
p---- 

r> 
' - r: 
r: 
r-. 
. 

r-. 
r» 
A 

r-. 
r- 
("', 

0 
r 
r- 
!"". 

r.. 
I""' 

,,-., 
r-. 
f'"\ 

r-. 
r-. 
r- 
f'"\ 

r- 
,,.... 

r- 
I"', 

r-. 

r- 
r-. 
r 
r 
r- 
r 
r, 
(' 

r- 
0 
,-, 
,-..., 
n 
r- 
r-. 
r-. 
f"'. 

('"', 

r- 
r-. 
,-... 

~ 

INSTITUTO :..JC.C - , .. ~.a~1. L 

data .' 1 -······· , / ·---- 
coe' 1 ~ 1) çp ~ 1(;,~ 

PROGRAMA PILOTO PARA A PROTEÇÃO 
DAS FLORESTAS TROPICAIS BRASILEIRAS 

SUBPROGRAMA MATA ATLÂNTICA- PPG7 
Janeiro de 2001 

_ 1 ..._• r. ~ 

J ' ,· -, ' \ 
1 I :._.I J..: '-..'\... J 

NAPMA - Núcleo Assessor de Planejamento da Mata Atlântica - PPG7 
DIFLOR - Diretoria do Programa Nacional de Florestas 
SBF - Secretaria de Biodiversidade e Florestas 
MMA- Ministério do Meio Ambiente 
Esplanada dos Ministérios - Bloco B - 7° andar - sala 733 
Brasília/DF 
Fone: 613171305- Fone/Fax: 61 317 1305 



r: 
r 

r 

r 

r- 

. - 
r 

_,....., 

r 

_,,.... 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

Título do Projeto: 
Duração: 

Agência Implementadora: 
Agência Executara: 

Subprograma Mata Atlântica - PPG7 
05 anos, em duas fases de 1 e 4 anos 
Banco Mundial 
Ministério do Meio Ambiente 

Resumo: 

Os objetivos do Subprograma Mata Atlântica visam reverter os problemas que levam 
ao empobrecimento ecológico, à escassez de ações práticas de recuperação de 
ecossistemas degradados, à desvalorização das culturas tradicionais e ao abandono 
e uso inapropriado dos ecossistemas remanescentes. 

O Subprograma apoiará projetos e atividades nas modalidades de demanda 
induzida e demanda espontânea e atuará em quatro áreas programáticas: (i) 
proteção da biodiversidade, (ii) uso sustentável dos recursos naturais, (ili) 
recuperação de áreas degradadas e (iv) monitoramento e pesquisa . 

Poderão apresentar propostas instituições governamentais, instituições de pesquisa 
e ensino, ONGs, movimentos sociais/organizações de comunidades e empresas 
privadas, que atendam aos pré-requisitos do Sub-Programa. 

O processo de seleção das propostas recebidas será feito através de uma matriz de 
avaliação que considerará fatores e critérios que favoreçam aquelas que 
apresentarem as melhores condições de viabilidade, efetividade e sustentabilidade. 
Serão valorizados no processo de seleção as propostas que apresentarem parcerias 
inter-institucionais, como forma de aumentar a eficiência e a sustentabilidade dos 
projetos e reduzir seus custos de implantação e desenvolvimento. 

O Subprograma será implementado em duas fases: 
• Fase 1: com duração de um ano e orçamento de US$ 956,000, (US$ 

800,000.00 do RFT e R$ 300.000,00 do PPA) tem como objetivos: 
- consolidar o NAPMA- Núcleo Assessor de Planejamento da Mata 
Atlântica/MMA; 

- constituir a Comissão Coordenadora; 
- elaborar os manuais técnicos e formulários para apresentação de propstas; 
- financiar o projeto "Monitoramento da Mata Atlântica", da RMA; 
- desenvolver ações de monitoramento da Mata Atlântica; 
- implementar o primeiro edital de demanda induzida; 

• Fase 2, com duração de quatro anos e orçamento de US$ 115 milhões. 
(Possíveis fontes: GEF, Acordos Intergovernamentais ex. Brasil-Alemanha e 
Orçamento da União). 
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1 - APRESENTAÇÃO 

- 
O presente documento, elaborado pelo NAPMA - Núcleo Assessor de Planejamento 
da Mata Atlântica, apresenta a proposta para a constituição do Subprograma Mata 
Atlântica no PPG7, em processo de discussão com o conjunto de organizações 
públicas e privadas, especialistas e demais interessados na conservação do Biorna. 

Reúne os resultados das discussões ocorridas entre os participantes do I Seminário 
do Subprograma Mata Atlântica - PPG7, realizado em Brasília(DF) no dia 28 de 
julho de 2000, do Seminário Regional Nordeste, ocorrido em Salvador(BA) nos dias 
11 e 12 de setembro de 2000 e do Seminário Regional Sul/Sudeste, ocorrido em 
São Paulo(SP) nos dias 25 e 26 de Setembro de 2000. 

A proposta foi concebida adotando como base estruturadora as "Diretrizes para a 
Política de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica", 
aprovada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), em dezembro de 
1998. 

Foram, ainda, considerados os seguintes documentos: 

r: 
Programa Piloto para Proteção da Mata Atlântica (PPG-7/MA) - Versão 1.9, 
disponibilizada em agosto de 1998, pelo Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal Secretaria de Coordenação dos Assuntos do Meio 
Ambiente; 

r: Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil - Revisão da 
Estrutura Institucional - Relatório Final, Julho de 1999; 

Proposta de Reformulação do PPG7 -Ministério do Meio Ambiente - Secretaria de 
Coordenação da Amazônia - 27 de Setembro de 1999; 

r- Avaliação Independente do Subprograma Projetos Demonstrativos - PD/A - PPG-7 - 
r Márcio Santilli, Mário José de Lima, Valter de Carvalho, Virgílio Viana - 31/07/97; 

Núcleo Assessor de Planejamento do Subprograma para a Mata Atlântica - PPG7 - 
Termo de Referência; e, 

r Relatórios da Revisão de Meio Termo do PPG7. - ( 
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11.1 - Área Geográfica de Abrangência do Subprograma. 

~ 
1 

O Subprograma apoiará projetos e atividades na área do Domínio da Mata Atlântica, 
definida pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama e incorporada ao 
Decreto Federal nº 750/93, abarcando a vegetação nativa da Mata Atlântica e 
ecossistemas associados, da Serra do Mar e da Zona Costeira, com as seguintes 
delimitações estabelecidas pelo Mapa de Vegetação do Brasil, do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE, de 1993: a totalidade das florestas Ombrófila 
Densa, Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias, Ombrófila 
Aberta, Estacionai Semidecidual e Estacionai Decidual, localizadas nos Estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande 
do Norte, Ceará e Piauí, as Florestas Estacionais Semideciduais e Deciduais do 
Estado de Mato Grosso do Sul localizadas nos vales dos rios da margem direita do 
Rio Paraná e Serra da Bodoquena e do Estado de Goiás localizadas nas margens 
do Rio Paranaíba, bem como os manguezais, as vegetações de restingas, de dunas 
e de cordões arenosos, as ilhas litorâneas e os demais ecossistemas associados às 
formações anteriormente descritas conforme segue: 

- os encraves de savanas, também denominados de cerrados, compreendidos 
no interior das Florestas Ombrófilas; 

- os encraves de estepes, também denominados de campos, compreendidos no 
interior das Florestas Ombrófilas; 

- os encraves de campos de altitude, compreendidos no interior das Florestas 
Ombrófilas; 
os matas de topo de morro e de encostas do Nordeste, também denominadas 
brejos e chãs: 

- as formações vegetais nativas dos Arquipélagos de Fernando de Noronha e 
Trindade; 
as áreas de tensão ecológica, também denominadas de contatos, entre os 
tipos de vegetação descritos nas alíneas anteriores. 

r: 
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Tabela 1 - Area original da Mata Atlântica segundo definição do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 
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UF Area UF Area Original (DMA) 

km2 ri, km2 t.o::i % l.JJ 
AL 27.933 14.529 52,01 
BA 567.295 177.924 31,36 
CE 146.348 4.878 3,33 
ES 46.184 46.184 100,00 
GO 341.290 10.687 3,13 
MS 358.159 51.536 14,39 
MG 588.384 281.311 47,81 
PB 56.585 6.743 11,92 
PE 98.938 17.811 18,00 
PI 252.379 22.907 9,08 
PR 199.709 193.011 96,65 
RJ 43.910 43.291 98,59 
RN 53.307 3.298 6,19 
RS 282.062 132.070 46,82 
se 95.443 95.265 99,81 
SE 22.050 7.155 32,45 
SP 248.809 197.823 79,51 
Total 3.428.783 1.306.421 38,10 

1BGE, 1999 
<2> ISA, 1999 
<3> Sobre a área da UF 
DMA - Domínio da Mata Atlântica (CONAMA, 1992) 

r 
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É importante destacar que, para alguns autores, estes números estariam 
subestimados para a região do Nordeste, devido ao fato da região já se encontrar 
intensamente degradada quando foram realizados os levantamentos do Projeto 
RADAM, que subsidiaram o Mapa de Vegetação do Brasil elaborado pelo IBGE. 
Para GONZAGA DE CAMPOS (1912), mais de 35% da região Nordeste era 
originalmente ocupada por formações florestais. No mesmo sentido, COIMBRA e 
CÂMARA (1996), em recente trabalho intitulado "Os Limites Originais da Mata 
Atlântica na Região Nordeste do Brasil", trazem inúmeras evidências baseadas em 
ampla pesquisa bibliográfica, consultas e visitas de campo que sustentam a tese da 
existência de florestas em regiões hoje classificadas como semi-árido. Caso 
adotássemos os números de Gonzaga de Campos, teríamos uma área original de 
Mata Atlântica no País de 1.480.400, ou 17 % do território brasileiro. 
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Domínio da Mata Atlântica 

Dominio 

1 :24.000.000 

lnstHuto Socioambiental - ISA 
Fonte: Mapa de Vegetação do Brasil, IBGE, 1993 
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11.2- Histórico, Ameaças e Tendências 

O início da destruição da Mata Atlântica data da chegada dos portugueses em 1500. 
Embora ocupada por grupos indígenas tupis relativamente numerosos, como os 
Tupinambás, que já praticavam a agricultura, os relatos dos viajantes e estudiosos 
do século XVI não registram qualquer sinal de destruição da cobertura florestal. Ao 
contrário, segundo HOLANDA (1995), as descrições são de uma floresta intocada, 
de enorme riqueza natural e que levaram muitos dos que aqui chegaram no início da 
colonização a "acreditarem seriamente estar nas Américas o paraíso terrestre". 

A relação do colonizador com a floresta e seus recursos foi, desde sua origem, 
predatória. A falta de percepção da importância dos benefícios ambientais 
proporcionados pela cobertura florestal nativa e a valorização exclusiva da madeira em 
detrimento de produtos não madeireiros, levou a supressão de enormes áreas para 
expansão de lavouras e assentamentos urbanos e a adoção de práticas de exploração 
seletiva e exaustiva de espécies. 

Antes mesmo da exploração do ouro e das pedras preciosas, que tanto aguçavam o 
interesse dos colonizadores, a existência de grandes quantidades de pau-brasil nas 
costas do "novo mundo", conforme relatou Américo Vespúcio, integrante da expedição 
comandada por Gaspar Lemos em 1501, foi a primeira boa notícia para os 
portugueses, ansiosos por conhecer em detalhes as fantásticas riquezas que poderiam 
explorar. 

Imediatamente colocada sob o monopólio da Coroa, a exploração do "ibitapitanga" ou 
"arabutan", como era conhecido em Tupi, foi arrendada a comerciantes a partir de 
1502. O primeiro "contrato do pau-brasil" foi realizado com mercadores portugueses e 
italianos, liderado por Fernando de Noronha. Nestes contratos, o Estado português se 
comprometia a não mais importar das Índias o pigmento similar, então largamente 
utilizado na Europa e os arrendatários assumiam a exploração anual de 300 léguas do 
litoral, o envio de navios às costas brasileiras e a manutenção de uma fortaleza, tudo 
isso sem prejuízo dos direitos a serem pagos à Coroa. 

O monopólio da exploração do pau-brasil só terminou em 1859, quando a Coroa já 
registrava que o volume contrabandeado era superior ao das vendas oficias e surgiram 
os corantes produzidos a partir do alcatrão mineral. Foram mais de três séculos de 
extração predatória sem que sequer o processamento da madeira para extração do 
corante tivesse sido desenvolvido na colônia, agregando algum valor ao produto ou 
gerando postos de trabalho. 

"Terra Brasilis", como ficou conhecida a nova colônia de Portugal, teve a origem de seu 
nome diretamente ligada à exploração do pau-brasil e, portanto, ao início da destruição 
da Mata Atlântica. 

Mas a exploração predatória não se limitou ao pau-brasil. Outras madeiras de alto valor 
para a construção naval, edificações, móveis e outros usos nobres como tapinhoã, 
sucupira, canela, canjarana, jacarandá, araribá, pequi, jenipaparana, peroba, 
urucurana e vinhático, foram intensamente exploradas. Segundo relatórios da época 
da virada do século XIX, em lguape, cidade do litoral sul do Estado de São Paulo, não 
havia mais destas árvores num raio de sessenta quilômetros de seu entorno. O mesmo 
se repetiu em praticamente toda a faixa de florestas costeiras do Brasil. A maioria das 
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matas consideradas "primárias" e hoje colocadas sob a proteção das unidades de 
conservação, foram desfalcadas já há dois séculos (DEAN, 1996). 

Embora a Coroa não tenha investido ou incentivado o conhecimento das 
potencialidades da Mata Atlântica, algumas espécies não madeireiras também foram 
exploradas em diferentes épocas, como a salsaparrilha, ceras e bálsamos. Dentre elas, 
uma das mais importantes foi a ipecacuanha ou poaia (Psychotria ipecacuanha), planta 
medicinal que chegou a ser exportada na quantia de 25 toneladas por ano no final dos 
anos de 1860 e foi praticamente extinta no Rio de Janeiro (DEAN, 1996). A retirada de 
epífitas como bromélias, cactos e orquídeas também teve períodos de grande 
intensidade, sendo responsável pela destruição de grandes áreas de florestas, cujas 
árvores eram simplesmente derrubadas para facilitar a extração destas plantas. 

Além da exploração de recursos florestais, houve na época um significativo comércio 
exportador de couros e peles de onça ( que chegou ao valor de 6 mil réis, o equivalente 
ao preço de um boi na época), veado, lontra, cutia, paca, cobras, jacarés, anta e outros 
animais de penas e plumas e carapaças de tartarugas (DEAN, 1996). 

A este modelo predatório de exploração dos recursos da flora e da fauna somou-se 
o sistema de concessão de sesmarias, originando uma combinação altamente 
destrutiva para a Mata Atlântica. Os relatos da época são impressionantes. A terra 
praticamente não tinha valor. O proprietário recebia gratuitamente uma sesmaria 
que, após consumida toda a mata e explorada suas potencialidades, passava 
adiante por um valor irrisório e solicitava outra ao governo, ou simplesmente invadia 
uma outra terra pública. Firmava-se na época o conceito de que o solo era um 
recurso descartável, pois não fazia sentido manter uma propriedade e zelar por suas 
condições naturais e sua fertilidade, já que poderia ser substituída por outra sem 
custo. Destruir, passar a propriedade adiante e receber outra era um excelente 
negócio. 

Esse modelo instituído pela Coroa persistiu por séculos e, de certa forma foi 
reeditado em período recente quando, para estimular a ocupação da região 
Amazônica, o governo militar passou a ceder grandes propriedades para empresas 
que se comprometessem a abrir a fronteira. A conseqüência foi a "década da 
destruição", como são chamados os anos de 1980, quando se destruiu uma média 
de 20 mil quilômetros quadrados por ano na Amazônia. 

A literatura brasileira registra a manifestação de revolta e protesto de diversas 
personagens diante do processo de destruição ambiental, comprovando que a 
preocupação com as conseqüências do modelo predatório não são recentes no 
Brasil. José Bonifácio de Andrada e Silva, Joaquim Nabuco e Euclides da Cunha são 
alguns exemplos de personalidades de nossa história que, desde o início do século 
XVIII já alertava a sociedade para as conseqüências da destruição irracional que se 
processava no território brasileiro. 

O modelo predatório, entretanto, não foi um privilégio do período colonial. Com a 
independência, o cenário não se alterou e persistiram as práticas destrutivas. Em 
1928 F. C. Hoehne, então assistente chefe da seção de botânica e agronomia do 
Instituto Biológico de Defesa Agrícola e Animal do Estado de São Paulo, liderou uma 
expedição que percorreu a região das matas de araucária, nos Estados de Paraná e 
Santa Catarina. Partindo de São Paulo, a equipe de Hoehne percorreu alguns 
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milhares de quilômetros por trem chegando a Joinville, passando pelas regiões de 
Curitiba, Ponta Grossa, Rio Negro, Mafra, São Francisco do Sul, Porto União, além 
de outras cidades menores. Em todo o trajeto, foram registrados com detalhes a 
beleza da paisagem, a diversidade da flora, a presença humana e a destruição 
promovida pela exploração madeireira irracional e pela expansão de pastagens e 
agricultura sem nenhum cuidado com o meio ambiente. 

Em Três Barras, a caminho de Porto União, Hoehne descreve com intensa revolta a 
enorme degradação promovida pela empresa South Brazilian Lumber and 
Colonisation Comp. Ltda., que recebera a concessão para explorar milhares de 
hectares de florestas ricas em araucárias e imbuias. Diz ele: "Que lucro advirá ao 
nosso paiz, ou ao Estado de Sta. Catharina ou Paraná, das concessões feitas ás 
empresas estrangeiras, para a exploração de nossas florestas mais uteis e mais 
faceis de explorar?! Ao nosso vêr, nenhum. É passivei que particulares tirem 
proventos pecuniários temporarios desse negocio. Mas o paiz fica, 
incontestavelmente, enormemente prejudicado com ellas". 

A exploração madeireira da Mata Atlântica teve importância econômica em nível 
nacional até muito recentemente. Segundo dados do IBGE, em meados de 1970 a 
Mata Atlântica ainda contribuía com 47% de toda a produção de madeira em tora no 
país, com um total de 15 milhões de m3. Produção drasticamente reduzida para menos 
da metade (7,9 milhões de m3) em 1988, dado o esgotamento dos recursos devido a 
exploração não sustentável. Atualmente a indústria madeireira dependente de 
espécies da Mata Atlântica possui importância apenas regional, especificamente nos 
Estados do Paraná e Santa Catarina, onde as indústrias moveleira e de madeiramento 
para construções continuam a exploração predatória do pinheiro do Paraná. 

Atualmente (dados de 19981), a Mata Atlântica sobrevive em menos de 95 mil km2. 

Seus principais remanescentes concentram-se nos estados das regiões Sul e 
Sudeste, recobrindo parte da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira, onde o 
processo de ocupação foi dificultado pelo relevo acidentado e pouca infra-estrutura 
de transporte. 

r 

1 Atlas da Evolução dos Remanescentes Florestais e Ecossistemas Associados do Domínio da Mata Atlântica no Período 1990- 
1995 - Fundação SOS Mata Atlântica, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e Instituto Socioambiental, São Paulo, 1993. 
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Segundo os resultados do mais recente estudo realizado pela Fundação SOS Mata 
Atlântica, em parceria com o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e o 
Instituto Socioambiental, publicado em 1998, entre os anos de 1990 e 1995 mais de 
meio milhão de hectares de florestas foram destruídos em nove estados nas regiões 
sul, sudeste e centro-oeste, que concentram aproximadamente 90% do que resta da 

Domínio da Mata Atlântica 
Remanescentes Florestais 
em 1990 

RN 

SP - Remanescentes florestais 
(Mata primária e secundária em 
estágio avançado de regeneração) 

1:20.000.000 
Instituto Socioambiental. ISA 

Fonte: Fundação SOS Ma.ta Atiántica, 
Instituto Nado nal de Pesquisas Espaciais 
Sociedade Nordestina de Ecologia 

Mata Atlântica no País. Um valor equivalente a mais de 714 mil campos de futebol 
literalmente eliminados do mapa em apenas cinco anos, a uma velocidade de um 
campo de futebol derrubado a cada quatro minutos. Uma destruição 
proporcionalmente três maior do que a verificada na Amazônia no mesmo período. 

Somando-se esses números aos do estudo anterior, referente ao período 85-90, 
chega-se à cifra de 11 % de Mata Atlântica destruída nos últimos 1 O anos, 
provocando uma queda de 8,8 para 7,3 na estimativa de mata primária e secundária 
em estágio avançado de regeneração, remanescentes em todo o País. Mantida esta 
situação, em cinqüenta anos será eliminado completamente o que sobrou dela fora 
dos parques e outras categorias de unidades de conservação ambientais. 

Os números impressionantes da destruição da Mata Atlântica demonstram a 
inexistência de políticas de conservação ambiental no País e a absoluta falência do 
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sistema de fiscalização dos órgãos públicos. É bom lembrar que estes 
desmatamentos não estão ocorrendo em regiões distantes e de difícil acesso, ao 
contrário, derruba-se enormes áreas de florestas impunemente a poucos 
quilômetros de cidades como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. 
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11.3 - A Importância da Conservação e Recuperação da Mata Atlântica 

A Mata Atlântica é considerada atualmente como um dos mais ricos conjuntos de 
ecossistemas em termos de diversidade biológica do Planeta. Distribuída ao longo 
de mais de 23 graus de latitude sul, esse biorna é composto de uma série de 
fitofisionomias bastante diversificadas (tabela 2), o que propiciou uma significativa 
diversificação ambiental e, como consequência, a evolução de um complexo biótico 
de natureza vegetal e animal altamente rico. 

r 

Tabela 2 - Fisionomias vegetais inseridas no Domínio da Mata Atlântica - 
DMA <1> 

Fitofisionomias t ••.. , km2 \vJ % l •• , 

Formações Florestais 1.041.998 79,76 
Ombrófilas 406.446 31,11 
Densa 218.790 16,75 
Aberta 18.740 1,43 
Mista 168.916 12,93 
Estacionais 635.552 48,65 
Semidecidual 486.500 37,24 
Decidual 149.052 11,41 
Zonas de Tensão Ecológica 157.747 12,07 
Encraves 65.468 5,01 
Refúgio Ecológico 103 0,01 
Formações Pioneiras 41.105 3,15 

Total DMA 1.306.421 100,00 
\lJ Conforme CONAMA, 1992 
<2l Mapa de vegetação do Brasil. IBGE, 1993 
<3) ISA 1999 
<4J Sobre a área total do DMA 
DMA - Domínio da Mata Atlãntica (CONAMA, 1992) 

,,,...., 

r 

Não há dados precisos sobre a diversidade total de plantas da Mata Atlântica. 
Considerando-se apenas o grupo das angiospermas, acredita-se que o Brasil possua 
entre 55.000 e 60.000 espécies, ou seja, de 22 a 24% do total que se estima existir no 
Planeta. Deste total, as projeções são de que a Mata Atlântica possua cerca de 20.000 
espécies, ou seja, entre 33 e 36% das existentes no País. 

r 
Para se ter uma idéia da grandeza que significam esses números, basta compara-los 
às estimativas de diversidade de angiospermas de alguns continentes,: 17.000 
espécies na América do Norte, 12.500 na Europa e entre 40.000 e 45.000 na África. 

r: 

Somente no Estado de São Paulo, que possuía cerca de 80% de seu território 
originalmente ocupado por Mata Atlântica, estima-se existirem 9.000 espécies de 
fanerógamas, 16% do total existente no País e cerca de 3,6% do que se estima existir 
em todo o mundo. No caso das pteridófitas, como samambaias e outras plantas menos 
conhecidas, as estimativas apontam para uma diversidade entre 800 e 950 espécies, 
73% do Brasil e 8% do mundo. 

r: Estudos desenvolvidos por pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo e 
r: da UNESP, campus de Rio Claro, SP, publicados pelo Boletim do Museu de Biologia 
r 
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Mello Leitão (nº 7, dezembro de 1997), identificaram a ocorrência de 443 espécies 
arbóreas em uma área de 1,02 hectares de Floresta Ombrófila Densa, presente na 
estação Biológica de Santa Luzia, município de Santa Teresa, região serrana do 
Espírito Santo. 

..•...... 

Posteriormente, equipe formada por especialistas do Jardim Botânico de Nova Iorque e 
da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), encontrou 454 
espécies de árvores numa área de um hectare do Parque Estadual da Serra do 
Conduru, localizado no sul da Bahia. 

Ambas descobertas superaram o recorde anterior registrado em 1986 na Amazônia 
Peruana, que incluía 300 espécies por hectare, e revelam que a Mata Atlântica pode 
possuir a maior diversidade de árvores do mundo. 

Domínio da Mata Atlântica 
Fitofisionomias 

Formações florestais 
Mi:W flor. ombrófila mista 
~ flor. ombrófila densa um flor. ombrófila aberta 
~ flor. estacionai sernidecidual m flor. estacionai decidual 
Ena-aves 
rnil savana estépica 
Rffl savana 
Ea estepe 
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Instituto Socioambiental - ISA 
Fonte: Mapa de Vegetação do Brasil, 1993 

~ formações pioneiras 
j:::::::1 contatos m refúgio ecológico 
1:28.000.000 
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Some-se a alta diversidade, o fato de que pelo menos 50% das plantas vasculares 
conhecidas da Mata Atlântica são endêmicas. O nível de endemismo cresce 
significativamente quando separamos as espécies da flora em grupos, atingindo 53,5% 
para espécies arbóreas, 64% para as palmeiras e 74,4% para as bromélias. 

