de UCs do Brasil são os Parques Nacionais, Estaduais e 
Municipais, as Florestas Nacionais (FLONAs); as Estações Ecolâgicas (ESEC); as Reservas 
Biológicas (REBIO); as Áreas de Proteção Ambiental (APA); as Áreas de Relevame Interesse 
Ecológico {ARlE), as Reservas Particulares do Patrírnónio Natural (RPPN); e as Reservas 
Extrativistas (RESEX). Existe uma grande diversidade de categorias de Unidades de Conservação 
na Mata Atlântica. Muitas delas não estão incluídas nas definições do SNUC (Tabela 7). 

As Unidades de Conservação são classificadas em dois tipos de uso, direto e indireta. UCs 
de uso direto são aquelas nas quais a exploração e o aproveitamento direto são permitidas, mas 
de forma planejada e regulamentada. São identificadas como unidades de utilização sustentâvel. 
UCs de usa indireta são aquelas onde estão totalmente restringidas a exploração ou 
aproveitamento dos recursos naturais, aornítíndo-se apenas o aproveitamento indireto de seus 
benefícios. São identificadas como unidades de proteção integral (MMA, 1998b). Os governos 
estaduais detêm o maior número de UCs de usa direto e indireto, porém a maior área, em ha, de 
UCs de uso direto é do governo federal (4.962.455 ha) enquan!o .. que de uso indireto pertence aos 
governos estaduais (3.038.295ha) (Tabela 8). 

Existe uma carência muito grande de informações sobre o conjunto dij_s UCs da Mata 
Atlântica. São pelo menos 707 Unidades de Conservação no domínio da Mata Atlântica, sendo 
1935 criadas pelo governo federal e 514 por governes estaduais. representando 6.ô51.332ha e 
6.120.889ha, respectivamente {Tabela 9). As APAs que são UCs de uso direto e muitas vezes 
incluem áreas plenamente antropizadas, representam cerca de 59% da área total de Unidades de 
Conservação ou 7.577.337ha, sendo 70% da área de UCs federais e 48% da área de UCs 
estaduais (Tabelas 1 O e 11 ). 

Existe uma falta de estatísticas regionais para as UCs municipais, CUJO número tem 

1 Esm =tisuc:i incluí. além das pnnc11Jais Unidades ce Consctvaçác .• o\re:l. Esoe1:ial de Interesse Turístico. Área de Preservação 
Permanente, Área sob Protcc;:l.o Especial. Arca Tombada. E.stacão E.'q)Crunc:uaL .Esiac;âo Florestal. Floresta EsWJuaL Hona Florestal. 
Parque Florestal. Parque Histórico. Parque Namral. Pareue Rodov1âno. P:uque Biol6g1co. Parque Ecológi~. ?'11'que EcoJ6gíco 
P:irtic:ulnr. Parque Ecológico Mannho. PoSIO de fomenm Florestal. Rcscrn Florcst:li. Reserva Paroc:u!ar, Arca de Propriedade: Parncuíar 
da Cl!PLAC. R.cstnia Eeológl<::l e Reserva Estadual. 
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aumentado nos últimos anos. São grandes as dificuláade para plcragem de inúmeras áreas de 

conservação, príncmaímenre, devido: (i) aos Instrumentos Legais de Cnaçác (ILCs) não possuírem 

coorcenadas: (ii) às coordenadas estarem descritas com erros: (iii} as !LC:s não possuírem ponto 

ae amarração do perímetro; e (iv) falta de acesso às bases cartonars. Alem desses fatores na urna 

enorme dificuldade em se obter os ILCs da maioria destas áreas {Fernandes. 1997). 

TABELA r: Categorias das Unidades de Conservação Federais a :=sraduais. 
Fome: Fernandes, 1997; 1BAMA. 1998: Viana et 21.. in preo .• 

UCs FEDERAIS UCs ESTADUAIS 

Categoria Nº Area (ha) Categoria Nº Ares (ha) 

AP.-.\. .,- 4.ó:20.750 APA 8..;. 2.956..5&7 = 
PARNA 20 1.144.650 ÁTOMB 46 1.731273 

FLONA 17 266.683 PES 91 1.101.235 

REBIO 16 144.765 ESEC 31 67.71) 

RESEC 5 100.&90 A.ESIT l 6ó.733 

PAR.i~Aivl 1 91235 REBIO ~6 5:2.-l-81 
ESEC 17 89.133 FES 13 31.571 

RPPN . ., 84.384 RESEC 5ó 23A87 J- 

RESEXMAR. 1 56.760 REPAR 4 22.000 

AR.IE 13 15.529 REF 26 16.827 

ATOMB 4 l l.óOO RPPN 16 14.775 

PANAM l 11.270 APP 10 l3.060 

ASPE 3 10.278 PAF 22 5.994 

RESEX l !A44 ARIE ..• 5.212 I 

REF 1 1.000 PESMA l 5.000 

A.PP 3 671 PEC 11 :2.884 
ESFLO 2 289 PANA 2 1.657 
ESBfO 2 PEPAR l 350 

ESEX l - ASPE 12 753 

HORTO 3 - RESFLO .5 357 

PAREC 1 - HORTO 5 34-7 
PFF 5 - PAROo.·· l 40 

TOTAL 193 6.651.332 CEPLAC 3 

ESEX ! ·- 
PAHI 
PBIO 
RESES 2 

TOTAL 514 6.120.889 
• O Significadci das Siglas enccmtra-se no inicio oo docurnento (pag. IV). 
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TABELA 86. Unidades de Conservação de acordo com o tipo de uso, por estado. Fonte: Fernandes, 1997; IBAMA, 1998; viana el ai. i11 piep. 

llF nmsro 
----------UCs FEllE(UIS 

INDIRETO 
UCs ESTADUAIS TOTAJ, 

""Xrcãli;;,rx1 

sr ~4.4272,67 
l'lt 1.298.881 16,15 
PI 1.592.550 19,80 
MG 1!5<1.954 10,63 
DA 7 .500 0,09 
as 321.•MS •1,00 
AL 1124.163 5,27 
IU IM.573 2,05 
se n.oos 0,16 
l1S 
CE 

I'~ 
HN 
l'll 
SH 

2.831 O,tM 
·15.062 0,56 
2.700 O,Ol 

º·ºº 20.361 0,25 

º·ºº 

11 
8 

Arca (ha) %1 

71 º·ºº 
30!1.24•1 6,35 

º·ºº 
•153.683 9,60 
412.9,JJ 10,00 
109.748 2,32 
12.883 0,27 

158.<132 3,35 

68.231 1,44 
32.192 0,68 
15.212 0,32 
13.69-t 0,29 
37.415 0,79 
I0.)1,1 0,22 
3.755 e.os 

nmETO INlllHETO 

Nº -Área (lrn) %1 Nº Área (hn)~ Nº Área (hn) %1 N" -A"rca(il~i)-iv.;r- W 
2 1.748.1'.M 21,73 38 2.1011.451 4'1.52 109 1.962.551 2•1,39 ,19 2.ICH.522 -~ri_s11fT 
7 682.876 8,•19 30 531.168 11,2•1 3•1 1.981.757 2•1,63 38 8]1.•112 17,59 •li 

º·ºº 0,00 1.592.550 19,80 l 
27 116 º·ºº ,1 J 18.6(),J 2,51 53 855.070 I0,63 13 
17 •19).80•1 6,1•1 22 18.855 0,'10 19 501.304 6,23 2) 
9 º·ºº 71:1.508 1,66 28 321.11•15 4,00 ,1 
7 19.700 0,2•1 4 892 0,02 8 443.863 5,52 7 
17 90.817 J,13 13 19.233 0,<11 22 255.390 3,17 20 
Ili 5.0119 0,06 10 121A3!> 2,57 19 18.097 0,22 27 
5 18.09,j 0,22 12 33.879 0,72 20 20.925 0,26 15 
S O 0,00 1 55 0,00 ,1 45.062 0,56 •I 

s 21.974 o,30 13 s.232 o, 11 40 26.67•1 o,n 1-1 
J O 0,00 2 O 0,00 <I O U,00 2 
6 0,00 2.n9 U,06 5 20.361 0,25 2 

3 º·ºº º·ºº O º·ºº O 

DIRETO INOIRETO 

o 
572.287 
491 79B 
188.256 
13.775 

177.665 

189 670 
66.071 
15.2(17 
21.926 
37.'115 
J3.J 5) 

3.755 
•l.727.fü TOTAL 4.962.<155 61,68 

9 
1 
4 
J 
7 
17 
3 
3 
1 

2 

70 l.688.877 35,7~ 

' rorcenl agem da área, c!n rclnção à Arca Colnl do respectivo ílpo de uso 
1111 ~ nau dctcnnluadu. 

123 3.082.59,á 38,32 l.j9 3.038.295 6~127 365 8.0.jS.049 I00,00 2 J 9 

º·ºº 
11,11 
10,tltl 

l,98 

0,29 
3,76 
,1,01 
1,10 
o.:n 
0,'16 
0,79 

0,18 
0,08 

1 ºº·ºº 

o 
80 
36 
37 
15 
39 
29 
25 
9 

·15 
7 

l l 
] 

-Hís 

6 Uuhhulcs de Conservação cuju dcllmitnção almmge mais de um estado, tlveram suas áreas couslderudns cm apenas um estado (vinde regra, o estudo com maior {u eu), 
tuna vez 'lue II subdivisão das áreas por estado não está dispoulvel. Árens de sobrepnsição de Unidades de Conservação não foram excluídas, devido a falta destu 
informação. ~ 
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TABELA 96: Unidades de Conservação {UCs) da Mata Atlântica. cor Unidade da Federação (UF). 
Fonte: Fernandes, 1997: IBAMA. 1998: Viana et ai .. in oreo .. 

