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PLANEJAMENTO REGIONAL DA MATA ATLÂNTICA 

r: 
r 
r: 

Responsável pelo levantamento de dados e análise: Gisela Herrmann 
Setembro de 1999. 

1 APRESENTAÇÃO 

r: 

Entre as ações desenvolvidas pelo Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal para subsidiar a elaboração de uma Estratégia Nacional 
da Biodiversidade encontram-se os workshops regionais para definição de ações e 
áreas prioritárias para conservação da biodiversidade, realizados no âmbito do 
PROBIO (Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica 
Brasileira). A metodologia empregada nesses workshops prevê a elaboração de uma 
série de estudos, que após a uma análise integrada, irão indicar as prioridades de 
conservação por biorna brasileiro. 

r: 
r: 

r: 

Para subsidiar as discussões dos grupos de trabalho do workshop "Avaliação e Ações 
Prioritárias para a Conservação do Biorna Floresta Atlântica e Campos Sulinos'" foram 
realizados uma série de estudos prévios sobre diversos campos do conhecimento, 
biológicos e não biológicos. O presente documento refere-se ao levantamento e 
organização de informações relacionadas ao planejamento regional na Mata Atlântica 
e Campos Sulinos, utilizado para subsidiar os trabalhos do grupo temático relativo ao 
tema. r: 

r 

Visando objetivar e agilizar a leitura daqueles que já tem um conhecimento mais 
aprofundado sobre os temas abordados, o documento apresenta de imediato um 
sumário e as conclusões oriundas dos dados levantados. Para aqueles que desejam 
saber um pouco mais ou desconhecem algum item apresentado, informações mais 
detalhadas e algumas observações mais específicas são apresentadas nos tópicos 
seguintes. 

r, 

r: 
2 SUMÁRIO E CONCLUSÕES 

r: 

r: 

O planejamento regional no Brasil sempre esteve ligado ao desenvolvimento 
econômico e social, enquanto as questões ambientais eram tratadas de maneira 
setorial em planos específicos, geralmente relacionados a uma área legalmente 
protegida. O primeiro instrumento legal a tratar de ações ligadas ao planejamento 
ambiental, embora ainda bastante pontual, só apareceu em 1979 com a publicação do 
Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros2, que determina a obrigatoriedade de 
elaboração do plano de manejo e ordenamento do espaço físico através de zonas. 

r 
Os primeiros delineamentos para uma abordagem um pouco mais integrada surgiram 
em 1981 com a publicação da Política Nacional do Meio Ambiente3, que tem entre os 
seus objetivos a "compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a 
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilfbrio ecológico". Dessa 
maneira, mesmo que indiretamente, o componente ambiental passou a ser 
considerado nos planos de desenvolvimento, uma vez que tornou-se obrigatório o 
licenciamento ambiental para qualquer "construção, instalação, ampliação e 
funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob 
qualquer forma, de causar degradação ambientar'. A criação da categoria "Área de 
Proteção Ambiental" (APA) no Brasil, também em 1981, representou um avanço, em 
termos conceituais e instrumentais, rumo ao planejamento ambiental com um enfoque 
mais abrangente e sistêmico. 
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r POLITICAS PÚBLICAS E MEIO AMBIENTE 

r: 
Se por um lado houve alguns avanços. o caráter setorial no tratamento das questões 
ambientais continua a dominar o cenário das políticas públicas e dos programas de 
desenvolvimento nacionais. Freqüentemente os instrumentos para o desenvolvimento 
econômico e social atuam como indutores da degradação ambiental. Atém disso. na 
carência de uma política ambiental mais abrangente e consistente, várias instituições 
são criadas sem uma definição clara de suas atribuições, gerando sobreposição de 
funções e conflitos interinstitucionais. Exemplos clássicos são a sobreposição de 
competências em relação ao licenciamento ambiental e à fiscalização, além dos 
incentivos fiscais para o desmatamento de florestas nativas. Mais recentemente, a 
publicação da medida provisória4 que permite a declaração de reserva legal em área 
de preservação permanente e os assentamentos rurais para a reforma agrária, sem se 
considerar os condicionantes ambientais, ilustram que a desarticulação entre os 
setores e programas governamentais continua a correr. 

r 

r 

Quando se fala em planejamento regional da Mata Atlântica, essa visão não integrada 
torna-se mais evidente, uma vez que a conservação do biorna nunca esteve entre as 
políticas públicas de desenvolvimento para a região que a abriga. Reflexo dessa 
situação são os cinco séculos de exploração não sustentada que reduziram a sua 
cobertura original a pequenos fragmentos insularizados. Na últimas décadas, apesar 
de terem ocorridos alguns avanços no campo legislativo, tais como o reconhecimento 
da Mata Atlântica como Patrimônio Nacional pela Constituição de 1988, as restrições 
legais ao seu desmatamento pelo Decreto 750 e, mais recentemente, a aprovação das 
Diretrizes Políticas para a Mata Atlântica, na prática a situação continua crítica. Os 
dados sobre a evolução do desmatamento na Mata Atlântica levantados pela 
Fundação SOS Mata Atlântica e o lNPE, para o período de 1990 a 1995, confirmam 
esse quadro. 

r: 
O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE 

r: Oriundos de ramos da ciência ecológica, tais como a biogeografia de ilhas e mais 
recentemente da biologia da conservação e da ecologia de paisagens, estudos 
realizados em ambientes naturais alertam para o perigo de extinção de espécies e de 
desequilíbrios ecossistêmicos em ambientes isolados que sofreram drástica redução 
de área. Esses estudos indicam a necessidade de se compor um mosaico de 
ambientes naturais e antropofizados, além de se promover a conexão dos 
remanescentes de vegetação natural. Teoricamente, essas ações possibilitam a 
ampliação da área disponível para a sobrevivência da fauna-e flora nativas, garantindo 
o equilíbrio dos ecossistemas a longo prazo. 

r: 
r: 
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r: 

r- 

r: 
r- 

Certamente a aplicação desses preceitos exige uma intervenção direta na ocupação e 
uso do solo, dificilmente alcançada sem uma abordagem integrada e incorporada pelo 
conjunto das políticas públicas. Sob essa ótica, o planejamento regional da Mata 
Atlântica só terá sentido quando se tornar parte integrante do planejamento do 
desenvolvimento da região, que em outras palavras significaria a adoção de um 
modelo de desenvolvimento sustentável na Mata Atlântica. A construção desse 
modelo passa obrigatoriamente pela mudança de cultura e paradigmas que só poderá 
ser alcançada a longo prazo com a participação da sociedade na tomada de decisões. 
Para isso, a sociedade precisa ser constantemente informada sobre os problemas 
institucionais e políticos enfrentados para se manter a qualidade ambiental, tanto em 
termos de conservação de biodiversidade como de recursos naturais mais facilmente 
observáveis como água e solo, tornando-se apta para participar das discussões e 
negociações necessárias à implantação de um modelo ambientalmente sustentável. 

r: 
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r 
Apesar de existir uma tendência crescente de se considerar os aspectos ambientais 
nos projetos de desenvolvimento e do assunto ser amplamente discutido nos meios de 
comunicação, os formadores de opinião não estão suficientemente infonnados sobre a 
complexidade da questão. Esse fato se toma extremamente grave, uma vez que se a 
sociedade não demandar, dificilmente serão implantadas políticas públicas 
ambientalmente mais adequadas. Outro aspecto a ser considerado é que de uma 
maneira geral, a discussão das questões ambientais tem sido conduzida de maneira 
tradicional, onde prevalece o componente político deixando-se de lado questões 
fundamentais, tais como a criação de mecanismos gerenciais e administrativos que 
permitam a implementação a longo prazo dos programas e projetos negociados para a 
área ambiental e formas de integração e articulação com os demais setores. 

r: 

Além disso, a implementação das diretrizes ambientais exigirá o fortalecimento 
gerencial dos órgãos encarregados da proteção do meio ambiente. Esse 
fortalecimento institucional também precisa começar a vir como uma cobrança da 
sociedade e não ficar restrita à ajuda externa, uma vez que está cada vez mais difícil 
justificar os motivos pelos quais o Brasil, a décima economia mundial, continua 
necessitando de recursos internacionais para o desenvolvimento e fortalecimento de 
suas instituições ambientais. Vale lembrar que o fortalecimento institucional dos 
órgãos responsáveis pela gestão ambiental vem integrando o conjunto dos objetivos 
estratégicos dos principais programas de apoio internacional à proteção da 
biodiversidade brasileira nos últimos dez anos, sem que esse objetivo tenha sido 
alcançado (vide Tópico 5). 