Dentro da riquíssima fauna existente na Mata Atlântica, algumas espécies possuem 
ampla distribuição, podendo ser encontradas em outras regiões, como são os casos da 
onça pintada, onça parda, gatos-do-mato, anta, cateto, queixada, alguns papagaios, 
corujas, gaviões e muitos outros. O que mais impressiona, no entanto, é a enorme 
quantidade de espécies endêmicas, ou seja, que não podem ser encontradas em 
nenhum outro lugar do planeta. São os casos das 73 espécies de mamíferos, entre 
elas 21 espécies e subespécies de primatas e das 160 espécies de aves. Entre os 
anfíbios o número é ainda mais surpreendente, das 183 espécies catalogadas, 91,8% 
são consideradas endêmicas. 

Comparada com a floresta amazônica a Mata Atlântica apresenta, proporcionalmente, 
maior diversidade biológica. No caso dos mamíferos, por exemplo, estão catalogadas 
215 espécies na Mata Atlântica, contra 353 na Amazônia, apesar desta ser quatro 
vezes maior do que a área original da primeira. 

Uma análise comparativa entre a diversidade de espécies de vertebrados no mundo, 
no Brasil e no Estado de São Paulo que, como já mencionado, possuía cerca de 80% 
de seu território originalmente ocupado pela Mata Atlântica, permite uma visão 
aproximada da riqueza do Biorna. Na tabela 3, é possível verificar índices muito altos 
de espécies, ultrapassando, na maioria dos casos, a cifra de 40% do total existente no 
País. 

Apesar desta grande biodiversidade, a situação é extremamente grave, pois das 202 
espécies de animais consideradas oficialmente ameaçadas de extinção no Brasil 
(IBAMA, Portaria nº 1.522 de 19/12/89) 171 são da Mata Atlântica. Este número tende 
a crescer rapidamente. No caso das aves, por exemplo, estudo recente, publicado na 
prestigiada revista britânica "Nature", aponta que pelo menos 88 espécies de aves 
endêmicas da Mata Atlântica estão ameaçadas. Os cientistas acreditam que quatro 
espécies estejam completamente extintas e pelo menos outras 60 estejam ameaçadas 
de extinção no curto prazo. 

A verdade é que em um país onde a biodiversidade é pouco conhecida como o nosso, 
há espécies que podem ter sido extintas antes mesmos de serem catalogadas pelos 
cientistas e outras que, ao serem descobertas entram imediatamente para a trágica 
lista das ameaçadas de extinção. São os casos, por exemplo, do mico-leão-da-cara 
preta (Leontopithecus caissara) e do pássaro bicudinho-do-brejo (Stymphalomis 
acutirostris) ambos recentemente encontrados por pesquisadores no litoral 
paranaense, a menos de 200 quilômetros da cidade de São Paulo, a maior metrópole 
da América do Sul. 

Mesmo reduzida e muito fragmentada, a Mata Atlântica possui uma importância 
enorme, pois exerce influência direta na vida de mais de 80% da população 
brasileira que vive em seu domínio. Nas cidades, áreas rurais, comunidades 
caiçaras e indígenas ela regula o fluxo dos mananciais hídricos, assegura a 
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fertilidade do solo, controla o clima e protege escarpas e encostas das serras, além 
de preservar um patrimônio histórico e cultural imenso. 

Tabela 3 - Diversidade de Vertebrados {lJ 
mundo Brasil São Paulo 
espécies espécies % '"' espécies % {;t;J % , •• , 

Peixes 24.618 2.657 10,79 773 3,14 29,09 
Anfíbios 4.000 600 15,00 180 4,50 30,00 
Répteis 6.000 465 7,75 186 3,10 40,00 
Aves 9.700 1.677 17,29 738 7,61 44,01 
Mamíferos 4.650 502 10,80 194 4,17 38,65 ,,, JOLY, C.A.; BICUDO, C.E.M.; orgs. Biodiversidade do Estado de São Paulo, Brasil: síntese do conhecimento ao 
final do século XX, volume 6: vertebrados I Ricardo M. C. Castro - São Paulo: FAPESP, 1998. 
<2> Em relação a diversidade de vertebrados no mundo 
<3> Em relação a diversidade de vertebrados no Brasil 

Na Mata Atlântica nascem diversos rios que abastecem as cidades e metrópoles 
brasileiras, beneficiando mais de 100 milhões de pessoas. Além de milhares de 
pequenos cursos d'água que afloram em seus remanescentes, sua região é cortada 
por rios grandes como o Paraná, o Tietê, o São Francisco, o Doce, o Paraíba do Sul, 
o Paranapanema e o Ribeira de lguape, importantíssimos na agricultura, na pecuária 
e em todo o processo de urbanização do país. 

r 

A Mata Atlântica significa também abrigo para varias populações tradicionais e 
garantia de abastecimento de água para mais de 120 milhões de pessoas. Parte 
significativa de seus remanescentes está hoje localizada em encostas de grande 
declividade. Sua proteção é a maior garantia para a estabilidade física dessas áreas, 
evitando assim as grandes catástrofes que já ocorreram onde a floresta foi 
suprimida, com conseqüências econômicas e sociais extremamente graves. Esta 
região abriga ainda belíssimas paisagens, verdadeiros paraísos tropicais, cuja 
proteção é essencial ao desenvolvimento do ecoturismo. 

r 

- 
r- 

r 

r - 
I""' 

I""' pág.: 16 



r- 
r- 
r,. 

r- 
r- 
r-. 

r: 
r- 
r- 
r 
('. 

r, 
r» 
(' 

r- 
r' 
r, 
r- 
r- 
0 

r-. 
r- 
r- 
("\ 

r- 
r 
r 
r 
r-. 
r- 
("', 

("', 

r- 
(' 

r,. 
r, 
r 
(' 

r-. 
r> 
r: 
n 
r, 
r 
r- 
0 
r- pág.: 17 

r-. 
I"', 

TERRAS INDÍGENAS NO DOMÍNIO DA MATA ATLÂNTICA 

1111111 Danlnlo da Mata Atlêntica 

à Terras Indígenas can menos de 100.000 ha 
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11.4 - A Mata Atlântica e os Programas de financiamento da área ambiental do 
Governo Federal 

r: 
Apesar de ter sido o primeiro ecossistema a sofrer o impacto da colonização e de 
ser atualmente o mais ameaçado do País, a Mata Atlântica não foi objeto, até o 
momento, de nenhum programa específico de financiamento baseado em um 
planejamento estratégico consistentemente definido de forma a buscar a 
conservação, recuperação e uso sustentável de seus recursos naturais em âmbito 
nacional. Mesmo o PPG7, concebido para proteger as florestas tropicais brasileiras, 
não investiu neste sentido, uma vez que concentrou seus esforços e recursos na 
região Amazônica. 

Atualmente as fontes de financiamento do Governo Federal que destinam algum 
recurso para a Mata Atlântica estão limitadas a dois fundos (FNMA - Fundo 
Nacional do Meio Ambiente e Funbio - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade) e 
cinco programas. Dos programas existentes, dois estão em operação (PPG7 - 
Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras e Probio - 
Programa Nacional da Diversidade Biológica) e três se encontram em fase de 
implantação (Programa Avança Brasil, PNF - Programa Nacional de Florestas e 
PNMA li - Programa Nacional do Meio Ambiente Fase 2). 

,,,,.. 
Além de limitados em termos financeiros, os programas e fundos existentes não 
contemplam o conjunto de ações e atividades consideradas prioritárias para a 
reversão do quadro de degradação da Mata Atlântica, conforme pode ser verificado 
a seguir: 

1. Programa Avança Brasil 
Estratégias para o Desenvolvimento -1999 (em implantação) 
Macroobjetivo 11 - Melhorar a Gestão Ambiental: Estimular o desenvolvimento e 
criar oportunidades de negócios e investimentos voltados para a proteção e 
conservação do meio ambiente, uso da biodiversidade, ecoturismo, geração de 
energia limpa, gestão do patrimônio natural e utilização sustentável dos recursos 
naturais. 

Programa Proágua - Gestão - Implantação dos princípios e métodos de gestão 
estabelecidos na nova Lei das Águas. 
Florestar e Combate aos Desmatamentos - Visa aumentar a oferta de madeiras 
de áreas plantadas, contribuindo para diminuir a exploração predatória em 
florestas naturais e o combate efetivo aos desmatamentos. 
Programa Zoneamento Ecológico-Econômico - permitirá o mapeamento do 
território nacional para direcionar o desenvolvimento sustentável. 

---, 

Macroobjetivo 21 - Melhorar a Qualidade de Vida nas Aglomerações Urbanas e 
Regiões Metropolitanas: 

Programa Reestruturação de Regiões Metropolitanas - Serão executados 
projetos nas áreas de recuperação ambiental, entre outros, para melhorar a 
qualidade de vida nas grandes cidades. 

2. PNMA-11 - Programa Nacional do Meio Ambiente li (em implantação) 
Objetivo Geral - Estimular a adoção de práticas sustentáveis entre os diversos 
setores cujas atividades impactam o meio ambiente e contribuir para o 

r: 
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r 
fortalecimento da infraestrutura organizacional e de regulamentação do poder 
público para o exercício da gestão ambiental no país, melhorando efetivamente a 
qualidade ambiental e gerando benefícios socioeconómicos. 

r 

3. PNF - Programa Nacional de Florestas - DIFLOR/MMA (em implantação) 
Objetivos relacionados ao Biorna Mata Atlântica: 

Estimular o uso sustentável de florestas nativas e plantadas; fomentar as 
atividades de reflorestamento, notadamente em pequenas propriedades rurais; 
recuperar áreas de preservação permanente, de reserva legal e alteradas; apoiar 
as iniciativas econômicas e sociais das populações tradicionais e indígenas que 
vivem nas florestas; reprimir desmatamentos ilegais e a extração predatória de 
produtos e subprodutos florestais, bem como prevenir e conter queimadas e 
incêndios florestais. 
Estimular a proteção da biodiversidade e dos ecossistemas. 

- 

Linhas Temáticas e metas relacionadas ao Biorna Mata Atlântica: 
- Monitoramento e Controle 

Ampliar o monitoramento do uso dos recursos florestais para todo o território 
nacional (Mata Atlântica, Cerrados e Caatinga), estabelecendo planos de ação 
de prevenção, controle e combate a desmatamentos ilegais, queimadas 
acidentais e incêndios florestais por biorna. 
Revisar os instrumentos normativos que concedem a autorização de 
desmatamento. 

- Apoiar os processos de descentralização das atividades de monitoramento, 
controle e fiscalização. 

- Aumentar de 17% para 25% a taxa anual de legalidade do desmatamento. 
- Aumentar de 21 % para 100% o monitoramento do território nacional. 

- Serviços ambientais das florestas. 
Restaurar 100 mil hectares/ano de florestas de preservação permanente em 
áreas prioritárias de bacias hidrográficas. 

- Criar mecanismos para captação de recursos financeiros internos e externos 
para a proteção, recuperação e restauração de áreas de preservação 
permanente. 

- Fortalecimento institucional e extensão florestal. 
Criar um fundo de desenvolvimento florestal, com dotação orçamentária de R$ 
100 milhões/ano. 
Realizar cursos de atualização profissional e melhorar a estrutura física das 
instituições florestais. 

- Maneio de florestas nativas em áreas privadas 

4. PPG7 - Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil 
( em operação) 
PDA - Projetos Demonstrativos 
Objetivos: 

Contribuir para a preservação e a conservação da Amazônia, da Mata 
Atlântica e de seus ecossistemas associados e apoiar o desenvolvimento 
sustentável a partir da participação e das contribuições das populações locais. 
Gerar conhecimentos sobre a conservação, a preservação e o manejo 
sustentável dos recursos naturais, por meio de atividades demonstrativas e 
com o envolvimento e a participação das populações locais; 

r 
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Transferir o conhecimento resultante das experiências para outras 
comunidades, outras ONGs, tomadores de decisão e técnicos de governo; 
Fortalecer a capacidade de organização e articulação das populações locais, 
bem como a sua capacidade de elaborar e implementar projetos. 

Até o momento foram aprovados 38 projetos na Mata Atlântica. 

Corredores Ecológicos 
Em sua primeira fase será executado nos Estados do Espírito Santo e Bahia. (em 
implantação) 

Projetos Bilaterais 
Em execução: KfW - São Paulo e Paraná e FFEM - São Paulo 
Em implantação: KfW - Minas Gerais 
Em negociação: KfW - Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

5. FNMA - Fundo Nacional do Meio Ambiente (em operação) 
Objetivo: Viabilizar a política nacional do meio ambiente. Apóia projetos de médio e 
pequeno portes que visem o uso sustentável dos recursos naturais, a preservação 
ou a recuperação da qualidade ambiental no Brasil. Criado em 1989 apoiou mais de 
660 projetos em todo o país. 

r- 

Linhas Temáticas: Diversidade Biológica Florestal; Silvicultura e Agrosilvicultura 
com Espécies Nativas; Manejo de Florestas Nativas; Apoio à Gestão de Unidades 
de Conservação, sob Administração Pública, que não possuam Plano de Manejo; 
Apoio à Gestão de Unidades de Conservação sob Administração Pública, que 
possuam Plano de Manejo; Apoio à Gestão de Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural (RPPNs); Projetos para Conservação/Preservação de Espécies da Flora e 
Fauna Silvestres Nativas; Projetos Voltados à Geração de Renda a partir de 
Espécies da Flora e Fauna Silvestres Nativas; Gestão Sustentável de Recursos 
Pesqueiros; Construção de Agenda 21 Local/Regional; Construção de Agendas 
Ambientais Institucionais e Comunitárias; Educação Ambiental para o 
Desenvolvimento Sustentável; Apoio às Comunidades Extrativistas; Gestão 
Ambiental em Terras Indígenas; Áreas Alteradas; Expansão e Consolidação de 
Áreas Protegidas; Desenvolvimento Ambiental Urbano; Resíduos Industriais; 
Substâncias Químicas; Certificação Ambiental; Poluição do Ar; e Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos 

6. Programa de Conservação da Biodiversidade ~ Probio 

r: 
r 
r-. 

O Probio é o mecanismo de auxílio técnico e financeiro para a implementação do 
Programa Nacional da Diversidade Biológica - PRONABIO. Seu objetivo é identificar 
ações prioritárias, estimular subprojetos que promovam parcerias entre os setores 
públicos e privados, gerando e divulgando informações e conhecimentos sobre o 
tema. 

Identificação de Prioridades para a Aplicação de Recursos, Levantamento de 
Informações e Disseminação de Resultados 

- Avaliações em nível de biorna através de workshops 
- Atividades Adicionais de Levantamento e de Divulgação da Biodiversidade 

Criação de uma Rede Nacional de Informação da Biodiversidade 

r 

r 
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- Apoio a projetos demonstrativos de Conservação e Utilização Sustentável da 
Diversidade Biológica Brasileira. 
Subprojetos Demonstrativos Iniciais 

- Tema: Recursos Genéticos 
- Tema: Conservação e Utilização Sustentável da Biodiversidade 

Subprojetos Demonstrativos e Estudos especiais 
- Tema: Fragmentação de Habitats 
- Tema: Estudos Especiais 

r 

7. FUNBIO - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 
Objetivo: Operar um fundo para apoio financeiro e material a iniciativas associadas 
à conservação e ao uso sustentável da biodiversidade no Brasil, a partir dos 
recursos doados pelo Fundo para o Meio Ambiente Global (GEF - Global 
Environmental Facility), no valor de US$20 milhões. 

Programas: 
Fundos de Parceria: Os fundos de parceria visam financiar, de forma 

consorciada, projetos de interesse comum das instituições parceiras, em áreas 
temáticas consideradas prioritárias para a conservação e o uso sustentável da 
biodiversidade no Brasil: (i) uso direto e indireto de recursos genéticos e 
biológicos e (ii) criação ou implantação de unidades de conservação (públicas ou 
privadas) 

Programa de Apoio à Produção Sustentável: Consolidar iniciativas inovadoras 
de pequeno porte já em operação, ligadas ao uso sustentável da 
biodiversidade, que representem uma alternativa às atividades econômicas de 
alto impacto ambiental e que ampliem as possibilidades de geração de 
emprego e renda para as populações locais. 
Melhores Práticas em Ecoturismo: Desenvolver uma proposta de programa de 
capacitação em melhores práticas para o ecoturismo. 

r 
r 
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Subprograma · PROGRAMAS FNMA Avança PNF PD/A Corredores Projetos PNMAII PROBIO FUNBIO 
Brasil (PPG7) Ecológicos Bilaterais/ Matá Atlântica 

ATIVIDADES (PPG7) Kfw(PPG7) · (PPG7) . 

FINANCIADAS 
Fortalecimento Institucional X X X X 
de óruãos públicos ' ', 

Fortalecimento Institucional X )Ç ,, 
de organiz. da sociedade civil 
Fiscalizacão X X X X X 
Licenciamento X X X X '. 
Educacão Ambiental X 
Apoio à críacão de ucs públicas X 

' ,' 

Apoio à gestão de UCs públicas X X X X X X. 
Apoio à crtacão de UCs Privadas : ·,x '' 

Apoio à gestão de UCs privadas X X .x ) 

Proteção de Remanescentes X X . 
Manejo Florestal X X ·x 
Certificação Florestal X X 
Monitoramento do Biorna X X . ' , 

Campanhas Educativas e ·X 
de Opinião Pública 

,, , 

,, 

Novos mecanismos de geração e X . x 
captação de recursos financeiros 

', 

Uso Sustentável X X X X X ,, 

de recursos da biodiversidade 
Capacitação de recursos humanos X .·X 
em conservacão 
Ecoturismo X X X 
Pesauisa científica X " 

. ' 

Gestão de territórios de X . "·. X 
nopulacões tradicionais 
Conservação/preservação de X X 
espécies da flora e fauna nativas 
Recuperação de Areas X X X X .... X 
Degradadas '. 

Quadro de Programas 
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Objetivo Geral 

Desenvolver ações que levem à reversão dos 
processos de empobrecimento ecológico e à 
desvalorização das culturas tradicionais da 
Mata Atlântica, através da conservação das 

áreas remanescentes, recuperação de 
ecossistemas degradados e abandono de 
práticas inapropriadas de uso dos recursos 

naturais 

1 

Áreas Programáticas 

Fortalecer os 
mecanismos de 

gestão 
participativa, 
manejo e 

monitoramento das 
UCs públicas e 
privadas, em 
especial as de 

proteção integral 

Áreas Protegidas Uso Sustentável Recuperação de Áreas 
Degradadas 

J 
.............. ..1. . 
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! Apoiar a criação ! ! Promover a ! ! Estabelecer j 1 - 1 ' 
· e implementação i ! inserção das · : programas para a j 
de UCs municipais i ' U Cs dos planos i conservação de ! 

e em áreas j de i espécies / 
privadas j desenvolvimento ! ! 

l regional de l ! 
1 Estados e 1 ! 

1 M""lol.oo i 1 1 

Estabelecer o 
manejo adequado 

em áreas de 
comunidades 
tradicionais, 

buscando valorizar 
os conhecimentos 
sobre manejo e 
conservação dos 
remanescentes 
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Promover o 

desenvolvimento 
florestal 

sustentável não 
madeireiro e o 
reflorestamento, 
contribuindo para 
a geração de renda 

e a segurança 
alimentar 

Identificar, 
caracterizar, 
valorar e 

promovera 
regulamentação 
dos serviços 
ambientais da 
MA, com sua 
respectiva 

disseminação na 
sociedade 

Estabelecer 
mecanismos 
específicos de 

concessão de uso 
dos recursos 

naturais nas áreas 
privadas 

Políticas Públicas, 
Monitoramento e 

Pesquisa 

Promover a restauração e 
recuperação da MA, contribuindo 
para a formação de mosaicos e 
corredores ecológicos e para a 

recomposição de áreas de relevante 
interesse ambiental, especialmente 
em regiões de mananciais, recarga 
de aqüíferos, APPs, reservas legais 

e entorno de UCs 

Apoiar programas 
bíoregionais de 

sementes florestais, 
CO!llpatioilizando-os 

com ações de 
restauração e 

recuperação de áreas 
degradadas 

Prioridade 

Da1ta ........... 
média 

1 1 

.... .J 

Promovera 
geração de 

conhecimento e 
desenvolvimento 

terno] ógico 
(público e 

privado) para a 
conservação e 

manejo 
sustentável 

Promover 
programas de 
monitoramento 
da diversidade 

biológica 

1 1 ..... .1 , 
Estabelecer ' 
ações para , 
reduzir a i 

influência da i 
expansão urbana] 
e rural sobre as ! 

UCse 1 
remanescentes e i 
regular o uso do ! 
entorno das UCs i 
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Fortalecer ações 
de controle da 

caça edo 
comércio de 
espécies 

Implementar 
programa de 

monitoramento 
participativo da 
MA em âmbito 

nacional 

Estabelecer 
instrumentos de 
compensação 
que valorizem 
as áreas de 

manejo, reservas 
legais, UCs 

privadas e APPs 
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111- SUBPROGRAMA MATA ATLÂNTICA 

111.1 - Antecedentes e o Processo de preparação do Subprograma Mata Atlântica 

r 

O PPG7 - Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil é uma 
iniciativa conjunta do Governo Brasileiro, da sociedade civil brasileira e da comunidade 
internacional, que busca encontrar formas de conservar as florestas tropicais da 
Amazônia e da Mata Atlântica. É, sem dúvida, o mais importante programa já 
desenvolvido para a proteção e manejo sustentável das florestas tropicais brasileiras. 

O programa foi proposto na reunião do Grupo dos Sete países industrializados (G7), em 
Houston, Texas, em 1990, sendo aprovado pelo G? e pela Comissão Européia, em 
dezembro de 1991, tendo como objetivos: demonstrar que o desenvolvimento 
econômico sustentável e a conservação das florestas podem ser alcançados 
simultaneamente; preservar a biodiversidade das florestas tropicais; reduzir a emissão 
global de gases que produzem efeito estufa e estabelecer um exemplo de cooperação 
internacional entre países, para a solução de problemas ambientais de escala global. 

r: 
O programa tem seguido cinco linhas principais de ação: Experimentação e 
Demonstração, Conservação, Fortalecimento Institucional, Pesquisa Científica e Lições 
e Disseminação, com vários projetos em andamento. 

Além desses projetos, fazem parte ainda do PPG7 projetos bilaterais, desenvolvidos 
diretamente entre os países doadores e instituições brasileiras, devidamente aprovados 
no âmbito do programa. Como projetos bilaterais na Mata Atlântica, em cooperação 
com a Alemanha e a França, tem-se apoio a atividades nos Estados de São Paulo e 
Paraná, estando em negociação projetos com Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. 

Entretanto, desde o seu início, o PPG7 tem concentrado seus esforços e recursos 
apenas na Floresta Amazônica, com investimentos proporcionalmente muito reduzidos 
na Mata Atlântica, o que caracteriza um desvio dos objetivos do próprio programa. 

r 

A participação da Mata Atlântica tem se restringido ao PDA - Projetos Demonstrativos, 
onde até o momento estão sendo apoiados 37 projetos em 9 Estados, nas áreas de 
Sistemas de Preservação Ambiental, Sistemas de Manejo Florestal e Sistemas 
Agroflorestais e Recuperação Ambiental. Além do PDA, está em fase de "appraisal" o 
projeto Corredores Ecológicos, que em sua primeira fase será implementado nos 
Estados da Bahia e Espírito Santo. 

r· 
A pressão crescente da sociedade para garantir a inclusão da Mata Atlântica no PPG7, 
de forma apropriada entre suas oportunidades de financiamento, levou o governo 
brasileiro a contratar, no final de 1996, um especialista no Biorna para organizar a 
interlocução entre as partes e dar início ao desenvolvimento de uma proposta. 

Posteriormente, o Ministério do Meio Ambiente convidou um grupo de especialistas 
para apoiar a elaboração dessa proposta. O trabalho desse grupo foi concluído em 

r 
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maio de 1997 e apresentado sob o título de "Proposta para o Componente da Mata 
Atlântica, versão 1.1 ". 

A partir da divulgação do citado documento, foi acertado um programa de trabalho entre 
o Ministério do Meio Ambiente e a Rede de ONGs da Mata Atlântica, envolvendo a 
contratação de consultores com amplo conhecimento na problemática da Mata 
Atlântica, para a elaboração de uma proposta detalhada. 

Como resultado desse trabalho de consultoria, foi elaborado um documento intitulado 
"Plano de Ação da Mata Atlântica - Componente PPG7". Esse Plano de Ação contou 
com a colaboração de Órgãos Públicos e da Rede de ONGs da Mata Atlântica, e foi 
discutido no Workshop Nacional realizado de 15 a 17 de julho de 1998, em Brasília. 

Apresentado na reunião dos Participantes do PPG7 (Doadores, Governo Brasileiro, 
Sociedade Civil e Banco Mundial), em outubro de 1999, o Plano de Ação foi aprovado 
como subsídio para a elaboração do Subprograma Mata Atlântica no âmbito do PPG7. 

Para viabilizar a elaboração desse Subprograma foi elaborado um Termo de Referência 
no valor de US$ 200,000, aprovado pela CCB e CCC, e foi implantado o NAPMA - 
Núcleo Assessor de Planejamento da Mata Atlântica, dentro da Secretaria de 
Biodiversidade e Florestas, no Ministério do Meio Ambiente. 