UF UC:; FEDERAIS UCs ESTADUAIS TCTAL3 ÁREA Dl\-L.\. ~ 
Area (ha) %' Nº Nª s: Area (ha) %' -~º :,,iº S' Area (ha) o/o' Sº Mapeada 

SP 214.498 l,6S l 3 l 3.S52.5i5 30.10 [ t"':' 36 ..\..ú67.073 3 l.3~ l60 [9 . .595.399 .. , 
PR i.599.!15 12,51 15 ~ l.214.044 9.51 64 24 :.S13.ló9 21.03 79 19.315.664 
Pl l.592..550 12,47 l o o.oo l.59~ . .550 1: .. 47 1 ná 
MG l.308.637 10,25 36 2 l 13.720 0.93 57 .,., 1A27.357 l l,13 a~ 27.539,709 ,.J 

BA 480.443 3.76 IS l 511.659 ~.01 .q 13 993.101 7,78 59 nd 
RS 431.193 3,33 13 o 78.508 O,ói 23 9 509.701 3.99 41 8.758.533 
AL 437.046 3.42 10 2 20.592' 0.16 12 & 457.638 3 . .58 .,.., nd 
RJ 3:23.005 2,53 24 4 110.050 0,36 35 19 433.055 3,39 59 4.408.11 l 
se &l.239 0,64 27 16 126.528 0.99 29 l 207.767 1,63 56 9.57L647 
ES 35.023 0.27 8 2 51.973 OAl ~-, 14 86.996 0,68 40 4.611.522 ..l- 

: :·~: ·· .. ~ ' . ,,.,~ .. ~ CE 60.274 0,47 8 l 55 O.DO 5 ~ 60.329 0,47 -.,.3 nd 
PE 16.394 0,13 6 l 32206 0.25 53 4 48.600 Q..}8 59 nd 

•I .°';,•,._•' 
R.i'l 37.415 0,29 3 1 o 0,00 6 6 37.415 0.29 9 nd 
PB 30.735 0.24 8 o 2.979 0,02 .5 I 33.il.1 0.26 13 nd 
SE 3.755 0,03 3 o o.oo 3.755 0.03 3 nd 
TOTAL 6.651.332 5:Z.08 193 35 6.120.ss9 47 .n 514 161 12.i72...Ul 100.00 707 

· Portcncigcm aa area, em ~lação a= 101.ll ac Uw. 
: Número de UCs cujas areas não estavam disponiveJS e, portllnto, não foram compiladas. 
1 Soma das UC; federais e estaduais, 
' DMA 2 Domínio da Mala Atlãnnc:i.. 
nd = não disponível 

•·1 
TABELA 10,;: Unidades ~e Conservação (UCs) da Mata Atlântica, por Unidade da Fsderação (UF), 

exceto as Areas de Proteção Ambiental (APAs). Fome: Femances. 1997; IBAMA, 1998: Viana 
et at., m prea •• 

UF UCs FEDERAIS UCs ESTADUAIS TOTAL3 ÁREA DMA~ 
Area (ha) ~/o' Nº Nº s- Area (ha) %1 Nº Nº s· Area (ha) %[ Nº Mapeada 

SP 11.666 Q_T? 12 l 2.126.439 40,93 126 ~9 2.138.10:5 41,16 138 19 . .:595.899 
PR 304.566 5,86 10 1 622.084 1L9í 61 ?~ 926.650 17,34 71 19.315.6ó4 ~ 
MG 654.320 1:!..60 31 l 113.604- ?_?8 53 20 -7í2.924 14,88 84 27.539.709 
BA 480.443 925 18 1 21.&94 0,42 -,~ 12 502.337 9,67. -1-1 nd ~ 

){::::::i:·., ''." R1 215.816 4,15 21 4 24208 0,47 24 14 . 240.024 4,62 45 4.d08.l l l 
t 

'.,, ,, ' ·,.• ,. 

' se 78.139 1.51 26 16 126.528 2,44 29 [. 204.767 3,94 55 9.571.647 ~:_;.:\~r\·~ ·._.~.:~ RS 113.193 2.18 12 o 78.508 1.51 28 9 191.701 3,69 40 8.758.533 
ES 35.023 0,67 8 2 33.&79 0,65 2S 12 68.902 1,33 ;;~ 4.611.522 
CE 53.474 1,03 6 o 55 0,00 4 3 53.529 1,03 10 nd 
RN 37.415 O,i2 3 l . 0,00 4 4 37.415 0,72 7 nd 
PE 13.694 026 5 1 8 .,--, 0,16 40 l 21.926 0,42 45 nd ~- 
?B 16.095 O.Jl 7 o 2.979 0,06 5 l 19.074 0,37 12 nd 
AL 12..883 025 8 2 892 0,02 8 6 13.í75 0.::!7 16 nd 
SE 3.755 0,07 3 o º·ºº 3.755 0,07 3 ná 
TOTAL 2.030..582 39,09 170 30 3.164.302 60.91 430 30 5.194.884 100,00 600 

· Porccnmgcm ua area, cm reiacao a area to~ ce UCs. 
: Número de UCs CJJas arcas não estavmn disponíveis e. portanto. não foram eompiíadas.. 
' Soma das UCs federais e estaduais, 
' DMA •• D<nninio da Mam Atlãnnc:n. 
nd "' mlo disponível 

:!8 
' 
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TABELA 116: Totais de área e quantidade das UCs federais e estaduais. considerando e não 
considerando as áreas ae prcteção ambiental {APAs}. Fonte: Fernandes. 19s1; IBAMA. 
1 S98: Viana et al., in prep •. 

UCs UCs ESTADUAJS TOTAI} UCs FEDERAIS 
Arca (ha) %[ Nº N" s· Area (ha) o/,.1 Nº ;-.r• s: Area (ha) %' Nº 

C: APA 6.65 l..332 5'.!.08 193 35 ó. l20.889 47,91 514 ló! 12.7i2.221 100 707 
SI APA 2.030.581 38,32 170 30 3.164 . .302 60,:5 430 30 5.!9d.884 100 600 
Diferença -t.620.750 . 23 5 ! . .956.587 - 84 131 í.577.337 - 107 

' Porcentagem aa area, em relação a area to131 de UCs. 
: Número de UCs cujas â=s não estavam dÍS!JOniveis e. ponanm. não furam compiladas. 
' Soma das UCs federais e estaduais, 

A distribuicâo das Unidades de Conservacão na Mata Atlãntica não garanre . . ' 
representatividade semelhame dos diferentes ecossistemas naturais e suas variações geográficas. 

Como conseqüência, muitos ecossistemas estão sub-representados, como por exemplo as 

florestas serni-deciduais, sendo portanto necessária a criação de novas UCs nesses ecossistemas 

sub-representados. 

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

se incêndios florestais, caça e pesca ilegal, extrativismo vegetal e invasões. Além disso, o 

potencíal econômico, especialmente o ecoturisma, ê de maneira geral subdesanvolvido. São 

necessánas ações para o forra!ecimento e dinamização das estruturas de gestão das UCs. 

6.1.1.1 - Justificativas 
As Unidades de Conservação 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 ecolôgico da Mata Atlântica. 

6.1.1.2- Temas para ações prioritárias 

(i) Criação 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 ás "áreas núcleo" 

ao reder das quais outras atividades de proteção devem ser implementadas. Nesse sentido, as 

UCs devem extravasar, para o entorno. seus beneficies para a conservação da biodiversidade. 

atuando como indutora de ações que contemplem o aumento de conectividade e porosidade da 

paisacern. 

Desenvolver e anoiar estudos para a identificação de regiões e áreas prioritárias para o 

estabelecimento de novas UCs. levanoo em conta a representatividade. o grau de 
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ameaça, áreas de endemismo e de maior concentração de biodiversidade e 

oporturudaces seco-económicas e institucionais. 

Anotar ações para imotementaçác àe novas UCs, princicaírnente as de uso indirsto e 
cue contennarn ecossistemas menos ;:irccegidcs e iccalizacas em regiões mais 

ameaçadas pe!o processo de desrnatarnento, cama é o case do Nordeste. 

(ii) Plano de manejo7 
A implementação de uma Unidade de Conservação deve-se operar seguindo diretrizes 

definidas no seu plano de manejo. êntretanto, a maior pane das Unidades de Conservação não 

possue um plano de manejo. 

21abarar planos de manejo para UCs, indicando as ações de curto, méqJo e longo 

prazos, considerando prováveis adaptações futuras em decorrência de mudanças 

sócio-econômicas e ambientais nas áreas de entorno. 
Desenvolver e implementar processos, efetivamente partícioativos de diferentes atores 

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

:.,~ ~.:. ,• . 

·.-:, 

(iii) Esrrutura 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 iniciativa privada. Superadas 

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. 

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 iniciativa privada, 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, iniciativa privada, governos 

estaduais e municipais, etc. 

(iv) Susrentabilidade econômica das UCs 
O gerenciamento das Unidades de Conservação tem siao limitado pela escassez de 

recursos financeiros. Isto implíca 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 àe Conservação, sendo canalizados para os governos 

federal ou estadual. Tem-se verrãcaco. contudo, "a viabilidade de geração de recursos 
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substanciais nas UCs~. tal como demonstrou a exneriéncía de implementação de estuco realizaco 

sobre o aumento de arrecadação em cinco UCs, incentivada pelo PNMA. 

