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Mnrcas Ramalho 

A amplitude original 
da mata atlantica foi 
reduzida ~s óreas em 
verde, que represen 
tam os 7,3% remanes 
centes. 

ISA/INPE/SOS Mata Atlântica 

mata atlântica representa o segun 
do biama mais ameaçado do plane 
ta. Esta [lorestn, que abriga um dos maio 

res índices da biodiversidade mundial,originalmen 
te recobria cerca de 15% do território brasileiro, 
uma área equivalente a 1,29 milhão de quilôme 
tros quadrados, estendendo-se ao longo da zona 
costeira de 17 estados. 
Hoje restam 7,3% da cobertura ~arestal origi 
nal. A mata deu lugar a 3 mil municípios, onde 

vivem cerca de cem milhões de pessoas e se 
concentram as principais obras de infra-es 
trutura do país. 
Mesmo em acelerado processo de degrada 
ção e fragmentação, a mata atlântica pro- 

porciona muitos beneffcios ambientais. Do seu 
interior nascem os mananciais hídricos que abas 

tecem as principais cidades brasileiras. A fertili 
dade dos solos e o equilíbrio climático regional 
dependem da manutenção dos seus remanescen 
tes. 
No interior da mata atlântica e em seus diversip 
cados ecossistemas sobrevivem comunidades tra 
dicionais que trazem uma importante contribui 
ção à identidade cultural brasileira: populações 
indígenas, caiçaras, quilombolas. E suas belas 
paisagens representam uma oportunidade para 
o desenvolvimento do ecoturismo. 
compreendendo a sua enorme importância, inú 
meras organizações do Governo e da sociedade 
empreendem esforços para recuperá-la e protegê 
la. Algumas destas iniciativas são apoiadas pelo 
Programa Piloto para Proteção das Florestas Tro 
picais Brasileiras - PPG7. 
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Esforço conjunto em defesa das florestas tropicais 
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Programa Piloto para Proteção das Flo 
restas Tropicais do Brasil - PPG7, foi cria 
do para proteger a biodiversidade da 

Amazônia e da mata atlântica, reduzir as emis 
sões de carbono, promover a melhoria da quali 
dade de vida da população local e ampliar o co 
nhecimento sobre os ecossistemas. Trata-se de um 
empreendimento destinado a maximizar os be 
nefícios ambientais das florestas tropicais de for 
ma consistente com o desenvolvimento do país. 
A iniciativa deste programa foi anunciada pela pri 
meira vez em 1990, durante reunião do grupo dos 
sete países mais ricos - o G7, em Houston, EUA. 
Formulado em 1991 e instituído em 1992, o PPG7 
resulta de um esforço conjunto do Governo Brasi 
leiro, dos países do Grupo dos sete e da união Eu 
ropéia, amplamente apoiados por suas respecti 
vas sociedades civis. 
Trata-se de um exemplo único de colaboração entre 
países desenvolvidos e em desenvolvimento para a 
resolução de problemas ambientais globais. sua 
implementação deverá servir como um modelo de 
desenvolvimento que promove a eqüidade social. 
com aportes estimados em 250 milhões de dólares, o 
Programa Piloto tem o Banco Mundial como adminis 
trador de cerca de 20% dos recursos financeiros, atra 
vés do Fundo Fiduciário das Florestas Tropicais - RFT. o 
restante é repassado pelos países doadores através 
de co-pnanciamento e cooperação técnica. 
o PPG7 teve seus primeiros subprogramas e pro 
jetos iniciados em 1995. Ele foi idealizado para 
testar, experimentar e aprender a respeito de no 
vas formas de proteger as florestas. promoven 
do o uso sustentável de recursos. 

