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Ministério do Meio Ambiente 
Secretaria de Biodiversidade e Florestas 

Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil· PPG7 

Termo de Referência 

Grupo de Planejamento para 
Elaboração do Subprograma para a Mata Atlântica 

1.INTRODUÇÃO 

Referências. antecedentes e finalidades 

O presente documento tem por base à proposta de solicitação, formulaca 
pela Secretaria de Biodiversidade e Florestas no sentido de obter apoio à elaboração ~e 
um subprograma do PPG7 para a Mata Atlântica, anunciada preliminarmente na 2ª 
Reunião Extraordinária da Comissão de Coordenação do PPG7, em 19.10.199 e -- apresentada na V Reunião dos Participantes do Programa Piloto, realizada em Brasília. 
nos dias 26 a 29.10.1999. 

Este termo de referência desfina-se ao exame, análise e aprovação cia 
Comissão de Coordenação do PPG7 das atividades, prazo e orçamento para fazer face 
aos custos estimados para os trabalhos de elaboração da proposta de criação co 
subprograma, do seu formato, objetivos e metas, até a implementação do subprograma 
propriamente dito. 

O PPG7 foi inicialmente concebido com os objetivos de conservar a 
biodiversidade, reduzir as emissões de carbono para a atmosfera e promover um rnaicr 
conhecimento das atividades sustentáveis das florestas tropicais. com as seguintes 
ações prioritárias: 

1 - Demonstrar a viabilidade de harmonizar o desenvolvimento econõmíco 
e a proteção do meio ambiente nas florestas tropicais. 

li - Contribuir para a conservação dos recursos Jenétlcos das florestas 
tropicais. 



Ili - Reduzir a contribuição das florestas tropicais brasileiras na emissão 
global de gás carbônico. 

IV - Proporcionar um exemplo de cooperação entre países desenvolvidos e 
em desenvolvimento em termos ambientais globais. 

2. O Objetivo 

É o de formar um grupo de planejamento, no âmbito do Ministério do Meio 
Ambiente (MMA)-Secretaria de Biodiversidade e Florestas (SBF). com a finalidade de 
elaborar e apresentar um trabalho leve, enxuto e exeqüível que possa atender às 
políticas e propostas do Governo Federal, aos anseios e às expectativas da sociedade 
em desenvolver ações de proteção e conservação dos remanescentes de Mata 
Atlântica, e a recuperação de suas áreas alteradas. 

2.2. Considerações 

Este grupo contará com a participação, estreita e ativa, de técnicos e 
especialistas competentes, experientes e capazes de traduzirem às necessidades 
esperadas do público em geral e da sociedade ambientalista, com referência à Mata 
Atlântica. Será localizado no MMA/SBF que lhe dará todo o apoio logístico necessário. 

Os trabalhos a sere_m desenvolvidos por este grupo terão como base e 
referência o Plano de Ação pqrá' a2 Mata Atlântica da Secretaria de Biodiversidade e 
Florestas. Plano este, integranterdãs"metas e prioridades determinadas para a gestão do 
Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente, Deputado José Sarney Filho, na Pasta 
dos assuntos ambientais dirigidas ao biorna Mata Atlântica definido como prioridade 
deste Ministério. 

Deverão ser considerados instrumentos de trabalho para o grupo 
desenvolver suas tarefas: (a) o mapa da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica; e, (b) o --7 
Atlas dos Remanescentes de Mata Atlântica, elaborado pela Rede Mata Atlântica, , 
apresentado à Comissão de Coordenação do PPGi,-·na··-süã-·12ª Reunião Ordin.ária,· 
realizada em 25.08.1998. 

Não obstante, há uma forte preocupação governamental com as florestas 
tropicais, associada ao apoio internacional traduzido pelo PPG7, que é no sentido d~ 
sensibilizar e atrair todos os segmentos possiveis da sociedade brasileira, a participarem 
desta iniciativa para a Mata Atlântica. Destaca-se sobremaneira a necessidade de 
resgatar e ampliar os cuidados com esse importante e notável Biorna tropical, dirigindo 
vistas a legados para às gerações presentes e futuras, ao exemplo da ~cresta da Tijuca, 
maior flcresta urbana terrestre, localizada na cicace do Rio de janeiro, que é a melhor 
prova da excepcional capacidade de recuperação do Biorna. 
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3. O PRODUTO ESPERADO 

Uma proposta de subprograma estrutural, operacional desenhado 
conceitualmente dentro do formato do Programa Piloto, destinado ao biorna Mata 
Atlântica. Deve ser coerente com os objetivos e metas do PPG7 e integrado com às 
políticas governamentais para o setor ambiental. 