Oencro oeste contexto, o ecotunsmo representa uma ativicade com s1gnificarívc :::ctencta1 

para geração de recerra para as UCs. porém, se mal implementado pode resurtar na degradação 

sacio-ambiental cas UCs. A certificação de produtos onundcs ée sistema de manejo de quaiidade 

sócio-ambiental também representa um importante instrumento de viabíüzaçac econômica das 

UCs. 

Elaborar planos de negócios, identificando potenc:ais e quantiftcanco os investimentos 

necessànos para a sustentabilidade econômica das UCs. 

lmpíememar projetos de ecoturisrno em áreas de UCs. 
' Apoiar a implementação de certificação sccio-ambienral oe produtos oriundos em UCs 

de áreas oriontánas. 

E!aborar e executar projetos que aumentem a arrecadação das UCs e que permitam 

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

governos locais, iniciativa privada e ONG's. 

(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 conmbuido para o ernooorecirnento da 

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

Jmptantar projetos participativos de iiscaiização integrados com as comunidades do 

entorno, como por exemplo a formação e tremamento de bnçacas ambientais e 

programas de educação ambiental. 

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

veículos. equipamentos e comratação e capacitação· de pessoal. 

Desenvolver sistemas de fiscalização inovadores. 

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

implementação e gestão eficiente das UCs. 

lmplemenrar parcenas entre UCs e associações de moradores. ONG's, agências 

governamentais. universidades e escolas para promoção de processos participativos 

ae gestão da uruoace. estabelecendo comoetências. oficinas de capacitaçáo e 

conselhos gestores. 

Implementar programas de educação arnoientat no entorno de UCs. com foco nos 

; Ou "plano diretor" ou "plano de ação" ou "piano de gestão ambiental", etc. 
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processos de co-çestão, formação de conselhos consultivos, fóruns de participação, 

entre outros. 

Implementar programas de envoívrmento de moradores cas UCs e seu entorno em 

processos parncicanvcs de çestác das mesmas. mcíumco a reçutanzaçào "undiana e 

reçuramentacáo ce L!SO das recursos naturais. 

(vii) Regularização fundiária 
Um dos sérios conflitos que comprometem o pleno cumprimento dos objetives das UCs, 

contribuir.do consequentememe com o processo de emocorecmento ecológico nessas áreas é o 
da falta de regularização funciána de algumas das Umcades. Os processos legais existentes são 
morosos e de alto custo para os governos. 

" Implementar a regulanzação fundiária de cerras inseridas em UCs, por meio de 

negociação direta com os proprietários, feita em parceria com ONG's. 
Desenvolver novas formas de regularização fundiária como permutas, doações, etc. 

Estabelece, junto aos órgãos ambientais oficais. mecanismos de trocas de terras, incluir 
a reçutarízaçáo fundiána de UCs entre as medidas cornpensatórias de grandes 

empreendimentos. 

(viii) Gerenciamento cesteiro e águas inreriores 
O gerenciamento de ecossistemas costeiros e águas interiores reoresenta um componente 

importante da gestão apropriada das Unidades de Conservação. 

Apoiar a implantação de projetos de gerenciamento costeiro e manejo de águas 

interiores. 

(ix) Certificação sócio-ambiental em Unidades de Conservação 
Dentro de uma tendência mundial de certificação de produtos originários d~ boas práticas 

de manejo, deverá ser estimulada o uso desse instrumento com o objetivo de criar estímulos 

econômicos para a conservação ambiental nessas áreas. ·- 

Apoiar a certificação sócio-ambiental em Unidades de Conservação. 

(x) Ecoturismo 
O ecoturismo representa uma atividade com granáe porencíat para estimular a conservação 

ambiental e, ao mesmo tempo, conuibuir para a sustentabilidade econõmica das UCs. 

Apoiar o desenvolvimento de programas de ecotunsrno em áreas prrorttánas de 

Unioades de Conservação. 
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6.112 - ÁRE45 PRIVADAS 

6.1.2.1 - Justificativas 
A maior parte aos remanescentes de ecossistemas naturars da rvlata Atlântica encontra-se 

em propriedades pnvaaas. Esse tato à particularmente marcante em algumas regiões onae 

praticamente inexrstem unidades públicas de conservação. Diame disso, os produtores rurais são 

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

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

Existem vánas iniciativas promrssoras envolvenóo produtores rurais tanto na redução do 

processo de empobrecimento ecológico quamo na promoção do uso apropriado de ecossistemas 

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

seu aprimoramento e disseminação dos resultadas. 

6.1.2.2 - Temas para ações prioritárias 

(i) Unidades privadas de conservação 
Dentro de uma perspectiva de manejo de paisagem, a críação de unidades privacas de 

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

lccais - e aumento da porosidade - através do aumento do fluxo genica entre fragmentos 

florestais. Uma das modalidades de unidades privadas de conservação que merece atenção 

espedal é a Reserva Particular do Pauimônio Natural (RPPN). 

Estimular a criação de unidades privadas de conservação (RPPN) a fim de estabelecer 

estratégias de conservação a nível local ou regional, especialmente no. entomo de 

UCs e em ecossistemas pouco representados nas UCs existentes. 

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. 
' 

(ii) Reservas /ega;s e áreas de preservação permanente 
As áreas de reserva legal (20% das propriedades) e áreas de preservação permanente 

podem desempenhar um papel chave para atenuar a 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 aa conectividade e 

porosidade das paisagens. Entretanto, na maior parte das propnedaaes agropec:.iánas, as áreas 

de reserva legal e áreas de preservação permanente inexistem ou são oeuoacas por ecossistemas 

degradados pela ação antrópica. São necessarras iniciativas que resultem na irnmantaçào e 

manejo apropnado de reservas iegais e áreas de preservação permanente. 
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Apoiar grupos de oroorietários que se prcponnam a estacelecer areas de reserva lega! 

e áreas de oreservaçáo permanente em crcpnecacss aclacenras. pnnc:patmeme nas 
áreas ce entorno cas unidades púciicas oe conservação. terras de ocouiaçôes 

tradicionais, ecossistemas pouco representados em UCs e em bacias rncrcçráficas 

prioritárias para o abastecimento público de agua. 

Apoiar iniciativas promissoras de implantação e maneio de áreas de reserva legal e 

áreas de preservação permanente. 

Divulgar as exigênc:as legais quanto à presença e averbação da reserva feGal e da 

manutenção das áreas de preservação permanente. 

Estabelecer mecanismos para demarcação Junto com o proprietário das áreas de 

reserva legal. ou áreas destinadas à recuperação para a formação da mesma. 

Estabelecer convênios com hortos florestais e viveiros de mudas para a r~uperação 
das áreas de reserva legal e APPs. 

(iii) Manejo apropriado de agroecossistemas 
A conservação de ecossistemas naturais está diretamente relacionada com o sistema de 

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

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

para o empobrecimento ecológico dos ecossistemas naturais. Sistemas agrotlores.ais podem 

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

efeito de oorca em fragmentos de ecossistemas naturais. 

Estimular propnetários ou grupos de proprietários que se proponham a estabelecer 

sistemas agroflorestais em propriedades adjacentes, especialmente nas áreas cie 
entorno das unidades públicas de conservação, terras de populações ti:adic:onais, 

ecossistemas pouco representados em UCs e em bacias hidrograficas prioritárias 

para o abastecimento público de água. 

Desenvolver tecnologias de manejo de sistemas agroflorestais de elevada diversidade . 
de espécies. 

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

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

da cacacicace produtiva dos ecossistemas naturais e pressão sobre as ecossistemas de outras 

regiões. lnc!uem-se ai madeira para lenha e serraria, palmito, produtos medicinais, plantas 

amamentais. etc. 

Apoiar oroonetános ou grupos de propnetários que se proponham a estabelecer 

sistemas ce manejo florestal em propriedades adjacentes, especialmente nas áreas 
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de entorno das unidades publicas de conservação, terras de populações tradicicnais, 

ecossistemas pouco representados em UCs e em bacias hidrográficas prioritárias 

para o abastecimento público de água. 

Apoiar o desenvolvimento de tecnologias ce sistemas de manejo florestal voltados para 

o uso múltiplo dos ecossistemas naturais, incluindo produtos madeireiros e não 

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

(v) Reposição florestal 
As baixas taxas de reflorestamento em relação ao consumo de madeira atuam como um 

dos fatores de empobrecimento da Mata Atlântica. Isso tem levado à uma crescente pressão sobre 

os ecossistemas naturais da Mata Atlântica e de outras regiões. 

Existem vimas associações de reposição florestal, principalmente nos estados de São Paulo 
' e Paraná. Essas associações apresentam maior eficiência do que programas convencionais de 

reposição florestal. 

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 bac:as hidrográficas prtoritánas para o 

abastecimento público de água. 

Apoiar a criação e a fortalecimento de associações de consumidores de madeira 

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

consumo. 

(vi) Certificação sócio-ambiental em áreas otivedes 
Dentro de uma tendência mundial de certificação de produtos originários de boas práticas 

de manejo, deverá ser estimulada o uso desse instrumento com o objetivo de criar estimulas 

econômicos para a conservação ambiental nessas áreas. Tál prática estimularia a melhorra 

ambiental dos sistemas de produção e, ao mesma tempo, criana um estímulo para o sucesso 

econômico e criação de novos empregos. 

Apoiar a certificação sócio-ambiental em áreas privadas. 