r> 

r· 

Sob essa ótica, no planejamento dos programas que estão sendo propostos é 
necessário investir mais em divulgação, não só de seus objetivos gerais, mas 
principalmente das implicações institucionais e políticas de se implantar modelos de 
desenvolvimento sustentável. De uma maneira geral, o tema ambiental ainda é tratado 
de maneira superficial ou fragmentado, com o foco em temas pontuais, como por 
exemplo a proteção de determinada espécie ou ecossistema, a poluição ou acidente 
ecológico em determinada área ou o desenvolvimento pontual de projetos de 
desenvolvimento rural sustentável. Certamente ao longo da década de 90 o país viveu 
um grande paradoxo, nunca se falou tanto em conservação do meio ambiente, sendo 
que ao mesmo tempo a degradação continuou em ritmo acelerado. 

r 

r: 

r 

r 
r> 
r 

Por outro lado, o crescimento dos meios de comunicação, principalmente das 
telecomunicações, no Brasil e no mundo, criam novas possibilidades de divulgação e 
articulação. Essas possibilidades poderão ser melhor aproveitadas nos programas e 
projetos que estão sendo propostos. No planejamento desses programas a 
comunicação da questão ambiental deve ser vista como um componente estratégico, 
abrindo-se espaço para criação de novos canais comunicação entre os diferentes 
atores sociais e os responsáveis pela implementação dos projetos. Experiências como 
a lista de discussão da Home Page da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica podem 
ser aprimoradas e utilizadas no Projeto Corredores Ecológico, por exemplo. Além 
disso, visando agilizar a comunicação e diminuir os custos, outros veículos, tal como 
as teleconferências, devem ser analisados e incorporados ao custo final dos 
programas e projetos propostos. Nas áreas rurais de Mata Atlântica, onde esses 
veículos ainda não são usados com freqüência, meios mais tradicionais de 
comunicação podem ser utilizados e incrementados, como por exemplo, a criação de 
convênios com redes educativas, privadas ou públicas, para a divulgação e ampliação 
das discussões sobre a aplicação dos sistemas agroflorestais e dos projetos de 
desenvolvimento rural sustentável que estão sendo executados pontualmente em 
várias regiões do biorna. 

r· 
r- 

r 
r: 

r· 

4 



r: 
r- 

r: 
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E OS MOVIMENTOS SOCIAIS ORGANIZADOS 

r: 

Ainda com relação à participação da sociedade na implantação de modelos 
ambientalmente sustentáveis em áreas rurais é necessário intensificar o apoio e a 
capacitação de outros setores da sociedade civil organizada, tais como os sindicatos 
rurais, as lideranças comunitárias e o movimento dos sem terra, além dos conselhos 
municipais de meio ambiente. Apesar de existir um consenso sobre a necessidade de 
se manter um meio ambiente mais sadio e equilibrado, geralmente faltam nesses 
setores os instrumentos e conhecimentos necessário à efetiva mudança de atitude em 
relação ao uso de recursos naturais. Um dos projetos que mais avançou nessa direção 
foi o Projeto Demonstrativo do Tipo A (PD/A). Considerando o volume de recursos 
investidos - tanto de financiamento como de contrapartidas dos executores - e a 
experiência já acumulada por outros projetos que seguem a mesma linha, é 
necessário começar a se avaliar mais profundamente a abrangência e efetividade dos 
subprojetos financiados pelo PD/A, bem como a real contribuição dos resultados para 
a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica e da Amazônia (Tópico 5.4). 

r: 

r 

r· 

Nessa avaliação é importante considerar qual é o papel das ONGs ambientalistas nas 
ações de incentivo ao desenvolvimento social nas áreas rurais e dos órgãos oficiais de 
extensão rural e monitoramento ambiental. Na ausência de um maior entendimento 
sobre as responsabilidades e campo de atuação, abre-se um espaço para conflitos, 
geralmente de origem corporativa, perdendo-se o potencial de sinergia entre as ações 
desenvolvidas por esses dois setores. Essa discussão deve ser incentivada e 
priorizada uma vez que a parceria entre ONGs e órgãos governamentais é uma 
premissa de todos os modelos e programas propostos para o planejamento regional 
da Mata Atlântica e demais biornas brasileiros. A discussão sobre a necessidade de se 
incentivar uma visão menos corporativa deve ser tratada não só entre os setores 
governamental e não governamental, mas também dentro do próprio movimento 
ambientalista. 

r: 

r: 

r: 
r: Considerando a extensão do território de Mata Atlântica coberto por áreas rurais, os 

projetos devem ser planejados para além de atuarem como modelos demonstrativos, 
atingirem um cenário mais amplo. Nesse aspecto, a articulação do setor ambiental 
com o setor agrícola, que é responsável pelas ações de extensão rural, é fundamental 
para a buscar uma maior sinergia e eficiência no gastos dos recursos disponíveis para 
a conservação do meio ambiente. Dentre os documentos analisados, o Plano de Ação 
para a Mata Atlântica é o que aborda essa questão mais diretamente ao sugerir no seu 
subprograma de "Controle e Monitoramento", a criação de uma extensão ambiental 
(Tópico 4.1). Entretanto, o documento não sugere como as articulações entre os 
setores ambiental e agrícola devem ser encaminhadas e nem aprofunda nas questões 
metodológicas para se estabelecer critérios de desempenho dos projetos, seja com 
relação à melhoria da qualidade de vida das comunidades rurais seja à proteção da 
biodiversidade. 

r 

r- 

r 
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE LONGO PRAZO E O COMPONENTE POLiTICO 

r- 
r: Outro aspecto a se considerar no planejamento ambiental em escala regional, como é 

o caso do planejamento da Mata Atlântica, é que por mais bem elaborado que seja 
não serâ implementado sem uma intervenção política. Por ser composto 
essencialmente de ações de longo prazo, existe o grande desafio político de se 
colocar em prática as ações previstas num ambiente institucional que não 
necessariamente será o mesmo da época da negociação e elaboração do plano. Esse 
aspecto deve ser considerado principalmente para as articulações que envolvem os 
três níveis de governo - federal, estadual e municipal, e para aquelas que deverão 
ocorrer entre Estados ou entre um conjunto de municípios. Além disso, é fundamental 
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r: 

r: 

r: 
r: 

r 
criar estruturas de gerenciamento e execução menos vulneráveis às mudanças de 
ordem política. 

r: 

De uma maneira geral, o planejamento dos projetos e programas apresentados não 
está dando ênfase para a questão das mudanças políticas que poderão ocorrer ao 
longo de sua execução. Principalmente para projetos de implementação mais 
complexa e que exigem ações a longo prazo, como o Projeto Corredores Ecológicos, é 
necessário estudar a possibilidade de se criar estruturas autônomas de gerenciamento 
e de administração financeira, menos sujeitas à burocracia e mais independente da 
variável política. Quando analisamos as dificuldades e o tempo e recursos financeiros 
empenhados até o momento na negociação do Projeto Corredores Ecológicos, e do 
próprio PP-G7, essa necessidade deixa de ser vista como uma utopia e transforma-se 
numa ação urgente e legítima, sob o risco de perda de credibilidade das instituições 
nacionais e internacionais envolvidas (Tópicos 3.3 e 5.4). 

r 
r: 
r: 

r: 
As EXPERIENCIAS EM CURSO E As IMPLICAÇÕES Nos FUTUROS PROJETOS 

r: 
De uma maneira geral, o planejamento ambiental envolve o ordenamento do espaço 
físico, seja dentro de áreas legalmente protegidas ou abrangendo grandes regiões ou 
biornas. Numa escala menor, pode fazer parte de planejamentos setoriais, tais como 
os planos diretores dos municípios, e ou de planejamentos locais mais integrados, 
como os planos de gestão de micro-bacias hidrográficas. 

r 

No caso específico da Mata Atlântica, várias ações de planejamento e ordenamento 
territorial foram implementadas ou estão em curso. Como exemplos de experiências 
em andamento podem ser citadas as APAs situadas na região da Mata Atlântica e, 
numa escala maior, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. O Corredor Ecológico 
proposto para a Mata Atlântica é outro exemplo de instrumento de planejamento que 
está sendo elaborado. Ao aprovar as Diretrizes para a Política de Conservação e 
Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica, no início de 1999, o Conselho 
Nacional de Meio Ambiente oficializou um instrumento de planejamento que busca 
delinear ações integradas que promovam a conservação e o desenvolvimento 
sustentável da Mata Atlântica (Tópico 4.2). 

r= 
Além dessas tentativas de se planejar ações coordenadas e integradas para a 
conservação da Mata Atlântica, vários projetos e programas de financiamento, 
exclusivos ou não da Mata Atlântica, tentam traçar as diretrizes e estratégias de 
atuação para a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável 
(Tópico 5). A influência desses programas no planejamento regional da Mata Atlântica 
deve ser considerada, uma vez que os mesmos, seja pelo volume de recursos 
financeiros envolvidos ou pelos conceitos disseminados, exercem grande influência 
nas ações de conservação do biorna. 