O Subprograma Mata Atlântica vem preencher uma lacuna importante no PPG7, que é 
a falta de ações direcionadas para a Proteção e Recuperação da Mata Atlântica, e foi 
amplamente discutido com os setores governamentais e não governamentais, 
acadêmico e empresarial, nos seguintes seminários: 

1 Seminário do Subprograma Mata Atlântica - PPG7, Brasília (DF) - 28 de julho 
de 2000; 
Seminário Regional Nordeste - Salvador (BA)- 11 e 12 de setembro de 2000; e 
Seminário Regional Sul/Sudeste - São Paulo (SP) - 25 e 26 de setembro de 
2000. 

O Subprograma Mata Atlântica adotou como base estruturadora as "Diretrizes para a 
Política de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica", aprovada 
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) em dezembro de 1998, após um 
amplo processo de discussão entre todos os setores da sociedade interessados na 
conservação e uso sustentável do Biama. 

Foram ainda considerados no processo de elaboração do Subprograma vários outros 
documentos elaborados no âmbito do PPG7 e Ministério do Meio Ambiente, em 
especial os referentes a Revisão de Meio Termo e o Plano de Ação para a Mata 
Atlântica (1998). Além destes documentos de referência, os resultados do projeto 
Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Mata Atlântica 
e Campos Sulinos (Probio/Pronabio, 1999) constituirão elementos para o 
direcionamento e priorização das ações a serem desenvolvidas. 
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A implementação do Subprograma foi concebida de forma a estabelecer uma relação 
de integração e evitar sobreposição de esforços com os demais programas de 
financiamento para a Mata Atlântica, em execução ou preparação, tais como: Programa 
Avança Brasil, PNMA li, PNF, FNMA, Probio, Funbio, PDA/PPG7, Corredores 
Ecológicos/PPG7 e Projetos Bilaterais KFW-FFEM/PPG7. 

111.2 - Diretrizes Gerais 

1. Proteção da Biodiversidade; 
2. Representatividade das diferentes fisionomias e unidades biogeográficas que 

compõem o Biorna; 
3. Desenvolvimento das pesquisas necessárias à implementação dos projetos e 

ações desenvolvidos no âmbito do Subprograma; 
4. Livre acesso e divulgação dirigida dos resultados obtidos; 
5. Fortalecimento institucional das organizações públicas, comunitárias e privadas 

responsáveis pela implementação de projetos e atividades desenvolvidas no âmbito 
do Subprograma; 

6. Compatibilização de políticas setoriais; 
7. Financiamento de projetos e atividades relacionadas à utilização econômica de 

recursos florestais restrita à exploração de produtos não madeireiros. 

111.3 - Objetivos 

Os objetivos desse Programa estão diretamente relacionados com os problemas que 
levam ao empobrecimento ecológico, à escassez de ações práticas de recuperação de 
ecossistemas degradados, à desvalorização das culturas tradicionais e ao abandono e 
uso inapropriado dos ecossistemas remanescentes. 
Considerando os objetivos gerais do PPG7, o problema, a relevância e as 
especificidades que caracterizam a Mata Atlântica e a Política da Mata Atlântica, o 
Subprograma possui os seguintes objetivos gerais: 

1. Assegurar a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica, reduzindo 
significativamente seu processo de empobrecimento, através da ampliação das 
unidades de conservação e redução drástica do desmatamento ilegal 

2. Promover o desenvolvimento sustentável, assegurando a utilização dos recursos 
naturais de forma ecologicamente sustentável e socialmente justa, contribuindo 
significativamente para a redução do processo de empobrecimento cultural na Mata 
Atlântica; 

3. Promover a recuperação de áreas degradadas da Mata Atlântica. 

111.4 - Áreas e Linhas Programáticas 

As Áreas e Linhas Programáticas consideradas prioritárias para investimento em 
projetos no âmbito do Subprograma Mata Atlântica, foram definidas a partir da seleção 
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e adaptação das linhas programáticas da Política da Mata Atlântica, considerando os 
objetivos, mandato e forma de operação do PPG7. 

Partindo-se das 78 linhas programáticas da Política da Mata Atlântica, a equipe do 
NAPMA selecionou 26 que melhor se adequavam ao PPG7 e submeteu-as à discussão 
nos seminários de consulta realizados em Salvador e São Paulo. Ao final desse 
processo foram priorizadas 16 linhas programáticas, organizadas em quatro áreas 
programáticas: (i) proteção da biodiversidade, (ii) uso sustentável dos recursos naturais, 
(iii) recuperação de áreas degradadas e (iv) monitoramento e pesquisa. 

Area .: Programática 1 - Areas .Protegidas 
Linhas Programáticas Prioridade 
1 - Ampliar e consolidar um sistema integrado de Ucs e áreas 
protegidas, fortalecendo os mecanismos de gestão participativa, manejo 
e monitoramento das UCs públicas e privadas, em especial as de ALTA 
proteção integral, consolidando os mosaicos florestais, os corredores 
ecológicos e o sistema de Reserva da Biosfera 
2 - Apoiar a criação e implementação de UCs municipais e áreas MEDIA 
protegidas particulares 
3 - Promover a inserção das UCs nos planos de desenvolvimento MEDIA 
regional dos Estados e municípios 
4 - Estabelecer programas para conservação de espécies MEDIA 

,-- 

,Area:PrQaramática ~2: .. -.- Uso.susteritiv:el.,<l,-Màta Atlântica -- 
Linhas Programáticas Prioridade 
1 - Estabelecer o manejo adequado em áreas de comunidades 
tradicionais, buscando valorizar os conhecimentos sobre manejo e ALTA 
conservação dos remanescentes da Mata Atlântica 
2 - Promover o desenvolvimento florestal sustentável orientando o 
manejo não madeireiro e o reflorestamento, valorizando-se o uso múltiplo ALTA 
das florestas, contribuindo para a geração de renda e a segurança 
alimentar 
3- Identificar, caracterizar, valorar e promover a regulamentação dos ALTA 
serviços ambientais da Mata Atlântica, com sua respectiva disseminação 
na sociedade 
4 - Estabelecer mecanismos específicos de concessão de uso dos MEDIA 
recursos naturais nas áreas privadas da Mata Atlântica 
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_Area Programática ·3 ~. Recuperação de Areas Degradadas· ,_ 

Linhas Programáticas Prioridade 
1 - Promover a restauração e recuperação da Mata Atlântica, 
contribuindo para a formação de mosaicos e corredores ecológicos e ALTA 
para a recomposição de áreas de relevante interesse ambiental, 
especialmente em regiões de mananciais, recarga de aqüíferos, áreas de 
preservacão oermanente, reservas legais e entorno de UCs 
2 - Apoiar programas bioregionais de sementes florestais, 
compatibilizando-os com ações de restauração e recuperação de áreas ALTA 
deoradadas na Mata Atlântica 

r>. 

Ar~.-.. Pr<>ararnã.tica 4- ,. Políticas-Públicas. Monitoramento e PesauiJ;a · 
Linhas Programáticas Prioridade 
1 - Promover a geração de conhecimento e do desenvolvimento 
tecnológico, tanto no setor público quanto no privado, para a ALTA 
conservacão e o manejo sustentado da Mata Atlântica 
2 - Promover programas de monitoramento da diversidade biolóaica ALTA 
3- Fortalecer ações de controle da caca e do comércio de espécies ALTA 
4 - Estabelecer instrumentos de compensação que valorizem as áreas ALTA 
de manejo, reservas legais, UCs privadas e áreas de preservação 
permanente 
5- Implementar programa de monitoramento participativo da Mata ALTA 
Atlântica em âmbito nacional 
6 - Estabelecer ações para reduzir a influência da expansão urbana e 

MÉDIA rural sobre as UCs e remanescentes de Mata Atlântica e regular a 
utilizacão das áreas de entorno das UCs 

.,----- 

r 
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Quadro de Objetivos, Metas, Indicadores de Sucesso e Monitoria 

Assegurar a conservação da - 100 % das UCs inseridas nas áreas prioritárias para implantação de UCs (WMA), 
biodiversidade da Mata devidamente implantadas; 
Atlântica, reduzindo - 100 % das áreas prioritárias para o estabelecimento de corredores ecológicos (WMA) com 
significatJ.vamente seu planos de implantação elaborados; 
processo de - 30% dos corredores ecológicos inseridos nas áreas prioritárias para o estabelecimento de 
empobrecimento, através da corredores ecológicos (WMA) implantados; 
ampliação das unidades de número de UCs com conselhos gestores participativos criados e operantes; 
conservação e redução sistema de monitoramento de UCs em nível nacional implantado; 
drástica do desmatamento número de UCs municipais e privadas criadas e implantadas; 
ilegal - número de estudos para ampliação e/ou criação de UCs em áreas criticas de expansão 

urbana e da fronteira agrícola, desenvolvidos; 
programa de monitoramento participativo da MA em âmbito nacional implantado; 
campanha nacional de mobilização para a conservação da MA realizada 
lei de regulamentação da conservação e uso da MA aprovada, sancionada e regulamentada; 
atualização da lista de espécies da fauna e da flora da MA ameaçadas de extinção, em nível 

nacional, regional e local, concluída e disponibilizada; 
número de ações de controle de caça e comércio de espécies nativas da MA desenvolvidas. 

Promover o desenvolvimento - 50% das terras indígenas no DMA com área acima de 2.500 ha (15 Tis) com projetos de 
sustentável, assegurando a preservação e uso sustentável dos recursos naturais em desenvolvimento; 
utilização dos recursos - número de comunidades quilombolas, caiçaras e outras populações tradicionais com 
naturais de forma projetos de preservação e uso sustentável dos recursos naturais em desenvolvimento; 
ecologicamente sustentável número de projetos de uso sustentável de recursos florestais não madeireiros implantados 
e socialmente justa, em áreas privadas inseridas nas áreas prioritárias para manejo e recuperação florestal (WMA); 
contribuindo número de produtos florestais não madeireiros certificados de acordo com as normas do 
significativamente para a FSC; 
redução do processo de número de produtos florestais não madeireiros com pesquisa de mercado realizada; 
empobrecimento cultural na serviços ambientais da MA identificados, valorados e regulamentados; 
Mata Atlântica - número de alternativas técnico-científicas de aprimoramento das práticas de conservação e 

manejo sustentável da MA, desenvolvidas e disponibilizadas. 
Promover a recuperação de 
áreas degradadas da Mata 
Atlântica. 

número de projetos de recuperação da cobertura vegetal nativa em desen-volvimento nas 
áreas prioritárias para o estabelecimento de corredores ecológicos (WMA) e nas áreas 
prioritárias para o maneio e recuperação florestal (WMA); 

número de projetos de recuperação da cobertura vegetal nativa em desenvolvi-menta em 
áreas de APP e reserva legal; 

número de projetos de recuperação da cobertura vegetal nativa em desenvolvimento em 
áreas de mananciais e recarga de aqüiferos; 

bancos de sementes com abrangência bioregional implantados. 

'. Mo~#~l'à~,mtf(~.\'.lt~~çlíQ,:. ,.'·,j' ..:. ,,:> P..reisUW).St~s:t~t_i~S::,: ... 
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Relatórios de órgãos públicos 
federais (Ibama, Funai, MMA, MCT, 
CNPq) e secretarias estaduais e 
municipais de meio ambiente; 

Relatório Anual de Avaliação de 
Eficácia do Programa ( a ser 
elaborado pelo Naprna e aprovado 
pela Comissão Coordenadora do 
Subprograma MA); 

Relatórios dos projetos/atividades 
financiadas pelo Subprograma; 

Banco de Dados do Subprograma 
MA ( elaborado e mantido pelo 
Napma) 

Análise do índice de desmatamento 
anual da MA, obtidos através do 
Projeto de Monitoramento 
Participativo da MA 

Análise da evolução do grau de 
consciência pública sobre a MA, a 
partir de pesquisa de opinião pública 
a ser desenvolvida no âmbito da 
campanha nacional de mobilização 
para a conservação da MA 

Relatórios de instituições de 
pesquisa e organizações 
certificadoras 

O Subprograma contará com os 
recursos fmanceiros necessários e 
operará de forma ágil e 
desburocratiz.ada; 

Os órgãos públicos federais, 
estaduais e municipais, responsáveis 
pela área ambiental, as ONGs, os 
institutos de pesquisa, as associações 
comunitárias e as empresas privadas, 
assumirão as ações de conservação, 
recuperação e uso sustentável da MA 
como prioridade estratégica; 

Os órgãos públicos federais, 
estaduais e municipais, responsáveis 
pela área ambiental, utilizarão de 
forma adequada os recursos 
institucionais, humanos e fmanceiros 
(nacionais e internacionais) de que 
disporão, para a implementação das 
ações previstas no Subprograma 
MA; 

Os diferentes atores previstos como 
executores do Subprograma se 
envolverão na constituição das 
parcerias necessárias ao 
desenvolvimento do Subprograma e 
apresentarão demandas qualificadas 
compatíveis com sua abrangência; 

WMA - Resultados do workshop realizado no âmbito do projeto Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Mata Atlântica e Campos Sulmos 

-so 
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111.5 - Resultados esperados (marco zero, visão geral, resultados específicos) 

r: 

2001 Governo Federal regulamenta certificados de emissão de carbono para 
proteção de áreas naturais e recuperacão de áreas degradadas 

2002 Brasileiros aumentam preocupação com a Mata Atlântica 
2002 Organizado amplo programa de pesquisa da biodiversidade e conservação da 

Mata Atlântica 
2002 Regulamentadas as compensações referentes a serviços ambientais 

(Públicos e Privados) 
2003 Concluído o detalhamento das áreas prioritárias para a conservação de 

biodiversidade em nível local 
2004 Sistema para monitoramento em tempo real da Mata Atlântica disponível na 

Internet 
2004 A fiscalizacão estruturada e em funcionamento 
2005 Desmatamento zero na Mata Atlântica 
2007 UCs cujos planos de manejo admitam serão principais destinos de ecoturismo 

no País 
2010 60% dos remanescentes estão convertidos em áreas protegidas públicas e 

privadas de uso indireto 
2010 100% das UCs criadas até 2000 possuem planos de manejo concebidos e 

implementados e situação fundiária resolvida 
2010 Modelos de reabilitação da Mata Atlântica amplamente disseminados 
2010 A Mata Atlântica atinge ritmo de recuperação de 3% ao ano 
2010 Espécies ameaçadas de extinção possuem estratégias e programas de 

salvamento 
2020 Corredores biológicos geridos de forma integrada com avaliação sistemática 

da protecâo da biodiversidade e dos serviços ambientais. 

r- 111.6 - Vantagens comparativas 
r: 

É importante destacar, no entanto, que a aplicação da "Matriz de avaliação da eficácia, 
viabilidade e sustentabilidade", que apresentaremos a seguir, deverá estabelecer as 
condições para a priorização dos projetos e atividades a serem financiados, sem que 
seja necessário um fechamento excessivo das linhas programáticas. 

O conceito de "Matriz de avaliação" prevê que os projetos prioritários serão aqueles 
capazes de demonstrar claramente sua eficácia, viabilidade e sustentabilidade, dentro 
de uma gama relativamente ampla de opções em termos de linhas programáticas. 
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A inserção da Mata Atlântica no Programa Piloto para a Proteção das Florestas 
Tropicais Brasileiras deve considerar as características peculiares do Biorna, 
principalmente quando comparado à Floresta Amazônica. Esta questão é ainda mais 
importante quando se considera que, até o momento, a experiência acumulada pelas 
instituições envolvidas com a gestão do PPG7 praticamente restringiu-se àquela região. 

Ili. 7 - As Especificidades Institucionais e Conjunturais do Biorna 

O desenvolvimento do Subprograma Mata Atlântica deve considerar as especificidades 
do Biorna, uma vez que algumas delas limitam as opções de uso sustentável dos 
recursos florestais e outras podem se constituir em vantagens comparativas em relação 
a outras regiões do País para a implantação do PPG7, desde que adequadamente 
consideradas. - 
A situação crítica da Mata Atlântica, caracterizada pela intensa fragmentação de suas 
fitofisionomias na maior parte de sua área original de abrangência, induz, naturalmente, 
a um direcionamento para a proteção total das áreas remanescentes, através do 
controle dos processos de degradação antrópica e do efeito de borda e à regeneração 
de áreas degradadas. - - Desta forma, o Subprograma Mata Atlântica deve ter como objetivos fundamentais a 
conservação e recuperação do Biorna. Esta orientação implica em se considerar que a 
opção pelo uso sustentável de recursos florestais como uma alternativa à degradação, 
largamente utilizada como estratégia do PPG7 na Amazônia, teria aplicação limitada na 
Mata Atlântica. 

r: 

Considerando-se a situação ambiental do Biorna, a beleza cênica da maioria de suas 
áreas remanescentes e a proximidade das mesmas de grandes centros urbanos, o 
desenvolvimento de atividades de lazer e ecoturismo devem ser considerados como 
uma das principais opções para a geração da renda. A exploração de recursos 
florestais de baixo impacto (plantas ornamentais, plantas medicinais, palmito, caixeta, 
etc.) pode ser uma opção para algumas poucas regiões onde há uma concentração 
significativa de formações florestais, como o Vale do Ribeira (litoral sul de São Paulo e 
litoral norte do Paraná). 

Entre as especificidades da Mata Atlântica que devem ser consideradas vantagens 
comparativas em relação a outras regiões do país, destacam-se: 

r 
r: 1. Grau crescente de consciência da sociedade para a necessidade de reversão dos 

processos de degradação; 

r- 2. Capacidade institucional dos órgãos ambientais estaduais e municipais em geral, 
,,..... superior a de outras regiões do País; 

3. Alto grau de organização da sociedade civil na maior parte dos Estados 
compreendidos pelo Biorna; 
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4. Setor empresarial em geral mais dinâmico e capitalizado do que em outras regiões 
do País; 

5. Legislação específica existente; 

6. Maior concentração de instituições de pesquisa; 

7. Acúmulo de experiências em conservação e recuperação de áreas degradadas. 
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r IV - DESCRIÇÃO DO SUBPROGRAMA 

r: 

,,,.... 

r· 

r- 

r: 

IV.1 - Estratégia de Implantação do Subprograma 

1. A estrutura gerencial do Programa deverá contar com uma secretaria técnica 
permanente (NAPMA - Núcleo Assessor de Planejamento da Mata Atlântica) 
vinculada à Secretaria de Biodiversidade e Florestas do MMA, sendo destinados 
para a sua operação até, no máximo, 10% do total dos recursos alocados para o 
Programa. 

2. O Programa contará com uma Comissão Coordenadora, especificamente criada, 
composta, de forma paritária, por representantes governamentais (MMA, MCT, 
MAA, lbama, Abema, Anamma) e não governamentais (RMA, CNRBMA, setor 
acadêmico, setor empresarial, movimento social/organizações de comunidades). 

3. A análise das propostas contará com o apoio de pareceristas ad hoc. 
4. A Secretaria Técnica do Programa será responsável por elaborar os manuais 

técnicos, formulários e modelos para apresentação de propostas; propor editais de 
demandas induzidas; receber, triar e encaminhar para análise de pareceristas ad 
hoc e da Comissão Coordenadora as solicitações de financiamento recebidas; 
elaborar os contratos e coordenar o repasse dos recursos; monitorar o 
desenvolvimento técnico e financeiro dos projetos e atividades financiadas; elaborar 
o Relatório Anual de Avaliação de Eficácia do Programa. 

5. A Comissão Coordenadora será responsável pela aprovação dos manuais técnicos, 
formulários e modelos para apresentação de propostas; dos editais de demandas 
induzidas; das propostas encaminhadas pela Secretaria Técnica; e do Relatório 
Anual de Avaliação de Eficácia do Programa. 

6. Programa operará através de demanda induzida, definidas em editais específicos, a 
exemplo do que vem sendo feito pelo MMA (Pronabio, Funbio, PD/A, etc) e 
demanda espontânea, de acordo com as áreas programáticas e prioridades 
definidas. 

7. A implementação das ações previstas neste programa será feita através de um 
processo competitivo, aberto e com ampla divulgação. 

8. Para o repasse de recursos deverão ser adotados os procedimentos utilizados pelo 
PD/A, de forma a garantir a necessária flexibilidade e agilidade. 

9. Estão credenciados a submeter propostas as instituições governamentais, 
instituições de pesquisa e ensino, ONGs, movimentos sociais/organizações de 
comunidades e empresas privadas. 

1 O. Serão valorizados no processo de seleção as propostas que apresentarem parcerias 
inter-institucionais, como forma de aumentar a eficiência e a sustentabilidade dos 
projetos e reduzir seus custos de implantação e desenvolvimento. 

11 . As propostas recebidas serão selecionadas através de uma matriz de avaliação que 
considerará fatores e critérios que favoreçam aquelas que apresentarem as 
melhores condições de viabilidade, efetividade e sustentabilidade. 

12. O Programa contará com áreas e linhas programáticas prioritárias pré-estabelecidas 
resultantes de amplo processo de consulta com os diversos setores envolvidos com 
a conservação da Mata Atlântica, que serão avaliadas a cada dois anos a partir dos 
resultados dos Relatórios Anuais de Avaliação de Eficácia do Programa. 
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13. Serão consideradas na definição dos editais de demanda induzida e na análise de 
propostas resultantes de demanda espontânea, além das áreas e linhas 
programáticas prioritárias pré-estabelecidas, as áreas prioritárias para a 
conservação da biodiversidade do Biorna, resultantes do Workshop Mata Atlântica 
(Pronabio/Probio ). 

14. O processo de seleção de propostas deverá evitar a concentração de recursos em 
regiões que possuam organizações com maior capacidade técnica ou institucional. 

15. Serão definidos valores mínimos e máximos para projetos. 
16. Serão aceitos projetos de longo prazo (máximo 5 anos). 

Organização Estrutural do Subprograma Mata Atlântica - PPG7 

DlFLOR 

Comissão Coordenadora 

NAPMA 
Divulgação, 

Comunicação e Difusão 

. ---· .. ...........•• .••....... 

Finan9as 
Monitoramento I Banco de Dados - Execu9ão - 

...... ~ .••...... 
Preserva9ão 

1 •• 

1 

1 
.. .. . . . . . . .. . . . . . . .. .. ' . .................. . .. . .. 

J 

Recuperação 
1 
1 

1 
Uso Sustentável 1 

1 

1 
Monitoramento do Biorna f 

Formulário de 
ojeto adaptado a: 

m banco de dados: 

as Administrativas 
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FLUXOGRAMA DE PROJETOS 
DO SUBPROGRAMA MATA ATLÂNTICA 

( Comissão Coordenadora 

(8) Proposta de 
projetos 

(2) Aprovação de editais 
· para demanda 

induzida 

( 1) Proposta de 
editais pa 
demanda 
induzida 

(4) Envio de projetos com ( 
proposta de enquadramento na 

matriz de avaliação 

(11) Relatório anual de 
avaliação da eficácia do 

subprograma 

( Divulgação ) ,.. 1• 
(3) Editais 

(13) Relatórios Anuais 

NAPMA 

(5) Projetos para -------.. 
parecer e ) 

~1 i': Consultore~ 
(6) Pareceres 

técnicos 

! (9) Aprova) (10) Avaliação e 
de projetos 7 monitoramento de projetos 

( Entidades Proponentes/Executaras ) 

1. NAPMA envia propostas de Editais de Demanda Induzida para Comissão 
Coordenadora. 

2. Comissão Coordenadora aprova Editais de Demanda Induzida. 
3. NAPMA divulga Editais. 
4. Entidades encaminham projetos para demanda induzida e demanda espontânea, 

com proposta de enquadramento na matriz de avaliação. 
5. NAPMA recebe projetos, faz triagem e encaminha para consultores técnicos. 
6. Consultores emitem pareceres. 
7. NAPMA envia projetos com pareceres para julgamento da Comissão 

Coordenadora. 
8. Comissão Coordenadora julga projetos e remete ao NAPMA. 
9. NAPMA faz tramitação dos projetos aprovados às entidades 

proponentes/executaras. 
1 O. NAPMA monitora projetos em execução. 
11. NAPMA elabora relatório anual de avaliação da eficácia do Subprograma. 
12. Comissão Coordenadora avalia e aprova relatório anual do Subprograma. 
13. NAPMA divulga relatório anual do Subprograma. 
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IV.2 - Modelo Operacional - Matriz de Avaliação da Eficácia, Viabilidade e 
Sustentabilidade 

r 

A proposta para a operação do Subprograma Mata Atlântica está baseada em um 
modelo que promova a sinergia entre os diferentes atores que já atuam na conservação 
e recuperação do Biorna (órgãos públicos das diferentes esferas de poder, ONGs, 
movimentos sociais, setor empresarial e setor acadêmico/científico). 

r- 

Para tanto, as iniciativas de conservação e recuperação da Mata Atlântica 
apresentadas pelos atores interessados em executá-las serão avaliadas através de 
uma "matriz de avaliação", que pretende pontuar as diferentes propostas a partir de 
fatores e critérios que favoreçam aquelas que apresentarem as melhores condições de 
viabilidade, efetividade e sustentabilidade. 

A viabilidade dos projetos e ações propostos é um aspecto essencial para se definir os 
investimentos no âmbito do Subprograma Mata Atlântica e deve ser um critério para 
seleção. ,,- 

A presente proposta considera que a vasta gama de experiências já desenvolvidas na 
Mata Atlântica permite que o Subprograma avance consistentemente em ações 
concretas e com razoável previsão de acerto. Desta forma, não se pretende que o 
Subprograma mantenha um caráter "demonstrativo". 