Programa Piloto para a Proteçt'Jo das 
Florestas Tropicais 

EXperimentaçlio e Demonstmçlio 

Projetos Demonstrativos (PDA} 

Apoio ao Manejo Florestal 
(PROMAN.EJO) 

Manejo dos Recursos Naturais 
da Várzea 

conservação 
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t 
Reservas Extrativistas (RESEX) 

Proteç.ão às Populações e Terras 
Indígenas (PPTAL) 

Corredores Ecológicos 

Fortalecimento Institucional 

L
I . Po/Rica de Recimos Naturois (SPRN) 

Controle de DesmatQmento e 
Queimadas (PRDDESQUE) 

Pesquisa científica 

Centros de ciência 

Projetos de Pesquisa Dirigida 

lições e Disseminação 

L Apoio ao Monítornmertto e Análise (AMA) 



os subprogramas cio PPG7, atual 
mente apenas o subprograma Pro 
jetos Demonstrativos - PDA, atua espedfi 

camente na área da mata atlântica. Operante des 
de 1995, trata-se de uma linha de financiamentos 
destinada a apoiar iniciativas originárias de co 
munidades locais, ONGs, governos municipais e es 
taduais. seu objetivo é promover, testar e dissemi 
nar uma ampla gama de propostas inovadoras 
de utilização sustentável da noresta. 

o teto máximo financiado para cada subprojeto 
é de 210 mil dólares. Existe ainda uma linha de 
pequenos subprojetos de até 20 mil dólares, com 
tramitação mais rápida e formulário simplificado. 
Os subprojetos são selecionados por uma comis 
são executiva composta por representantes do 
Governo e da sociedade civil. Esta é representada 
pela Rede Mata Atlântica, que conta hoje com 180 
associados e acompanha de perto a atuação da 
Secretaria Técnica do PDA. 

Marcos Ramalho 

o PDA ap6ia prioritariamente as seguintes áreas temáticas: 
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• sistemas de Preservação Ambiental • Sistemas de Manejo Florestal 
Acel\/0 CNPT Acervo PDA 

• Sistemas de Manejo dos Recursos Aquáticos • Sistemas Agro~orest:ais e de RecUperação Ambiental 



Na serra do Brigadeiro, a força da participação 
Acervo PDA 
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A criação de uma unidade de conservação, em 
geral, é vista como uma ameaça ao crescimento 

econômico dos municípios do entorno, trazendo 
maiores restrições quanto ao uso dos recursos na 
turais. 
Esta constatação motivou o centro de Tecnologias 
Alternativas da zona da Mata - CTA/ZM, em Mi 
nas Gerais, a auxiliar no processo de criação do 
Parque Estadual serra do Brigadeiro, começando 
justamente pelo envolvimento e a participação co 
munitária. 
o projeto, desenvolvido entre 1996 e 1999, visou 
ã conservação da serra do Brigadeiro, criando 
alternativas econômicas para as famílias de pe 
quenos agricultores de quatro municípios nas vi 
zinhanças do parque estadual. 
As cinco diretrizes básicas do projeto foram: pes 
quisa participativa, formação e capacitação, as- 

As comunidades do entorno tornam 
se parceiras na conservação do par 
que estadual. 

sessoria, educação ambiental e sistematização e 
difusão, buscando articular-se com associações de 
pequenos produtores, órgãos estaduais de meio 
ambiente e universidades. 
Além de participarem ativamente na criação e de 
limitação do parque, cerca de 240 famílias de mo 
radores alimentaram com informações um banco 
de dados sobre os agroecossistemas da região, sub 
sidiando o planejamento e o uso da terra. 
Foram implantadas 186 experiências em agrossilvicul 
tura, conservação dos solos, criação animal (com ên 
fase na piscicultura e apicultura), em 24 comunidades 
dos municípios abrangidos pelo parque. 
As organizações locais fortaleceram-se e hoje de 
dicam-se a abrir novos mercados para os produ 
tos da região, consolidando a marca "sítio Mi 
neiro", criada para valorizar os produtos da agri 
cultura familiar. 



A terra revive na Bahia 

Um dos problemas mais comuns nos assenta 
mentos de reforma agrária é a fixação dos 

moradores na área. Falta de assistência técnica, 
financiamento, capacitação e alternativas de mer 
cado para os produtos inviabilizam a vida dos as 
sentados. 
Práticas insustentáveis, como as queimadas e a 
exploração irracional de madeira, acabam pordes 
truir o único patrimônio das famílias. As associa 
ções dos moradores, enfraquecidas, não conseguem 
responder às necessidades e se esvaziam. 
Esta realidade foi inteiramente transformada no 
Assentamento Riacho das ostras, em Prado, Bahia. 
Numa área de 2.oooha convivem 87 famílias. Há 
quatro anos, a terra degradada pelos cultivos anu 
ais deu lugar aos sistemas agro~orestais para cul 
turas como graviola, pitanga, goiaba, caju, coco e 
manga. 