,,..... 

r· 

A coordenação e avaliação integrada desses projetos e programas é fundamental para 
que o futuro planejamento regional da Mata Atlântica não se transforme num 
apanhado de projetos, perdendo-se a oportunidade de se construir a base para o 
planejamento do desenvolvimento sustentável na região. Os conhecimentos 
adquiridos nos últimos dez anos, tanto em termos técnicos/científicos como em 
estrutura gerencial de projetos, permite a construção de uma estratégia de atuação 
mais consistente para a conservação da Mata Atlântica. Para isso, auditorias técnicas 
externas nos projetos em andamento ou naqueles que estão sendo negociados 
poderão ser extremamente úteis para se avaliar os avanços alcançados e detectar os 
principais pontos críticos que levaram aos insucessos, estabelecendo-se uma 
possibilidade real de aprendizagem e fortalecimento do setor ambiental. r· 

r> 
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r: 
r: 

r: A análise dos instrumentos de ordenamento territorial apresentados no presente 
documento - APAs federais da Mata Atlântica, Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e 
o futuro Corredor Central da Mata Atlântica (Tópico 3), fornece alguns indícios dos 
pontos mais relevantes para sua melhoraria ou para superar os principais obstáculos 
para a sua efetivação. De uma maneira geral, as experiências em andamento, ou seja, 
as APAs e a Reserva da Biosfera, enfrentam sérios problemas de implantação e 
consolidação do seu papel na proteção do biorna. 

r 

r: 
r: 

Os dados levantados sobre as APAs federais demonstram que poucas chegaram a ser 
implementadas. Como não existe uma rotina de documentação do processo de 
planificação e implantação dessas áreas, perde-se uma oportunidade de avaliar 
objetivamente a situação e propor ações para a melhoria do sistema. Entretanto 
algumas inferências devem ser feitas, principalmente em termos de estrutura de 
gerenciamento e responsabilidades de atuação. 

/": 

A supremacia das APAs sem conselho gestor ou zoneamento sobre aquelas que 
conseguiram avançar na sua implementação sugere que essa categoria de unidade de 
conservação não ê uma prioridade nas políticas do órgão gestor. Outro aspecto a se 
considerar é que o modelo exige uma estrutura de gerenciamento participativo, que 
por ser necessariamente mais complexa, pode ser incompatível com a deficiência 
qualitativa e quantitativa de recursos humanos por parte do órgão gestor. 

r- 

r 

Em alguns casos a não implementação da APA não se resume na ausência de 
conselho gestor ou de zoneamento, chegando ao completo afastamento do poder 
público sobre a gestão da área. Nesses casos, nem as ações de rotina, como 
fiscalização e controle, estão sendo realizadas. Além disso, na ausência de um 
monitoramento contínuo dessas áreas, não se tem uma avaliação da efetividade do 
modelo para a conservação da biodiversidade da região. 

r: Uma análise mais profunda dos principais entraves para a implementação da categoria 
no país, poderá fornecer indícios precisos sobre a adequação do modelo e sobre os 
rumos a serem adotados em programas de ordenamento territorial e planejamento 
ambiental em escala regional. Essa análise deverá ser priorizada não só para o 
redirecionamento da política para implantação das APAs, mas principalmente para a 
elaboração de uma estrutura de gerenciamento adequada ao Projeto Corredores 
Ecológicos. Não obstante, a identificação dos fatores que foram fundamentais na 
implementação das APAs que estão sendo geridas com sucesso possibilitará a 
transferência de experiências exitosas para os outros modelos de ordenamento 
territorial. 

r 
r: 

r: 

r- 
,,,...._ 

A gestão do Corredor Central da Mata Atlântica prevê uma estrutura de administração 
financeira centralizada que exigirá uma grande capacidade de coordenação para 
viabilizar uma condução eficiente do processo. Sob esse aspecto vale analisar quais 
as instituições estão preparadas para assumir essa função e as vantagens e 
desvantagens de transferir a responsabilidade de coordenação para os Estados. 

,.-. Nesse ponto, a experiência da Reserva da Biosfera poderá fornecer informações 
preciosas sobre a capacidade dos Estados assumirem a administração e coordenação 
do processo. De uma maneira geral, o que pode ser registrado na implantação dos 
comitês estaduais é o descomprometimento e desconhecimento dos estados em 
relação à Reserva. Na sua implantação, um dos grandes desafios é garantir a 
continuidade dos compromissos assumidos como prioridade numa gestão política e 
compatibilizar a visão a curto prazo das decisões políticas com a abordagem a longo 
prazo que o sistema exige. 

r- 
r· 
r: 
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r 
r: 
r: 

Diante desse quadro, e da importância do Corredor Central da Mata Atlântica tanto em 
termos dos volumes financeiros envolvidos como do tamanho do território abrangido, 
vale questionar se uma estrutura mais autônoma de gerenciamento não traria mais 
eficiência ao sistema. Outro aspecto a ser considerado é a própria extensão do 
Corredor, que exigirá um grande esforço de articulação entre os Estados, além da 
participação direta dos inúmeros municípios envolvidos. Considerando a experiência já 
adquirida com as APAs e com a Reserva da Biosfera, deverá ser analisado quais as 
instituições estão melhor preparadas para conduzir o esse processo. 

r: 

r: 

r: 

Ao assumir como premissa para o sucesso da implementação do Corredor Ecológico a 
participação da sociedade e dos municípios, é necessário certificar se os responsáveis 
pela condução do processo estão bem preparados e aparelhados. A participação 
exige uma interlocução direta e contínua dos agentes condutores com a sociedade. 
Essa continuidade é justamente uma das maiores dificuldades quando se trata de 
órgãos públicos, sendo que freqüentemente os seus representantes são trocados sem 
deixar um registro histórico e sem um compromisso institucional de se seguir com as 
ações negociadas e acordadas, aliado ao fato de que nem sempre esses 
representantes possuem o perfil profissional adequado ao tema. Assim, um dos 
grandes desafios para implantação do modelo será garantir a continuidade a longo 
prazo do processo, evitando-se quebras e interrupções abruptas. 

r: 

r- 

UM ESFORÇO COORDENADO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS 

r 
r: Ao analisarmos as experiências, em andamento ou que estão sendo propostas, de 

ordenamento territorial na Mata Atlântica, envolvendo áreas privadas e públicas, é 
possível observar que grande parte do território estará sob alguma modalidade formal 
ou informal de proteção ambiental (Figuras 01A e 01B). Na realidade, não existem 
entraves do ponto de vista metodológico para a definição e implementação dessas 
áreas. 

r 

Do mesmo modo, os programas e planos de ação para a conservação da Mata 
Atlântica desenvolvidos nos últimos dez anos convergem para os mesmos princípios e 
conceitos de sustentabilidade ambiental. Os objetivos e metas propostas não 
apresentam pontos críticos ou divergentes. Podemos afirmar que na década de 90 foi 
consolidada uma visão mais abrangente e integrada da questão ambiental, sendo que 
essa filosofia está presente em todos os esforços de planejamento regional da Mata 
Atlântica. O grande desafio que se apresenta para os próximos anos é a 
implementação dos modelos e ações propostas. 