(vii) Ecoturismo 
O ecorunsmo representa uma atividade com grande potencral para estimular a conservação 

ambiental e, ao mesmo tempo, ccntnbuir para a melhona o sucesso econórruco dos proprietários. 

Apoiar o desenvolvimento de programas de ecotunsmo em áreas privadas. 
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6.1.3-ÁRE:45 DEGRADADAS 

6.1.3.1 - Justificativas 
O processo de ocupação da Mata Atlântica resultou na conversão inapropriada e a 

formação de mais de 20 milhões de hectares de áreas degradadas (Ab'Sáber et al., 1990). Esse 

processo é resultado de sistemas de produção açrcpecuáría, floresral, industríaí, hinrelétrica e 

mineral que excederam a capacrcade de suporte dos ecossistemas naturais. A degradação dos 

ecossistemas naturais implica na perda de suas funções socio-amcientae e econômicas. As áreas 

degradadas são especialmente críticas para a conservação de bacias hidrogrâficas importantes 

para o abastecimento de água a núcleos urbanos. 

6.1.3.2- Temas para ações prioritárias 

(i) Refforesramento de áreas degradadas de ecossistemes florestais em bacias 
hidrográficas imporrantes visando o alJastecimento de água a núcleos urbanos. 

Apoiar a recuperação de ecossistemas florestais, especialmente em bacias 

hidroçráfícas prioritárias para o abastecimento público de água e em áreas com maior 

propensão à erosão. 

Desenvolver tecnologias para a recaperaçâo de ecossistemas florestais de baixo custo 

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

carbono, etc.). 

(ii) Recuperação embients! de ecossistemas aquáticos degradados. 

Apoiar a recuperação ambiental de ecossistemas aquáticos degradados, tanto costeiros 

como interioranos. 

Desenvolver tecnologias para a recuperação de ecossistemas aquáticos ceçracados de 

baixo custo e elevada qualidade de serviços ambientais. 

(iii) Recuperação do potencia( produtivo de ecossistemas degradados em áreas de 
grande importância sócio-ambiemal. 

Apoiar a recuperação de ecossistemas degradados. nas areas de entorno das umaades 

públicas ae conservação, terras de pooulaçôes tradicionais. ecossistemas pouco 

representados em UCs. 

Desenvolver tecnoicqias para a recuoeraçáo ae ecossistemas deçradadcs de baixo 

custo e elevada qualidade de serviços arnoiantais (procuçào de agua. astccaçern de 

carbono. etc.). 
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(iv) Diagnóstico regiona! de áreas degradadas. 

Apoiar estudos para mapeamento e diagnôstlco de áreas degradadas em regiões 
prioritárias. 

(v) Implementação de viveiros de espécies nativas. 

Apoiar a implantação e/ou melhoria de viveiros de espécies nativas, em áreas 
prioritárias. 

' 
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6.1.4 -ÁREAS DE LOCALIZAÇÃO DE POPULAÇÕES IRADICIONAIS 

6.1.4.1 - Justificativas 
As populações tradic:onais oe caiçaras, quitombolas. extrativistas, pequenos propríetáncs e 

ínaios possuem extrema diversidade cultural, cuia conservação é parte das meras da Agenda 21. 

Além disso, essas pooulações freqüentemente hacítarn áreas pouco degradadas, o que as tomam 

arares chaves na conservação de ecossistemas naturais oa Mata Atlântica. Geralmente essas 

populações possuem vasto conhecimento etnoecológtco, que pode ser de grande valia para o 

desenvolvimento de estratégias de proteção e uso sustentável de ecossistemas naturais. Esse rico 

conhecimento encontra-se em processo de acelerada erosão cultural. 

Apesar da sua importância, essas populações freqüentemente se encontram sàbmetidas a 

níveis alarmantes de miséria e degradação humana. São necessánas ações urgentes voltadas 

para o apoio à sobrevivência e desenvolvimento sustentável dessas pcoutaçôes. 

6.1.4.2 - Temas para ações prioritárias 

(i) Apoio à criação de novas terras de populações rradicionais3 
Apesar dos seus direitos constitucionais e importância socío-ambienral para o 

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

suas terras legalizadas. 

Desenvolver estudos visanao a localização e caracterízaçáo das poouíações 

tradicionais. 

Desenvolver estudos visando a identificação e dimensionamento de novas terras de 

populações traáicionais a serem legalizadas. 

Apoiar iniciativas à cnaçáo de novas terras ce populações tradicionais. 

(ii) Apoio à regularização fundiária 
A maior parte das terras de populações tradiclonais já legalizadas apresentam problemas 

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

Apoiar iniciativas que auxiliem a reguianzação fundiária de terras de populações 

traclcionars, por meio áe negociação direta cem as populações. fetta em parcena com 

ONG's. 

(iii) Plano de manejo 

8 Reservas indígenas. reservas extranvistas, reservas quilombolas, etc, Dentro da aruai ciassrficaçãc adorada 
no Brasil. reservas extrativistas fazem parte das "Unidades de Conservação". 
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A implementação de terras de populações tradicionais deve-se operar seguindo diretrizes 

definidas no seu plano de manejo. 

Apoiar a elaboração ae planos de maneio para terras de oocuíações tracicionars, 

indicando as ações de curto, médio e longo prazo, considerando prováveis 

acaptações futuras em decorrência de mudanças sócro-económicaa e ambientais. 

Desenvolver e implementar processos, efetivamente participativos, de criação, 

estaoelecimento, planejamento e maneio em áreas de pooulações tradicionais. 

(iv) Sustentabiiidade econômica 
A mator parte das populações traàicíonars encontra-se submetida a um processo de 

desvalonzação das relações de troca com a sociedade envolveme e cqnsecüente 

empobrecimento sócio-econômico e cultural. Existe um sub-aproveitamento dos recurses naturais 

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

O ecoturismo representa uma atividade com significativo potencial para geração de receita 

para as populações tradicionais, porém, se mal implementado pode resultar na degradação sócio 

ambíental destas áreas. A certificação de produtos onundos de sistema de manejo de qualidade 

sócio-ambienta! também representa um importante instrumento de viabilização econôrnrca para 

estas populações. 

tcentífícar alternativas econômicas em terras de populações tradicionais a partir de 

mapeamentos participativos dos recursos naturais. 

Elaborar planos de negócios, identificando e quantificando os investimentos necessários 

e os retornos esperados. 
Implementar projetos de ecoturismo e manejo de recursos naturais em áreas de 

populações tradicionais. 

Apoiar a implementação de certificação sócio-ambiental de produtos oriundos de áreas 

prioritárias de populações tradicionais. 

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

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

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

sustentabiiidade econômica para essas populações. 

Desenvolver ações óe documentação das culturas tradícionats. 

Disseminar e facilitar o acesso dessas informações para àiferentes populações. 

Desenvoiver programas de valonzação social das culturas tradicionais. 

Desenvolver e írnolernentar mecamsmos que assegurem a remuneração aproonada 

para o uso dos conhecimentos tradicionais e bioaiversidade de áreas de populações 
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tradicionais, cnancc salvaguardas conrra a broorrataria. 

(vi) Gerenct amento costeiro e águas intenores 
O gerenciamento ce ecossrsternas costeiros e aguas mrencres representa um componente 

importanre da gestão acrconada das terras ae poouiaçóes tradicionais. 

Apoiar a imolantaçáo de projetes de gerenciamento costeiro e manejo de águas 

interiores. 

(vii) Certiiicsçêo sócio-ambienral em áreas de oopuleções tradicionais 
Dentro de uma tendência mundial de certificação de produtos originários de boas praticas 

ae manejo, deverá ser estimulada o uso desse instrumento com o oojetívo de cnar esnrnuios 

econômicos para a conservação ambiental nessas áreas. Tal pratica estimularia a melhoria 

ambiental dos sistemas de produção e, ao mesmo tempo, criaria um estimulo para o sucesso 

eccnórmco, melhorando a qualidade de vida dessas populações. 

Apoiar a certificação sócio-ambiental em areas de populações tradicionais. 

(viii) Ecoturismo 
O ecoturísmo representa uma atividade com grande potencial para estimular a conservação 

ambiental e, ao mesmo tempo, contribuir para a melhoria da qualidade de vica da pooutaçáo. 

Apoiar o desenvolv,memo de programas de ecoturismo em áreas prioritárias de 

populações tradic:onais. 
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6.1.5 -ASSENTAMENTOS RURAIS 

6.1.5.1 - Justificativas 
Nos últimos anos rscrucesceu-se no Brasil a luta cera posse ca terra. Nos aominics da Mata 

Atlântica tem aconrecco com frequência casos ae assentamentos de reforma agrária em áreas 

com importantes fragmentos florestais. 2m alguns casos, essa ocupação cem provocaco 

conseqüências amctentars negaavas a região 

Existem algumas micíanvas promissoras para mcorporaçác da conservação e recuperação 

floresta! em assentamentos ae reforma agràna (Secretaria da Justiça e de Defesa da Cidadania, 

1998). Faz-se necessária que essas mioanvas sejam ampliadas e outras sejam erradas e 

incorporadas aos programas ae reforma agrária na região. O sucesso dessas imc:àbvas pode 

reverter a tendênc:a oe eliminação de florestas rratívas existente no arual modelo de Reforma 

Açrána brasileiro. Deve apoiar um medeio de Assentamento Rural que contemple a conservação 

de ecossistemas naturais e o reflorestamento visando o aumento da cobertura florestal aos 

domínios da Mata Atlântica. 