Os aspectos considerados de maior relevância para se avaliar a viabilidade de uma 
determinada ação são: (i) base técnica consistente, (ii) capacidade institucional das 
entidades proponentes e executaras e (iii) envolvimento do beneficiário. r 

Por efetividade, compreende-se o significado da ação proposta em relação à solução 
do problema a ser enfrentado. Aqui, mais uma vez, deve ser considerado como ponto 
de partida o vasto acervo de experiências já desenvolvidas no âmbito do Domínio da 
Mata Atlântica, como base para o estabelecimento de modelos de avaliação das 
propostas a serem desenvolvidas com apoio do Subprograma. - Como subsídio de grande validade para esta definição de modelos de avaliação de 
efetividade, o Subprograma contará com os resultados do projeto "Avaliação do Esforço 
de Conservação, Recuperação e Uso Sustentável dos Recursos Naturais da Mata 
Atlântica". 

r 

r Este projeto, com início em outubro de 2000 e conclusão prevista para maio de 2001, 
tem como objetivos: 

r: - reunir, publicar, analisar e divulgar experiências de conservação, recuperação e uso 
sustentável na Mata Atlântica, executadas a partir de 1990 por órgãos públicos, 
organizações não governamentais, instituições de pesquisa públicas e privadas, 
empresas, movimentos sociais e demais atores atuantes no Biorna. 

,,- 
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- promover uma avaliação dos principais programas de financiamento, públicos e 
privados, que possuem linhas de apoio a projetos de organizações não 
governamentais, a partir de 1990. 

Por sustentabilidade compreende-se: (i) condições político-institucionais para que a 
ação se desenvolva dentro do planejamento previsto; (ii) condições para que a 
atividade/ação tenha permanência após o investimento obtido junto ao Subprograma. r- 

,, 
O Subprograma Mata Atlântica terá um forte componente competitivo, pois a análise 
das diferentes propostas submetidas ao programa não se baseará somente no mérito 
individual de cada uma delas, modelo que vem sendo aplicado ao PPG7 até o 
momento. Após a análise individual de cada proposta, elas serão analisadas de forma 
integrada através da "matriz de avaliação", que considerará os seguintes aspectos: grau 
de relevância ambiental; grau de inter-institucionalidade e volume de contrapartida. 

,r- 

Os fatores e critérios a serem utilizados na "matriz de avaliação" do Subprograma estão 
definidos a partir dos seminários de consulta regionais (setembro/outubro de 2000), 
pois a viabilidade da proposta depende do consenso entre os diferentes atores atuantes 
no Biorna, questão considerada fundamental para garantir a estabilidade político 
institucional da proposta. 

Os participantes dos Seminários de Brasília, Salvador e São Paulo definiram os 
seguintes fatores e critérios para avaliação: 

Quanto a Relevância Ambiental: 

a) Importância para a 11 - Presença de sp raras/endêmicas 
conservação da biodiversidade 2 - Presença de sp ameaçadas de extinção 

3- Importância para Conectividade de fragmentos 
4 - Importância para restauração/recuperação 

de fraamentos 

r: 
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r - Fatores diretamente relacionados a projetos que definem prioridades 
. -li 

r- 

Fator Pontuação 
a) Areas prioritárias para a conservação da biodiversidade (Workshop da ª biodiversidade) 
b) Recuperação de áreas degradadas para formacão de corredores § 
e) Reabilitação de APPs 5 
d) Areas florestais em bom estado de conservação § 
e) Grau de ameaça 5 
f) Entorno de Ucs 4 
o) Proteção de recursos hídricos 4 
h) Uso sustentável do recurso 4 
i) Fragmentos da Mata Atlântica em área urbana e de expansão urbana 3 
j) Projetos cujo objetivo é promover a restauração ambiental 3 

Pontuação 
O) 1 3 

ão do Biorna 1 3 
3 

2 
2 
1 
1 

Quanto ao Grau de Inter-institucionalidade 

Fatores diretamente relacionados a projetos Pontuaçã 
o 

a) Diversidade de atores envolvidos (número de parcerias horizontais com 
representações institucionais e compromissos formalmente definidos) 5 
b) Previsão de mecanismos de co-aestão (responsabilidades definidas) 5 
e) Engajamento das comunidades tradicionais (índios, pescadores, 
agricultores, ouilornbolas) nos empreendimentos 5 
d) Promoção de interação entre governo-governo, governo- sociedade, 4 
sociedade-sociedade 
e) Parceria previamente formalizada entre instituições 3 
f) Experiência anterior com parcerias efetivas 3 

r: 
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Quanto a Contrapartida: 

Os Projetos propostos têm que ter contrapartida mínima (critério eliminatório) 
Projetos Grandes 30% 
Projetos Médios 20% 
Projetos Pequenos 10% 

A contrapartida poderá ser composta por: 
• Recursos financeiros 
• Recursos humanos 
• Equipamentos e infra-estruturas colocadas à disposição do projeto proposto 
• Serviços oferecidos pela comunidade 
• Investimento em fundamentação técnica-científica do projeto proposto 

Tempo mínimo de existência legal e atuação na área de um ano (o critério é o registro 
em cartório) 

Pré-Condições 

1. Fatores relacionados a instituições proponentes/executaras 
a) Capacidade institucional 
b) Capacidade técnica 
c) Capacidade de auto-monitoramento 
d) Tempo mínimo de existência legal e atuação na área 
e) Cumprimento da Legislação Ambiental (APPs e reserva legal preservadas ou plano 

de recuperação) r 
r> 

2. Fatores relacionados ao projeto 
a) Projeto elaborado de forma participativa 
b) Mecanismos/procedimentos que garantam a disponibilização e a disseminação das 

informações e resultados obtidos 

r: 

3. Fatores relacionados a proponentes/executores governamentais 
a) Legislação ambiental compatível com as diretrizes do Conama 
b) Existência de conselhos estaduais/ municipais de meio ambiente paritários e 

deliberativos 
e) Agenda 21 implantada ou em implantação 
d) Mecanismos para financiamento de ações de conservação ambiental implantados 

ou em implantação 
e) Existência de programas ambientais 
f) Órgão ambiental estruturado 

(' 

Obs.: Estados já qualificados pelo PNMA li estarão aptos para a obtenção de recursos 
do Subprograma da Mata Atlântica, desde que cumpridas as demais pré-condições dos 
itens: Fatores relacionados a instituições proponentes/executaras e Fatores 
relacionados ao projeto 
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r: IV.3 - Modalidades de Apoio 

r 
O Subprograma Mata Atlântica apoiará projetos e atividades em duas modalidades de 
operação: demanda induzida e demanda espontânea. 

r 

O modelo de demanda induzida será adotado para estimular o desenvolvimento de 
ações e projetos cujos resultados tenham efeito em âmbito nacional, contribuindo para 
a conservação e recuperação de todo o Biorna. 

r 

O modelo de demanda espontânea será adotado para apoiar as iniciativas que, 
coerentes com as linhas temáticas definidas para o Subprograma, tenham como 
objetivo desenvolver atividades, ações e projetos com efeito em âmbito regional/local. 

r- Modalidades de Apoio Demanda Induzida 
»: 

Linhas de Ação Temas Pontuação 
1 - Capacitação e A) Capacitação em Gestão Ambiental 6 
Comunicacão B) Campanhas de conscientização e mobilizacão 3 
2 - Mecanismos Financeiros C) Aprimoramento da legislação 4 
e Administrativos D) Mecanismos financeiros inovadores 2 

E) Soluções de Questões fundiárias 2 
3 - Implementação em áreas F) Manejo bioregional em áreas prioritárias 7 
prioritárias de Restauração, G) Implantação e manejo de áreas de Reserva Legal 7 
Recuperação e Uso eAPPs 
Sustentado H) Restauração e outras medidas mitigadoras do 6 

efeito da fragmentação de habitats em áreas 
prioritárias 3 
1) Implantação e reforço de sistemas integrados de 
controle (incêndios, uso do fogo, caça, 
desmatamento, etc.) 

4 - Avaliação e J) Monitoramento participativo da Mata Atlântica 7 
Monitoramento K) Cadastro nacional e monitoramento participativo 

deUCs 
L) Estudos e pesquisas que levem ao detalhamento 5 
de áreas prioritárias para a conservação em nível 4 
local 3 
M) Sistematização da informação científica 
N~ Monitoramento de oooulacões silvestres 

"' 1 
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Exemplos de Linhas Temãticas para Demanda Espontânea 

Uso sustentável de recursos naturais e recuperação de áreas degradadas no 
entorno de UCs 

- Implantação de corredores biológicos 
- Elaboração de planos de manejo de UCs 
- Implantação e manejo de áreas de reserva legal e APPs 
- Criação e fortalecimento de associações de consumidores de madeira voltadas para 

a promoção do reflorestamento 
- Conservação em áreas críticas ( cabrucas, encraves e áreas sob pressão) 

r», 

r 

IV.4 - Plano de Aplicação dos recursos do RFT e PPA - Fase 1 

Com os US$ 800,000.00 do RFT(Já aprovados) e os R$ 300.000,00 do PPA(Contrapartida) serão 
apoiadas as seguintes atividades no ano de 2001: 

r 
r 
r 

Atividades Custo(R$) Custo(US$) * 
Consolidação do NAPMA: 
Manutenção do NAPMA, constituição da Comissão 
Coordenadora, elaboração dos manuais técnicos e 
formulários para apresentação de projetos. 

- Equipe Técnica 245.100,00 127.000 
- Material de Consumo 3.700,00 1.900 
- Viagens 116.700,00 60.500 
- Aquisição de Materiais e Publicações 20.500,00 10.600 

Sub Total 386.000,00 200.000 
Apoio a Projetos da Linha de Demanda Induzida 
(Primeiro Edital) 1.158.000,00 600.000 
Ações de monitoramento da Mata Atlântica (#) 300.000,00 156.000 
TOTAL 1.844.000,00 956.000 
* US$ 1 = R$ 1.93 (PNUD Dezembro) # Recursos de Contrapartida r- 

r: 
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r». IV.5- Previsão de Orçamento- Fase 2 
r>. 

Linha~ de l>emandit Induzida e Demanda Espontânea 
valor total Nútnéro 

Múum1) 
de 

ufoietos 

· ntíniero dé 
:Edlmis 

dtitttados 

Ações de Nível Nacional - Projetos médios e grandes 
Capacitação em gestão de Ucs (Subdividido para as regiões Sul-Centro 
Oeste/Sudeste/Nordeste) 
Implantação de UCs em áreas piioritárias (WMA) 8 UCs 
Elaboração de planos e implantação de corredores ecológicos ern áreas prioritárias (WMA) 
r19 planos e 6 planos implantados) 
Implanta_yão de sistema de cadastro e monitoramento de UCs do DMA em nível nacional 

.,-.., Im]iliintação de !>rog@lla de monitoramento participativo da MA em âmbito nacional 
Campanha nacional de mobílização para a conservação da MA 

r- 
Atualização da lista de espécies da fama e da flora da MA ameaçadas de extinção, ern nível 
nacional, regional e local, concluída e disponibilizada 
Campanha nacional e ações de controle de caça e comércio de espécies naíi vas da MA 
desenvolvidas 
Implantação de bancos de sementes com abrangência bioregional (Nacional com recorte por 
região) 

I 1 400.000,00 
8 1 8.000.000,00 

19/6 1 7.520.000,00 
I 1 500.000 00 
1 1 800.000,00 
l 1 2.500.000,00 

1 1 300.000,00 

1 1 850.000,00 

1 1 500.000,00 
21.370.000,00 Subtotal - Ações de alcance nacional 

Demanda Espontânea - Subtetos e Linhas 

11 10.000.000.,_00 
A - Pequenos Pro,ietos - Teto até US$ 50.000,00 
Al - ~poio à criação e implantação de UCs municipais e UCs privadasªOO UCs) 200 

50 

r: 

A2. l - Estudos para ampliação e/ou criação de UCs e outras medidas mitigadoras de impactos 
sobre a MA, em áreas críticas de expansão urbana e da fronteira agrícola. 
A2.2 - Apoio à processos de certificação de produtos florestais não madeireiros de acordo 
com as normas do FSC. 
A2.3 - Pesquisa de mercado para produtos florestais não madeireiros. 
A2.4 - Identificação, valoração e regulamentação dos serviços ambientais da Mata Atlântica e 
desenvolvimento de mecanismos financeiros inovadores. 

Vários! 3.000.000,00 

10 
10 

10 
Subtotal par1tApoio a PequeD()~ fro.ietos 13.000.000,00 

r B - Projetos médios - Teto até USS 250.000,00 
Projetos grandes - Teto até US$ 500,000100 

15 

r- 
Bl - Uso sustentável dos recursos naturais em terras indígenas do DMA com área acima de 
2.500 ha .Mínimo projetos em 15 Tis. 
B2 - Uso sustentável dos recursos naturais em comunidades quilombolas, caiçaras e outras 
populações tradicionais. 
B3 - Uso sustentável dos recursos florestais não madeireiros em áreas privadas 
preferencialmente inseridas em áreas prioritárias para manejo e recuperação florestal (WMA). 
B4 - Desenvolvunento de alternativas técnico-científicas para o aprimoramento das práticas 
de conservação e manejo sustentável da MA. 
B5 - Recuperação da cobertura vegetal nativa preferencialmente em nas áreas prioritárias para 
o estabelecimento de corredores ecológicos e para o manejo e recuperação florestal (WMA). 
B6 - Recuperação da cobertura vegetal nativa ern áreas de APP e reserva legal. 
B7 - Projetos de recuperação da cobertura vegetal nativa em áreas de mananciais e recarga de 
aquíferos. 
B8 - Uso sustentável dos recursos naturais através do ecoturismo. 

r: 

r 

Vários! 50.000.000,00 

50 

50 

10 

50 
50 

50 
50 

r: Subtotal para apoio a nrotetos médios e 2randes 50. 000.000!00 

r Outras linhas de demanda espontânea 

104.370.000!00 

20.000.000,00 

Total para pro_jetos 

10.437.000100 Operação do Napma e Comissão Coordenadora (até 10% dos investimentos em projetos) 

----,--· .. á 

r 
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ANEXO 1 

Legislação de Proteção da Mata Atlântica 

- Lei Federal nº 4.771/65 (Código Florestal) 

- 
r 
r 

- 

Apesar de ter sido o primeiro conjunto de ecossistemas brasileiros a sofrer o impacto da 
exploração irracional de seus recursos naturais, até muito recentemente a legislação de 
proteção à Mata Atlântica praticamente se restringia ao estabelecido no Código 
Florestal, que embora avançado para sua época, não oferece mecanismos suficientes 
para uma efetiva proteção da biodiversidade existente nas florestas. 

O Código Florestal, instituído pela Lei Federal nº 4.771/65, limitou o exercício do direito 
da propriedade referente às formações vegetais nativas existentes em todo o território 
nacional. Qualificou as florestas como bens de interesse comum a todos os habitantes 
do país, subordinando a exploração de tais recursos naturais ao interesse da 
população. Na época de sua edição, este conceito limitava-se à proteção do solo, das 
encostas, dos cursos d'água e da manutenção de um estoque de madeira, sem haver 
preocupação direta com a conservação da biodiversidade, nos moldes hoje existentes. 

,,..., A Constituição Federal de 1988 

r: 

r: 
r: 

r 
r- 
r- 
(' 

r 

r: 

Somente no final da década de 80, após quase cinco séculos de destruição, que a Mata 
Atlântica recebeu o reconhecimento de sua importância ambiental e social na legislação 
brasileira, através do ~ 4°, do Artigo 225 da Constituição Federal, onde se lê: '~ 
Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato 
Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na 
forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, 
inclusive quanto ao uso dos recursos naturais". 

Posteriormente, seguindo a orientação da Constituição Federal, diversos Estados 
reforçaram este dispositivo constitucional, inserindo em suas Constituições, dispositivos 
transformando seus remanescentes de Mata Atlântica em áreas especialmente 
protegidas, sendo que alguns Municípios criaram dispositivos específicos em suas Leis 
Orgânicas. 

O Decreto Federal nº 99.547/90 

A primeira iniciativa do Governo Federal no sentido de regulamentar a Constituição 
Federal, definindo instrumentos legais específicos para a Mata Atlântica foi a edição do 
Decreto nº 99.547 que dispunha sobre "a vedação do corte, e da respectiva exploração, 
da vegetação nativa da Mata Atlântica, e dá outras providências", assinado no dia 25 de 
setembro de 1990 por Itamar Franco, que ocupava interinamente a Presidência da 
República. 
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r: 

Concebido pelo então Secretário Nacional do Meio Ambiente, José Lutzenberger, o 
texto estabeleceu, pela primeira vez na legislação brasileira, a intocabilidade absoluta 
de um conjunto de ecossistemas, através da proibição total do corte e da utilização da 
vegetação. 
Apesar de bem intencionado, o Decreto, que era de questionável constitucionalidade, 
uma vez que o ! 4°, do art. 225 da CF/88 permite expressamente a utilização da Mata 
Atlântica, foi elaborado sem nenhuma participação dos governos dos Estados que 
possuem Mata Atlântica e das entidades não governamentais. Este processo fechado 
implicou na definição de um texto com graves lacunas e sem respaldo dos órgãos 
responsáveis pela sua aplicação, o que praticamente inviabilizou sua efetiva 
contribuição para a preservação ambiental. 

As diretrizes para conservação da Mata Atlântica aprovado pelo CONAMA 

A partir de 1991 , o Conselho Nacional do Meio Ambiente, órgão superior e normativo do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), passou a receber propostas de textos 
alternativos ao Decreto 99.547/90. 

Em abril de 1992, após meses de negociações, o Conama aprovou uma minuta de 
decreto para ser encaminhada à Presidência da República como alternativa ao Decreto 
99.547. A nova proposta trazia inúmeras inovações entre as quais se destacam a 
delimitação precisa da área de abrangência da Mata Atlântica e a proteção dos estágios 
sucessionais de regeneração das formações vegetais do Biorna. 

Com relação aos estágios sucessionais da Mata Atlântica, o CONAMA estendeu a 
proteção para além das formações vegetais em estágio primário, incluindo também as 
áreas degradadas onde está em curso a regeneração natural. Desta forma, definiu a 
proteção da vegetação secundária nos estágios inicial, médio e avançado de 
regeneração. Este conceito é um enorme avanço em termos de conservação ambiental 
para o Biorna, que já assistiu a destruição de mais de 90% de sua área original. 

As diretrizes aprovadas pelo CONAMA. consideradas um marco na luta pela 
conservação da Mata Atlântica, foram integralmente incorporadas ao Projeto de Lei 
3.285, apresentado ao Congresso Nacional pelo Deputado Federal Fábio Feldmann, 
em outubro de 92. Também constituíram a base para o Decreto Federal nº 750, 
assinado pelo Presidente Itamar Franco, em 1 O de fevereiro de 1993. 

r: O Decreto 750/93 

(' 

(' 

r: 

r: 

r: 

r: 

Resultado de um amplo processo de discussão nacional, que contou, inclusive, com 
várias audiências públicas, o Decreto 750 tem como premissa básica o conceito de que 
a melhor forma de proteger o meio ambiente não é dizer o que não se pode fazer, mas 
sim, definir o que pode ser feito, orientando as ações e criando instrumentos de controle 
eficazes, que contem com a participação efetiva da sociedade, a maior interessada na 
conservação. 
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Neste sentido, o Decreto 750 reconhece o óbvio: na área do Domínio da Mata Atlântica 
vivem mais de sessenta por cento da população brasileira e seus remanescentes 
florestais não estão em regiões inexpugnáveis, mas sim nos estados mais 
desenvolvidos do país, próximos às grandes cidades brasileiras, onde a complexidade 
das situações é enorme. Exatamente por isso, estabelece mecanismos para enfrentar 
os conflitos entre conservação e desenvolvimento, encarando-os de frente e não os 
ignorando, como fazia o Decreto 99.547/90. 

O Decreto 750/93 estende a proteção a todas as formações florestais tropicais e 
subtropicais das regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul e seus ecossistemas 
associados como manguezais, restingas e campos de altitude. Protege, ainda, os 
brejos interioranos e os preciosos encraves florestais do Nordeste. Esta medida abre 
perspectivas para a real proteção da biodiversidade da Mata Atlântica, dando o mesmo 
status de áreas especialmente protegidas para todos os seus remanescentes, 
litorâneos e de interior. 

A conservação da biodiversidade da Mata Atlântica, derivada da diversificação ambiental 
que a caracteriza, depende fundamentalmente da adoção de medidas que protejam suas 
diferentes fisionomias vegetais. Nesse sentido, não se pode admitir a compartimentação 
artificial de seus ambientes e a adoção de graus diferenciados de restrições à 
degradação. 

A definição aprovada pelo CONAMA e adotada pelo Decreto Federal nº 750/93, reflete, 
com acerto, a preocupação do legislador constituinte que, ao estender o conceito de 
Patrimônio Nacional à Mata Atlântica, à Zona Costeira e à Serra do Mar, procurou 
resguardar toda biodiversidade existente no Domínio da Mata Atlântica, incluído aí as 
florestas interioranas, além da Floresta Ombrófila Densa, que cobre a região costeira. r: 

Quanto à exploração de recursos naturais da Mata Atlântica, o Decreto 750/93 
estabelece diretrizes objetivas para uma maior fiscalização, possibilitando o controle do 
diâmetro e da idade do material explorado, das condições de trabalho dos empregados 
envolvidos, da higiene com que a exploração de produtos comestíveis (como o palmito) 
é realizada e, principalmente, da procedência do material, hoje retirado ilegalmente de 
unidades de conservação. 

Quanto à questão urbana, o novo texto normatiza de forma rígida e objetiva os casos 
em que poderá haver supressão de vegetação de Mata Atlântica secundária (não 
permite para vegetação primária). Ademais, propicia uma compatibilização das normas 
de proteção da vegetação com os planos Diretores e demais leis de uso e ocupação do 
solo ou de proteção ambiental municipais. 

r: 

r: Para os casos de obras de utilidade pública ou interesse social, onde se fará necessário 
o desmatamento de áreas de Mata Atlântica, o Decreto 750/93 estabelece várias 
condicionalidades: (i) exige decisão motivada do órgão estadual competente 
responsável pelo licenciamento ambiental do empreendimento; (ii) a aprovação pelo 
órgão estadual deverá ser precedida de anuência prévia do IBAMA e informação ao 
CONAMA; (iii) é exigido, em todos os casos, estudos de impacto ambiental. 

r: 
r- 
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Há inúmeros outros dispositivos inovadores no Decreto 750/93 que mereceriam 
destaque. O objetivo aqui, no entanto, é o de apenas apontar alguns aspectos deste 
instrumento legal de grande influência sobre a região de interesse do presente trabalho. 

r: 

Desde sua edição, o Decreto 750 foi regulamentado através de 17 resoluções do 
Conama e inúmeras portarias conjuntas do lbama com órgãos ambientais estaduais, 
estabelecendo critérios e parâmetros precisos para sua aplicação em quase todos os 
Estados inseridos na Mata Atlântica: 

Resolução 10/93 - dispõe sobre os estágios sucessionais da Mata Atlântica 
Resolução 1/94 ~ regulamenta o art. 6° do Decreto 750/93 para o Estado de São 
Paulo 
Resolução 2/94 - regulamenta o art. 6° do Decreto 750/93 para o Estado do 
Paraná 
Resolução 4/94 - regulamenta o art. 6° do Decreto 750/93 para o Estado de 
Santa Catarina 
Resolução 5/94 - regulamenta o art. 6° do Decreto 750/93 para o Estado da Bahia 
Resolução 6/94 - regulamenta o art. 6° do Decreto 750/93 para o Estado do Rio 
de Janeiro 
Resolução 12/94 - aprova o Glossário de Termos Técnicos elaborado pela 
Câmara Técnica Temporária para Assuntos de Mata Atlântica 
Resolução 25/94 - regulamenta o art. 6° do Decreto 750/93 para o Estado do 
Ceará 
Resolução 26/94 - regulamenta o art. 6° do Decreto 750/93 para o Estado de 
Piauí 
Resolução 28/94 - regulamenta o art. 6° do Decreto 750/93 para o Estado de 
Alagoas 
Resolução 29/94 - regulamenta o art. 6° do Decreto 750/93 para o Estado do 
Espírito Santo 
Resolução 30/94 - regulamenta o art. 6° do Decreto 750/93 para o Estado de 
Mato Grosso do Sul 
Resolução 31/94 - regulamenta o art. 6° do Decreto 750/93 para o Estado de 
Pernambuco 
Resolução 32/94 - regulamenta o art. 6° do Decreto 750/93 para o Estado de Rio 
Grande do Norte 
Resolução 33/94 - regulamenta o art. 6° do Decreto 750/93 para o Estado do Rio 
Grande do Sul 
Resolução 34/94 - regulamenta o art. 6° do Decreto 750/93 para o Estado de 
Sergipe 
Resolução 7/96 - dispõe sobre a vegetação de restinga no Estado de São Paulo 
Resolução 9/96 - dispõe sobre corredores entre remanescentes, conforme 
disposto no art. 7° do Decreto 750/93 

Resolução 240/98 - dispõe sobre a suspensão de atividades que utilizem como 
matéria-prima árvores nativas da Mata Atlântica na Bahia, bem como qualquer 
tipo de desmatamento da área 
Resolução 248/99 - dispõe sobre o manejo florestal das áreas cobertas por 
floresta ombrófila densa da Mata Atlântica, em estágio primário, médio e 
avançado de regeneração no Estado da Bahia. 

.- 
r: 
r: 

r· 
r 
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ANEXO 2 
Mapa de Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Mata 
Atlântica 1• 

"Avauaçêo e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Mata Atlântica e Campos Sulinos. 
Conservation lnternational e outros. Brasllia: MMA, 2000. 