Os subprogramas estruturais do PPG7 pretendem atingir, diretamente, as 
deficiências institucionais que inibem a implementação e a consolidação da Política 
Ambiental brasileira para as florestas tropicais. Neste caso, notadamente voltada para o 
biorna Mata Atlântica. Além da ampliação dos conhecimentos sobre os ecossistemas 
dessa floresta atlânti~a. o uso sustentável de seus recursos e a recuperação de áreas 
alteradas. 

4. O ORÇAMENTO/CUSTOS 

O orçamento é apresentado abaixo como urna estimativa dos custos para 
atender e sustentar as necessidades previstas de elaboração do subprograma em 
questão que é em torno de US$1 milhão. Objetiva-se com este investimento a obtenção 
de um produto final que corresponda às expectativas de trabalho, ágil, rápido e eficiente 
e que atinja os seus objetivos e fins da forma esperada e no prazo estabelecido. 

' 

Neste orçamento estão previstos os meios de custeio operacional. 
levantamento e mapeamento de regiões/localizações merecedoras de atenção 
prioritária, impressão e disseminação do trabalho produzido. Disponibilizar e remeter aos 
governos estaduais (OEMAs), aos Doadores do PPG7 e à sociedade civil organizada 
(ONGs). 

É prevista também, a apresentação do documento-proposta produzido 
pelo grupo, ainda na forma passível de receber sugestões e debate, em um seminário 
aberto com a participação de representantes: dos governos estaduais de Mata Atlântica, 
dos Doadores, de técnicos especialistas, de instituições governamentais federais e 
estaduais e da sociedade civil organizada. E, convidados representantes da iniciativa 
privada e outros ambientalistas interessados. 
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Quadro 1 USS1,00 

nº Descrição Atividade/Quantidade Prev Financeira .. 

01 1 Realização de ações, eventos, articulações com os OEMAs 
\ e sociedade civil - Intercâmbio de informações 
Passagens nacionais 85,000 
Diárias nacionais 15,000 
Aux. TransQorte 2,500 1 

112,500 

02 30,000 Produção, edição e distribuição de material/publicações de 1! 
interesse do trabalho garantindo a sua efetiva execução 

1

. Consultoria 1 

Serviços g ráficos/xerograficos/encadernação 1 

03 1 Seminários, reuniões, workshop, outros eventos 
Consultoria......................... 15,500 
Passagens......................... 65,000 
Diárias ."............... 5,000 

85,500 

04 35,000 Equipamentos e material permanente 
1 (móveis, aparelho de fax, computador, periféricos) 

05 1 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
i Manutenção/conservação de equipamentos, móveis e 
! utensílios 

10,000 

06 i Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Manutenção/conservação de equipamentos/peças e 

j 

. 1 

· acessórios. 1 

10,000 

07 J Material de Consumo J1 

Aquisição mapas, irnacens satélite e cartas ceooráãcas 
08 j Garantir a efetiva execução e atendimentos aos objetivos 1 

1 orevistos - Services de Consultoria i 

20,000 

490,000 

v 09 100,000 Identificar estudos realizados experiências de uso 
sustentável dos recursos naturais na região de Mata 
Atlântica. Serviços de Consultoria. 

10 l Levantar resultados, experiências obtidas e lições 
j aprendidas com a aplicação de técnicas no preparo e uso 
1 de solo e outras, passíveis de disseminação e adoção. 
! Serviços de Consultoria 

100,000 

11 1 Reserva 7.000 
12 1 Soma \ 1,000,000 
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5. AS ATIVIDADES 

5.1 Apresentação do presente termo de referência à Comissão de 
Coordenação com vistas ao seu referendo e aprovação inicial para o desenvolvimento 
dos trabalhos de elaboração do subprograma, contatos e negociações pertinentes com 
este fim. 

5.2 Formação e composição do grupo de planejamento Mata Atlântica ~ 
GPMA. Secretaria de Biodiversidade e Florestas (indicações, contatos, consultas, 
acertos etc). Sugere-se inicialmente: 

2 representantes do MMA (SBF e SCA) 
1 representante do IBAMA 
2 representantes da Rede Mata Atlântica 

5.3 Formalização e expedição dos convites aos indicados para membro do 
grupo de planejamento. 

5.4 Criação do grupo de planejamento por portaria ministerial do MMA. 
Elaboração, aprovação e assinatura do ato de constituição do grupo e publicação no 
D.O.U .. 