Na próxima década o setor ambiental deverá centrar os esforços para encontrar os 
caminhos que garantam a efetividade das ações propostas. Se na década anterior 
houve um grande avanço no campo das idéias e da retórica, nos próximos anos a 
Ação deverá começar a ser cobrada tanto das instituições como dos indivíduos que 
trabalham com o tema ambiental. Sob essa ótica, vale ressaltar que todo o trabalho 
desenvolvido até o presente momento abriu grandes possibilidades de uma atuação 
mais ativa em termos de consolidação de um desenvolvimento mais sustentável em 
termos ambientais, sociais e econômicos. As perspectivas futuras tornam-se mais 
favoráveis se levarmos em conta que um dos grandes avanços alcançados com a 
discussão da temática ambiental foi o incremento de fóruns de participação e o 
aumento da cidadania, premissas fundamentais às grandes mudanças sociais. 

r- A seguir é apresentada a exposição de motivos que levaram as essas interpretações 
e conclusões. 

r: 8 
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r· 
r: 
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r: 
r: 
r 

3 ORDENAMENTO TERRITORIAL 

r 

Dentre os instrumentos de planejamento regional que buscam conciliar a conservação 
da diversidade biológica e o desenvolvimento sustentável de uma determinada área, 
existem aqueles mais diretamente direcionados ao ordenamento do espaço físico. 
Esses instrumentos podem ser definidos segundo normas internacionais ou 
pertencerem ao sistema nacional de espaços legalmente protegidos de um 
determinado país. 

r: 

Por apresentarem características semelhantes relativas à posse da terra, ao 
ordenamento do espaço físico, através de zonas com usos e funções específicas, e ao 
sistema descentralizado e participativo de gestão, as Reservas da Biosfera, os 
Corredores Ecológicos e as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) são objetos 
importantes para a análise dos principais obstáculos e avanços na implementação 
desses instrumentos no país (Figuras 01A e 01 B). 

r 
r: 
r: 

r: 

A análise das APAs partiu de uma abordagem mais ampla, sem se restringir a um 
estudo de caso específico, buscando estabelecer um panorama geral das APAs na 
Mata Atlântica. Devido à dificuldade de se obter dados confiáveis referentes ao 
conjunto das APAs estaduais e municipais, a análise se centrou nas APAs federais. 

r> Por outro lado, a apresentação sobre as reservas da biosfera, teve o foco em uma 
experiência específica que está em andamento, a Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica (RBMA). São apresentados os aspectos estruturais da Reserva e 
informações sobre a sua situação atual em termos de implementação gerencial. 

r 

r 

Do mesmo modo, o tema corredores ecológicos se baseou na análise do projeto 
"Corredores Ecológicos" que encontra-se em fase final de negociação. Por se tratar de 
um tema de grande relevância para a conservação da Amazônia e da Mata Atlântica, e 
por estar envolvendo um grande esforço de planejamento, o Projeto Corredores 
Ecológico foi apresentado mais detalhadamente do que os demais instrumentos de 
planejamento regional. A ênfase nos Corredores Ecológicos objetivou, ainda, contribuir 
com a futura integração dos resultados desse workshop com a efetiva implementação 
do Projeto. 

r: 
r: 

r 
r· 

r: 

r· 
r 
r 
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Reserva da Biosfera 
da Mata Atlântica 

Legenda 

Zona Núcleo 
Zona de Amortecimento 
e transição 

Í\ Corredor Norte 
rf Corredor Sul 

Fonte: Conselho Nacional da Reserva 
da Biosfera da Mata Atlantica 

Edição: CDCB/Fundação Biodiversitas 

Figura 01A- Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e Corredores Ecológicos da Mata 
Atlântica 
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o 
Salvador 
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Ll Área de Proteção Ambiental Estadual {pontual) 
(' ·~ Área de Proteção Ambiental Estadual (área) 

Outras Unidades de Conservação (pontuais) 
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Fonte: Projeto Parques e Reservas, 1996 

Edição:: CDCB/Fundação Biodi"versitas 

Figura 01 B - Corredores Ecológicos da Mata Atlântica e Áreas de Proteção 
Ambiental Federais 

3.1 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

No Brasil, talvez a primeira tentativa se tentar disciplinar em escala regional o uso e a 
ocupação do solo e ao mesmo tempo promover a conservação dos recursos naturais e 
o bem estar das populações humanas que aí vivem tenha sido a criação da categoria 
Área de Proteção Ambiental (APA), estabelecida pela Lei 6.902 de 27 de abril de 
1981. 

Dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação5, as APAs estão 
enquadradas na categoria de unidades de conservação de uso direto. Isso significa 
que o objetivo básico é promover e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais, 
permitindo a sua exploração e o seu aproveitamento econômico de forma planejada e 
regulamentada. 

Constituídas na sua maioria por áreas privadas, nas APAs não ocorre uma 
administração direta do Poder Público uma vez que são respeitados os prlncípios 
constitucionais que regem o direito de propriedade. No seu território serão executados 
apenas os controles visando minimizar os impactos que possam descaracterizar a 
importância dos seus ecossistemas, limitando ou proibindo aquelas atividades 
incompatíveis com o bem estar, principalmente, de sua população local. 

Devido a essas características, o processo de implantação e gestão de uma APA é 
bastante complexo, envolvendo questões ambientais, sociais, econômicas, políticas e 
institucionais muitas vezes conflitantes entre si. Além disso, é necessário abandonar o 
modelo tradicional de desenvolvimento, que incentiva a utilização dos recursos 
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r: 
r> 
r: 

r' naturais acima da capacidade de recuperação ambiental, e adotar um novo modelo 
ainda não totalmente estabelecido e compreendido. (' 

A adoção de uma nova abordagem exige uma mudança de cultura e paradigmas que 
só poderá ser alcançada a longo prazo, demandando um trabalho contínuo e 
persistente, nem sempre observado na gestão pública. Para se garantir a conservação 
da diversidade biológica em escala regional e em áreas predominantemente de 
domínio privado é necessário, ainda, estabelecer um compromisso entre os diversos 
setores e pessoas envolvidas. Entretanto essa participação e comprometimento nem 
sempre são fáceis de se estabelecer, sendo que na maioria das vezes as posições 
frente às questões ambientais, econômicas e sociais são bastante divergentes. 

Outro aspecto a ser considerado é que o passado ainda recente de uma relação 
Estado forte e centralizador, aliado à uma sociedade com baixo nível de organização, 
dificulta ainda mais a adoção de modelos participativos no país. Dessa maneira, um 
dos grandes desafios para o estabelecimento de uma APA, ou qualquer outro modelo 
regional de conservação ambiental, é definir um objetivo comum diante do qual a 
sociedade se sinta motivada a participar. 

r 

Sob essa ótica, seria necessário estabelecer um "problema original indutor", frente o 
qual a sociedade e o Estado são chamados a intervir (JBAMA, 1998). As agências de 
gestão de bacias hidrográficas, que têm como "problema indutor" a gestão das águas, 
são citadas como exemplos de experiências internacionais bem sucedidas. Entretanto, 
as APAs não pressupõem este problema indutor, sendo então necessário identificar 
uma "motivação indutora" (IBAMA, 1998). De fato, é possível observar vários casos de 
fracassos na gestão e implementação de APAs que apesar de terem sido criadas com 
o "consentimento" da sociedade não conseguiram atingir seus objetivos, entre outros 
fatores, pela falta de uma motivação adequada dos diversos atores envolvidos. 

(, 

r: Diferente de outras unidades de conservação onde as terras são na rnaiona de 
domínio público, nas APAs sempre foram previstos modelos de co-gestão ou gestão 
participativa, oferecendo essa oportunidade de engajamento da sociedade civil e de 
parceria entre os setores governamental e não governamental. Na abordagem 
participativa os diferentes setores e pessoas envolvidas com a área compartilham as 
decisões e consequentemente tomam-se mais comprometidas com a implementação 
das ações negociadas entre as partes. Assumindo que participar significa comunicar, é 
importante ressaltar que nos modelos participativos a sociedade necessita ter acesso 
aos meios de comunicação e dispor de informações e mecanismos para influenciar a 
condução da máquina pública. Não existe participação sem um trabalho intenso de 
disponibilização de informações e comunicação eficiente por parte daqueles que estão 
conduzindo o processo (Herrmann e Costa, 1998). 

r: 

O Sistema de Gestão da APA prevê, ainda, o fortalecimento da participação dos 
municípios, sendo essa uma premissa fundamental para o sucesso na implantação 
desse modelo de gestão e manejo. Somente com a identificação de medidas que 
incentivem a adesão dos municípios aos objetivos da APA será possível atingir a 
conservação da diversidade biológica a médio e longo prazos. As compensações 
financeiras para os municípios que abrigam unidades de conservação, tais como o 
ICMS Ecológico em Minas Gerais e Paraná, são um bom exemplo dessas medidas. 

r- 

,,.... A fim de se garantir a participação, o Sistema de Gestão de uma APA propõe a 
criação de um Conselho de Gestão colegiado onde estarão representados os diversos 
segmentos da sociedade civil, dos órgãos públicos, das instituições de pesquisa e das 
empresas. Para não se configurarem apenas em instâncias formais sem um poder de 
atuação e transformação, os membros do Conselho deverão possuir respaldo político 

(' 

r: 
r 
r- 
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r para agirem como interlocutores das instituições que estão representando. O 
Conselho poderá ser deliberativo ou consultivo dependendo da regulamentação 
presente no ato de sua criação. De qualquer maneira, esse Conselho não poderá 
substituir a competência legal dos órgãos federais, estaduais ou municipais já 
existentes. 