Legenda - Síntese 
m Extrema importância biológica 
• Multo alta importância biológica 
• Alta importância biológica 
• Insuficientemente conhecida mas de provável 

importância bidógica 
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r,. 
r. ANEXO 3 - Quadro de Prioridades do Workshop da Mata Atlântica 
r> 

Criação de unidade de 
1 

74 141 11s 1 7 j s 129128115 1 2 1105, 106,101,108, 1ll, 113,116,111,118, 
conservação 123,124,128,130,131,133,134,136,143, 

146,147,149,203,204,206,208,209,211, 
214,216,220,224,225,226,227,234,236, 
237,238,240,241,244,249,301,302,305, 
307,310,313,315,316,318,323,325,326, 
327,330,402,404,405,406,407,408,409, 
414,417,418,428,429,501,509,510,511, 
515,516 

Inventário biológico 1 46 1 17 1 9 1 7 1 13 1 18 l 20 1 7 1 1 1102, 103, 110, 112, 115, 120, 121, 122, 126, 
132,139,140,141,144,148,202,205,207, 
210,215,221,222,228,231,233,239,242, 
243,245,246,250,251,311,319,324,401, 
403,413,416,419,421,425,504,506,507, 
513 

Manejo e Recuperação 
1 

26 
113131101-18191 

8 11 1101, 104,109,119,135,151,213,217,218, 
Florestal 219,223,235,306,309,317,320,321,328, 

329,411,424,427,503,505,512,514 
Estabelecimento corredor 

1 
19 

1141 2 1 2 11 1 9 1 7 1 
3 1 - 1129, 138, 142, 150,152,201,212,229,230, 

ecológico 232,248,303,304,308,314,322,331,422, 
426, 

Implementação de unidade 1 8 l81-l-l-l5lll 2 1 1145,410,412,415,420,423,502,508 
de conservaS:ão 

1 1 6 1 1 1 - 1 4 1 1 1 !114,125, 127,137,247,312 Ampliação de unidade de 6 2 
conservaS:ão 

1 1 99 1 32 1 26 1 22 1 73 1 65 1 37 1 4 l Totais 179 
Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Mata Atlântica e Campos Sulinos. Conservation 
International e outros. Brasília : MMA, 2000. 
A - extrema importância biológica 
B - muito alta importância biológica 
C - alta importância biológica 
D - insuficientemente conhecida mas de provável importância biológica 

6o 

r 

r- 

r 
r 
r 
r 
r> 
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ANEX04 

Áreas Prioritãrias para a Conservação da Biodiversidade da Mata Atlântica 1• 

1Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Mata Atlântica e Campos Sulinos. Conservation lnternational e outros. Brasllia: MMA, 2000. 
A- extrema importância biológica 
8 - muito alta importância biológica 
C - alta importância biológica 
D - insuficientemente conhecida mas de provável importância biológica 

No. NomedaArea Município Estado Categoria Descrição e Justificativa Recomendações Indicações dos Grupos 
Prioritária de Temáticos 

Importância 
BiolóQica 

101 Abiai I Goiana Pitimbu, Goiana, PB,PE A Complexo que abriga diversas unidades de conservação. E Manejo Flora, Invertebrados, 
Recife considerada uma região de elevada diversidade de espécies Mamifer~. Aves, Anfíbios e 

de répteis, anfíbios e plantas superiores. Nesta área se Répteis, Areas Protegidas 
localizam os maiores remanescentes de Mata Atlântica do 
Estado de Pernambuco. 

102 Agua Branca Agua Branca Al D Brejo de interior de provável importância biológica sem, no Inventário biológico Invertebrados, Aves 
entanto, informações básicas sobre a flora e fauna. 

103 Areia Areia PB A Remanescente importante de floresta ombrófila na região Inventário biológico Flora, Invertebrados, Peixes, 
mais ocidental da Parafba - Brejo Paraibano. Aves, Anfíbios e Répteis, 

Áreas Proteuidas 
104 Baixo Jaguaribe Aracati CE B IArea indicada pelo Workshop de Prioridades para a Manejo Flora, Invertebrados, Aves 

Conservação da Mata Atlântica do Nordeste (1993). 

105 Bonito Bonito BA B Região dominada por floresta estacionai semidecidual em Criação de unklade de Flora 
solos mais ou menos planos em altitude em torno de 600 m. conservação 
São florestas com árvores de 10-15 m de altura e bem 
conservadas em algumas áreas, apesar de estarem 
sofrendo um grande impacto para a retirada de madeira e 
utilização da área para cultivo de café. 

106 Brejo de Madre Arcoverde PE A No complexo da Serra de Ororubá, ocorrem diversos brejos Criação de unidade de Flora, Invertebrados, 
de Deus de altitude em cotas que variam de 800 m à 1 OOOm. Do conservação Anfibios e Répteis, Aves, 

ponto de vista geológico e climático, esses brejos Áreas Protegidas 
apresentam características relativamente semelhantes. 
Entretanto, no aspecto florlstico, as poucas coletas 
realizadas tem demonstrado que existe uma acentuada 
diferenciação entre eles. Cada um apresenta uma flora 
diferenciada, rica em elementos endêmicos, como por 
exemplo Mandevilla dardanoL 
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No. NomedaArea Município Estado Categoria Descrição e Justificativa Recomendações Indicações dos Grupos 
Prioritária de Temáticos 

Importância 
Biolóaica 

107 Brejo de Taquaritinga do Norte PE A O Brejo de Taquaritinga, localizado na Serra da Cachoeira, a Criação de unidade de Flora, Invertebrados, Aves 
Taquaritinga uma altitude de 870 m, apresenta áreas florestais e de conservação 

transição com os espaços semi-áridos. Boa parte da mata 
foi retirada para a ocupação da agrfcuttura e pecuária. A sua 
flora é pouco conhecida pela falta de coletas, mesmo assim, 
percebe-se que é diferenciada das demais pela presença de 
conjunto de espécies como Banare bras/1/ensis, Gastaria 
brachystechya. A áreas sofre uma forte pressão pelo seu 
potencial íurístlco. especialmente com a instalação de infra- 
estrutura hoteleira. A presença de uma unidade de 
conservação seria importante para preservar os 
remanescentes desta veaetacão pouco conhecida. 

108 Brejo de Triunfo Triunfo PE A Na Serra da Baixa Verde ocorrem além das florestas pluvio- Criação de unidade de Flora, Invertebrados, 
nebulares (brejos de altitude), outras formações florestais conservação Anfíbios e Répteis 
remanescentes, localmente denominadas de matas 
serranas, em áreas com cotas de 900 m de altitude, que 
apresentam uma composição florística praticamente 
desconhecida. Os levantamentos floristicos realizados nos 
últimos 2 anos mostram que a sua flora é distinta dos 
demais brejos, com muitas espécies comuns às matas 
mesófilas do sudeste do Brasil. 

109 Brejo dos Caruaru PE A Dentro da área total do brejo, ocorrem várias nascentes e Recuperação florestal Flora, lnvertebradoÁ Aves, 
Cavalos reservatórios naturais. Apesar disso, nos vales dentro da Anfíbios e Répteis, reas 

reserva, estão assentadas 60 familias que vivem do cultivo Protegidas 
de flores e hortaliças. Nas encostas, a vegetação vem sendo 
substituída, paulatinamente, por cultura de subsistência. 
Apesar de distar cerca de 1 km de Recife, esta área foi 
muito pouco coletada. 

110 Caetités Caetité, Guanambi, BA D IArea importante de floresta seca e pouco conhecida do Inventário biológico Pressão Antrópica, Areas 
Rio de Contas, ponto de vista biológico, mas de provável importância Protegidas 
Macaúbas, Paramirim biológica. Área sob grande ameaça segundo o Grupo 

Temáticos de Pressão Antrópíca. 

111 Camocim/ Camocim CE e Area indicada pelo Workshop de Prioridades para a Criação de unidade de Flora, Invertebrados, Aves 
Jericoacoara Conservação da Mata Atlântica do Nordeste (1993). Mantida conservação 

a indicação pelo Grupo Temático de Flora, que considera 
como uma área de maior produção de estacas de sabiá 
(Mimosa caesa/piniaecotia) no Nordeste e sofre grande 
ameaça de devastação. 

pág.: 53 



') )) '\) )-, )J))) )J)) 1 )>)) '))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) } ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ') 

No. NomedaArea Município Estado Categoria Descrição e Justificativa Recomendações Indicações dos Grupos 
Prioritária de Temáticos 

Importância 
Biolóaica 

112 Catolé Maceió, Rio Largo AL D Remanescentes próximos a Maceió com provável Inventário biológico Flora, Invertebrados, Aves 
importância biológica. Área indicada pelo Workshop de 
Prioridades para a Conservação da Mata Atlântica do 
Nordeste (1993). Ocorrência da espécie de ave endêmica e 
ameaçada Tangara fastuosa. 

113 Chapada do Crato, Juazeiro do CE A Considerando a extensão da Floresta Nacional do Araripe, o Criação de unidade de Flora, Invertebrados, Aves, 
Ararípe Norte, Barbalha lugar é merecedor de maior atenção por parte do govemo, conservação Mamíferos, Anfíbios e 

uma vez que dali devem surgir importantes mananciais Répteis, Fatores Abiótlcos, 
hfdricos, pois sabidamente a Chapada é rica em aqüiferos. Áreas Protegidas, Pressão 
Todavia, deve-se lutar para evitar as grandes queimadas. Antrópíca 
Presença de flora endêmica e boa capacidade institucional. 

114 Chapada Viçosa do Ceará, CE A Remanescente de Mata Atlântica com a presença de Ampliação de unidade Flora, Invertebrados, Aves, 
lbiapaba Tianguá, Ubajara, espécies ameaçadas como Atouatta betzebu/ e prováveis de conservação Anfíbios e Répteis, 

Araticum, lbiapina, casos de endemismo de mamlferos, anfíbios e répteis. Mamíferos, Fatores 
São Benedito, Avançado processo do uso da agricultura irrigada Abióticos 
Guaraciaba do Norte e (fruticultura, cafeicultura). Forte pressão para urbanização e 
lpú. boa capacidade institucional. 

115 Complexo Maraial PE A Abriga um complexo de fragmentos, sendo alguns em bom Inventário biológico Flora, Invertebrados, Aves 
Catende estado de conservação. Área indicada no Workshop de 

Prioridades para a Conservação da Mata Atlântica do 
Nordeste (1993). Apresenta espécies vegetais de grande 
porte e uma acentuada frequência de epifrtas. Grande 
riqueza de bromélias. apresentando mais de 30 espécies. A 
falta de conhecimento da flora dessa região e o provável 
número de espécies raras justificam a sua recuperação e 
conservação. 

116 Coribe Santa Maria da Vitória BA,MG A Região central das florestas secas sobre um dos maiores Criação de unidade de Aves, Pressão Antrópica 
conjuntos de cavernas da América do Sul. Área melhor conservação 
amostrada da ecorregião em que está inserida. Presença de 
espécies de aves ameaçadas de extinção. 

117 Corrente Corrente, Formosa do Pl,BA A Um dos setores de florestas declduas com maior Criação de unidade de Aves 
Rio Preto continuidade no sul do Piaul e Noroeste da Bahia. Presença conservação 

de várias espécies raras e ameaçadas. 

118 Foz do Acaraú lcaral de Amontoada a CE B IArea indicada pelo Workshop de Prioridades para a Criação de unidade de Flora 
Mundaú Conservação da Mata Atlântica do Nordeste (1993), com conservação 

provável ocorrência de alta diversidade de flora e fauna. 
1 
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No. Nome da Area Município Estado Categoria Descrição e Justificativa Recomendações Indicações dos Grupos 
Prioritária de Temáticos 

Importância 
Biolóoica 

119 Foz do Rio Caucaia, Fortaleza, CE e IArea indicada pelo Workshop de Prioridades para a Manejo Flora, Anfíbios e Répteis 
Ceará Aquiraz Conservação da Mata Atlântica do Nordeste (1993). 

Importantes áreas de restinga, mangues e matas 
interdunares sem conhecimento cientifico. 

120 Garanhuns Garanhuns PE A A área do Brejo de Garanhuns foi reduzida a fragmentos Inventário biológico Flora, Invertebrados, Aves 
florestais, localizados principalmente em propriedades 
privadas ou a elementos isolados. Praticamente inexistem 
coleções botânicas, sendo sua flora portanto, muito pouco 
conhecida. 

121 Gurjaú I lpojuca, Serrambi PE D Area indicada pelo Workshop de Prioridades para a Inventário biológico Flora, Invertebrados, Aves 
Camaçari Conservação da Mata Atlântica do Nordeste (1993). A falta 

de conhecimento da flora dessa região e o provável número 
de espécies raras justificam a sua recuperação e 
conservacão. 

122 lnajá lnajá PE D Importante fragmento de floresta que carecem de Inventário biológico Flora, Invertebrados 
inventários básicos de biodiversidade. 

123 Jacobina Miguel Calmon, BA B A região de Miguel Calmon/Jacobina é dominada por Criação de unidade de Flora 
Jacobina caatinga, porém, nas áreas mais altas (acima de 900) conservação 

ocorrem encraves de florestas estacionais semideciduais e 
algumas áreas menores de florestas ombrófifas densas nas 
porções superiores. Historicamente é muito importante, pois, 
foi área coletada por Blanchet (entre 1830-1850. na época 
cônsul suíço em Salvador) e os espécimes herborizados 
foram incluidos na Flora Brasilíensis. Foram descritos muitos 
gêneros e espécies novas na região. Grande riqueza de 
Bromeliaceae e Orchidaceae epífrtos. 

124 Jequiá I Roteiro, Coruripe AL D Remanescentes da exuberante floresta alagoana Criação de unidade de Flora, Invertebrados, Aves, 
Fazenda Matão preservados na encosta do tabuleiro (grotões) que drenam conservação Mamíferos, Áreas 

para as lagoas. Área que tinha última população do Mutum- Protegidas 
do-Nordeste, Mitu mitu mitu. Espécies de aves ameaçadas e 
endêmicas presentes na área. 

125 Lençóis/ Lençois, Andara[ BA A Area de floresta úmida na encosta da Chapada Diamantina. Ampliação de unidade Flora, Invertebrados, Aves, 
Andara[ Presença de várias espécies ameaçadas de extinção e de conservação Anflbios e Répteis, Pressão 

endêmicas. Grande pressão antrópica. Antrópica, Áreas Protegidas 

126 Litoral N orle do Tlbau, Macau, São RN B Area indicada pelo Workshop de Prioridades para a Inventário biológico Flora, Invertebrados, Aves 
Rio Grande do Miguel, Touros, Conservação da Mata Atlântica do Nordeste (1993). 
Norte Genipabu Ocorrência de aves costeiras migratórias neárticas. 
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127 Mamanguape I Mamanguape, Rio RN,PB A Existência de importantes remanescentes de floresta Ampliação de unidade Flora, Peixes, Aves, Anfíbios 
Baia Formosa Tinto, Barra de ombrófila e restinga, com espécies raras e ameaçadas de de conservação e e Répteis, Mamíferos, Áreas 

Camaratuba, Baía extinção, como o macaco-guariba (A/ouatta belzebul). estabelecimento de Protegidas, Pressão 
Formosa Principal sítio de ocorrência de de peixe boi Tríchechus corredores ecológicos Antrópica 

manatus no nordeste, Possibilidade de conectividade entre 
os remanescentes e presença de unidades de conservação 
federais de uso direto e indireto. 

128 Maracás Maracás BA B Area era coberta por floresta estacionai semidecidual com Criação de unidade de Flora 
árvores de grande porte em altitudes em torno de 600-700m. conservação 
Atualmente restam alguns fragmentos que estão sofrendo 
grande pressão para retirada da floresta para cultivo de café 
e em outras áreas retirada seletiva de madeira. São 
importantes para estabelecer conectividade com a Estação 
Ecológica Estadual Wenceslau Guimarães. 

129 Mata de Santa Santa Rita, Cruz do PB A Existência de quatro fragmentos de Mata com dimensões Estabelecimento de Flora, Invertebrados, Aves, 
Rita/ Sapé Espírito Santo, Sapé entre 800-3000 ha, em bom estado de conservação, com corredor ecológico Mamfferos, Pressão 

fragmentos menores de dimensão média de 250 ha Antrópica, Áreas Protegidas 
próximos, interligados por corpos h!dricos sem mata ciliar. 
Nessa área de remanescentes concentra-se as maiores 
populações do macaco guariba do nordeste (Alouatta 
belzebufl. 

130 Murici Murici AL A Maior remanescente de floresta ao norte do rio São Criação de unidade de Flora, Invertebrados, 
Francisco com aproximadamente 5.000 ha. A região é Conservação Mamíferos, Aves, Anfíbios e 
montanhosa, com áreas planas nos topos, onde há Répteis, Áreas Protegidas 
plantação de cana e capim. Há forte pressão antrópica, 
sobretudo devido ao plantio de bananeiras. Há registro da 
presença de g uanba (A/ouatta belzebu~. Existem 12 
espécies de aves endêmicas e ameaçadas de extinção, 
como por exemplo Philydor novaesi, Mynnotheru/a snowi, 
Terenura sicki, Touit surda, /odop/eura pipra, Syna/Jaxís 
infuscata, Carpomis melanocepha/us, Phy/loscartes ceciliae. 
Elevada riqueza e existência de endemismo para répteis e 
anfíbios. 

131 Natal I Tibau do Natal, Parnamirim, RN B Diversidade de paisagens e endemismos de espécies de Criação de unidade de Anfíbios e Répteis 
Sul Nisia Floresta, Tibau répteis. conservação 

do Sul 

132 Novo Lino Novo Lino AL B Presença de espécies raras, ameaçadas e endêmicas de Inventário biológico Invertebrados, Aves 
aves, como por exemplo Terenura sícki. Área indicada pelo 
Workshop de Prioridades para a Conservação da Mata 
Atlântica do Nordeste (1993). 
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133 Palmas do Palmas de Monte Alto BA A Uma das maiores áreas de floresta decídua da margem críação de unidade de Aves, Areas Protegidas 
Monte Alto direita do rio São Francisco. Riqueza não é tão alta quanto conservação 

às florestas da margem direita, mas existem importantes 
diferenças biogeográficas devido a ação do rio como 
barreira geográfica. 

134 Peruaçu ltacarambi MG A Area de grande importância para a conservação da Criação de unidade de Peixes, Aves, Areas 
biodiversidade das florestas secas e cavernas associadas. conservação Protegidas 
Algumas iniciativas do governo federal e estadual, pressão 
alta dos madeireiros, e área importante para a ictiofauna. 
Presença de espécies de aves endêmicas e ameaçadas, 
como por exemplo: Amazona vinacea, Aratinga auricapitla. 

135 Piaçabuçu I Piaçabuçu (Pontal do AL A Trata-se de uma Area de Proteção Ambiental, com cerca de Manejo Anfibios e Répteis 
Penedo Peba) 55 ha, apresentando remanescentes com matas de restinga 

e mangue Área sujeita a pressão antrópica devido ao 
acesso facilitado por uma estrada que liga Penedo a Maceió. 
A área é cercada por cultura da cana-de-açucar. Unica área 
costeira com população significativa de Stema a/bifrons. 
Área indicada pelo Workshop de Prioridades para a 
Conservação da Mata Atlântica do Nordeste (1993). 

136 Pico do Barbado Rio de Contas, Abaíra, BA A As florestas nos altos de montanhas, apresentam-se Criação de unidade de Flora 
Erico Cardoso disjuntas nos municípios de Picos das Almas e Abairá. São conservação 

do tipo ombrófila densa nas partes mais altas 
(aproximadamente 1700 m) e floresta estacionai 
semidecidual nas partes mais baixas (aproximadamente 
1500 m). São encraves relictuais de vários tamanhos 
rodeados por campo rupestre nas partes mais altas e 
Caatinga abaixo de 900 m. As florestas incluem gêneros e 
espécies da flora de maior importância biológica como: 
Driymis wienteri, Podocarpus lambetti, Podocarpus selowii, 
Hedryosmlun brasíliensis, Rhamnus sp., espécies típicas do 
sudeste do Brasil e de origem andina. Para o Pico das 
Almas foi elaborado inventário da flora detalhado com cerca 
de 850 espécies incluindo florestas e campo das quais cerca 
de 150 foram novas para a ciência. A área inclui a APA do 
Barbado com 73000 ha. O Pico das Almas e o Pico do 
ltobira (florestas bem conservadas entre 1700-19D0m de 
altitude) não estão incluídos na área da APA. 
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137 Pico do Jabre Teixeira PB A Area representativa de mata serrana no interior da Paraíba, Ampliação de unidade Flora, Invertebrados, 
abrangendo o pico mais alto do Estado, recentemente de conservação Anfíbios e Répteis 
decretada como Parque Estadual. Area sujeita a grande 
pressão antrópica, sendo rapidamente invadida por culturas 
agrícolas. O Pico do Jabre apresenta uma vegetação distinta 
da caatinga que a circunda, representando um encrave 
florestal de tande importância biológica no sertão 
paraibano. rea com grande riqueza de espécies e 
endemismos. 

138 Quebrângulo / Quebrângulo, Bom PE,AL A Estudos de composição florística já iniciados, necessitando Estabelecimento de Flora, Invertebrados, Aves, 
Bom Conselho Conselho um maior esforço de coleta para identificação das espécies corredor ecológico Anfíbios e Répteis 

raras e endêmicas que se supõem existirem na área. A falta 
de indenização dos proprietários da REBIO de Pedra 
Talhada toma a área bastante vulnerável. 

139 Quipapá f Agua Quipapá PE e Area identificada no Workshop de Prioridades para a Inventário biológico Flora, Invertebrados, Aves 
Preta Conservação da Mata Atlântica do Nordeste (1993). 

Presença de espécies endêmicas e ameaçadas de aves: 
Tangara cyanocephafa corofinea, Tangara fastuosa 

140 Quixadá I Quixadá CE e Area indicada pelo Workshop de Prioridades para a Inventário biológico Flora, Anfíbios e Répteis 
Estevão Conservação da Mata Atlântica do Nordeste (1993) 

141 Região de Passo de Camaragibe, AL A Presença de espécies de aves e anfíbios raras, ameaçadas Inventário biológico Flora, Invertebrados, Aves, 
Camaragibe Barra de Santo e endêmicas. Anfíbios e Répteis 

Antônio 
142 Saltinho I Barreiros PE A Compreende as matas de tabuleiro e restinga da mata sul Estabelecimento de ~lora, Invertebrados, Aves, 

Barreiros pernambucana, englobando vários municlpios de Barreiros a corredor ecológico Areas Protegidas 
Catende. Apresenta urna vegetação bastante alta, densa e 
rica em espécies. A maior disponibilidade hídrica revela-se 
no acentuado número de epífilas, multas das quais 
desconhecidas. Das matas litorâneas de Pernambuco, essa 
região apresenta a maior diversidade florístlca e um conjunto 
florístico relativamente diferenciado da mata norte 

1 pernambucana. 
143 Serra da Sobral CE B Area indicada pelo Workshop de Prioridades para a Criação de unidade de Flora, Invertebrados, 

Meruoca Conservação da Mata Atlântica do Nordeste (1993). conservação Anflbios e Répteis, Aves, 
Importante remanescente de Floresta Atlântica, isolado pelo Mamíferos 
relevo, sem conhecimento faunístico e em alarmante 
processo de desmatamento. 
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144 Serra das São Raimundo Nonato PI D E o setor mais ao norte da ecorregião das florestas secas, Inventário biológico Areas Protegidas 
Confusões na transição para a caatinga. Está nos limites do Parque 

Nacional das Confusões, uma das maiores áreas protegidas 
deste tipo de vegetação. 

145 Serra de Baturité Baturité, CE A Importante remanescente de Mata Atlântica, com pouco Mudança de categoria Flora, Invertebrados, Aves, 
Guaramiranga, conhecimento científico da flora e fauna, mas incluindo da unidade de Mamíferos, Anfíbios e 
Mulungu, Pacoti, casos de endemismo. Indicada no Worl<shop de Prioridades conservação Répteis, Areas Protegidas 
Palmácia, Redenção, para a Conservação da Mata Atlântica do Nordeste (1993). 
Aratuba, Aracoiaba 

146 Serra de Maranguape, Caucaia, CE A Importante agregado de dois brejos de altitude cobertos com Criação de unidade de Flora, Invertebrados, Aves, 
Maranguape I Pacatuba, Maracanaú remanescentes de Mata Atlântica. Casos de endemismos de conservação Anfíbios e Répteis, 
Aratanha anfibios e répteis umbrófilos para Maranguape Mamíferos 

147 Serra de São Pau Ferro. Caraúbas RN A Esse maciço cristalino fica ao sul da Chapada do Apodi. Criação de unidade de Flora, Anfíbios e Répteis, 
Miguel Apresenta um relevo forte e ondulado que ainda suporta conservação Áreas Protegidas 

sobre seus superiores um recobrimento com material 
transportado. Sobre os picos ondulados com material 
cristalino, ocorre uma floresta subperenifolia úmida pouco 
estudada, apenas observada fisionomicamente. Vale 
ressaltar a importância deste encrave florestal em meio ao 
semi-árido. Esta serra tem continuidade com o relevo 
cristalino do lado cearense que denomina-se Serra do 
Perreíro. No entanto, a floresta mais úmida localiza-se na 
parte do Rio Grande do Norte que é a Serra de São Miguel. 
Área indicada no Workshop de Prioridades para a 
Conservação da Mata Atlântica do Nordeste (1993). 