6.1.5.2 - Temas para ações prioritárias 

(i) Manejo eorooneao de agroecossistemas em assenramenros 
A conservação de ecossistemas naturais está diretamente reiacíonada com o sistema de 

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

agropecuária aue envolvem o uso do fogo e elevados niveis de agroquimicos tóxicos contribuem 

para o empobrecimento ecológico dos ecossistemas naturais. Sistemas aqroflorestais podem 

contribuir para o aumento da conectividade e corosidade cas paisagens e, além disso.' diminuir o 

efeito de borda em fragmentos de ecossistemas naturais. 

Reflorestamentos em áreas de reserva legal ou de preservação permanente ou pelo planno 

de bosques de nativas em cada lote. Quando implantados esses assentamentos estarão 

aumentando a porosidade da paisagem e eventualmente servindo como tramp~lins ecológicos 

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

Viabilizar a cnaçãc eiou transformação de assentamentos rurais em assentamentos 

verdes, com a incorporação de sistemas agro-silvo-pastoris. 
Vianiilzar o desenvoivimentc de tecnotoqras de manejo ae sistemas agrorlorestais de 

etevaca diversiaade ae espécies adequaoas à realidade sócio ambiental aos 

as sentarnentos. 

(ii) ,i/Íãne10 das áreas c;e reserva :egaí e rec:1peração de matas cuisres em essentementos 
As areas ce reserva legal de assentamentos devem ser tratadas de maneira díferenciada, 

Como estão ligadas a toca a comunidade assentada, elas estão sujeitas à chamada ·tragédia do 



bem comum", onde o cue pertence a teces não tem aono :, assim, as colheitas ce crccutos 

rnadeireircs. náo rnaceirerros e caça são te!;:as sem e manejo acecuadc. Isso tem levacc à perca 
ce oiociversidade e cirrumncác ca caoacicace procutiva ccs eccsstsrernas naturais. i=az-se 

necessária a cnaçác ce rnecarusmos inovadores ca qestáo cessas arsas para conter ,ai 

oestruiçác. 

São freeüentes os casos ce assentamentos com orcbiernas de conservação de rnananc.ars. 

São necessárias ações voltadas para a recuperação cas matas ciiiares e controle ca erosão dos 

solas. 

Aoorar a imolementação de sistemas de manejo florestal e açrofíorestal em áreas oe 

reserva legal, matas ciliares e encostas. voltados para o uso múltiplo ca floresta, 

incluindo produtos madeireiros e não madeireiros e serviços ambientais (~odução de 

água, estocaçern de carncno, etc.). 

(iii) Certificação sécro-ambiental em assentamentos de reforma agrána 
Dentro de uma tendência mundial de certificação de produtos orrçínártos de boas práticas 

de manejo. deverá ser estímulaaa o uso cesse instrumento com o objetivo ce criar estímulos 

económicos para a conservação ambiemal nessas áreas. Tal prática estimularia a melhoria 

ambiental aos sistemas de procuçáo e, ao mesmo temoo, criaria um estimulo para o sucesso 

econômico ao assentaoo e consequentemente a criação de novos empregos. 

Apoiar a cernücaçào socro-arnbientat em assentamentos de reforma agrária . 

. 
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6.2 - Subprogramas Estruturais 

6.2.1 - CONTROLE E MONITORAMENTO 

6 .2. 1.1 - Justificativas 
A baixa eficiências dos sistemas ae controle e monitoramento representa um estímulo aos 

processos ilegais ae uso e destruição dos ecossistemas. Não se trata de errar um grande anarato 

de fiscalização mas, ao contrário. uma melhora na eficiência dos já existentes. Deve ser aooíaca 

uma melhorta tecnotóçica do sistema de fiscaiizaçáo dos govemos federal e estaduars e. ao 

mesmo temoc, o envolvimento dos municípios no sistema de controle e monitoramem~ 

As OEMAS (Orgãos Estaduais de Meio Arnorente) ae 13 estacos da Mata Atlánnca e órgãos 

do MMA quando consultados sobre ações prioritárias para o meio ambiente, apresentaram como 

os itens mais importantes o monitoramento e o controle (MMA et, ai., 1997). Segundo cacos ca 

Aorernavi de Santa Catartna (Wigold 8. Sclaffer, comunicação pessoal}, verifica-se no meio rural 

uma forte tendência oe ousca por informações que levem a um supnmenco sustentado de recurses 

naturais. Em outras palavras há um aumenta na conscentízaçào do prcoríetaríc rural que auer 

andar dentro da lei mas que precisa oe soluções de cama fazê-lo de maneira fâcil e carreta. 

Pesquisa realizada pelo Instituto de Estudas da Religião (ISER) demonstra que os brasileiros 
possuem uma vontade de atuar coma voluntários na área ambiemal. Essa vontaae não tem siao 

suorica exceto por ações localizadas ae alguns órgãos çovernamanrais (Crespo & Leitão. 1993). 

A melhona do sistema de controle e monitoramento está claramente relacionada à reaução 

ao processo de desmatamento que ainda ocorre na Mata Atlãntica. 2le tem seu foco na resolução 

de uma das principais necessidades para a conservação da Mata Atlântica como acontado pelas 

OEMAS (MMA et al., 1997). O controle e monitoramento são fundamentais para o alcance dos 

objetivos propostos nesse Componente. Todavia. como os recursos são limirados é necessáno a 

busca de soluções criativas com base em ações que já estão sendo àesenvolvidas por OEMAS e 

Municípios. 

6.2.1.2 - Temas para ações prioritárias 

(i) Licenciamentos ambienrais 
Os atuais procedimentos e normas utíüzadas para o !icenc:amemo ambiental são 

cornorexos e caros. desestimulando a aceção e legalização de práticas ae maneio aoroorrado ae 

ecossistemas naturais. 

:: necessana uma revisão dos instrumentos atualmente urilízaoos na irnoternentaçáo de 

políticas publicas. êstes instrumentes não devem aésesnmutar a ooeaiénc:a as !eis. Para isso. 

devem ser sirntniflcadcs. Ao mesmo tempo. devem ser aciícaocs com maior :1gor. 



oeseurocratcar licenciamentos ce manejo de ecossistemas naturais, corno incentivo ao 
curnerimento da ie1 e aceção de boas oráticas ce maneio e utiiizaçãc sustentada da 
üoresta ae acordo com a escala co ernoreencirnentc 

(ii) Instrumentos e sistemas •::ie conucie ~ monitoramento 
Os atuais instrumentes e sistemas oe controle de monltoramento aoresentarn baixa eficácia, 

resultando em estimulas para a cominuiaaàe ae práticas predatónas e ilega1s na Mata Atlântica. 

Acões 
Aprimorar instrumentos e práticas de controle e monitoramento. 

Treinar técrncos dos órgãos licenc:aàcres. 

Aorimorar as rotinas dos sistemas de monitaramemo. 

Promover o imercàmbio e a disseminação de iniciativas exitosas. 

(iii) Exrensão ambientai 
O atual sistema de extensão rural no Brasil vem passando por sérios problemas e, 

hístoncarnsnta, da pouca ênfase para temas ambientais. Dentre esses. a prevenção e o controle 

àe incêndios florestais merecem especíal atenção. 

Criar, a nível municipal, gruoos voluntários (Mbrigaáas ambientais") de educação e 

controle ambiental e combate a incêndios, cabendo ao poder púbfico o apoio com 

estrutura e recurses para a sua organização. 

Capacitação e instrumentalizaçâo oe equipes regionais. 

._ 



6.2.2 - POLÍTICAS PÚBLICAS 

6.2.2.1 - Justificativas 
O processo de ernpcorecsnento ecoíoqico e cultural a que foi suornettcs a Mata Atlântica e 

resultado de uma séne de fatores dentre os quais destacam-se poilticas públicas que, direta e 

indíreramente. estimulam o cesrnatamento e a extração precataria ae recursos dos ecosststemas 

naturais e desestimulam a recuoeraçào dos mesmos. 

Apesar ao amolo reconhecimento da irncortanca dos instrumentos ae oollticas cúcticas 

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

possibilitem as reformulações necessárias 

Alguns instrumentos inovadores como. por exemplo, o ICMS ecoíóçrcc revelam o enorme 

potenc:al de políttcas públicas apropnadas para a conservação da Mata Atlântica. Ê n'ecsssaric o 

aprimoramento dos instrumentos positivos existentes bem como o desenvolvimento. de noves 

instrumentes capazes de gerar fontes locais de recursos para o desenvolvimento de ações 

conservacionistas. Um bom sxernpío é a vinculação de parte da tarifa de agua à recuperação 
florestal de bacias pncrítánas, 

6.2.2.2 - Temas para ações prioritárias 

(i) Desenvolvimenro de estudos sobre temas estrarégicos 
O processo de formulação de políticas publicas pode ser significativamente acnrnorado •• 

partir da elaboração de estudos aplicados. Dentre os temas cue merecem atenção escec.al 

incluem-se, a utílízaçáo de sistemas aqrofícrestais para a irnolantação oe matas cliiares. c:itérics 

para a regionalização dos períodos de ceteso pesqueiro. etc. 

Oesenvoív,mento ae estudes voltados para o apnmoramento de instrumentos de 
políticas públicas. 

(ii) Estabelecimento e funcionamenro de um Grupo de Esiuoos Estratégico para a 
teiocmuteçêo de políticas públicas para a Mata Atlânrica. ·- 

Existe a necessidade de uma massa critica cacaz de subsidiar a tomada de decisões sobre 

a reformulação de instrumentos de políticas públicas. 