5.5. Instalação do grupo de planejamento em local previamente definido e 
estabelecido pela SBF, dotado das condições logísticas mínimas desejáveis (rnobiliáno, 
telefone, fax, micros completos etc). · 

a) Estes móveis e equipamentos, após a conclusão dos trabalhos do 
grupo de planejamento1 devem fazer parte da implementação e das futuras instalações 
do subprograma na SBF. 

5.6 Seleção e contratação temporária de uma assistente executiva e de um 
auxiliar serviços gerais. 

5.7 Organização do trabalho, planificação e fixação das tarefas e respectivas 
metas e prazos para serem alcançadas pelo grupo. 

5.8 Contatos e reuniões com os OEMAs e ONGs dos Estados de Mata 
Atlântica, com a finalidade de obter subsídios a elaboração do subprograma, 
participação no seminário de discussão e debate da proposta almejada e, futuro apoio e 
adesão às ações e trabalho sugeridos pelo subprograma para o Biorna. 

5.9 Obter, atualizar e ampliar o Cadastro das Unidades de Conservação 
elaborado pela equipe do projeto Corredores Ecológicos, localizado na Diretoria de 
Unidades de Conservação e Vida Silvestre, do lbama (ex-Direc/Deuc). 
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5.1 O Promover o levantamento das experiências acumuladas por projetos, 
pesquisas e iniciativas diversas, inclusive lições aprendidas no Programa Piloto, que se 
enquadrem e se identifiquem com os objetivos e metas indicadas para o subprograma 
da Mata Atlântica, que possam ser úteis à sua implementação e ao seu 
desenvolvimento. 

5.11 Prever a cooperação e o fomento à finalidade de obter dados e 
levantamento dos remanescentes florestais do biorna Mata Atlântica, com vistas ao 
mapeamento e sua disponíbí!ízação. 

6. O PRAZO e CRONOGRAMA 

6.1 O cronograma para o trabalho objeto deste termo de referência deverá incluír 
etapas tanto de incumbência do grupo de planejamento, como das ações a serem 
realizadas concomitantemente ou atendidas de uma forma geral pela SBF, referentes as 
tratativas pertinentes à Mata Atlântica, no PPG7 e de conhecimento ou observância do 
grupo. 

6.2 Caberá ao grupo de planejamento, imediatamente a sua instalação, elaborar 
o cronograma de trabalho e encaminhá-lo para aprovação ao Secretário de 
Biodiversidade e Florestas que o enviara à Comissão de Coordenação Brasileira e 
Comissão de Coordenação Conjunta para conhecimento. 

6.3 O prazo está limitado à disposição estabelecida na portaria ministerial de 
criação do grupo de planejamento. 

7. A CRIAÇÃO DO GRUPO 

7.1 Discutido no presente documento é o ponto focal e primordial desta etapa; é 
apresentada a diante uma proposta de minuta do ato da concepção sugerida. 

7.2 O grupo de planejamento é competente para propor, como parte do. 
atendimento aos seus objetivos e metas, subgrupos ou projetos para atender 
necessidades identificadas e expecíficas para a implementação e desenvolvimento do 
subprograma. 
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Sumürio 

PROPOSTA PARA A CRIAÇÃO E A INSTITUCIONALIZAÇÃO DE SUBPROGRAMA 
PARA A :VIATA ATLÂNTICA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PILOTO PARA A 
PROTEÇ..\O DAS FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL - PPG7 

O Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, o PPG7, em seu 
início, foi pensado para trabalhar, em propostas abrangentes, nas regiões de domínio das 
Florestas Amazônicas brasileiras. 

Num segundo momento, o Programa Piloto passou a trabalhar, também, com os 
remanescentes mais significativos de Mata Atlântica, em projetos demonstrativos pontuais. 
bem estruturados enquanto iniciativas isoladas, mas que entre si não buscavam articular suas 
ações. nem procuravam a complementaridade entre elas. 

O PPG7 trabalha, também, no desenvolvimento de um projeto de Corredores Ecológicos. 
estando dois deles localizados em Mata Atlântica, e seis, na Amazônia. São de Mata 
Atlântica o Corredor Central, abrangendo o Sul da Bahia e o Centro-Norte do Espírito 
Santo, e o Corredor Sudeste, pelos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. 