148 Serra de ltapipoca e lrauçuba CE e IArea indicada pelo Workshop de Prioridades para a Inventário biológico Flora, Invertebrados, 
Uruburetama Conservação da Mata Atlântica do Nordeste (1993). Esta Anfibios e Répteis, Aves, 

serra vem apresentando intensivo uso para plantações de Mamíferos, Áreas 
fruticultura e acelerado processo de desmatamento. Protegidas 

149 Serra Negra I Bezerros PE A Brejo da Serra Negra de Bezerros apresenta uma vegetação Criação de unidade de Flora, Invertebrados, Aves 
Bezerros com parte florestal e bastante úmida com grande quantidade conservação 

de ep!fitas. Assim como outras áreas de brejo, essa área 
encontra-se altamente ameaçada. Trata-se de um dos 
poucos brejos onde não existe nenhuma informação a 
respeito da flora. 
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150 Serra Negra I Floresta PE A A Reserva Biológica de Serra Negra (1.100 ha.) apresenta Estabelecimento de Flora, Invertebrados, 
Floresta uma vegetação píúvlo-nebular (brejo) assentada sobre corredor ecológico Anfíbios e Répteis, Aves, 

terrenos sedimentares a uma altitude de 800 m. Rica em Areas Protegidas 
registros fósseis, especialmente ostracóides e peixes. Flora 
diversificada e provavelmente rica em endemismo. 

151 Tapacurá São Lourenço da Mala PE A O maior remanescente de floresta semidecldua do Estado Manejo Flora, Invertebrados, Aves 
de Pernambuco. Protege uma população de Pau-Brasil. 
Estação Ecológica de Tapacurá da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco. 

152 Tímbaúba / Mata lngá, Timbaúba PB, PE A Recomendado pelo Workshop de Prioridades para a Estabelecimento de Invertebrados, Flora, Aves 
do Estado Conservação da Mata Atlântica do Nordeste (1993}. corredor ecológico 

Presença de aves ameaçadas de extinção (Terenura sickí, 
Tangara fastuosa, fodopfeura pipra} e Aves endêmicas 
(Leptodon cayanensis, Phaethomis ochraceiventrís, 
Terenura sicld, Tengara fastuoss, Jodop/eu/'8 piprs. 

201 Almenara Almenara, Divisópolis, MG A Hábitat muito ameaçado, única área no estado com Criação de unidade de Aves, Mamíferos, Anfíbios e 
Jequitinhonha fragmentos ainda significativos, pressão de desmatamento conservação e Répteis 

crescente. Ocorrêncla de aves ameaçadas (Pyroderus estabelecimento de 
scutatus, Campephílus robustus, Spizaetus omatus, corredor ecológico 
Jscamaralcyon tJidactyla) e primatas (A/oustta fusca fusca, 
Calticebus personatus melanochir, Caflithrix kuhlí). A área 
necessita de uma ação urgente de conservação. 

202 Alto Rio Santo Rio Preto do ltambé, MG e As informações disponíveis indicam alta diversidade de Inventário biológico Peixes, Mamíferos 
Antônio Ferros e outros peixes dentro da bacia do Rio Doce (aproximadamente 

80%). Ocorrência de espécies ameaçadas e endêmicas. 
Indicada pelo Worl<shop de Biodiversidade de Minas Gerais 
(1998). 

203 Boa Nova Boa Nova BA A Unica área de ocorrência da espécie de ave Rhopomis Criação de unidade de Flora, Invertebrados, Aves 
adersiaca e importante área para Formicívora iheringi conservação 
(espécie globalmente ameaçada). 

204 Cafundó / Cachoeiro de ES B Dois fragmentos florestais de baixada (Cafundó/Boa Criação de unidade de Flora, Invertebrados, Aves, 
Bananal Norte ltapemirim Esperança 523 ha) e Bananal do Norte (376 ha). Ambas conservação Mamíferos 

preservam matas de baixada do vale do rio ltapemirim 
cortadas pelo próprio rio ltapemirim e rio Estrela do Norte - 
no caso de Cafundó. Essas áreas possuem cerca de 7 
espécies de aves ameaçadas de eX1inção. 
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205 Carangola Carangola, Pedra MG e Presença de mamíferos ameaçados e remanescentes Inventário biológico Flora 
Dourada, Faria Lemos, significativos de vegetação nativa. Alto grau de ameaça, 
Vieiras, São Francisco sujeita a desmatamento, atividade agropecuária, mineração 
da Glória, Divino, e queimadas. Indicada pelo Workshop de Biodiversidade de 
Caparaó, Luisburgo, Minas Gerais (1998). 
AltoJequitibá 

206 Caratinga- Caratinga MG B Presença de espécies raras e ameaçadas, como Criação de unidade de Flora, Mamiferos, Anfíbios e 
Estação Brachyteles hypoxanthus. Alouatta fusca e Callithríx conservação Répteis 
Biológica flaviceps. 
Caratinga 

207 Caravelas Caravelas, Nova BA e Interface com o Parque Nacional Marinho de Abrolhos. Inventário biológico Flora, Invertebrados, 
Viçosa, Prado, Mucuri Nesta área encontram-se extensas áreas de restinga Anfíbios e Répteis, Areas 

arbustivas arbóreas e manguezais. Áreas sob pressão Protegidas 
antrópica devido às grandes indústrias de celulose 
implantadas na região e também por culturas de frutas, além 
da especulação imobiliária para o turismo. 

208 Delta do Rio Lin hares, Aracruz ES A IArea com vegetação nativa (mata de tabuleiro, restinga, e Criação de unidade de Flora, Invertebrados, Fatores 
Doce alagados litorâneos) biologicamente frágeis, com baixa conservação A bióticos 

capacidade de resiliência e sob forte pressão antrópica. 
Praias com desova de tartarugas marinhas, especialmente 
Dermochelys coriacea. Existem plantas de espécies e talvez 
gêneros novos (Passifloraceae) e muitas espécies de 
ocorrência restrita na Mata Atlântica (Rutaceae, 
Euphorbiaceae}; pelo menos 12 espécies de borboletas da 
lista brasileira da fauna ameaçada. Solos hidromórficos que 
estão sendo aterrados excessivamente. Alguns trechos 
apresentam enxofre como constituinte mineral formando 
com a drenagem, ácido sulfúrico. Com isto há um 
abaixamento excessivo do pH, criando o que se denomina 
de "deserto auímico". 

209 Faz. Pindobas Conceição do Castelo, ES A IE uma área com alta diversidade de espécies. Pode-se Criação de unidade de Aves, Mamiferos 
IV e fragmentos Afonso Cláudio destacar que ocorrem duas espécies de mamíferos conservação 
de Afonso ameaçadas (Ca/lithrix flaviceps e Bradypus torquatus) e pelo 
Cláudio menos 6 espécies de aves ameaçadas. O grande destaque 

desta área foi a redescoberta em 22102/98 do traupldeo 
Nemosía roureí, único local confirmado de sua existência, 
através de registros documentados através de foto e 
gravações. A espécie era conhecida até então apenas do 
exemplar tipo coletado em Muriaé, MG em 1870 e 
depositado no Museu de Berlim, na Alemanha. 
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210 lbitipoca Conceição de lbitipoca MG A Alta riqueza de espécies com importantes endemlsmos, em Inventário blológico Flora, Mamlferos, Anfíbios e 
ambiente frágil. Presença de espécies de mamíferos Répteis 
ameaçadas de extinção: Brachytefes arachmoides, 
Callicebus personatus, Alouatta tusca. Região de encontro 
de biata de Mata Atlântica com biota do interior do Brasil. 

211 Ilhéus I Uruçuca, Ubaitaba, BA A Ocorrência de espécies de primatas ameaçadas de extinção Criação e implantação Flora, Invertebrados, 
Camamu/ ltacaré, Maraú, Ilhéus, e endêmicas da Mata Atlântica do sul da Bahia de unidade de Anfíbios e Répteis, Aves, 
Valença Valença, Camamu (Leontopithecus chrysomefas, Callicebus personatus conservação Mamíferos, Áreas 

mefanochír e Cebus xanthosternos) e outras espécies de Protegidas 
mamlferos endêmicos da Mata Atlântica (Chaetomys 
subspínosus). Presença também de diversas espécies de 
aves globalmente ameaçadas de extinção e ocorrência de 
espécies de anfíbios e répteis endêmicos; e uma espécie de 
peixe ameaçada. Maior registro mundial para diversidade de 
espécies de plantas lenhosas, segundo estudos da CEPLAC 
e Jardim Botânico de Nova York. A área está inserida em 
cinco áreas de proteção ambiental: APA Estadual de 
Guaibim (2.000 hectares); APA Estadual Tinharé/Boipeba 
(43.300 hectares); APA Municipal Cachoeira da Pancada 
Grande; APA Estadual ltacaré/Serra Grande; APA Estadual 
Laaoa Encantada C1.800 hectares). 

212 ltaúnas Pinheiros, Pedro ES B Apresenta trechos significativos de Mata Atlântica Criação de unidade de Invertebrados, Mamiferos, 
Canário, Conceição da preservada em região de alta pressão antrópica. A região conservação e Anfíbios e Répteis, Áreas 
Barra possui quatro unidades de conservação, sendo três de uso estabelecimento de Protegidas 

indireto e uma de uso direto. Áreas frágeis sobre a influência corredor ecológico 
da Bacia do rio São Mateus (floresta de tabuleiro), com 
elementos de flora interiorana. A área possui uma das 
maiores populações conhecidas da Amazona rhodocorytha, 
alta riqueza de espécies de répteis e anfíbios, e a presença 
de mamlferos ameaçados como Lutra longicaudis. 

213 Jequié Jequié BA e Ambiente muito impactado, com alta riqueza de espécies Uso sustentável dos Flora, Invertebrados, Aves 
endêmicas, presença de espécies ameaçadas de extinção e recursos naturais 
ocorrência de Rhopomis ardesiaca, ave da família dos 
formicarideos globalmente ameaçada. 

214 Jordânia Salto da Divisa, MG A Presença de primatas de distribuição restrita, Criação de unidade de Mamíferos 
Jordânia, Jacinto, Leontopithecus chrysomelas e Cebus xanthostemos, ambas conservação 
Bandeira espécies ameaçadas de extinção. Pressões de 

desmatamento, pecuária, caça. Área indicada no Workshop 
de Biodiversidade de Minas Gerais (1998). 
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215 Litoral Norte - Conde, Jandatra, BA D Ultimos remanescentes de Mata Atlântica do litoral norte da Inventário biológico Flora, Aves, Areas 
Linha Verde Esplanada, Mata de Bahia, que vem sofrendo intensa pressão antrópica, após a Protegidas 

São João, Entre Rios construção da BA-093 (Linha Verde). Existem alguns 
fragmentos bem preservados (Matas do Bú; Cassarogongo; 
Lontra; Saplranga), onde não se tem informações quali- 
quantitativas suficientes. São áreas consideradas como 
banco natural de informações genéticas dessa região. Toda 
a região está inserida na Área de Proteção Ambiental do 
Litoral Norte, que já dispõe de zoneamento ecológico- 
econômico. Presença das espécies raras de aves: Pyrigfena 
atra, Xiphofena atropurpurea 

216 Mata do Carvão São Francisco do RJ B Ultimo fragmento de mata de tabuleiro relevante do Norte Criação de unidade de Aves 
ltabapoana Fluminense. Populações residuais de Amazona conservação 

rhodocorytha. Limite de distribuição de espécies vegetais da 
r~ião Hileia. 

217 Mata do Joanes Salvador, Lauro de BA e IArea com diversidade biológica e florislicamente Manejo Invertebrados, Peixes 
ao Pojuca Freitas, Camaçari, diferenciada das restingas que ocorrem no sul do estado. 

Simões Filho, Existência de várias espécies endêmicas (Formicidae). 
Candeias, Dias D'Ávila Existe forte pressão anlrópica através do Polo Petroquímica 

de Camaçari e especulação imobiliária, especialmente pela 
abertura de estradas, desvio de cursos d'água, remoção de 
vegetação nativa, e abertura de loteamentos. A área está 
inserida em quatro áreas de proteção ambiental: APA 
Joanes/lpitanga (30.000 hectares); APA Lagoas e Dunas de 
Abaeté (1.800 hectares); APA do Rio Capivara (1.800 
hectares); e APA de Guarajuba (230 hectares). 

218 Mata do Simonésia, Santa Rita MG 8 Fragmentos florestais com alta conectividade e ocorrência Recuperação florestal Flora, Mamíferos 
Sossego de Minas de espécies ameaçadas, como Brachyteles arachnoides e 

Caftithrix ffavíceps. Área indicada no Workshop de 
Biodiversidade de Minas Gerais (1998). 

219 Mucuri Médio e Mucuri, Medeiros Neto BA A Fauna de invertebrados diferenciada das regiões vizinhas Manejo Invertebrados, Aves, Peixes, 
Baixo com alta taxa de endemismos; alta riqueza de espécies de Áreas Protegidas 

formigas; grande riqueza de espécies de peixes de 
importância econômica e biogeográfica. Ocorrência de 
espécies de aves endêmicas da Mata Atlântica e 
ameaçadas de extinção como Amazona rhodocorytha, 
Pyrrhura cruentata, Arafinga auricapíl/a, Touít surda, 
Leucopternís pofionota. 

pág.: 63 



) ) ) ") ,-..) ) ) ) } ) ) ) l))) l))))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ') ) ) ) ) ) -) ) ) ') ) ) ) ' ' } 

No. NomedaArea Município Estado Categoria Descrição e Justificativa Recomendações Indicações dos Grupos 
Prioritária de Temáticos 

Importância 
Biolóaica 

220 Parna Monte Porto Seguro, Prado, BA A A área é parte do Corredor Ecológico do Descobrimento na Criação de unidade de Invertebrados, Mamíferos, 
Pascoal e Parna ltamaraju Mata Atlântica e possui concentração dos maiores conservação Aves, Anfibios e Répteis, 
Descobrimento fragmentos de Mata Atlântica do nordeste. Presença de Áreas Protegidas 

grandes mamíferos de topo de cadeia e espécies ameaçada 
de extinção. Um dos únicos e últimos redutos do mutum do 
sudeste Crax blumenbachíí. 

221 Parque Estadual lpatinga, Timóteo, MG A Area significativa de floresta estacionai semidecidual (maior Inventário biológico Flora, Mamiferos, Aves, 
do Rio Doce Marliéria, Dionísio remanescente contínuo de Mata Atlântica de Minas Gerais). Anfíbios e Répteis 

Ocorrência de espécies raras/ameaçadas de aves: Pipi/e 
vacutínga, Jacamaralcyon tridactyta, Amazona rhodoco,ytha, 
Dysíthamnus ptumbeus, Trictaria ma/achitacea, Cotinga 
macutata, dentre outras. Único local no Estado de ocorrência 
atual de Oryzoborus maxlmilianl. Presença dos primatas 
ameaçados: Caftithrix naviceps, Afouatta tusca e Callicebus 
personatus. Elevada riqueza de espécies de anflbios. 

222 Pedra Azul/ Domingos Martins, ES A Area de contato de diversas formações com endemismos Inventário biológico Flora, Aves, Mamíferos, 
Forno Grande Castelo para vários grupos (mamíferos, aves, flora). Área de alta Áreas Protegidas 

diversidade de mamíferos e ainda pouco conhecida, 
incluindo espécies ameaçadas: Ca/fithrix geoffroyi, 
Chaetomys subspínosus, Bradypus torquatus e Puma 
concofor. Alta riqueza de espécies de aves endêmicas e 
ocorrência de inúmeras espécies ameaçadas de extinção, 
tais como: Pene/ope obscura, Touit surda, Campephilus 
robustus, Batara cinerea, Scyta/opus spefuncae, 
Myrmotherula mínor, Lipaugus lanioides, Amazona vinacea, 
dentre outras. Alta ameaça antrópica (desmatamento, áreas 
de cultivo). 

223 Porciúncula I Porciuncura, RJ e Ocorrência de Callithrix aurita, primata ameaçado de Recuperação florestal Mamíferos, Aves 
Raposo/ Natividade, ltaperuna, extinção e único fragmento no Estado do Rio de Janeiro 
Miracema Laje do Muriaé, onde ocorre Dysithamnus p/umbeus, espécie de ave 

Mira cem a globalmente ameaçada. 

224 Porto Seguro I Porto Seguro, Prado, BA A Area com os maiores remanescentes da Mata Atlântica do Criação de unidade de Flora, Invertebrados, Peixes, 
Belmonte ltamaraju Nordeste e parte integrante do Corredor Ecológico do conservação de uso Anfibios e Répteis, Aves, 

Descobrimento. Ocorrência de mamíferos de grande porte e sustentável Áreas Protegidas 
várias espécies ameaçadas de extinção. 
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225 Praia das Neves Presidente Kenedy ES B Trecho com cerca de 200 hectares de restinga arbórea, Criação de unidade de Aves 
/Maroba arbustiva e manguezais com várias espécies de répteis conservação 

endêmicas, aves migratórias (espécies do gênero Stema, 
Charadriiformes, dentre outros) e espécies com populações 
restritas na Mata Atlântica: Amazona amazonice, Ceirina 
moschata, Thamnophilus ambiguus. Limite sul da 
distribuição geográfica de Xiphorhynchus picus e ocorrência 
de outras espécies de aves endêmicas da Mata Atlântica: 
Myiornis auricularis, Procnias nudicollis, Hy/ophi/us 
thoracicus, Ramphoce/us bresilius, Tachyphonus coronatus, 
Tangara peruviana. A restinga representa área de 
invernagem de algumas espécies como:Pipraeidea 
melanonota, Tachyphonus coronatus, Turdus 
amaurocha/inus, P/atycichla ftavipes. 

226 Recôncavo São Félix, BA e [Área com grande diversidade de paisagens (manguezais, Críação de unidade de Flora, Invertebrados, 
Baiano e Baía Maragogipe, ltaparica, restingas e mata ombrófila) e sob forte pressão antrópica. A conservação Mamíferos, Anflbios e 
de Todos os Nazaré, Jaguaripe área é o limite norte da distribuição de várias espécies de Répteis 
Santos mamíferos (área de intergradação). Possui alta. riqueza em 

grupos filéticos (ectoparasitas), riqueza de espécies de 
vegetação secundária com fauna diferenciada de formicidae 
e de Jepidópteros, e ocorrência de espécies ameaçadas e 
endêmicas de aves. Área indicada pelo Workshop de 
Prioridades para a Conservação da Mata Atlântica do 
Nordeste (1993). 

227 Região de Aimorés, Resplendor, MG e Presença de espécies ameaçadas de extinção. Area do Criação de unidade de Flora, Aves 
Aimorés / ltueta ltueta único registro da espécie Caprimu/gus hirundinaceus conservação 

vie/liardi em Minas Gerais, que apresenta rigorosas 
exigências ecológicas, sendo estritamente adaptada aos 
afloramentos rochosos. Área sujeita a desmatamento e caça 
ilegais; queimadas; exploração dos afloramentos rochosos; 
pisoteio de gado nos afloramentos destruindo ovos e filhotes 
de Caprimu/gus h. vielliardi. Área indicada no Workshop de 
Biodiversidade de Minas Gerais (1998). 

228 Região de Domingos Martins, ES A IArea aproximada de 1.000 ha de mata de encosta (entre 500 Inventário biológico Flora, Aves, Anffbios e 
Domingos Marechal Floriano, e 700m). Esta área possui coleções representativas em Répteis 
Martins I Alfredo Alfredo Chaves, herbários e listas preliminares de espécies anglospérmicas. 
Chaves Guarapari e Viana. Os remanescentes montanos e submontanos são bastante 

pequenos e precisam ser conectados. Existem várias 
espécies de aves raras nestes remanescentes, tais como: 
Tinamus soliterius, Spizastur melanoleucus, Spízaetus 
omatus, Amazona rhodocorytha, Macropsalis forcipata e 
Lipaugus lanioides. 

pág.: 65 



) ) ) ) -, } ") l ) ) ., J ) ) ) ) ) ' ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) } ) ) ) ) 

No. Nome da Area Município Estado Categoria Descrição e Justificativa Recomendações Indicações dos Grupos 
Prioritária de Temáticos 

Importância 
Biológica 

229 Região de Ouro Belo Horizonte, Ouro MG A Alta riqueza de espécies por conta de inúmeras Criação de unidade de Flora, Aves, Anfíbios e 
Preto f Serra do Preto, Mariana, Caeté, frtofisionomias e grande intervalo altitudinal. Ocorrência de conservação e Répteis, Mamíferos, Pressão 
caraça Nova Lima, Raposos, muitas espécies de aves ameaçadas ou endêmicas, como estabelecimento de Antrópica 

ltabirito Penetope obscura, Phibslura flavirostris, Pyroderus scutatus, corredor ecológico 
Po/ystictus supercitiaris. Presença de espécies de 
mamlferos ameaçadas tais como: Callicebus personatus, 
Puma concolor, Leopsrdus tigrinus, Lontra /ongicaudis. 
Presença também de endemismos de aves, mamíferos, 
anfibios e récteis. 

230 Região de Santa Santa Teresa, Santa ES A Região com altíssima diversidade biológica e presença de Criação de unidade de Flora, Invertebrados, 
Teresa I Duas Leopoldina, Cariacica várias espécies endêmicas e ameaçadas para vários grupos conservação e Anfíbios e Rép!eis, 
Bocas biológicos. Alta diversidade florlstica, apontada em trabalho estabelecimento de Mamíferos, Aves, Áreas 

realizado como área de maior riqueza especifica no sudeste corredor ecológico Protegidas 
brasileiro. A fauna de opiliões é na grande maioria 
endêmica. Grande riqueza de formigas, com espécies do sul 
do Brasil. Presença de várias espécies de mamlferos 
endêmicas e/ou ameaçadas: Brachytefes arachnoides, 
Caffithrix naviceps, Bradypus torquatus e Chaetomys 
subspínosus. Região impactada pela cultura do café e do 
eucaliDto, 

231 Região de Brás Pires, Viçosa MG A Area indicada no Workshop de Biodiversidade de Minas Inventário biológico Flora, Mamífero, Aves 
Viçosa Gerais (1998). Presença de remanescentes de porte 

significativo com razoável grau de conservação. 

232 Remanescentes Pau Brasil, Camacã, BA B A região ainda possui populações de mamíferos endêmicos Estabelecimento de Flora, Invertebrados, 
da Região de Potiraguá e ameaçados de extinção, como Leontopithecus corredor ecológico Mamíferos 
Camacã chrysome/as, Cebus xanthostemos, Catlithrix kuhfi, 

Cafficebus personatus melanochir, Chaetomys subspinosus 
e comunidades totalmente desconhecidas de morcegos e 
pequenos mamlferos não-voadores. Abriga as populações 
mais setentrionais de Alouatta fusca conhecida atualmente. 

233 Remanescentes Teófilo otoni e outros MG D IArea indicada no Workshop de Biodiversidade de Minas Inventário biológico Flora, Anfíbios e Répteis, 
na Região de Gerais (1998). Mamíferos 
Teófilo Otoni 

234 Reserva de Japaratuba, Pacatu ba, SE B Matas de restinga, lagoas e dunas ameaçadas pela Criação de unidade de Aves 
Santa Isabel I Ilha das Flores especulação imobiliária. Área com ocorrência de espécies conservação 
Ponta dos de aves migratórias e desova de tartarugas marinhas. Alta 
Mangues produção de pescado; grande incidência de espécies 

diádromas. 
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235 Restinga de Guarapari ES e Pelo menos 7 espécies de aves endêmicas: Tinamus Manejo Anflbios e Répteis,. 
Setiba so/itaríus, Spizastur melano/eucus, Spizaetus omatus, Mamlferos, Aves, Areas 

Amazona rhodocorytha, entre outras. Última área de Protegidas 
restinga no sul do Estado. Espécies de aves sofrendo 
captura intensiva. Local de migração de aves aquáticas e 
florestais. Local de invernagem de espécies da mata de 
encosta. Ocorrência de espécies raras e ameaçadas de 
mamlferos: CaHithrix geottroyí, Chaetomys subspinasus e 
Bradypus torquatus. 

236 Restingas de Santa Luzia do ltanhi, SE A Floresta semidecídua apresentando importantes Criação de unidade de Flora, Aves, Mamíferos 
ltaporanga e Estância, Cristinápolis endemismos: primata descrito recentemente como uma conservação 
Estância nova espécie de sauá (Ca/licebus coimbra1) e aves 

(Pyriglena atra; Touit surda; Xipho/ena atropurpurea). 
Ocorrência de remanescentes de mangue e restinga sob 
forte pressão antrópica. 

237 Salto da Divisa Salto da Divisa, BA,MG D Fragmento de mata semidecidual com ocorrência de Criação de unidade de Flora, Invertebrados, 
Jordânia, ltarantim, Leontopithecus chrysome/as e Cebus xanthostemos, ambas conservação Mamíferos, Anfíbios e 
ltapebi, ltajimirim espécies ameaçadas de extinção. Répteis, Areas Protegidas 

238 Santo Amaro Aracajú, Santo Amaro SE A Area de Mata Atlântica extremamente ameaçada, com Criação de unidade de Aves 
das Brotas I dos Brotas, endemismos importantes apesar de pouco estudada. conservação 
Japaratuba Japaratuba, Pacatuba Recente descrição de uma espécie de primata sauá 

(Cat/ioebus coimbra1) para a área. Os remanescentes de 
restinga e mangue estão sob forte pressão antrópica. 