Aooiar o estabe!ecimento de um Grupo de Estudas :=stratégicos para a referéncra ce 

políticas públicas para a Mata Atlântica. como órgão assessor ao CONAMA 

(iv) Desenvolvimento de novos msrrumentos/mecanismos 

Criação de uma rede ptioto ae "PROCON's" ambiental erou fcrtalecimento cas 

Prometerias Públicas de Defesa tio Meio ao Arnciente. 



6.2.3 · EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

6.2.3.1 - Justificativa 

Dois dos elementos chaves desse Cornconente são a educação a a pescutsa. O 

pressuposto é crue o aumento qualitativo e quantitativo no acesso a informações soore a 

conservação e recuceracáo ca Mata Atlãntica reoresenta um fator funcamentaí na promoção de 

rnucanças na atitude dos cidadãos e instittnçóes. 
Um dos ratores ccndic:onantes ao processo de ernooorecrnento ecoióqíco da Mara Atlântica 

é a falta de informações sobre a viabtiic:tade de tecnologias de manejo aproonaco dos 

ecossistemas naturais, mercado para procures oriundos de sistemas de manejo acrconado = 
valoração dos serviços arntnentais dos ecossistemas, especialmente a conservação &s recursos 

hicricos e estocaçem de carbono. São raros os casos de instituições de ensmo cue abordam 

adequadamente as alternativas para o manejo apropnaoc ae ecossistemas naturais aa Mata 

Atlântica. No onrneiro e segunoo graus, freqüentememe as escolas não estucam o meio onde 

estão insendas. Os livros aoorcarn temas genénc::::is e o professorado raramente tem o treinamento 

adequado para sair da sala de aula e usar os ecossistemas ,,12:nnos a escola como objeto de 

ensine. A recante aprovação ca nova Lei de Diremzes e Bases para a :::ducação cria um momento 

muito favorável para a Irnotementacáo ae mudanças curríci . nares em todos os níveis. 

Além dos programas de educação formal, cs programas de educação informai têm um 

grande papel na mucança ae atitude dos c:aadãos e instituições. Dentre esses situam-se 

programas usanco diferentes tipos de mídia, visitaçác oe unidades ae conservação, etc. 
No ensino profíssíonaíizante e nas entícace oe ensino superior, o problema é aínca mais 

grave. As escolas açrotécnícas - que formam profissionais que vão assessorar os produtores 

rurais no processo de tomaaa ae decisões - freqüentemente amca ensinam apenas como 
cesmatar e implantar monoculturas, geralmente com grandes impactos ambientais negatives, No 

ensmo universitáno, o problema se repete, com um agravante: os egressos são formaaores de 

oprnião e freqüentemente pertícípam ativamente da forrnulaçác.de políticas púbíicas. 
' Por outro lado, existe a necessidade de formação de uma nova geração de pesauisaaores 

que entendam á complexa ;,roblemãtica sócio-ambiental e- que oroduzarn pesq0úis2s apiicadas 

com uma real contribuição à conservação dos ecossistemas naturais e ao desenvclvirnento 

sustentável na Mara Atlântica. Nos aomínics da Mata Atlântica encontram-se as melhores 

Uruverstdade e Institutos de Pesquisa do pais. Não é necessáno, portanto. a cnação de novas 
instituições de pesoursa e ensino. Necessita-se apenas de um programa de incentives para que 

essas instituições se adaotem aos novos desafios sócio-arntnantars ca região. 

As oesquisas aooiadas por esse Componente devem seguir a filosofia de "pesquisas 

aínqmas". São pesquisas cinqidas para a resoluçáo de problemas que limitam o sucesso das 

ações irnotementacas em outros suoprograrnas. Não se trata, cortante, de anotar ações isotadas 

:::e mstínnçóes ce oesoursa. Os projetos ce pesquisa deve estar necessanamente vmcuracos a 

projetos envolvendo um ou mais subprogramas apoiados pelo PAMTA/PPG-7. 

_J 
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6.2.3.2 - Temas para ações prioritárias 

(i) Educação emoieots! informal 
::sses projetes têm o cojenvo de errar connec:memos e promover mudanças cara um 

comportamento ernoienraanente mais acrconaco. ::mre os oúoticos alvo aevem estar as 

populações do entorno de áreas focais desse Componente , tomadores de decisões e 

ernpresános. Além desses, segmentos profissionais ligaaos a mídia devem ser pnonzadcs. 

Apoiar a criação de programas ce educação ambiental em áreas de lnfluéncia de áreas 

focais desse programa, visando a capacrtaçáo técnica e cornunitana, 

Criação e implememação de cursos sobre métodos de resolução de conflitos. 

Apoiar a instrumentalização e capacitação de centros de educação informa~ 

(ii) Educação ambiental formal 
Essas iniciativas devem ser realizadas na forma ae cursos ou oficinas com professores de 

uma escola ou região para que os mesmos trabalhem participativamente na reforrmnaçào · ce 

currículo. Devem ser incorporados no processo peoagogos que. apos o curso ou oficina, cessam 

trabalhar na sistematização e acaptação dos currículos às normas e legislações aertinentes. 

Apoiar iniciatívas promissoras de reformulação curncutar aue incorporem o comooneme 

ambiemal. levando em consideração as peculianaades regionais, em todos os nivers 

de ensino, e que possuam elevado cotenciaí multiplicador. 

Promover a instrumemalização e capacitação de centros de educação ambiental formal. 

Apoiar a capacitação de professares e agentes de educação amorentat. 

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

ambiental. Os cursos de nível média nessa área se voltam para a produção açropecuárta, com 
' 

uma quase tocai ausência de atenção para a conservação ambiental ou sustentabilidade aos 

sistemas de produção. Existem algumas experiências pioneiras que precisam cfe incentivo para 
sua multiplicação. 

Apoiar a melhoria de programas de formação ae técnicos de nível médio, com ênfase 

para a conservação ambiental. 
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;'iv) P,ogramas de pés-graduação em biologis da conservação e desenvotvunento 
susteoteve. 

::xrs,e çrance carência no Brasil de pesouisas sm Biologia ca Conservação e 
:Jesenvo!vimemo Sustentaveí. Esses campos da -:1ênc,a buscam resolver, com forte cornoonenre 

aoücaco. a crise amorenral cue vivemos nesse final de século. Experíéncias bem sucedicas com a 

cnaçào ce curses ce pós-graduação nessa temática em outras oaises mostram a eficiência da 

ccrnomaçâo de recurses "semente" com um processo competitivo de busca cesses recursos. 

Serão fornec:acs recursos iniciaís para as universiaaces cue mostrarem caoacidaae e deseje de 

errar curso de oós-çracuaçáo nesses temas. Postenorrnente serão selecionadas cara um apoio 

maior aquelas que mostraram melhores resultados com as recursos iniciais . 

. :lc:Ses 
Apoiar a criação de programas de pós-graduação em biologia da conservação e 

' aesenvolvirnento sustentável. 

(•1) Pesquisas em manejo e conservação de ecossistemes 
:J que restou ca Mata Atlântica difidlmeme pode ser conservado sem práticas àe manejo . 

. ~escu1sas aplicadas em temáticas como proteção ca biodiversidade, conectividade e 
sobrevivência de fragmentos florestais. áreas de endemismos, ecossistemas crtticos e 

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

acueias que prec:sam ser realizadas com a máxima urgência. 

Aoorar projetes de pesquisa aplicada em biotoçia da conservação e desenvolvimento 

sustentável. 

Apoiar projetes de pesquisas em sistemas agroiloresrais. 

Apoiar projetos de pesquisas em recuperação ae áreas degradaaas. 

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

sxrstsm incentivos a pesquisas no tema. Uma exceção é a programa no temâ fomentado pela 

i='AP::SP (Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São ?aula). Cama extste um crescente 

número de leis ambiemars e consequentemente advogados especializados no tema, é necessário 

a cnaçáo de pesquisas aue sirvam de base cientifica para uma maior eficiência aessa mudança de 

paracrçrna juridico. 

Apoiar projetes de pesquisas em políticas publicas e legislação ambiental. 

:·11ij Pesautses em tectiotogie de produtos ae iioreste 
Grance parte do orocesso de cestnnçáo da Mata Attántíca esra ligaoo ao uso cte produtos 

ca flcresta nativa a sua exploração sem sustentaonicace e ao cesperclcto na sua rransformação. 

! . ., 
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A cnaçác ce novas tecnologias coma o uso eficieme dos recursos florestais com reduções na 

orccução as resicucs são irncortanres componemes para recuçác da pressão ce destruição ca 

Mata Atlánnca. tncennvo a programas de tecnotogra ce procures florestais não maceireiros são 

esoeciairnents importantes. 

Acoiar programas de aesenvoivimento de tecnotcgras de produtos flores.ais madeireiros 

e náo-madeireíros. 
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6.2.4 - APOIO INSTITUCIONAL ÁS REDES DA MA TA ATLÂNTICA 

6.2.4. 1 - Justificativas 

O número de ações conservactonistas de grande enverçacura na Mata Atlântica tem 

aumemado como consequência ce uma proflssrcnaiizaçác e imegração de instituições 

govemamema1s e não govemamencais desse Biorna. Ccmo exemples do sucesso dessa 

integração cita-se o movimenco pela aorovaçàc ao orojeto oe lei da Mara Atlântica e a elaboração 

de um PPG-7 para a Mata Atlântica. A inteçraçáo reçíonat, ínter-instttucional e a participação da 

sociedade civil no futuro da Mata Atlánttca precisam ser garam1das e incentivadas. Existe a 

necessidade de rnaror intercárnoio ae experiências entre insrituiçóes governamentais e não 

governamentais. Esse subprograma visa ampliar o aooio dado peta PPG-7 às difere~es reces de 

instituições da região. 