r: 

r>. 
Originalmente criadas como unidades de conservação federais e consequentemente 
subordinadas ao JBAMA, atualmente existem APAS estaduais e municipais, 
subordinadas respectivamente aos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente. 
Dessa maneira, a formatação do Conselho de Gestão poderá variar entre as unidades 
dessa categoria. O IBAMA6 reconhece os Conselhos de APAs como instâncias 
consultivas alertando, entretanto, que devem ser definidas as questões de caráter 
deliberativo, a serem explicitadas nos seus regimentos, como por exemplo a 
aprovação de normas técnicas, de relatórios de qualidade ambiental e do Plano de 
Gestão da APA (IBAMA, 1998). 

r: 

r: 
r> 

r 
r- 
,,..... 
1 

Nas APAs federais o Conselho de Gestão é presidido pelo órgão responsável por sua 
administração, ou seja, pelo IBAMA. Essa situação não necessariamente se verifica 
nas APAs estaduais e municipais. Por exemplo, na APA SUL, que é uma unidade de 
conservação estadual situada próximo à cidade de Belo Horizonte, o Conselho de 
Gestão é presidido por um de seus membros, que é eleito pelos demais membros do 
conselho. De qualquer maneira o Conselho de Gestão deve ampliar o processo de 
governabilídade existente no espaço regional e local onde a APA está inserida e não 
constituir-se em um elemento estranho às instâncias administrativas e de poder 
legalmente e democraticamente constituídas (IBAMA, 1998). 

r: 

BOX 1 - Sistema de Gestão e Zoneamento de APA 

r 

De uma maneira geral, o sistema de gestão das APAs, sejam elas federais, estaduais ou 
municipais segue a mesma orientação, ou seja, a criação de uma instância superior, o 
Conselho de Gestão, e de instâncias executivas, tais como uma secretaria executiva e câmaras 
técnicas. O IBAMA sugere, ainda, a criação de um Conselho Técnico e de um Conselho de 
Comunidades (Figura 02). 

r: 

r 

O Plano de Gestão e o Zoneamento Ecológico-Econômico são os instrumentos de 
planejamento das APAs. Enquanto o Plano de Gestão define as ações para a conservação da 
diversidade biológica e a implementação de políticas para o desenvolvimento econômico e 
social compatíveis com o uso sustentável dos recursos naturais, o Zoneamento estabelece as 
normas para a ocupação do solo e para de uso dos recursos naturais {IBAMA, 1998). 

r> 

r 

O IBAMA sugere a adoção de uma metodologia leve e flexível para a elaboração do Plano de 
Gestão, conforme a filosofia adotada nos Planos de Manejo de Parques Nacionais e outras 
unidades de conservação de uso indireto7• Dessa maneira, o plano seria elaborado em três 
fases complementares, onde os conhecimentos iriam sendo aprofundados e ampliados ao 
longo do tempo de acordo com o volume e complexidade das informações disponíveis. O 
Planejamento deverá ser participativo, envolvendo vários setores da sociedade. A participação 
será víabilizada através de oficinas de planejamento e audiências públicas e da atuação do 
Conselho de Gestão e das Câmaras Técnicas (IBAMA, 1998). 

As APAs são regulamentadas pela Resolução/CONAMA l'i 010 de 14 de dezembro de 1988, 
que estabelece as regras para o zoneamento e a exigência de se fixar zonas de vida silvestre 
onde é proibido ou regulado o uso dos sistemas naturais. Essas zonas geralmente são 
definidas em áreas de dominio público ou em outras unidades de conservação existentes 
dentro da área de abrangência da APA. 

r- 

r: 

r: 

r No zoneamento, aparecem os problemas ambientais, as ações sugeridas para controle, 
recuperação e/otJ. preservação da qualidade ambiental, além de ações relacionadas ao fomento r 
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a atividades sócio-econômicas que venham garantir a sustentabilidade do desenvolvimento da 
microregião, à mobilização e participação efetiva dos diversos atores sociais envolvidos e ao 
desenvolvimento de alternativas tecnológicas (Fundação Biodiversitas, 1996). 

I[ Conselho de Gestão 

/ 
Unidade Gerencial Câmaras Técnicas Conselho de 

Comunidades 

Conselho 
Técnico/Científico 

Figura 02-Sistema de Gestão de APAs Federais 
Extraído do "Roteiro Metodológico para o Planejamento e a Gestão de APAs - Plano de 
Gestão e Zoneamento Ambiental". (IBAMA, 1998). 

Independentemente da metodologia adotada para a elaboração do Plano de Gestão e 
Zoneamento de uma APA, alguns pontos estratégicos devem ser considerados para a 
sua efetiva implantação (Fundação Biodiversitas, 1996): 

o promoção de iniciativas que visem a assegurar o comprometimento dos diversos 
atores sociais; 

o elaboração de instrumentos que assegurem o acesso permanente às informações 
disponíveis sobre a APA, por parte dos diversos envolvidos no processo; 

o internalização da dimensão ambiental no planejamento regional, municipal e local; 
o fortalecimento das funções de coordenação dos processos de gestão; 
o respaldo político da equipe de coordenação para cumprir os objetivos 

programáticos do Plano de Gestão; 
o intemalização institucional, gradual, das ações do Plano de Gestão, de forma que 

a médio prazo possam ser incorporadas nas atividades gerenciais de rotina dos 
órgãos; 

o promoção de parcerias entre o poder público, instituições privadas, associações 
comunitárias, centros de pesquisa e universidades, etc; 

o cessão de privilégio aos órgãos colegiados; 
o efetivação da participação pública. 

Desde a introdução da categoria no país várias APAs foram criadas, aumentando 
significativamente o território coberto pelas unidades de conservação no Brasil. A 
dificuldade de se criar unidades de conservação de uso indireto" devido a problemas 
de origem fundiária explica em parte o crescimento da categoria, principalmente em 
regiões mais densamente ocupadas. Apesar de não existir um levantamento do total 
de APAs municipais, estaduais e federais existentes no Brasil, alguns dados 
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r 

r: 
preliminares indicam que o número provavelmente é bastante expressivo. A título de 
ilustração vale citar a consulta ao Banco de Dados da Conservation lnternational que 
indicou a existência de 85 APAs, entre federais e estaduais, no pais. 

,'"' 
Se por um lado a existência de um número expressivo de APAs indica o interesse pela 
categoria e o seu potencial para a conservação da diversidade biológica e promoção 
do desenvolvimento sustentável, por outro lado esses dados estão mascarando uma 
situação menos otimista. Apesar de terem sido criadas, e consequentemente terem 
contribuído para a ampliação do território nacional coberto por áreas protegidas, na 
pratica poucas APAs têm exercido o seu papel. 

Embora não existam dados confiáveis sobre o conjunto das APAs estaduais e 
municipais, uma análise preliminar das APAs federais presentes na Mata Atlântica 
indica que a situação não é satisfatória em termos de implementação (Quadro 01). Os 
dados levantados revelam que cerca de 70% das APAs federais da Mata Atlântica não 
possuem plano de gestão e zoneamento, sendo que apenas 38 % possuem um 
Conselho Gestor. r 

r> Uma análise mais profunda dos principais entraves para a implementação da categoria 
no pais, poderá fornecer indícios mais precisos sobre a adequação do modelo e sobre 
os rumos a serem adotados em programas de ordenamento territorial e planejamento 
ambiental em escala regional. Essa análise deverá ser priorizada não só para o 
redirecionamento da implantação das APAs, mas também para a estruturação 
adequada e factível do sistema de gestão proposto no Projeto Corredores Ecológicos. 

r 

,r· 
APA Plano de Gestão Zoneamento Conselho Gestor 
Jericoacoara (CE) Não tem Precisa ser revisto Não tem 
Mamanguape (PB) Não tem Não tem Não tem 
Costa dos Corais (AL) Em elaboração Em elaboração" Não tem 
Piaçabucu (AL) Inconcluso Inconcluso Tem 
Morro da Pedreira (MG) Não tem Não tem Não tem 
Petrópolis (RJ) Inconcluso Inconcluso Tem 
Guapi-Mirim (RJ) Em elaboração - Não tem 
Cairuçu (RJ) Em elaboração - Não tem 
Mantiqueira (RJ, MG, SP) Tem Tem* Em imolantação 
Canaéia, lquape, Peruibe (SP) Tem Tem Tem 
Guaraqueçaba (PR) Tem Tem Tem 
Anhatomirim (SC) Não tem Não tem Não tem 
lbirapuitã {RGS) Tem Tem* Tem 

r- 

r: 
r 
r 

r: 
r 

Quadro 01 -Posição da APAs Federais da Mata Atlântica e Campos Sulinos 
*==Zoneamento está incluído no Plano de Gestão. 
Fonte: Sérgio Brandt (IBAMA). Comunicação pessoal. 