239 Serra da Jibóia Santa Terezinha, BA D A Serra da Jibóia é um encrave de floresta ombrófila densa Inventário biológico Flora 
Castro Alves em área de caatinga, sendo rodeada por uma área de 

transição de floresta estacionai semidecidual. Apresenta 
árvores de grande porte com predominância de 
Euphorbiaceae, Melastomataceae, Rutaceae e grande 
número de epífitas (Bromeliaceae e Orchidaceae), 
herbáceas e arbustivas do sub-bosque como por exemplo: 
Orchidaceae, Burmaniaceae, Palmae (Geonoma), 
Commelinaceae (Dichorisandra). 

240 Serra das Guaçuí ES B Esta área, que se localiza no vale do rio ltabapoana, é uma Criação de unidade de Aves 
Cangalhas prioridade para conservação por se tratar de um dos últimos conservação 

remanescentes florestais com mais de 200 ha localizados no 
oeste capixaba com esta fisionomia. Á área abriga 
populações de algumas espécies de aves tlpicas desta 
formação como Cercomacra brasiliana e Formicívora 
serrana, que possuem distribuição geográfica restrita na 
Mata Atlântica. 
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241 Serra das Torres Muqui, Mimoso do Sul, ES B Areas remanescentes sob forte pressão antrópica por Criação de unidade de Flora, Aves, Mamíferos 
Atllio Vivacqua desmatamento e queimadas. O conhecimento da flora é conservação 

incipiente. Há coleções representativas em herbários e lista 
preliminares de espécies angiospérmicas. É extremamente 
rica em espécies de Tabebuia. Um dos maiores fragmentos 
florestais do extremo sul do estado, com formações 
rochosas de grande valor cênico. 

242 Serra de Carrancas, MG B IArea rica em espécies de plantas, especialmente das Inventário biológico Flora 
Carrancas Luminárias, Minduri, familias Orquldaceae, Asteraceae e Melastomatoceae. 

ltutinga, Cruzilia, lngaf Presença de Podocarpus. Não existem unidades de 
conservação na região e os campos naturais estão sendo 
substituídos por pastagens de Brachiaris. Ê ainda 
conservada, com muitos remanescentes significativos de 
vegetação nativa, e muito rica em recursos hídricos. Ameaça 
por atividade agropecuária, exploração de pedras nas 
serras, e turismo desordenado. Área indicada no Workshop 
de Biodiversidade Minas Gerais (1998). 

243 Serra de Itabaiana, Areia SE B Ultimes remanescente de mata seca do Estados de Sergipe Inventário biológico Flora, Aves 
Itabaiana e Branca, Laranjeira, Presença de espécies de aves ameaçadas: Penelope 
Matas de Areia Campos do Brito jacucaca, Herpsilochmus pectoralis. Mosaico faunlstico com 
Branca presença de aves de Cerrado e de Mata Atlântica. 

244 Serra de São Prados, São João Dei MG A Presença de espécies de invertebrados de distribuição Criação de unidade de Flora, Invertebrados, Aves 
José Rei, Tiradentes, restrita. Alta riqueza de plantas e de aves ameaçadas. conservação 

Coronel Xavier Grande variedade de ambientes. Campo rupestre com alto 
Chaves, Santa Cruz grau de conservação. Ameaças devido a expansão urbana, 
de Minas desmatamento, pecuária e turismo. 

245 Serra do Miradouro, Ervália, MG A Florestas protetoras de drenagens em região muito Inventário biológico Flora, Mamíferos, Aves, 
Brigadeiro Araponga acidentada. Presença de espécies de mamíferos raras e Anflbios e Répteis 

ameaçadas como Pecari tajacu, Puma concolor, Leopardus 
pardafis, Afouatta fusca, Panthera onca, Leopardus tígrinus, 
Callicebus personatus, Caflíthrix aurita, Tamandua 
tetradactyla, Brachyteles arachnoídes. Presença de 
espécies raras de aves: Spizaetus omatus, Bailloníus 
bailloní. 
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246 Serra do Alto Caparaó, ES,MG A IArea relevante para conservação de espécies ameaçadas Inventário biológico Flora, Invertebrados, 
Capara ó Caparaó, Alto de aves como: Amazona vinacea, Lipaugus fanioides. Mamíferos, Aves, Anflbios e 

Jequitinonha, Ocorrência de espécies de mamíferos ameaçadas e raras, Répteis, Áreas Protegidas 
Manhumirim como por exemplo Panthera onca e Brachytefes 

arachnoídes. Ocorrência de espécies endêmicas de anflbios. 
Para invertebrados é uma área de grande riqueza de 
espécies, alguns endemismos e grande diversidade de 
grupos filéticos. Os campos de altitude são limites 
setentrionais de muitas esoécies sulinas (insetos). 

247 Sooretama Sooretama e Unhares ES A Maior área de mata de tabuleiro contínua do Estado do Ampliação de unidade Flora, Invertebrados, 
Espirita Santo, sendo 60% de floresta primária. Presença de de conservação Mamíferos, Anfíbios e 
predadores de topo de cadeia, muito ameaçadas de Répteis, Aves, Áreas 
extinção (Pathera onca) e outros vertebrados de grande Protegidas 
porte ameaçados de extinção como anta (Tapirus terrestris) 
e queixada (Tayassu pecan). Região com endemismo de 
anfíbios e répteis. A área inclui a maioria das espécies de 
borboletas da região baiana, algumas conhecidas de outras 
poucas áreas. 

248 Una/ Belmonte, BA A A região possui elevada riqueza de espécies e diversidade Estabelecimento de Flora, Invertebrados, Peixes, 
Canavieiras Canavieiras, Una, filética, alta importância biogeográfica, e presença de corredor ecológico Anfíbios e Répteis, 

Arataca, Sul de Ilhéus espécies ameaçadas de extinção. Ocorrência de várias Mamíferos, Aves, Áreas 
espécies de mamíferos endêmicas ou ameaçadas de Protegidas 
extinção (Bradypus torquatus, Leontopithecus 
chrysomelas,Cebus xanthostemos, Echímys p/ctus). Área de 
ocorrência de Scytalopus psychopompus, ave globalmente 
ameaçada. Região sob alta pressão antrópica com a 
necessidade de manutencão de corredores florestais, hoje 
mantidos por plantações de cacau na forma de cabruca. Alta 
incidência de conflitos de terra com pressão sobre os 
remanescentes florestais. 

249 Usina Pameíras ltapemirim ES B Propriedade particular da Usina Paineiras com cerca de Criação de unidade de Aves, Mamíferos 
1.000 há, apresentando vários táxons de aves endêmicas e conservação 
ameaçadas de extinção, como por ex: Thripophaga 
macroura - só encontrada num trecho deste fragmento no 
sul do estado, além de Py/Thura sp., Amazona rhodocorytha, 
Formicarius colma e Neopelma aurifrons. É o maior 
fragmento do vale do ltapemirim, mantendo grande e boa 
representatividade da avifauna. Há coleções 
representantivas em herbários e listas preliminares de 
espécies angiospérmicas, mas há necessidade de inventário 
botânico. 
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250 Vitória da Vitória da Conquista, BA,MG D IArea com pouqufssimos remanescentes de mata decídua, Inventário biológico Flora, Invertebrados, 
Conquista I ltambé, Ribeirão do conhecida regionalmente como mata de cipó. Ecossistema Mamíferos, Pressão 
Jordânia Largo, Jordânia muitíssimo ameaçado pela atividade agropastoril em Antrópica 

especial com a cultura do café. Flora pouco conhecida e 
bastante diversa daquela da mata higrófila. As florestas 
estacionais semideciduais da encosta do Planalto Baiano e 
da Serra do Tombo estão gravemente ameaçados por 
desmatamentos. A fauna de Formicidae é muito diferente da 
fauna de mesma latitude da mata úmida. 

251 Wenceslau Wenceslau Guimarães BA B O núcleo desta área prioritária é composto pela Estação Inventário biológico Flora, Invertebrados, Aves, 
Guimarães Ecológica Estadual de Nova Esperança. Apresenta madeira Mamíferos, Áreas 

de lei como o pequi (Caryocar adule), com até 40 metros de Protegidas 
altura e a peroba (Paratecona peroba). A região sofre forte 
pressão antrópica, mas ainda existem numerosos 
fragmentos que poderiam ser interligados, incorporando-se 
ao Corredor Ecológico do Dsecobrimento. A mata tem a 
peculiaridade de encontrar-se em altitudes superiores a 700 
metros. 

301 Aguapel Castilho, São João do SP D IArea que contém um ecossistema único no Estado de São Criação de unidade de Flora, Aves 
Pau d'Alho, Monte Paulo (pantanal paulista). Presença de flora tlpica de áreas conservação 
Castelo, Nova pantanosas, abrigando fauna característica. 
Independência, 
J uqueirópolís, 
Guaraçaí, Paulicéia, 
Mirandópolis, Flórida 
Paulista, Valparaiso, 
Adamantína, Bento de 
Abreu, Lucélia, 
Rubiácea, Salmourão, 
Guararapes, Oswaldo 
Cruz, Piacatú, 
Rínópolis, Santópolis 
do Aguapef, lacrl, Arco 
irís, Luiziania Queiroz 

302 Barreiro Rico - Santa Maria da Serra, SP A Área impar em toda a Mata Atlântica, pois comporta a maior Criação de unidade de Flora, Aves, Mamíferos 
Serra de l!irapina, Torrinha, diversidade de primatas (5 espécies), sendo que 3 de/as conservação 
Botucatu Aguas de São Pedro, estão altamente ameaçadas (Leontopithecus chrysopygus, 

São Pedro, Analândia, Callíthrix autita e Brachyteles arachnoides). As áreas 
Botucatu próximas à Serra possuem espécies endêmicas de anfíbios. 

Alta pressão antrópica com desmatamento e degradação 
dos recursos hídricos. Necessidade de recomposição das 
matas ciliares ao longo dos rios Piracicaba e Tietê. 
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303 Barretos Barretos, Olímpia SP e Fragmentos grandes e significativos, um dos últimos da Criação de unidade de Peixes 
região. Possibilidade de implementação de corredores para conservação de 
conexão destes fragmentos com matas de galeria. Região visando o 
marginal do rio Mogi-Guaçu, importante do ponto de vista da estabelecimento de 
ictiofauna. Ocorrência de desrnatarnentos, degradação dos corredor ecológico 
recursos hídricos, atividades agropecuárias e necessidade 
de proteção contra erosão e assoreamento. 

304 Caetetus Gália, Alvinlând1a, SP A Area de grande valor biológico, alta riqueza florfstica e Manejo visando o Aves, Areas Protegidas 
Lupércio, Ocauçu, faunistica com grande extensão de área contínua. Um dos estabelecimento de 
Marília, Echaporã últimos resquícios de mata de planalto. Urna das maiores corredor ecológico 

áreas de floresta de interior de São Paulo. Região muito 
susceptível a erosão devido a presença de arenito. Grandes 
áreas de floresta em regeneração nas encostas da Serra da 
Torre (Marflia), posslbllltandc amp([ação do hábltat para a 
fauna silvestre. Existência de espécie de primata altamente 
ameaçado (mico-leão-preto), cuja base genética não pode 
ser garantida devido à limitação do tamanho da unidade de 
conservaçâo de proteção integral (Estação Ecológica 
Estadual de Caetetus). Presença de espécies raras e 
ameaçadas como: Puma concolor, Tapirus terrestris, 
Tayassutajaou, Pecarltajaou. Na Estação Ecológica há 
elevadas densidades de ungulados (Tayassu tajacu, Pecari 
tajacu, Tapirus terrestrls). Região de grande beleza cênica 
devido a presença de estruturas ruiniformes nas cuestas de 
arenito. 

305 Poços de Caldas Guaxupé1 Poços de MG,SP A Muitos fragmentos importantes, incluindo a região de Poços Criação de unidade de invertebrados, Aves, 
Caldas, Aguas da de Caldas, com diversas espécies ameaçadas. Ocorrência conservação Mamíferos, Anfíbios e 
Prata, São João da de 6 espécies de borboletas da lista oficial das espécies Répteis 
Boa Vista ameaçadas de extinção e as seguintes espécies de 

mamíferos ameaçadas: Callícebus nigrífrons, Callíthrix aurita 
e Leopardus pardafis. Necessidade de formação de 
corredores interligando os diversos fragmentos, desde 
Poços de Caldas até Guaxupé, incluindo as matas de Aguas 
da Prata e São João da Boa Vista, mais a sudoeste. 

306 Furnas do Bom Rifaina, Pedregulho SP B Area de transição entre Cerrado e Mata Atlântica. Região Manejo Areas Protegidas 
Jesus desprovida de outros remanescentes de vegetação natural. 

Hábitats de buritis e fumas espetaculares com avifauna 
muito rica, sendo limite meridional de espécies amazônicas 
e de cerrado. A região sofre riscos de queimadas e pressão 
de atividades agrícolas e pecuárias. 
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307 Giacometti Quedas do Iguaçu, PR D A área consta nos mapas como um grande remanescente Criação de unidade de Anfíbios e Répteis, Areas 
Guarapuava, Rio florestal. No entanto, segundo informações de conservação Protegidas 
Bonito do Iguaçu, pesquisadores vem sendo intensamente desmatada. 
Chopinzinho Considera-se que a área precisa ser assegurada para 

conservação, embora não se tenha informações biológicas 
sobre ela. 

308 Guarita Tenente Portela, RS D Uma das últimas áreas de floresta estacionai semidecidual Implantação de Anflbios e Répteis 
Miraguá, Redentora, do Alto Uruguai. Área ind[gena vem sofrendo corredor ecológico 
Coronel Bicaco desmatamento. Possibilidade de formação de corredor 

ligando Nonoai ao Turvo. 

309 Iguaçu Céu Azul, Medianeira, PR A Parte do Corredor Ecológico Trinacional, que necessita de Manejo Flora, Invertebrados, 
Foz do Iguaçu, São aumento efetivo de áreas núcleos da floresta estacionai Mamíferos, Aves, Áreas 
Miguel do Iguaçu, semidecidual. Area de grande beleza cênica e importante Protegidas 
Serranópolis do remanescente de floresta contlnua Ocorrência de várias 
Iguaçu, Matelândia espécies raras e ameaçadas de mamíferos (Panthera onca, 

Puma concolor, Laopardus tigrinus, Leopardus wiadii e 
Hepailurus yagouarund1) e alta diversidade de anfibios. 

310 Ipanema lperó, Sorocaba SP e iArea de estudo do naturalista Natterer onde fez o Criação de unidade de Aves 
levantamento de inúmeras espécies de aves. Existem conservação 
muitas referências históricas. Atualmente a área está mais 
degrada na serra e em volta. Existe grande pressão por 
parte do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra. 

311 lvrnherna lvinhema, Angélica, MS D Fragmentos com área signiflcativa (maior fragmento de mata Inventário biológico Invertebrados, Peixes 
Amandina da região). Possibilidade e necessidade de corredores 

conectando os fragmentos. Inclui espécies endêmicas e 
ameaçadas de borboletas. Região sob intensa pressão para 
reforma agrária. O rio lvlnhema é tributário do rio Paraná, 
sendo, provavelmente, importante para fenômenos 
migratórios dos peixes comerciais. Necessidade de 
preservação de matas ciliares e manutenção da qualidades 
das áauas. 

312 Jacaré - Pepira itirapina, Brotas, SP B Area importante de contato com o Cerrado. Atributos Ampliação de unidade Flora 
Bocaina, Dourados, favoráveis à implantação de turismo ecológico sustentável de conservação 
Ribeirão Bonito, Dois (beleza cênica). Fragmentos agrupados com alta riqueza 
Córregos florfstica. Predisposição política e consciência 

conservacionista da comunidade. 
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313 Lençóis Paulista Lençóis Paulista SP A Mata ciliar de grande importância. Fragmentos Criação de unidade de Mamiferos, Aves 
remanescentes de floresta estacionai semidecidual. conservação 
Presença de espécies altamente ameaçadas (por exemplo, 
mico-leão-preto). Pressão agricola e pecuária. Ecossistema 
frágil e mal representado no sistema de unidades de 
conservação. Necessidade de proteção contra erosão e 
assoreamento. 

314 Mata do Godoy Londrina PR A Importante remanescente de floresta estacionai Estabelecimento de Invertebrados, Aves 
semidecidual na região norte do Paraná corredor ecológico 

315 Mata do Narandiba SP A Presença de espécies ameaçadas de extinção. Alta Criação de unidade de Flora, Aves, Mamíferos 
Mosquito diversidade de rnam[feros e presença do mico-leão-preto. conservação 

Últimos remanescentes de mata estacionai semidecidual, 
representados por fragmentos isolados. Área de elevada 
pressão antrópica devido à presença de assentamentos 
rurais. Ecossistema frágil e mal representado no sistema de 
unidades de conservação. 

316 Matão Matão SP B Area de grande importância biológica pelo estado de Criação de unidade de Flora, Aves 
conservação da floresta estacionai semidecidual. Região de conservação 
alto risco de incêndios florestais. Ecossistema frágil e mal 
representado no sistema de unidades de conservação. 
Apresenta grande importãncia para pesquisa científica. 
Fragmentos isolados sujeitos a grande pressão agrícola e 
pecuária. 

317 Nonoai Gramado dos RS A Uma das últimas áreas de floresta estacionai deciual do Alto Manejo Aves, Mamíferos, Anfíbios e 
Loureiros, Liberato Uruguai. Possibilidade de formar corredor ecológico ligando Répteis 
Salzano, Nonoai,, Guarita e Turvo. 
Planalto, Rodeio 
Bonito, Trindade do 
Sul 

318 Novo Horizonte Novo Horizonte, Sales, SP D Unicos fragmentos de tamanho relativamente grande e Criação de unidade de Flora, Aves 
Sabino agrupados em uma área sem remanescentes contínuos. conservação 

Extrema representatividade regional. Área sob pressão de 
atividades agrícolas e pecuária. 

319 Orlândia I Morro Morro Agudo SP B Fragmentos florestais importantes regionalmente. Inventário biológico Flora, Aves 
Agudo Ecossistema frágil e sob forte pressão agrlcola e pecuária. 
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320 Paraná (Ilha Porto Rico, São Pedro PR, MS A Ultimo trecho do rio Paraná não represado. Alta riqueza de Manejo Aves, Anflbios e Répteis, 
Grande) do Paraná, Diamante espécies incluindo aquelas de topo da cadeia trófíca. Áreas Protegidas 

do Norte, Marilena, Corredor entre SP, PR, se e MG importante para 
Guaíra, Terra Roxa do manutenção de populações naturais de onça pintada e cervo 
Oeste, Altonia, São do pantanal. Área de transição entre vários biornas 
Jorge do Patrocínio, (Cerrado, Pantanal, Campos e Floresta Atlântica). Várzeas 
Vila Alta, lcaraíma, com espécies particulares de hábitats aquáticos. Importância 
Querência do Norte, biológica para alimentação, reprodução e migrações de 
Santa Cruz de Monte peixes, incluindo espécies de importância pesqueira. 
Castelo, Porto Contribuição para contenção de assoreamento de ltaipú. 
Camargo, Eldorado, Alto grau de pressão antrópica (ameaça de barramento do 
Porto Caiuá rio Paraná). Possibilidade de interligação com paises do 

Mercosul (Aroentina e Paraqual). 
321 Paulo de Faria Paulo Faria SP e Unica área de proteção estadual no norte do Estado Manejo Aves, Areas Protegidas 

(Estação Ecológica Paulo de Faria com 435,79 ha). 
Ocorrência de Crax fascíolata e outras aves de matas 
deciduas. Fragmentos ilhados, pouco amostrados em 
levantamentos botânicas e zoológicos. Ecossitema frágil e 
pouco reprensentado no sistema de unidades de 
conservação. Risco de queimadas e necessidade de 
orotecão contra erosão e assoreamento. 

322 Pontal do Teodoro Sampaio, SP A Maior área de floresta continua no oeste do estado (Morro Criação de unidade de Flora, Invertebrados, Aves, 
Paranapanema Rosana, Euclides da do Diabo). A região inclui diversos outros fragmentos conservação e Mamíferos 

Cunha, Primavera, grandes, com elevado potencial de conectividade para estabelecimento de 
Cuiabá Paulista preservação principalmente de mamíferos de grande porte corredor ecológico 

(como onça pintada, anta etc.). Grande diversidade de 
borboletas, pelo menos 2 espécies endêmicas e presença 
de elementos amazônicos (única localidade para 
Posttaggetis pesselea no Estado de São Paulo). Inclui 
diversas espécies raras e ameaçadas. Inclui ainda espécies- 
bandeira e ameaçadas de extinção, como o mico-leão-preto. 

323 Quarta Colônia Santa Maria, São RS B Consideráveis remanescentes da floresta estacionai Criação de unidade de Invertebrados, Areas 
Pedro do Sul, Mata, semidecidual no seu limite meridional e áreas de floresta em conservação Protegidas 
llaara, Silveira Martins, regeneração. Presença de espécies da floresta ombrófíal 
lvorá, São Martinho da densa. Importância paleontológica pelas florestas de 
Serra, Restinga Seca, coníferas petrificadas. Reduto de aves ameaçadas: sabia- 
Candelária cica; bacurau-tesoura-gigante; negrinho-baró. Fauna de 

mamíferos pouco conhecida. Região ameaçada por 
lavouras, queimadas e predação das jazidas fósseis. 
Inexistência de unidades de conservação que protejam os 
fragmentos mais importantes. Limite sul de espécie de 
esccnía de áoua doce. 
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324 Rio Guarani Nova Prata do Iguaçu PR A Importante remanescente de floresta estacionai. Area sob Inventário biológico Anfibios e Répteis 
pressão de caça e desmatamentos. 

325 Rio Paranaíba ltumbiara, São Simão, GO,MG D Região com raríssimos remanescentes florestais, que Criação de unidade de IAreas Protegidas 
Cachoeira Dourada, justificam sua conservação independentemente do conservação 
Canápolis, ltuiutaba, conhecimento do seu valor biológico. 
Uberlândia, 
Quirinópolis 

326 Rolante/ Rolante, Riozinho RS A Formação única que compreende os canlons do sul da Serra Criação de unidade de Aves 
Riozinho Geral, com vegetação de Mata Atlântica de encosta. Area de conservação 

contato de fauna do planalto com fauna da Mata Atlântica de 
encosta. Importante corredor de fauna com várias espécies 
de aves ameaçadas de extinção: Tinamus solítarius, 
Amazona pretrei, A. vínacea, Spízastur melanoleucus, 
dentre outras. Possui quatro unidades de Conservação e 
interesse turístico. 

327 Serra da Bonito, Bodoquena, MS A Ultimas remanescentes de floresta estacionai semidecidual Criação de unidade de Flora, Invertebrados, 
Bodoquena Jardim em contato com Cerrado. Relevo cárstico com cavernas, conservação Mamlferos, Anfíbios e 

sumidouros e sities espeleológicos. Presença de banhados Répteis, Aves, Áreas 
nas nascentes dos rios Perdido, Formoso e Prata. Região de Protegidas, Pressão 
recarga de aqüifero. Ocorrência de espécies da fauna e flora Antrópica 
ameaçadas de extinção. Alta pressão antrópica pela 
presença de madeireiras, mineradoras e atividades 
aarooastoris. 

328 Serra dos Rosas Franca, Patrocínio SP e Mata à 11 00 metros de altitude e último remanescente ao Manejo Aves 
Paulista, ltirapuã sul da Serra da Mantiqueira 

329 Turvo Derrubadas, Tenente RS A Principal remanescente de floresta do alto Uruguai. Manejo Invertebrados, Mamiferos, 
Portela AmeaçadoÁror agricultura e utilização de defensivos Aves, Anfíbios e Répteis, 

agrícolas. rea de mata primária com espécies raras de 
invertebrados, mamíferos e aves ameaçadas (pelo menos 
nove espécies). Ligação com área de matas na Argentina. 
Possibilidade de formação de corredor ligando Nonoai ao 
Iguaçu. O salto de lncamã é notável acidente geográfico. 

330 Valparaíso Valparaíso, Primeira SP e Fragmentos únicos, ilhados, numa região onde não existem Criação de unidade de Flora 
Aliança, Terceira unidades de conservação. Presença de espécies altamente conservação 
Aliança, Porto Rio ameaçadas. 
Prado, Santo Antônio 
do Aracanguá 
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331 Vlla Rica Fênix, São Pedro do PR e Ultimes fragmentos de floresta estacionai do nordeste do Estabelecimento de Aves, Areas Protegidas 
lval Paraná. Quatro fragmentos florestais conectados, corredor ecológico 

totalizando aproximadamente 1600 ha. Presença de 
espécies ameaçadas de extinção. 

401 Alto do Apial, São Miguel SP D Cabeceira de importante drenagem do Estado de São Paulo Inventário biológico Peixes 
Paranapanema Arcanjo, Jaquarival, em região de confluência das florestas ombrófilas densa, 

Pilar do Sul ombrófila mista e estacionai semideciual. Nascentes em 
regiões de calcário, granito e Quartzito. Região com 
encraves de campos de altitude. 

402 Alto ltajai Santa Terezinha, Rio se A Area de tensão ecológica entre a floresta ombrófila densa e Criação de unidade de Flora, Peixes, Anfíbios e 
do Campo, Santa ombrófila mista com altíssima diversidade de espécies conservação e manejo Répteis, Áreas Protegidas, 
Cectlia. Taió, Dona vegetais. Área com remanescentes grandes relativamente Pressão Antróploa 
Ena, Vitor Meireles, conservados (ex.: municlpio Sta Terezinha - 26.000 de área 
Presidente Getúlio contínua). Área de ocorrência natural de sassafrás e imbuia. 
Vargas, José Boiteux, Forte ameaça por indústrias de madeiras e assentamentos. 
Benedito Novo, Dr. Ocorrência de endemismo em bromeliácea e de espécies 
Pedrinho, ltaiópolis "riófitas". Área de cabeceiras da Bacia de ltajai. Existência 

de esforço e interesse de Prefeituras e ONG na criação de 
áreas protegidas e recuperação de áreas degradadas. 