6.2.4.2 - Ternas para ações prioritárias 

(i) lncemívar mecanismos de integração entre mstituições que operam na região 

Apoiar institucionalmente as reces de ONG's da Mata Atlântica (exemplo: Reserva ca 

Biosfera, ABEMA, Rede ae RPPNs , ce :::ducação Ambiental. Consórcio àe Sacias 

Hidrográficas, dentre outras) no desenvolvtrnento oe ações integradas de 

conservação e desenvolvimento sustentável, espec:almente o acompannamento ca 

implementação do PAMTA/PPG-7. 
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6.2.5 -GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

6.2.5.1 - Justificativas 
::xisie urna reconhec:aa fragiiicace nas ativicades ae extensão arnbrenrat no Erasti. Além 

crsso, frequentemente as atlvrcaces extens.ornstas não incorporam a dimensão amtnental, se 

caracterizando cela reprccuçác ae praticas convencionais de produção rural. Por outro lado, as 

ações aesenvolvidas por esse Cornconente aevem propicar um acúrnuío de exoeríénc.as bem 

sucedidas. A gestão efíciente dessas informações e sua disseminação através de programas de 

extensáo arntnentat é fundamental para reverter o processo nístórico de aegractação da Mata 

Atlànnca. 

' 
6.2.5.2 - Ternas para ações prioritárias 

(i) Banco de dados 
::xrste uma carência muito grande ce informações sobre ações de conservação e 

recuperação ambienraL Diferentes instituições aesenvoivem ações semelhantes cue. se 

integradas, poderiam gerar economia de recursos e sinergismcs desejáveis. 

Apnmorar e integrar os bancos de dados que induem a identificação e ploraçern das 

UCs da Mata Atlânuca. incnrinoo aí todas as UCs oúniicas (federais. estaduais. 
municipais) e privaoas. 

Integrar os diversos bancos de dados existentes (lBAMA, ISA, Reserva da Biosfera, 

Conservation lnremational, SOS Mata Atlântica. etc.), através ae 'banco de dados ae 

banco de dados, visando uma democratização no acesso das informações por 

diferentes atores sociars. 

E!aooração de banco de dados sobre as pooulações tradicionais da Mata Atíánnca. 

Desenvolvimento de bancos de dados cartoçraficos regionais. 

(ii) Disseminação 
Existem muitas iniciativas promissoras de recuperação de áreas degradadas. manejo ae 

ecossistemas naturais, sistemas agroflorestars, etc., apoiadas por diferemes ínstltuíções 

govemamenrais. não çovernamenta.s e proprietários privados. Entretamo, o acesso a essas 

informações ainda é lirnrtaco. ta disseminação cessas informações pode contribuir de maneira 

signrficativa para a reversão do atual processo de degraoação da Mata Atlântica. 



Apoiar iniciativas promissoras de disseminação de informações, incluindo bancos de 

cacos temáticos. comoüações de oiblioçraãas temáticas, vídeos. materiais didáticos 

reg1onafü::adc·s. entre outros. 
Apoiar uma campanha nacional para divuigação da existência, importância, lrnotantaçãc 

e operacionalização de RPPN's. 

Apoiar campanha nacional de divulgação de técnicas de manejo apropriado de 

açroecoseisternas e ecossistemas naturais 

. .- ' ,~_ .. ·· .. 
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8 - Glossário 

Porosidade: é uma medica da densidade de urucaces do mosaico em uma paisagem. = oonco 
através ca contagem oo número de unidades presentes dentro de uma unidade de área, 
Quamo maior o número de unidades, maior é a porosicace da paisaqern (Forrnan, 1997). 

Conectividade: é uma medida do nívei de interligação das unicades da paisagem através da 
relação entre os números ae corredores existentes e o número máximo de corredores 
passiveis entre as uníaades de uma paisagem (Forman, 1997). 

Fragmencação: Por "fragmenração" entenae-se a subdivisão de ecossistemas continuas corno 
resultado de ações naturais ou antrópicas capazes de diminuir significativamente o fluxo gênico 
de espécies animais e vegetais (Viana, 1995). 

Populações Tradic:onais: "comunidades tradicionais estão relacionadas com um tioo de 
organização econórmca e socaí com oouca ou nenhuma acumulação de caoitaí, não usanco 
força ae trabalho assatanaco. Nela prooutores mcenendentes estão envolvidos em anvicaces 
econômicas ae pequena escala, como açncuttura e pesca, coleta e artesanato. 
Econormcamerne, portamo, estas comurncadss se baseiam no uso de recurses naturais 
renováveis. Uma característica importante deste modo ce produção mercantil é o 
ccnnecimento cue os produtores têm aos recursos naturais. seus c:ctos biológicos. hábitos 
alimentares etc. Esse "Know-how" tradicional. passado de geração em geração. é um 
instrumento importante para a conservação. Corno estas popuiaçôes em geral não têm outra 
fonte de renca, o uso sustentaco ae recursos naturais é de fundamental importáncra. Seus 
padrões ae consumo. baixa densidade populacional e ürnnaco desenvolvimento tecnolóqico 
fazem com que sua interferência no meio ambiente seja peauena. Outras características 
importantes de muitas sociedades tradicionais são: a cornomaçáo ae vanas ativtdaaes 
econômicas (dentro ae um comolexo caiendártc), a reutilização dos dejetos e o relativamente 
baixo nrvel de poluição. A conservação dos recursos naturais é parte mreçrante de. sua cultura. 
uma idéia expressa na Brasil pela palavra "respeuo" que aplica não somente à natureza como 
também aos outro membros da comunidade" (Diegues, 1992). 
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Formações Florestais e Ecossistemas Associados da Mata Atlântica 

r=1cresra Om:=rófila Dsnsa: este tipo de vegetação é caractenzaco cor fanerófltos de 

suororrna ce vica macro e rnesoranerófitos, além de lianas lenhosas e eoifitas em acundància, e 

que ciferencia esta formação cas cernais. As concíções climáticas são ae elevadas temperaturas 

(médias ce 25ºC\ e de alta precipitação, bem oistribuíca ourante o ano. Há uma subdivisão deste 

tipo as veqetaçáo em cinco formações. de acerco com a merarcura topográfica que reflete 

fisionomias diferemes devido a vanações ecoüoicas das faixas ainmétricas. As cmco formações 

são: (i) formação aruvrat: (ii) formação de terras baixas: (iii) formação suornonrana: {iv) formação 

montana; e (v) formação aíto-rnontana (Figura 1). 

Floresta Ombrófiia Aberta: este tipo de vegetação foi consioeraca, durante muitos anos, 

como um tipo de transição entre a floresta Amazônica e as áreas extra-amazônicas, Aoresenta 

quatro formações (i) floresta com cipó, (ii) floresta com palmeira, (iii) floresta com bambu, e (iv) 
floresta com sororoca. que alteram a fisionorma ecolóqica da floresta, resultando em ambientes 

claros, característica respcnsavel pelo nome adotaao, além dos gradientes climáticos com mais de 

60 dias secos por ano (Figura 1 ). 

Floresta Ombrófiia Mlsta; esta floresta também é conhecida cerno mata de araucana ou 

pinheiral e é um rico ce vegetação típica do planalto rnencionat. Sua cornoosição fioristica é 

dominada per gêneros onrníovos como Drymis e Araucana, e Pococarpus. Apresenta cuatro 
formações distintas: (i) aluvial, em terraços antigos ao longo aos flúvrcs; (ii) suomontana, de 50 até 

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

altitude: e (iv) alto-mcntana situada mais de 1.000m de altitude (Figura 1 ). 

i=!ores;:a Ssradonal Semidecidual: o conceito ecológico oeste tipo de vegetação está 

condicionado á duma estac:onalidade climática, uma troorcal com écoca chuvosa e seca. e outra 
subtrccrcal sem penoco seco, mas com seca fisiológica devido ao intenso fno do inve~o. Este ttpo 

ae floresta também é dívicioo em quatro formações ae acordo com faixas alttmetricas. como nas 

florestas anteriores (Figura 2). 

Floresta Estacionar Deddual: caracterizada por duas estações climáticas bem definidas, 

uma chuvosa seguida oe longo período seco. Ocorre na forma de disjuhções florestais, 

apresentando um estrato oommante macro ou mesa fanerofttico preccmmanternente caducifólio. 

Aqui também há quatro formações: (i) aluvial, (ii) terras baixas, (iii) sub-montana, e (iv} montana 

(Figura 2). 

Restinca; são comunidades vegetais que recebem infíuéncia aireta das águas mannhas, 

tendo como gêneros caracreristicos das praias Remtre» e Saiicomia Há continuidade da 
vege!ação em áreas mais altas afetadas pelas marés eoumcciais. 