3.2 RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA 
,,,.--. 

r 

O conceito de Reserva da Biosfera foi elaborado pela UNESC09, em 1974, com o 
propósito de se criar um instrumento de planificação que conciliasse a conservação 
da diversidade biológica com o desenvolvimento econômico e social e a manutenção 
dos valores culturais de uma determinada região. Reconhecidas pelo programa 
internacional MAB10 (Man and Biosphere), as Reservas da Biosfera constituem uma 
rede mundial que contribui para a aplicação da Convenção sobre Diversidade 
Biológica e da Agenda 21 Global. 
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r: 

r 

Propostas pelos governos nacionais, as Reservas da Biosfera devem satisfazer alguns 
critérios" e cumprir um mínimo de condições para que possam ser admitidas na rede 
mundial", desempenhando três funções complementárias: a) conservação de 
paisagens, ecossistemas, espécies e diversidade genética; b} desenvolvimento 
humano e econômico que seja ecológica e culturalmente sustentável; c) apoio logístico 
para atividades de pesquisa, educação e formação profissional relativas à 
conservação e desenvolvimento sustentável em escalas local, regional e global. 

r: 
Box 2 - Estrutura de uma Reserva da Biosfera 

r: O desenho dessas reservas prevê uma ou mais zonas núcleo para a proteção a longo prazo da 
diversidade biológica, permitindo a vigilância dos ecossistemas menos alterados, a 
investigação científica e outras atividades pouco perturbadoras; uma zona tampão circundando 
as zonas núcleo, onde serão incentivadas atividades ecologicamente racionais, tais como 
educação ambiental, recreação, turismo ecológico e investigação aplicada e básica; e uma 
zona de transição flexivel que pode compreender variadas atividades agrícolas e de 
assentamentos humanos. Nessa zona, as comunidades locais, os organismos de- gestão, os 
cientistas, as organizações não governamentais, os grupos culturais, o setor econômico e 
demais interessados devem trabalhar em conjunto na administração e no desenvolvimento 
sustentável dos seus recursos. 

r 
r 
r: 

r· 
Em alguns países o estabelecimento de Reservas da Biosfera tem sido feito através de leis 
específicas, sendo que na maioria dos casos, a zona núcleo está localizada em áreas públicas 
e coincide com uma unidade de conservação previamente estabelecida. É também comum as 
Reservas da Biosfera agregarem simultaneamente outros sistemas de áreas protegidas, tais 
como parques e reservas, e outros sítios reconhecidos internacionalmente, como por exemplo 
sítios do Patrimônio Mundial e do Ramsar13• 

r A criação de uma Reserva da Biosfera apresenta um grande desafio que é o de se 
estabelecer um sistema de gestão que concilie vários interesses, muitas vezes 
conflitantes, e que seja capaz de coordenar as inúmeras atividades que serão 
desenvolvidas em seu interior. Apesar disso, a dimensão humana das Reservas da 
Biosfera é justamente o que a diferencia e a fortalece. Uma vez implantada, a 
Reserva da Biosfera permite a participação e a identificação das necessidades de 
desenvolvimento das comunidades locais, que estarão melhor preparadas para 
responder às pressões políticas, econômicas e sociais externas que poderiam afetar 
os seus valores culturais e ecológicos (UNESCO, 1996). Particularmente nos países 
com tradição democrática mais recente, elas oferecem um ótimo fórum para o 
exercício e a prática da cidadania. 

r 
r 
r: 

r 
r 

r 

No Brasil, a primeira Reseiva da Biosfera criada foi a Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica (RBMA). Produto de um novo posicionamento frente à questão ambiental, 
que passou da atuação pontual para uma abordagem mais integrada, a Reseiva da 
Biosfera da Mata Atlântica consolidou os esforços empenhados nos últimos cinqüenta 
anos para se tentar reverter o quadro de degradação ambiental que tornaram a Mata 
Atlântica um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo14. 

DESCRIÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA 15 

r: 
(' 

r: 

Em 1988, cinco estados brasileiros - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná e Santa Catarina, se juntaram para planejar o uso e ocupação do solo das 
regiões de seus estados que abrigam porções da Mata Atlântica. Criaram, então, o 
"Consórcio Mata Atlântica" com o objetivo apoiar e articular os esforços para 
conservação do biorna. Dentre as metas previstas, estava alcançar a declaração da 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, chamando a atenção da comunidade 
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r 

r: 
r: 



r: 
r: 
r 
r- 
r internacional para a importância da conservação dos últimos remanescentes desse 

ecossistema (Corrêa, 1995}. Entre 1989 e 1992, mais nove estados passam a fazer 
parte do consórcio - Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. 

r 
r 

r: Atendendo à solicitação do Governo Brasileiro, entre 1991 e 1992, a UNESCO 
declarou a criação da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Num primeiro momento, 
a reserva abrangia remanescentes significativos dos estados de Espírito Santo, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Paraná e a parte mineira da Serra da Mantiqueira, incluindo as 
áreas marítimas e a maioria das ilhas oceânicas desses estados. Posteriormente, 
porções significativas da Mata Atlântica dos estados do nordeste, do sul, do restante 
de Minas Gerais, bem como o arquipélago de Fernando de Noronha, o atol das Rocas 
e os rochedos de São Pedro e São Paulo, foram anexados. Nessa ocasião, a Reserva 
da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo também foi integrada à RBMA 
(Côrrea, 1995). 

r: 
r- 

r: 

r 

A criação da RBMA envolveu uma grande articulação entre os estados e a 
participação da sociedade civil organizada, das universidades e centros de pesquisa e 
dos órgãos de gestão ambiental. Para produção do zoneamento econômico-ecológico 
da reserva foram realizados levantamentos sobre o uso e ocupação do solo, estudos 
sobre os aspectos biológicos e geológicos e análises sociais e econômicas. O 
zoneamento seguiu as definições da UNESCO, ou seja definição de zonas núcleo, 
tampão e de transição, além prever a criação de corredores biológicos com o objetivo 
de se ligar os remanescentes de vegetação nativa. Devido ao alto grau de 
fragmentação da Mata Atlântica, principalmente no nordeste, a criação de corredores 
biológicos foi considerada uma das estratégias principais de conservação e 
restauração do biorna. 

r 
r 

r 

r 
r 

A RBMA abrange 14 estados brasileiros e cerca de 1.000 municípios, cobrindo uma 
área de 29 milhões de hectares. No seu interior estão concentrados os maiores pólos 
industriais do pais e as regiões mais densamente ocupadas, abrigando uma 
população aproximada de 80 milhões de habitantes. Dessa maneira, o sistema de 
gestão da RBMA foi estruturado de maneira a atender a sua enorme complexidade e 
permitir a participação dos diversos setores que compõem esse universo, ou seja, a 
Reserva é administrada por órgãos colegiados que envolve os governos e a sociedade 
civil. 

r: 
(' 

r 

Box 3 - Sistema de Gestão e Zoneamento da RBMA 

Como órgão máximo de decisão foi ínstituldo o "Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica" composto por 36 membros, metade oriunda do governo federal e estaduais e a 
outra metade de instituições não governamentais, tais como cientistas, ambientalistas e 
representantes de moradores. Os representantes das organizações não governamentais são 
indicados através da Rede de ONGs da Mata Atlântica. Está prevista, ainda, a participação de 
dois membros convidados, um governamental e outro não governamental. Dos 38 membros do 
Conselho Nacional são eleitos um presidente e três vice-presidentes. Cabe ao Conselho 
Nacional estabelecer as diretrizes para os trabalhos de implantação da Reserva, definir o plano 
de trabalho e realizar as avalíações periódicas. 