403 Baixada Santista Santos, Bertioga, SP A Representa a floresta ombrófíla densa em região de Inventário biológico Flora, Mamíferos, Aves, 
Cubatão, Praia transição climática de áreas quentes no norte e massas Áreas Protegidas 
Grande, São Vicente polares ao sul. Área com heterogenaidade ambiental: 

floresta ombrófila densa, manguezais, campos de altitude e 
restingas. Área de grande pressão antrópica pela 
especulação imobiliária e complexo industrial. Ocorrência de 
espécies endêmicas e raras, como por exemplo a ave 
Eudocfmus ruber. 

404 Cabo Frio Araruama, Cabo Frio, RJ A IArea remanescente de vegetação com alto fndioe de Criação de unidade de Flora, Invertebrados, 
São Pedro da Aldeia, endemismo relacionados com os perlodos mais secos do conservação Mamíferos, Anfíbios e 
Búzios pleistoceno. Considerada um reduto com algumas Répteis, Fatores Abióticos, 

disjunções com vegetação do nordeste semi-árido. Extração Pressão Antrópica 
clandestina de areia, pressão urbana intensa e turismo 
desordenado. É a formação onde ocorrem áreas naturais de 
pau-brasil. Abriga de 6-8 espécies de borboletas ameaçadas 
de extinção e 1 espécie ameaçada de ave endêmica do 
complexo de restinga da lagoa de Araruama - Formicívora 
littoralis. 
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Importância 
Biológica 

405 Floresta de Laguna, Torres, se, RS e Ambiente extremamente alterado e fragmentado. Limite Criação de unidade de Aves, Anfíbios e Répteis 
Planicie Costeira Osório meridional de distribuição de anfibios de florestas de conservação e 

planície, de espécie vegetais de Floresta Atlântica e de recuperação florestal 
várias aves endêmicas de Mata Atlântica. Endemismos de 
répteis e anfíbios. Ocorrência de três espécies de aves 
globalmente ameaçadas. 

406 Ilha da ltanhaém SP A IArea com inúmeras espécies endêmicas e ameaçadas de Criação de unidade de Anfíbios e Répteis 
Queimada anfíbios e répteis. conservação 
Grande 

407 Ilha de São Sebastião SP A Possui espécies endêmicas e ameaçadas de anfíbios e Criação de unidade de Anfibios e Répteis 
Alcatrazes répteis. conservação 

408 Ilha de Currais Pontal do Paraná PR A Importante nicho de nidificação de aves marinhas e rota Criação de unidade de Aves 
migratória da lagosta. Área em excelente estado de conservação 
conservação, apresentando riqueza de ictiofauna e diversas 
espécies de peixes de valor econômico. 

409 Ilha de Figueira Guaraqueçaba PR A Importante nicho de nidificação e rota migratória de lagosta. Criação de unidade de Anfibios e Répteis 
Área em excelente estado de conservação, apresentando conservação 
riqueza de ictiofauna e diversas espécies de peixes de valor 
econômico. 

410 Ilha de São São Sebastião SP A Presença de espécies endêmicas, ameaçadas e raras, como Implementação de Anflbios e Répteis, Aves 
Sebastião por exemplo a serpente Bothrops insularis. Efeito de unidade de 

insularização já diagnosticado para alguns grupos, mas conservação existente 
ainda desconhecidos para outros. 

411 Ilha do Mel Paranaguá PR A IArea de grande vulnerabilidade, pela pressão do turismo e Manejo Aves 
comunidades caiçaras. Possui Estação Ecológica e área de 
tombamento cultural do estado. Ocorrência e reprodução de 
várias espécies ameaçadas de extinção, destacando-se o 
papagaio da cara roxa (Amazona brasítiensis) 
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Prioritária de Temáticos 
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412 Ilha Grande Angra dos Reis RJ A IArea sob forte pressão antrópica (turismo) - presença de Implementação de Invertebrados, Aves, 
áreas de floresta de baixada. A Vila Doce Rio possui o unidade de Anfíbios e Répteis 
Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento conservação existente 
Sustentável (CEADS) da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro f ERJ) que tem infraestrutura para pesquisa e 
ensino. rea com grande diversidade de ambientes, 
abrigando espécies endêmicas, raras e ameaçadas de 
extinção, como as aves: Leucopternis Jacemulata, Tangara 
peruviana, Lipaugus Janioides, Myrmotherola unicolor, 
Tinamus solitarius. A região inclui algumas unidades de 
conservação, que necessitam consolidação e fiscalização. 

413 Ilhas RJ, SP, A Baseado em conhecimento sobre outras ilhas é muito Inventário biológico Grupo Integrador IV 
PR provável a ocorrência de espécies endêmicas. 

414 ltapoá I Joinvile, ltapoá, PR,SC A Area sob forte pressão da especulação imobiliária e para Criação de unidade de Flora, Aves, Anfíbios e 
Guaratuba Guaratuba tomar um setor industrial. Alto endemismo de anfibios e uma conservação Répteis 

espécie de ave endêmica. 

415 Juréia I Guaraqueçaba, SP, PR A A área apresenta uma combinação de excelente estado de Mudança de categoria Flora, Aves, Anfíbios~ 
Paranaguá Marretes, Antonina, conservação com ameaças potenciais (BR 116, BR 101, de unidade de Répteis, Mamíferos, Areas 

Campina Grande do Usina Hidrelétrica de T~uco Alto, polo industrial, extração conservação existente Protegidas 
Sul mineral, gaseodutos). Unice remanescente continuo da 

região. Apresenta heterogeneidade ambiental (planlcie 
litorãnea, manguezal, afloramentos calcários) e confluência 
de formações da Mata Atlântica: floresta ombrófila densa, 
floresta ombrófila mista e estacionai semidecidual. Área de 
alto endemismo para flora e fauna e alta concentração de 
espécies ameaçadas de extinção. Elevado potencial hídrico 
e diversidade cultural-histórica 

416 Jurubatiba Macaé, Carapebus, RJ B Area remanescente representativa de mata de restinga. Inventário biológico Aves, AnfTbios e Répteis, 
Quissamã Ocorrência de endemismos de espécies de répteis, anfíbios Mamfferos, Áreas 

e plantas. Presença de espécies ameaçadas de aves. Protegidas, Pressão 
Composição florlstica com elementos de restinga do Antrópica 
nordeste do Brasil e Espírito Santo, que possuem limites de 
distribuição ao norte do Rio de Janeiro. Necessidade de 
implementação e ampliação do Parque Nacional de 
Jurubatiba. (única unidade de conservação em nível federal 
de uso indireto para restingas no Brasil). 
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417 Marambaia Rio de Janeiro, RJ B 1 E a maior restinga em boas condições ambientais da região Criação de unidade de Aves, Mamíferos 
Mangaratiba, ltaguaí metropolitana do Ria de Janeiro. Grande riqueza em fauna e conservação 

flora. Está protegida pelo exército e pela marinha. 

418 Morro Grande lbiúna, São Roque, SP A Um dos maiores fragmentos de mata de transição do Criação de unidade de Fiara, Anfíbios e Répteis 
Colia cinturão verde de São Paulo. Alta heterogeneidade conservação 

ambiental e presença de mananciais. Conectado à Serra de 
Paranapiacaba por matas secundárias. Vem sofrendo alta 
loressão imobiliária. 

419 Niterói t ltaipú, Niterói, Maricá, RJ A Remanescentes de sistemas muito variadas, sem áreas Inventário biológico Flora, Invertebrados, 
Saquarema Araruama, Saquarema oficialmente conservadas. Floresta seca associada a Mamiferos, Pressão 

encraves rupfcolas com representantes endêmicos e Antrópica 
características de disjunções com florestas Nordestinas 
(relfctos). Vários endemismos de répteis e anfíbias. 
Impactos causados pela expansão Imobiliária e 
assentamentos irreau lares. 

420 Poço das Antas Sílvia Jardim, RJ A Areas remanescentes de floresta sobre morros Implementação de Aves, Mamíferos, Areas 
e áreas vizinhas Casemiro Abreu, Rio mamelonares e de baixada. Presença de diversas espécies unidade de Protegidas 

das Ostras e Rio ameaçadas de mamíferos (Leonthopítecus rosa/ia), aves conservação existente 
Bonito (Leucoptemis Jacemufata) e invertebrados. Grande 

diversidade de peixes com alto grau de endemismo. 
Ocorrência de caça predatória, desmatamento, incêndios, 
pecuária extensiva, assoreamento, turismo desordenado, 
pressão urbana na região litorânea, fruticultura (com uso de 
agrotóxicos); pequenas propriedades de base familiar 
(banana, inhame). As Reservas Biológicas de Poço das 
Antas e União estão sob ameaça de reforma agrária na 
circunvizinhança. Outras ameaças locais são: gasoduto em 
operação e inicio da construção de outro, barragem de 
Juturnafba, extração clandestina de areia, rodovia BR 101; 
projetos para construção de micro barragens ao longo do 
Rio Macaé e ferrovia cortando as unidades de conservação. 
A região se destaca pela presença de outras áreas 
protegidas como reservas particulares. A área é um sitio 
tradicional de produção científica e única região de 
ocorrência do mico-leão-dourado. 

421 Serra da Parati, Angra dos RJ, SP A A área engloba importantes ecossistemas de campos de Inventário biológico Flora, Invertebrados, Aves, 
Bocaina Reis, Bananal, S. José altitude, floresta sub-montana e floresta montana. Mamlferos, Anfíbias e 

do Barreiro, Cunha, Ocorrências de espécies endêmicas e grande riqueza Répteis 
Ubatuba biótica. Área sob alta pressão antrópica. 
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422 Serra da Mairiporã, São Paulo, SP A Maior área florestal na região metropolitana de São Paulo, Estabelecimento de Flora, Aves, Mamíferos 
Canta reira Guarulhos pertence ao cinturão verde da cidade. Alta pressão corredor ecológico 

imobiliária nos mananciais. 

423 Serra da Campos do Jordão, SP, RJ, A Confluência da floresta ombrõãla densa e da floresta Implementação de Flora, Aves, Mamlferos 
Mantiqueira Camanducaia, Itatiaia, MG estacionai semidecidual. Encraves de floresta ombróflla unidade de 

ltamonte, Queluz, mista e campos de altitude. Presença de diversas espécies conservação existente 
Lavrinhas, Cruzeiro, raras, ameaçadas e endêmicas de vários grupos de 
Piquete, São Bento do vertebrados. No caso de mamiferos ressalta-se: Brachyte/es 
Sapucar, Santo hypoxanthus, Delomys dorsalis, Panthera onca, Puma 
Antônio do Pinhal, concolor, Tamandua fetradactyls, Myrmecophaga tridacty/a. 
Monteiro Lobato, Para aves: Amazona vinacea, Piprites pi/eatus. Áreas 
lgaratá, Santa lzabel, ameaçadas por atividades agropecuárias e pela expansão 
Nazaré Paulista, urbana e turismo. 
Joanópolis, Bragança 
Paulista, Pedra Bela, 
Pinhalzinho, 
Morungaba, Pedreira, 
Amparo, Monte Alegre 
do Sul 

424 Serra do Japi Jundiai, Cabreuva SP A IArea de proteção de mananciais, pertencente ao cinturão Manejo Flora, Anflbios e Répteis 
verde de São Paulo. Transição entre floresta ombrófila 
densa e estacionai semidecidual montana. Área de alta 
pressão antrópica, localizada entre grandes centros 
urbanos. Existência de espécies ameaçadas de extinção de 
anfíbios e répteis. 

425 Serra do Florianópolis, Antônio se A Area representativa de floresta ombrófila densa com contato Inventário biológico Flora, Aves, Anfíbios e 
Tabuleiro e Ilhas Carlos, Santo Amaro (tensão ecológica) com ombrófila mista. Encraves de Répteis, Áreas Protegidas 
Catarinenses da Imperatriz, Águas campos de altitude {Bela Vista) com grande diversidade de 

Mornas, Palhoça, hábitats. Endemismo de anfíbios (Aplastodíscus sp., Hy/a 
Paulo Lopes, lmaruí, sp). Endemismo da mastofauna e ocorrência de espécies de 
São Bonifácio, São grande porte como Tapirus Teffestris, Puma concolor. 
Martinho, Rancho Várias espécies de aves ameaçadas, incluindo a única área 

de ocorrência recente de harpia (Harpia harpyja) no sul do 
Brasil. Presença de várias unidades de conservação 
estaduais e municipais, somando aproximadamente 90.000 
ha na Serra do Tabuleiro Principais ameaças: indústria 
madeireira, mineração e especulação imobiliária (restinga), e 
também pela grande fragmentação em pequenas 
propriedades. Inclusão de Ilhas (de Santa Catarina, 
Arvoredo, Moleques do Sul, Ratones, Campeche) com 
endemismos e veaetacão tioica. 
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426 Serra dos Santa Maria RJ A Area continua de floresta montana e alto-montana mais Estabelecimento de Flora, lnvertebrados, 
Órgãos Madalena, Campos, representativa do Estado do Rio de Janeiro, com diversas corredor ecológico Mamiferos, Aves, Areas 

Trajano de Moraes, unidades de conservação de uso direto e indireto. Em Protegidas, Pressão 
Nova Friburgo, Tinguá há uma expressiva região de floresta de baixada, Antrópica 
Teresópolis e contigua a uma área de intensa pressão urbana. Expressiva 
Petrópolis, Nova riqueza de invertebrados. Área caracterizada pela riqueza, 
lguaçú, Miguel endemismos e espécies ameaçadas de anffbios e répteis. 
Pereira, Duque de Vários endemlsrnos para aves e mamiferos. Tinguá detém 6 
Caxias e Queimados espécies de aves ameaçadas, como por exemplo: Tijuca 

condita e Ca/yptura cristata. Expressivo potencial turístico 
que necessita de ordenamento. Necessidade de criação de 
outras unidades de conservação e implementação das já 
existentes. 

427 Tijuca Rio de Janeiro, Nova RJ A Remanescentes de floresta mais representativas na região Manejo Aves, Peixes, Mamíferos 
lguaçú, Nilópolis urbana do Rio de Janeiro. A localização dos maçiços, na 

região litorânea, imprime à vegetação local uma grande 
variação fisionômica, representada por florestas úmidas até 
secas e campos rupíco/as, além de diversas formas de 
transição. Sofre forte degradação para o corredor sul, sob 
intensa pressão antrópica. Presença de espécies de 
mamíferos caracteristicas da Mata Atlântica, raras ou 
ameaçadas como Leopardus tigrinus, Chiroderma aotiee, 
Presença de espécies de peixes, anflblos e répteis raras e 
ameaçadas. Capacidade institucional já instalada em 
algumas unidades de conservção e em outras parcialmente 
instalada, necessitando de consolidação e fiscalização. 

428 Tijucas do Sul Tijuca do Sul PR D Remanescente de tamanho significativo (20.000 ha). Criação de unidade de Aves, Anfíbios e Répteis 
Ocorrência de espécie raras de repteis e anflbios. A região conservação 
possui uma das últimas populações conhecidas de 
Scyta/opus iraíensis, ave recentemente descrita. 
Considerada pelos ornitólogos, área de extrema Importância 
lpara conservação. 

429 Vale do Médio Municípios do Médio RJ A Composição floristica, embora pouco conhecida, possui Criação de unidade de Flora, Peixes, Pressão 
Rio Paraíba do Rio Paralba do Sul elementos das florestas das cadeias da serra do Mar, conservação Antrópica 
Sul Mantiqueira e formações interioranas (florestas estacionais) 

- sendo portanto área de confluência florfstica. Áreas 
remanescentes altamente degradadas, representativas de 
um tipo florestal que ocupava grande extensão no Vale do 
Paraíba, atuaímente restrito a pequenos fragmentos. 
Pressão antrópica extrema pelo desmatamento, pecuária 
extensiva, urbanização crrescente e erosão. Elevada riqueza 
de peixes com grande importância biogeográfica. 
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501 Alto-Médio Rio Telêmaco Borba, São PR e Presença de espécies de répteis endêmicas de campos Criação de unidade de Aves, Anfíbios e Répteis 
Tibagi/AJto Rio Jerônimo da serra, limpos (e raros) como Ditaxodon taeniatus e Tupinambis conservação 
Iguaçu Londrina, Ponta dusení. Muitas espécies de aves ameaçadas como: Pipi/e 

Grossa, Palmeira vacutinga, Amazona vínaceae, Aratínga auricapilla, Ara 
maracana, Campephílus robustus e Sporophila falcirostris. 
Na região observa-se a substituição de campos naturais por 
pastagens e culturas. A região do rio Tibagl, especialmente, 
ainda possui remanescentes de matas ciliares em bom 
estado de conservação. 

502 Barracão Barracão, Vacaria, RS,SC A Area com representação de floresta ombrófila mista em Implantação e Flora, Aves, Anfibios e 
Anita Garibaldi, faixas contínuas relativamente conservadas. Alta ampliação de unidade Répteis 
campo Belo do Sul diversidade biológica e endemismos, com destaque para de conservação 

flora e avifauna. 

503 Campos de Urubici, Painel, Lages, se e Area com fragmentos de floresta ombrófila mista e extensas Manejo Invertebrados, Aves 
Lages Urupema áreas de campos de altitude, além da presença de 

vegetação cte savana parque. Área de corredor para fauna, 
especialmente avifauna. Presença de várias espécies de 
interesse econômico (Xaxim e Araucária) e vegetação de 
campos com uso em pecuária. 

504 Campos Gerais Ponta Grossa, Castro, PR B Região com extensas áreas de campos, com diferentes Inventário biológico Aves, Anfíbios e Répteis 
Tibagi, Palmeira fisionomias e composições, ainda insuficientemente 

conhecidas do ponto de vista botânico. A utilização destes 
campos para práticas agropastoris constitui um fator de 
risco, devido principalmente a utilização do fogo e a própria 
substituição destes por plantios de espécies exóticas, tanto 
anuais como perenes, principalmente Pínus spp. Presença 
de espécies de aves ameaçadas de extinção: Heteroxolmís 
dominicana, Cu/icivora ceuaecut», A/ectrurus tricolor, Anthus 
nattereri. 

505 Médio Rio Guarapuava, Inácio PR,SC A IArea com importantes remanescentes de campos de Recuperação florestal Flora, Invertebrados, 
lguaçú I Martins, Palmas, altitudes e floresta de araucária, vários destes em alto grau Anfíbios e Répteis 
Guarapuava Mangueirinha, General de conservação. Merecem destaque as matas ao longo dos 

Carneiro, Abelardo rios Iguaçu, Jratins e nascentes do rio Chapim. Esta última 
Luz, Rio iguaçu, sobre elevada pressão antrópica devido à expansão 
Nascentes do Rio agropecuária, exploração madeireira e assentamentos. 
Chapim, lrati, 
Rebouças, Turvo, 
Teixeira Soares, 
lpiranga, Palmas, 
União da Vitória, 
General Carneiro, 
Mallet Porto União 
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Caçador, Catanduvas, 
Xanxerê. 

506 Chapecó Chapecó se D Apresenta fragmentos de florestas e áreas indlgenas, os Inventário biológico Mamíferos, Pressão 
quais apresentam potencialidade de diversidade de Antrópica 
espécies. 

507 Zona Tampão Canela, Gramado, SC,RS e Area com fragmentos de floresta ombrófila mista. Apresenta Inventário biológico Flora, Invertebrados, 
de Aparados da Taquara, Três Coroas. remanescentes altamente conservados na circunvizinhança Mamíferos, Aves, Áreas 
Serra Rolante do Parna, existindo a possibildade de expansão da mesma. Protegidas 

Importante corredor para fauna. 

508 Grande Região São Francisco de RS,SC A IArea com representação de floresta ombrófila mista e implementação e Flora, Invertebrados, 
dos Aparados da Paula, Cambará do campos de altitude com graus variáveis de conservação. ampliação de unidade Mamíferos, Aves, Áreas 
Serra Sul, Antônio Prado, Alta diversidade biológica de flora, avifauna, mastofauna e de conservação Protegidas 

São José dos herpetofauna. Presença de várias espécies de aves existente 
Ausentes, São ameaçadas de extinção como Tinamus sofítarius, Amazona 
Joaquim, Urubici, Bom pretrei, A. vinacea, Tricfaria mafachitacea, Macropsafis 
Retiro, Anitápolis, creagra (=forcipata), Campephi/us robustus, Phibatura 
Lauro Müller, Turvo flavlrostris, Piprites pileatus, Amaurospiza moesta, Spizastur 

me/ano/eucus. Principal área de invemagem de Amazona 
pretrei (charão). Presença de mamiferos de grande porte 
(Tapirus te"estris. Puma concolor). Existência de 
importantes unidades de conservação (Parque Nacional de 
São Joaquim, Parque Nacional dos Aparados da Serra, 
Parque Nacional da Serra Geral, Parque Estadual da Serra 
do Tabuleiro). Região de cabeceiras de vários rios de 
importância como o rio Pe!otas, rio das Antas, rio Canoas e 
rio Lava-Tudo. 
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509 Médio Rio Tibagi Telêmaco Borba PR A Area com campos de diferentes fisionomias e composição, Criação de unidade de Flora, Aves 
ainda insuficientemente conhecidos do ponto de vista conservação 
botânico. No município de Tibagi existem regiões ecotonais 
entre os cerrados, a floresta ombróflla mista e a floresta 
estacionai semidecidual, constituindo assim uma zona de 
tensão ecológica .. Espécies de aves ameaçadas de extinção 
na área: Heteroxolmis dominicana, Culicivora caudacuta, 
A/ectrurus tricolor, Anthus nattereri. O uso de campos para 
práticas agropastoris constituem um fator de risco para a 
área, devido a utilização do fogo e a substituição por 
exóticas (ex.: Pinusspp.). 

510 Nascentes do Turvo, Pitanga, PR D Nascente do rio Piquiri, um dos poucos rios do Paraná que Criação de unidade de Flora, Aves 
Rio Piquiri Guarapuava ainda não foi transformado em uma "escada" de conservação 

hidrelétricas. Populações relictuais de carandá (Trithrinax 
brasi/iensis) espécie ameaçada de extinção. 

511 Planalto Leste São Bento do Sul PR,SC A Area de transição entre floresta ombrófila mista e floresta Criação de unidade de Flora, Aves, Anfíbios e 
ombófila densa. Presença de espécies endêmicas, raras e conservação Répteis, Mamíferos 
ameaçadas de aves, répteis e mamíferos. Atividade 
madeireira na área. 

512 Rio Pelotas Cambará do Sul RS e Area com fragmentos de floresta ombrótíla mista em bom Manejo Flora, Areas Protegidas 
estado de conservação. Importante corredor para fauna. 

513 Rio Pelotas I Campo Belo do Sul, RS,SC B Area com fragmentos de floresta ombrófíla mista e campos Inventário biológico Flora, Invertebrados, 
São Mateus Anita Garibaldi, de altitude, formando importante corredor para a fauna. Mamfferos, Aves, Áreas 

Barracão, Alto da Protegidas 
Serra, Bom Jesus, 
Alziro Ramos, 
Tainhas, Maquiné, 
Ozório, Terra de Areia, 
Torres, São João do 
Sul, Grão Pará. 

514 São Mateus do São Mateus do Sul, PR,SC e A área inclui remanescentes florestais com erva-mate Manejo Flora 
Sul 1 Fluviópolis, Três explorada intensamente. A conservação da erva-mate pode 

Barras, Canoinhas servir como uma forma de proteção da Araucaria 
angustifolia. 
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No. NomedaArea Município Estado Categoria Descrição e Justificativa Recomendações Indicações dos Grupos 
Prioritária de Temáticos 

Importância 
Biolóaica 

515 São Mateus do São Mateus do Sul, PR B Remanescente em bom estado de conservação. Presença Criação de unidade de Flora, Peixes 
Sul li Porto Amazonas, São de áreas com formação de araucárias centenárias. conservação 

João do Triunfo Existência de ervais nativos com intensa exploração 
econômica. Exploração de imbuia e araucária, ambas 
incluidas na lista das espécies ameaçadas de extinção. 
Possui endemismo de espécies da ictiofauna. 

516 Várzeas e São João do Triunfo, PR A Apesar de aparentemente uniformes, os campos têm Criação de unidade de Invertebrados, Aves, 
Cabeceiras do Lapa, Ponta Grossa, heterogeneidade ambiental relativamente grande. As conservação Anfíbios e Répteis, Peixes 
Rio Iguaçu e Vila Castro, Araucária, várzeas no Paraná são naturalmente restritas e a região em 
Velha Tíjucas do Sul, Porto questão possui remanescentes em razoável estado de 

Amazonas. Curitiba conservação. Estas várzeas estão abrigando a maior 
população conhecida de Scytalopus iraiensis (ave 
recentemente descrita pela ciência). Area das mais 
características entre os campos sulinos, rica em espécies de 
Lepídoptera e Hymenoptera. Alto endemismo de peixes no 
rio Iguaçu e tributários. Presença de aves ameaçadas de 
extinção como: Heteroxolmis dominicana. Culicivora 
caudacuta; Anthus nattereri; Alectrurus tricolor. Presença de 
espécies endêmicas de répteis: Ditaxodon teniatus e 
Tupínambis duseni. Estas várzeas são alvo de exploração 
de areia e ocupação irregular, mesmo sendo áreas de 
preservação permanente. 
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