Manauezal: é uma comunidade microfaneroiitica de arncrente salobro, situada na 

desembocadura de nos e regatos no mar, once. nos setas ümoscs (rnançurtos), cresce urna 

vegetação escec.anzaca, adaotaoa à saiinidaae cas aguas. com a seguinte secuéncia: 

Rtuzoonors mençte, Avicena, cujas espécies variam conforme a latitude note e sul, e a 

Lagunc:itaria racemosa. que cresce nos locais mais altos, só atingidos ceía prearnar, 

Sí 



..• 

. , 

a) 

... 

b) 

»~ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

'\_ 

e) 

i=lGURA 1: Perfil esquemático da Ficresta Ombrótila Densa (a), Flores.a Ombrófila Aberta (b) e 
Floresta Omorófila Misra (e} 
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i".!i..SELP.. 14. Lista de carncrnantes ao Worksnoo para discussão da Versão 1. i do Plano de Acão 

cara a Mata Atlánnca. reaüzaco em êrasüia nos dias í 5. 16 a 17 de julho de 1998.· 
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Caries Frederico S. Menezes 
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Cecília Folone Ferr.::2: 
Claudia Maria Rocna Costa 
Claudio Pádua 
c:ayton Ferreira Lmo 
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David Víerra da Rosa Fernandes 
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Donald Sawyer 
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Fernando Jakes Teubner Júnior 

F reornar Corrêa 
Geraldo dos Santos Queiroz 
Gildomar Alves dos Santos 

Gislaine Disconzi 
Gustavo a. da Fonseca 
Héiio Bustarnante Pereira de Sá 
Helio de Queiroz Soudet Fernandes 

!-íide!y Grasst Rizzo 
Hiroyokí Nemoco 
Humoerto Canceras Cavaícanti 

lbsen G. Gamara 

' ., ..... 

FUNÇÃO INSTiTUIÇÃO 
Siclcga 
Diretor de ::c::iss1s,emas 
Oiretor Secretário 
Oiretora de Zoneamento 
Arncrental 

JM.AJAL 
COHE;:i/ABC 
Secrerana de ::srado de Meio 
Arnorente e Desenvorvrrnento 
Sustentável 
veracet SA. 
!SAMA 

Gerente Arnoíentar 
Assesscra/Oiretona 
Ecoss1stemas/l BAMA 

Secretário de ::.s.ado do 
Meio Amoíeme 
Diretor Técnico 
Sup. SEMACE 
Biólogo 

SEMA/SE 

NUPAUB/USP 
SêMACE 

Biólogo 
~NMA 

' ~ietrobrás/Oept Meto 
.Ambiente 
CPRH 
MM.AJFNMA 

Bióloga/supervisora projetos Fundação Blodíversitas 
Professor/Consultor UnB - Brasílla 
Diretor Técnico Ccnse!hc Nacional Reserva 

Biosfera Mata Atlàntica 
CEPLA.C/FN.A/GT Cacau Pescursador/cnete da 

Es t, ::coiógica do Pau Brasil 
Coord. Lab, Geoprocessament Fundação Meto 
o Amoiente/FA TMA 

CE?LAC/G.Temático 
Cacau/CNPC fórum Nacional 
ae AgncuJtura 
JS?N 
Secret.do Meto Ambiente 
SEMAR/ 

Oireror de Recurses Naturais Secrerana de Estado do Meio 
e Gestão Arnmentaí Ambieme/SC · 
Consultor MMA Minrstério ao Meio Ambiente 
Coordenador Zoneamento SEMA/ES 
Arnnrentaí 
Cooroenador Geral SCA/MMA, 

Pssouisacor 

Coordenador =.xecutivo 
Técnico 

Superintendente de Gestão e Secretana._Meio Ambiente e 
Proteção Ambiental Rec.Híancos de GO 
T écmca MMA/SAI/OEMAI 
Presidente Conservatron lnternational do 

Brasil 
MMA Assessor Técnico 

Tecnicc Ili Siôiogo Museu oe 3iologia Me!lo 
Lenão 

Gerente de Projetos 
Eng. Civil 
Diretor ae Monrtoramento e 
Controle 

MMA/SRH 
lbama/DIREC 
Instituto :stacual ae Flores,as 
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NOME INSTlTUlÇÃO FUNÇÃO 
lrrneu rarnoto 
Ivan Damas Mesqun:a Mamns 

lzaoeíla Manica V. Teixeira 
Joác Monsã 
João Paulo Ribeiro Caoooranco 
Jorge Henrique Montzen 
Jorge U.11z Brito Cunna Reis 
Jorge Zurneta Costa 
José Marcos Luedy Oliveira 
Julie Falcorner 
Katia Lemos Costa 

Katía Vasconcelos Monterrc 

Leonel Graça Generoso Pereira 

Lúcia Helena Wadt 
Luiz Carlos Souto Siiva 

Luiz Novais de Almeida 

Luiz Novais de Almeida 

Maarilia Marreco Cerqueira 
Magna Luauvrce 
Marcelo Mores 

Mareia Corea ae Oliveira 

Marc:a Hirota 
Marcos Fernando Carneiro Carnaúba 

Maria das Graças Oliveira Samos 
Mana de Lourdes Dav,es de Freitas 
Maria Luiza Gasral 
Maricy Manno 
Máno Montovani 
Maurício Cerqueira de Arauto 
Maurício Sav1 

Miriam Prochnow 
Moacir Bueno Arruda 
Nelson Sarnosa Leite 

Noel Castelo da Costa 
Paulo de Tarso de Castro Miranda 
Paulo Jose Prudente de Fomes 

Pauio José Prudente de Fomes 

Paulo Roberto Casteíta 

Coere. :3ov .Arnoienta: 
Assessor 
T écn cc~/ :::ige. ri orestal 
MMA/SAI/DE?AM 
Ccorcenacora de Programa 
SCA/PPG7 
Secretáno =xec:itivo 
Assessor/Eng. F!o resta! 

Diretor Financeiro CNP:: 
Qirecor-Sec,etáno 

Coorcenadora ao Programa 
ca Mara Atlântica 
Reso.P,cgrama Mata 
Atlântica 
7 ec. Coere. Nacional 
Ger, Cesteiro 
?ós-Gcaduanda 
Ccorcenacor Geral 

Gerente ae Projetos 
Microbac:as Hidrográficas 
Gereme ae Projetos 
N1 icro cac.as Hiarcg raficas 

Assessora Técnica 
Coorcanador Projeto Mata 
. Atlántica 
Assessora Jurídica 

Cooroenadcra Projetos 
Presicente 

Geógrafa 
Presícente 
7 éc.8 loo iversidade 
7écmca 
Cliretor 
::ng. Agronomo 
Chefe de Unidades de 
Conservação 

lbama/Oirec 
Presícenre 

ccoroenacor 
Gerente ao Oept. Florestal 
Cooraenador de Manejo 
:=:oresra.1 
Cooraenacor de Maneio 
i=iorestaí 
:::oord. Gerenc:amento 
Costeiro 

INWF-Bras1I 
MMA 

DEMA/RJ 

Instituto Sóc:o Arnoientat 
IFPN/MMA 
IBAMA/OICORF 
FNA/GTS'CNP:: 
CNPC 

VV\/VF 

AOFG Amigos da Terra 

" SAI/DEMAI/GERCO/MMA 

::SALQ-USP 
Jupará Assessona 
Açroecolóçlca 
Min. Açncultura 

Min. Agncultura 

MMA/SAI/OEMAI 
Sc.A.MA/ES 

Fundação Esradual Meio 
Amoieme - Pamanal/MS 
.=undaçãc SOS Mata Atlântica 
lnsntuto do Meio Arnniente do 
Estado de Alagoas 
SEMA/SE 
REBRAF- 
OE?AM/MMA 
MMA/SAI/PNMA 
Fundação SOS mata Atlântica 
IMPA 
Instituto Ambiental do 
?aranâ/SEMA 

sas Sociedade Brasüeira ae 
Agricultura 
MAS - Movimento Negro 
Sé:MACE!C2 
ISA.MA - Depart. Recursos 
Ftorestais 
IBAMA 

SEMA/PR 

62 



NOME INST!TUIÇÁO FUNÇÃO 
Ra1mur.co :Je~soara .=ilhe, 

Rer..src Paes ca :unha 
R1carco Camarço Caracsc 

.~obert êuscnoacner 
Roango aarrouin 
~omufo Mello 
Roseli Pellens 
Sergio Ahrens 

Severino Soares Açra F'ifho 

Shiirley Seixas Pereira da Silva 

SiJvío Roberto Pereira Barbosa 

Suiey 
Tania Maria Barza Ramos àos Santos 

Vera Lucia Ramos Sonorn 
Virg ma Viana 
Wander1ey Mess;as da Costa 

Wigold 8. Sc!affer 

Secretàno ce Cocrdenaçáo Mimsténc ao Meio Amo1eme 
de Políticas a Normas 
Amoienrais/MMA 

Pesquisador em Siometría e ::MBRAPA-Flor~ 
ManeJo Florestal 
?esquisador ao Nucíeo .Meio UFEA 
Ambienre- 
Pescuisadora - Divisão de 
Pesquisa e Tecnotoqia 
Chefe do Projeto Aoo10 ao 
MT na área Ambiental 
FNMA 
professora/SNE Soe. 
Nordestina de E:ología 
Secretário Adjunro 
Professor/Consultor 
Diretor de Programas e 
Projetos 
Coorcrenador de Projetes 
Ambiema1s 

Ccorcenacor 
E:ngeª Ficrestal 

Diretor Técmco 
Assessor 
SAJ/MMA 
Bióloga/Presidente 

Gambá 
Champion PaoeJ e Celulose 
Lrca 
WWF 
SCAJMMA 

E-::oativa 

Fundacão Instituto Esraduaf de 
:=lorestas/lE:=:JRJ 
GEIPOT ' 

MMA/FNMA. 
UFRPSISNE 

Secretaria Meio Amoiente SP 
ESALQ/USP • Piracicaba 
secretaria de Coere, ca 
Amazõnia/MMA 
APREMAV! 
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