Solos degradados dão lugar a sis 
temas agro~orestais, garantindo a 
continuidade do assentamento. 
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Ações educativas, desenvolvidas pela ONG Terra 
Viva, somaram-se ao apoio técnico: junto com a 
implantação dos SAFs, as 50 famílias envolvidas 
no projeto demarcaram suas áreas de preserva 
ção permanente e começaram a recompor as 
áreas degradadas. 
Atualmente os SAFs abrangem uma área de 140ha 
do assentamento. Dos viveiros, construídos em 
regime de mutirão, já saíram mais de 40 mil mu 
das de 25 espécies nativas da mata atlântica, plan 
tadas nas áreas de reserva legal. 
Mas os melhores resultados ocorreram no fortaleci 
mento da organização dos assentados. o índice de 
analfabetismo diminuiu. A associação de moradores 
reviveu, ampliando a sua base social. Atualmente, 
no planejamento participativo do assentamento a 
preservação ambiental foi incluída como componen 
te essencial para o desenvolvimento comunitário. 



1111,:m11Nrotic\HMaM11z1mt1@MGrof llbilmm1d!Mtn+IIII.. 
Influindo na legislação ambiental 

Aaf\lO APR!MAYI 

8 

A resistência dos pequenos agricultores em man 
ter reservas legais em suas propriedades deve 

se, em grande parte, à falta de compreensão so 
bre o lucro que podem obter com estas áreas. 
Mostrar que é possível manter e ampliar as ~ares 
tas, aumentar a sua riqueza biológica e, ainda, 
tirar proveito econômico desta atividade foi o de 
safio enfrentado pelo projeto desenvolvido pela 
APREMAVI - Associação de Preservação do Meio Am 
biente do Alto vale do ltajaí. 
Numa área piloto de 10ha de florestas secundá 
rias no município de Atalanta, em santa Catarina, 
realizou-se um trabalho de pesquisa de técnicas 
para cada etapa da recomposição de ~arestas se 
cundárias. 
A área piloto recebeu cerca de 108 mil mudas de 
61 espécies nativas da mata atlântica local. os 
resultados do manejo foram comparados, ano a 

Nova técnica ele manejo de [lorestns se 
cundárias muda o conceito sobre áreas 
protegidas, como as reservas legais. 

ano, com áreas não manejadas. o local é hoje 
usado como ponto de apoio para difusão dos re 
sultados, recebendo cerca de mil visitas por ano 
de agricultores, estudantes e técnicos. 
As mudas de essências nativas foram produzidas 
no Viveiro Jardim das Florestas, da APREMAVI, com 
capacidade para 400 mil mudas por ano. Foram 
realizados sete cursos para 600 agricultores e téc 
nicos, além de dois vídeos sobre os métodos de 
manejo, usados como material de apoio. 
sensibilizados com a experiência, 37 produtores ru 
rais aderiram à idéia e começaram a realizar o enri 
quecimento de suas ~orestas. o método de manejo 
despertou interesse dos técnicos e motivou um deba 
te inédito sobre ações de manejo em áreas com res 
trições de uso. Desta forma, a experiência está ser 
vindo de base para mudar a mentalidade dos ór 
gãos oficiais e a própria legislação ambiental. 



Gerando renda com a erva-mate 

A indústria da erva-mate emprega diretamen 
te cerca de 710 mil pessoas no País. Trata-se 

de uma cultura desenvolvida predominantemen 
te em pequenas propriedades do sul do país, mo 
vimentando 180 milhões de reais por ano. 
Bene~ciar e comercializar a erva-mate e manejar 
as áreas de ~oresta de araucária foram os princi 
pais objetivos do projeto executado pela AS-PTA - 
Assessoria e serviços a Projetos em Agricultura Al 
ternativa. 
A experiência aconteceu em oito propriedades em 