Com eles, o que se pretende é ordenar um conjunto de atividades do Programa Piloto para a 
conservação da Mata Atlântica, nos limites estabelecidos para esses corredores, com 
articulação e complementaridade dessas ações. 

Esses esforços se constituem em uma parte importante mas ainda pouco expressiva, quando 
tomados no conjunto dos esforços possíveis do Programa Piloto para a conservação da 
Mata Atlântica. podem esperar de um programa. Seja pelas abordagens pontuais do PD/A. 
seja pela fragilidade das posturas do projeto Corredores Ecológicos. quando prioriza, numa 
primeira fase tão de seus trabalhos tão somente atividades a serem desenvolvidas no 
Corredor Central, postergando iniciativas para a conservação dos remanescentes de Mata 
Atlântica no Corredor do Sudeste, que contém as maiores porções de corredores contínuos 
preservados de floresta Atlântica, do Biorna. 

O Governo brasileiro tem pronta e aprovada uma Política Nacional para a Conservação e o 
Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica, e o Plano de Ação da Mata Atlântica, para 
a sua implementação, elaborado no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, em 
colaboração com parcelas organizadas da Sociedade Civil, envolvidas com a conservação do 
Biorna. 

A par disso, além dos que faz com cada estado, por ações localizadas, coma com trabalhos 
desenvolvidos em parceria do Ministério do Meio Ambiente com os 14 Estados da Reserva 
da Biosfera da Mata Atlântica, por iniciativas conjumas com o Conselho Nacional da 
Reserva; por parcerias de instituições governamentais, como a do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais - INPE, na elaboração do "Atlas da Evolução dos Remanescentes 
Florestais da Mata Atlântica ", em colaboração com a Fundação SOS Mata Atlântica e o 
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Instituto Sócioambiental - ISA; em trabalhos para o tombamento dos remanescentes mais 
significativos de Mata Atlântica como Patrimônio Nacional, com o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional. 

O que o Governo Brasileiro propõe, agora, é a implementação de trabalhos a serem 
desenvolvidos em um Subprograma para a Mata Atlântica. no âmbito do PPG7, o Programa 
Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil. 

Pensa que o Subprograma deve objetivar responder aos seguintes questionamentos: 
• o que fazer para consolidar a implantação das áreas já protegidas na Mata Atlântica; 
• e para buscar a sustentabilidade da conservação da biodiversidade nessas áreas; 

protegidas do Biorna; 
• como superar os crônicos problemas para a solução de suas questões fundiárias; 
• por quais formas vai-se poder assegurar os fundos capazes e permanentes para o 

desenvolvimento pleno dos trabalhos de planejamento e implantação das ações, 
atividades e gerenciamento de suas áreas protegidas; 

• como conseguir recursos e estrutura administrativa que garantam a continuidade de 
trabalhos de pesquisa científica e de atividades de uso, por sua visitação; 

• como se vai dar a capacitação de mão-de-obra para o planejamento, a implementação e a 
execução de todas essas atividades. 

Um objetivo proposto para os trabalhos do Subprograma é o de formulação de 
metodologias de planejamento para a ocupação das áreas circunjacentes às unidades de 
conservação. O outro, é o da busca de métodos que promovam a recuperação de áreas 
alteradas em Mata Atlântica. É necessário que o Subprograma propicie· a formação de um 
portfólio de negócios, a partir de atividades para a conservação da Mata Atlântica. É 
importante a consonância de suas propostas com o que preconiza o Programa Avança 
Brasil, que orientará, no período 2000/2007 a iniciativas do Governo brasileiro. 

O Subprograma Mata Atlântica do PPG7 deverá contemplar um conjunto de projetos 
específicos. com metas e ações que resultem replicáveis, seja quando para o 
desenvolvimento sustentável das áreas de domínio do Biorna, seja para a prática de ações 
para a recuperação de áreas alteradas estratégicas para a sua conservação. 

O Subprograma deverá contar com recursos que provenham das mesmas fontes que 
financiam as atividades do Programa Piloto, de seus doadores e do Governo Brasileiro, em 
regime de contrapartida. 

Para custear a elaboração, estruturação e implementação do Subprograma Mata Atlântica 
do PPG7, pensa-se usar recursos provenientes do Fundo Fiduciário de apoio ao Programa 
Piloto, na qualidade de pré-investimento. 