O Conselho também conta com um Bureau, composto pelo presidente e mais oito membros16 
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r 
r- 
r: 
r: 
r 
r: 
r 
r- 

oriundos do Conselho, que tem a função de organizar a agenda de reuniões do Conselho e os 
assuntos que irão ser discutidos. Para implementar as suas decisões, o Conselho conta, ainda, 
com uma Secretaria Executiva, sediada na cidade de São Paulo. 

r- 

Para realizar as articulações junto aos governos federal, estaduais e municipais estão sendo 
formados os "Comitês Estaduais", responsáveis pela implantação dos programas e projetos da 
RBMA nos estados. A sua composição também é paritária, sendo desejável que possuem oito 
a 12 membros. Segundo dados retirados da Home Page da RBMA, em 31 de maio de 1999, 
dos 14 estados abrangidos pela Reserva, apenas São Paulo criou o seu Comitê Estadual, 
sendo que .sete estados (Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito 
Santo e Rio Grande do Sul) já os homologaram. Por outro lado, seis estados {Ceará, Paraíba, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina) ainda não possuem seus Comitês 
Estaduais (Quadro 02). 

r: 
r: 

Quando o tamanho do estado ou outras características exigirem, poderão ser criados Sub 
comitês Estaduais que irão ampliar as possibilidades de participação e consequentemente, as 
chances da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica atingir seus objetivos localmente 17. r- 

r' 

r 

O sistema de gestão da RBMA conta, ainda, com o apoio do "Consórcio Mata Atlântica" que é 
órgão governamental formado pelos secretários de estado de meio ambiente dos 14 estados 
consorciados e por dois assessores de cada estado e dois do governo federal, indicados pelo 
IBAMA, Quando solicitado, o Consórcio atua junto às esferas governamentais federal, 
estaduais ou municipais, para viabilizar a implementação do Plano de Ação proposto para a 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 

r' 
r: 
r: 

O Plano de Ação é o documento que define as estratégias para a RBMA, atuando em dois 
níveis: federal e estadual. Através do seu monitoramento é possível avaliar o grau de 
implementação e sucesso das ações na RBMA. A elaboração do Plano é participativa e conta 
com a colaboração de seis grupos temáticos que seguem a organização das comissões de 
especialístas da União Internacional para Conservação da Natureza - UICN: 1) áreas 
protegidas; 2) espécies; 3) educação ambiental; 4) planejamento ambiental e desenvolvimento 
sustentável; 5) qualidade ambiental e; 6) legislação. As prioridades de ação na Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica são definidas no Plano de Ação, nos Planos de Gestão das Áreas 
Piloto e nas recomendações dos seminários regionais e nacionais18• 

r- 

r 
r 
r 
r: 

As Áreas Piloto, uma peculiaridade da RBMA, são locais selecionados para a realização de 
experimentos de manejo da fauna e flora, recuperação de áreas degradadas e conservação de 
biodiversidade. A intenção é a de se alcançar resultados a curto prazo e efeito demonstrativo. 
Cada estado envolvido com a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica selecionou no mínimo três 
áreas onde deverão ser centrados os esforços para implementação da Reserva19, sendo que 
os resultados positivos alcançados deverão ser estendidos às demais áreas. 

/: 

r- 

Visando a divulgação de informações e de conceitos e programas desenvolvidos na Reserva 
estão previstos a criação de Postos Avançados da RBMA. Para que uma área seja considerada 
como tal, é necessário que pelo menos duas das três funções básicas da RBMA sejam 
desenvolvidas no local: proteção da biodiversidade; desenvolvimento sustentável e; 
conhecimento científico. 

r 
r- 
r: 
r: 
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Estado Comitê Comitê Não possui Comissão 
criado homologado Comitê Provisória 

Ceará 
Rio Grande do Norte 
Paraíba 
Pernambuco 
Alagoas 
Sergipe 
Bahia 
Espírito Santo 
Minas Gerais 
Rio de Janeiro 
São Paulo 
Paraná 
Santa Catarina 
Rio Grande do Sul 
Obs: As células sombreadas correspondem a existência da variável analisada. 
Extraído da Home Page da RBMA, em 31 de maio de 1999. 
Quadro 02 - Situação dos Comitês Estaduais da RBMA em 29 de setembro de 
1998 

Governo UNESCO 
Brasileiro Programa MaB 

Comitê Brasileiro do 
Programa MaB 

Secretaria 
Executiva 

Conselho Nacional da Reserva da 

1 

Bureau 

1 
Biosfera da Mata Atlântica 

Grupos Temáticos 

1 

Comitê Estadual 
1 

/ <. 
Postos 

1 

Áreas 

1 
Avançados Piloto 

Figura 03 - Organograma do Sistema de Gestão da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica 
Extraído de "Comitês Estaduais da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - Manual para 
Implantação e Funcionamento". Clayton F. Lino, João L. Albuquerque e Maurício F. Allegrini. 
1998. Série Cadernos da Reserva da Biosfera. Caderno rrº- 9. São Paulo, SP, Brasil. 
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r 
r 
r 

r: 

Ao longo do processo de implantação da RBMA vários avanços foram alcançados, 
principalmente no que se refere à adoção de uma visão mais abrangente e 
multidisciplinar da conservação da biodiversidade dentro do próprio setor ambiental. 
Os esforços de articulação entre os diferentes níveis governamentais, a comunidade 
acadêmica e a sociedade civil, representada pelas ONGs ambientalistas, vem 
contribuindo com a mudança de cultura e paradigmas. Hoje já é consenso na área 
ambiental que a conservação dos elementos da Mata Atlântica não se faz apenas 
protegendo pequenas amostras dentro de parques ou outras áreas protegidas 
legalmente. É necessário se trabalhar numa escala mais ampla, incorporando o 
componente ambiental no planejamento regional, articulando e negociando com os 
diversos setores do governo e da sociedade. 

,,,..... 

r: 

r: 
Entretanto, se houve progressos no campo das idéias e na divulgação do problema, 
os resultados concretos com relação à recuperação e conservação da Mata Atlântica 
deixam a desejar. Os avanços obtidos não têm sido numa velocidade compatível ao 
ritmo acelerado de degradação que ainda é observado. Esse descompasso entre a 
efetivação das mudanças desejadas e o ritmo da degradação não é de todo 
inesperado. A mudança de cultura é um processo estabelecido a longo prazo e 
envolve um grande trabalho de divulgação de informações, educação básica e 
envolvimento da sociedade na tomada de decisões. Se no momento a classe política 
ainda não está totalmente comprometida com a conservação da Mata Atlântica, isso 
também é o reflexo de uma sociedade que não tem na conservação da floresta uma 
necessidade prioritária. 

r: 

r 

(' 

Sob essa ótica, a RBMA deve investir cada vez mais na divulgação de seus conceitos 
e dos conhecimentos gerados, sendo justamente essa uma das premissas das 
Reservas da Biosfera. É extremamente preocupante, quando um levantamento 
realizado junto aos cientistas da Universidade Federal do Paraná que trabalham na 
Mata Atlântica do estado revela que 90% dos entrevistados desconhece o que é uma 
Reserva da Biosfera (Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 
1996), principalmente se levarmos em conta que uma das três funções da Reserva da 
Biosfera é justamente fomentar o conhecimento científico. Esses dados sugerem que 
a RBMA não está exercendo plenamente o seu papel e que o desconhecimento sobre 
a reserva pode ser bem mais crítico dentro de outros setores, principalmente nos mais 
distantes da área ambiental ou cientifica. 

r 
,r-· 

r> 

r 
Considerando que as ações de conservação requerem uma atuação política coerente 
e o envolvimento dos vários setores da sociedade, o sistema de gestão da RBMA 
pode oferecer um importante fórum de articulação e negociação. A participação mais 
ampla da sociedade, uma das premissas para se chegar ao equilíbrio entre as forças 
de produção e de conservação, é um desafio e uma meta que deve continuar a ser 
perseguida, principalmente através da ampliação da participação local ou municipal. A 
experiência já adquirida com a RBMA, com relação à participação de diversos atores e 
setores, deve ser considerada nas outras ações de planejamento regional da Mata 
Atlântica. A análise dos principais avanços e entraves na implementação do sistema 
pode fornecer valiosos indícios sobre a viabilidade política e institucional dos novos 
modelos propostos, economizando recursos financeiros com o planejamento e 
reduzindo a margem de risco de insucesso. 

r> 

r- 

O sistema requer, ainda, um maior empenho dos governo federal e estaduais, uma 
vez que até o momento, muitos estados que assumiram o compromisso de apoiar e 
fomentar as ações previstas para a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica têm atuado 
de maneira inconsistente e descompromissada (Costa, 1997). Nesse caso, um dos 
grandes desafios é garantir a continuidade dos compromissos assumidos como 
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r: 
,-..., 
1 

r: 
r prioridade numa gestão política e compatibilizar a visão a curto prazo das decisões 

políticas com a abordagem a longo prazo que o sistema exige. 