. Bituruna e sete em São Mateus do Sul, no Paraná, 
envolvendo 15 famílias de pequenos agricultores. 
Em cada uma das propriedades foi destinada uma 
área de o,sha para sistemas produtivos e 
regenerativos de erva-mate. 
A estratégia montada baseou-se em cursos modu 
lares teórico-práticos, mutirões e dias-de-campo, 

o cultívo da erva-mate enri 
quece a mata de araucária 
e gera recursos às famílias. 9 

num trabalho ao mesmo tempo produtivo e 
educativo. Assim os agricultores tiveram Ot:JOr 
tunidade de conhecer e praticar o manejo da cul 
tura da erva-mate em todas as t:Jropriedades 
onde a AS-PTA desenvolveu o t:Jrojeto. 
As famílias atuaram como grupo-piloto, multi 
plicando a experiência para 90 agricultores lo 
cais e estes, por sua vez, r:epassaram a capacita 
ção recebida para outros 210 produtores da região. 
Houve também treinamentos para 30 técnicos, e 
foram implantados seis viveiros comunitários de 
mudas de erva-mate e outras essências flores 
tais nativas. 
A necessidade de garantir o aumento no ganho 
das famílias envolvidas levou o projeto a atuar no 
beneficiamento da produção, o que significou um 
ganho 50% a 70% maior do que o conseguido pelo 
produto in natura. 
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valores empregados 

s experiências relatadas nas páginas anteri 
ores dão uma pequena mostra dos projetos 

concluídos. Até setembro de 1999 foram desen 
volvidos subprojetos nos estados da Bahia, Mi 
nas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro 
e Santa Catarina, totalizando um aporte de 1,2 
milhão de dólares do PDA. Outros 29 subprojetos 
estão em andamento em 9 estados, com recursos 
comprometidos da ordem 4,8 milhões de dólares. 

subprojetos aprovados por estado (US$) 

Novos critérios de seleçao 
s bons resultados alcançados pelos subpro 
jetos apoiados pelo PDA mostraram a neces 

sidade de se ampliar a base de recursos para a 
mata atlântica. Na sua versão original, o PDA 
destinava apenas 20% dos recursos a este l?ioma. 
Este critério vigorou na primeira fase de financi 
amentos. Atualmente incentiva-se a livre concor 
rência entre sul?projetos propostos, independen 
temente do bioma a que pertencem. 

Nº de Projetos 1 

-- 
UF PDA contrapartida Total 

BA 4 780.226,82 365.974,70 1.146.201,52 
- 

ES 2 390.933,09 277.113,93 668.047,02 
- --- 

MG 4 528.511,31 356.672,45 885.183,73 
,_ 

PE 3 362.557,81 300.113,00 662.670,81 

PR 3 566.742,09 270.142,50 836.884,59 

RJ 2 352.307,56 161.162,98 513.470,54 
- 

RS 1 198.893,00 68.490,00 267.383,00 

se 3 581.870,80 259.196,00 841.066,80 
--·- --· -- ·- 

SP 7 1.057.251,31 628.730,64 1.685.981,95 
--- ---·- ---·· 

Total 29 4.819.293, 79 2.687.596,20 7.506.889,99 
- 

10. 



Primeiras Avaliações 

C om a primeira safra de subprojetos concluí 
••• dos tornou-se possível avaliar o verdadeiro 

alcance do PDA. Recentemente, o Fundo das Na 
ções Unidas para a Agricultura e Alimentação - 
FAO, avaliou seis experiências, das quais uma re 
fere-se à mata atlântica. As conclusões gerais 
aplicam-se à totalidade das iniciativas e apon 
tam para: 
- o aumento da renda familiar das comunidades 
envolvidas, com novas oportunidades de empre 
go, especialmente para as mulheres; 

- uma sensível redução na erosão e degradação 
dos solos; 

- um aumento na capacitação das pessoas que 
participam dos subprojetos como resultado dire 
to das atividades; 

- maior sensibilização e novas perspectivas para 
a conservação dos remanescentes norestais. 

Aeervo PDA 

EXperiências como a de Bom Jardim (PE) apresentam 
progressos na conservação dos solos 

Oficina de lntercambio 
-omo resultado direto do processo participa- 
tivo exercitado no âmbito do PDA junto aos 

seus parceiros locais, ocorreu, em 1998, uma Ofi 
cina para Intercâmbio de Experiências em Porto 
seguro, Bahia. os 17 executores presentes apon 
tarnm os seguintes aspectos como acertos e opor 
tunidades geradas pelos subprojetos: 
- a ampliação dos conhecimentos sobre as no 
restas nativas, assim como a disseminação des 
tes conhecimentos; 

- a capacitação e envolvimento das comunida 
des locais; 

- a constituição de parcerias entre instituições go 
overnamentais, não governamentais ou de pesqui 
sa; 
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- o fortalecimento institucional das entidades exe 
cutaras, garantindo a consolidação das experi 
ências. 

Porto seguro (BA) sediou a Oficina de Intercâmbio de 
EXperiências com 17 executores da mata atlântica 
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contar com maior assistência técnica é uma das aspirações dos projetos 

s avaliações de parceiros e doadores mos 
tram os pontos que devem ser aprimorados 
pelo PDA no tratamento dos subprojetos em 

curso e nas ações futuras da Secretaria Técnica do 
subprograma. Eis algumas delas: 
Quanto à geração de renda: As experiências de 
monstram que o sucesso dos empreendimentos está 
diretamente ligado à eficácia das instituições exe 
cutaras em acessar o mercado e suprir deficiên 
cias na comercialização. 
o potencial de acesso a novos mercados funciona 
como um poderoso atrativo. É necessário, no entan 
to, que se verifique a viabilidade econômica dos em- 

preendimentos antes de iniciá-los. os mecanismos 
de comercialização devem ser bem trabalhados, as 
sim como a sustentabilidade futura dos projetos. 
Quanto à assistência técnica: Ela é fundamen 
tal para apoiar projetos inovadores do ponto de 
vista socioambiental. Por isso, sugere-se a criação 
de um fundo destinado à contratação, por curto 
prazo, de especialistas em assistência técnica. 
Quanto à gestão: Inegavelmente melhores re 
sultados são obtidos quando se garante um pro 
cesso participativo de gestão em nível comunitá 
rio, desde a concepção e elaboração dos proje 
tos até sua execução e avaliação. 



as fases éla base do sucesso 
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contatos com instituições como o SEBRAE auxiliam a acessar novos mercados. 

Níveis de articulaçQo: o potencial de articula 
ção das entidades executoras com governos lo 
cais, instituições de pesquisa e órgãos de assis 
tência técnica tem papel fundamental na obten 
ção de melhores resultados. 
Reivindicações dos executores: A avaliação dos 
executores de subprojetos do PDA na mata atlân 
tica aponta a secretaria Técnica como importante 
articuladora entre os diversos subprojetos. ESta de 
tém um relevante papel na disseminação das experi 
ências acumuladas. Encontros de trabalho e dias 
de-campo devem ser estimulados para colocar em 
contato instituições que realizam ações similares. 

cabe, ainda, à secretar,ia Técnica integrar o 
acúmulo de conhecimentos com as políticas am 
bientais existentes, fornecendo subsídios às mu 
danças de mentalidade nos governos locais. 
os executores pedem também que haja arranjos 
institucionais mais descentralizados no sentido de 
conseguir um aprimoramento na elaboração, 
monitoramento e avaliação dos subproietos. Para 
isto sugerem a monitoria participativa, em que 
os projetos são monitorados por técnicos ele ou 
tras organizações também pnanciadas pelo PDA, 
propiciando-se o estabelecimento de parcerias 
entre entidades apns. 
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Marcos Ramalho 

A ampliação das élreas protegidas da mata atlântica depende de articulações para que se consigam novos investimen 
tos, levando-se em conta, especialmente, as populações tradicionais 

O acúmulo de experiências conseguido nes 
tes quatro anos faz do PDA um exemplo ele 
projetos de conservação de recursos natu 

rais a partir de iniciativas comunitárias. 
Encontra-se em negociação o PDI, o braço do PDA 
para populações indígenas. com início previsto 
para o fim do ano 2000, o PDI terá formulários e 
processos de tramitação simplificados. Estuda-se 
a inclusão das populações indígenas da mata 
atlântica nesta nova linha de financiamentos. 

No âmbito do PPG7 há também o Projeto cios 
corredores Ecológicos, com um componente es 
pecífico para a mata atlântica. o objetivo deste 
projeto é interligar diversas áreas protegidas 
(terras indígenas e unidades de conservação) no 
sul da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio 
de Janeiro, adotando técnicas ela biologia da con 
servação e estratégias de planejamento 
socioambiental participativo. A implantação deste 
projeto está prevista para meados do ano 2000. 
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