De qualquer maneira, os resultados positivos alcançados em diversos países (Batisse, 
1997) reforçam a importância de se dar continuidade aos trabalhos e esforços já 
empenhados para a implementação efetiva da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 
Criadas inicialmente para assegurar a proteção mais sistemática dos recursos 
genéticos e dos principais ecossistemas do planeta, as Reservas da Biosfera 
evoluíram ao assimilar a dimensão humana, tratando de questões relativas ao 
desenvolvimento e conservação. Mundialmente, as Reservas da Biosfera têm exercido 
um papel cada vez mais importante no planejamento regional e no uso, em escala 
regional, dos recursos naturais (Batisse, 1996), podendo exercer um papel 
fundamental na conservação da Mata Atlântica e no desenvolvimento dos municípios 
que a abrigam. Esse fato deve ser reforçado nos próximos esforços para o 
planejamento regional da Mata Atlântica. 

r: 

r: 

r: 
r 

3.3 PROJETO CORREDORES ECOLÓGICOS 

r: 

Como conseqüência da constatação de que a conservação da biodiversidade não 
poderia ficar restrita às unidades de conservação, que uma vez isoladas em ilhas de 
vegetação natural potencialmente iniciam um processo natural de perda de espécies, 
foi desenvolvido o conceito de corredores ecológicos. Segundo essa abordagem, a 
integridade dos remanescentes de ecossistemas nativos seria garantida através da 
formação de corredores, que permitiriam a conexão dos fragmentos e 
consequentemente o fluxo biológico. O conceito de corredores ecológicos, que teve 
sua origem nos estudos clássicos da biogeografia de ilhas e posteriormente da 
biologia da conservação, começaram a ser aplicados em diversos países para se 
tentar minimizar os problemas decorrentes da fragmentação dos ambientes naturais. 

r: 

r- 

r» Seguindo essa abordagem, está sendo desenvolvido o Projeto Corredores 
Ecológicos que pretende promover a criação de grandes corredores ecológicos na 
Amazônia brasileira e na Mata Atlântica. Inicialmente elaborado por um grupo de 
pesquisadores e pelo pessoal técnico do Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), o projeto está inserido no Programa Piloto para a Proteção das 
Florestas Tropicais do Brasil (PP-G7)2º e encontra-se na etapa final de negociação, 
sendo que a sua aprovação final deveria ocorrer no início de 1999 (MMA, KFW, 
IBAMA, CE, FUNAI, DFID, Banco Mundial e GTZ, 1998). Para saber mais sobre a 
negociação do Programa consulte o tópico nº 5 - Programa Piloto para a Proteção das 
Florestas Tropicais do Brasil (PP-G7). 

DESCRIÇÃO DO PROJET021 

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

r, 
r: 
r 

r: 

O objetivo geral do Projeto Corredores Ecológicos é contribuir para a efetiva 
conservação da diversidade biológica do Brasil, a partir da implementação piloto do 
conceito de Corredores Ecológicos na Amazônia e na Mata Atlântica, adotando 
técnicas da biologia da conservação e estratégias de planejamento e gestão sócio 
ambiental de forma compartilhada e participativa22(MMA/SCA/lBAMA/PP-G7, 1998). 

r- 

No Projeto Corredores Ecológicos, corredores são definidos como grandes áreas que 
contêm ecossistemas florestais biologicamente prioritários e viáveis para a 
conservação da diversidade biológica da Amazônia e da Mata Atlântica, compostos 
por um conjunto de Unidades de Conservação, Terras Indígenas e áreas de interstício, 
de modo a prevenir ou reduzir a fragmentação das florestas existentes e permitir a 
conectividade entre áreas protegidas (MMA/SCA/IBAMA/PP-G7, 1998). 
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r: Para a identificação e seleção dos cinco corredores propostos pelo Projeto para a 
Amazônia brasileira e dos dois para a Mata Atlântica23 foram utilizados critérios 
biológicos24. oriundos dos workshops regionais para definição de prioridades para 
conservação da diversidade biológica, e não biológicos, através do mapeamento das 
unidades de conservação e das terras indí~enas e do estudo de viabilidade 
institucional para implementação dos corredores2 . 

Devido à grande dimensão abrangida pelos sete corredores propostos e a 
conseqüente complexidade para sua implementação, foram selecionados um corredor 
na Amazônia e um na Mata Atlântica para serem prioritariamente implementados 
durante a execução do Projeto. A seleção desses corredores prioritârios envolveu 
critérios diferentes para os diferentes biornas sendo que, na Mata Atlântica, o Corredor 
Central foi selecionado em razão do seu alto grau de vulnerabilidade e fragmentação, 
comparado com o outro corredor proposto - Corredor da Serra do Mar, situado mais 
ao sul. 

r: 
,..- 
r: 

r: 
Considerando o objetivo do presente documento, serão enfocadas apenas as 
questões relativas à estrutura geral do Projeto Corredores Ecológicos e ao Corredor 
Central da Mata Atlântica, também conhecido como Corredor do Descobrimento. r: 

r· Tendo em vista a alta fragmentação da floresta, observada no Corredor Central da 
Mata Atlântica, a principal estratégica de atuação nesse corredor é aumentar a 
integridade ecológica e a conectividade dos fragmentos em áreas consideradas 
prioritárias para conservação da diversidade biológica. Para isso, o Projeto Corredores 
Ecológicos selecionou as áreas prioritárias que já possuem unidades de conservação 
e que exibem potencial para incrementar a conectividade entre os fragmentos: 

r 
CJ na Bahia foram selecionadas as regiões do Baixo Sul, Cacaueira e o Extremo Sul; 
CJ no Espírito Santo, as regiões Norte e da Serra Capixaba, atém da área de 

influência do Parque nacional de Caparaó, que também abrange o estado de 
Minas Gerais. r- 

r- 

r: 
r 

Como as possibilidades de criação de novas Unidades de Conservação públicas. 
contendo ambientes intactos, são bastante limitadas no Corredor Central da Mata 
Atlântica, o Projeto irá enfatizar o trabalho com os proprietários privados que possuem 
potencial para estabelecer reservas privadas e colaborar na recuperação de áreas 
degradas e na aplicação da lei em relação às Reservas Legais26 e Áreas de 
Preservação Permanente27• 

r: 
r: 
r: O Projeto Corredores Ecológicos será implementado em duas fases. Na primeira, com 

duração de 18 meses e recursos de US$ 3,5 milhões, será implantado o Sistema de 
Gestão do Projeto e desenvolvidos os estudos e as atividades consideradas 
prioritárias. Serão estabelecidas, ainda, as bases para as atividades adicionais do 
Projeto, a serem implementadas na fase seguinte28. 

r: 

r' 

Na segunda fase, com duração de três anos e recursos estimados em US$ 43 
milhões, será consolidado o Sistema de Gestão do Projeto, além de ser dada 
continuidade ao fortalecimento dos dois Corredores selecionados como espaços de 
planejamento compartilhado e participativo para a conservação da diversidade 
biológica, bem como dos estudos necessários à expansão das experiências para os 
outros corredores propostos29. O desenho do projeto em duas fases teve como 
objetivo construir um processo de aprimoramento contínuo que irá permitir que as 
abordagens possam ser testadas antes de serem alocados investimentos substanciais 
(MMA/SCA/IBAMA/PP-G7, 1998). 

í' 
r: 
r- 
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r: 
r 
r 
r 
r 

Box 4 - Sistema de Gestão do Projeto Corredores Ecológicos 

O Sistema de Gestão do Projeto pretende estabelecer uma abordagem descentralizada e com 
a participação dos diversos ínteressados'", sendo constituído por uma Unidade de 
Coordenação do Projeto (UCP) e por Unidades de Coordenação dos Corredores (UCC) da 
Amazônia e da Mata Atlântica. 

r: 
A Unidade de Coordenação do Projeto (UCP), responsável pela coordenação geral do 
Projeto, será constituída por um Comitê Nacional de Gestão e sua Secretaria Executiva. 

O Comitê Nacional de Gestão será composto por: 
r: 
r: 
r 
r: 

o 01 representante do IBAMA; 
CJ 01 representante da FUNAl; 
Q 02 representantes da sociedade civil; 
o Presidente do Comitê de Gestão do Corredor da Mata Atlântica; 
o Presidente do Comitê de Gestão do Corredor da Amazônia. 

r- 
O Comitê Nacional de Gestão será presidido por um de seus membros, que terá como funções 
acompanhar a gestão financeira, supervisionar os trabalhos da Secretaria Executiva e prestar 
contas à Comissão lnterminísterial do PP-G7 e aos Conselhos dos Corredores. r: 

r: 
r, 

As atribuições do Comitê Naclonal de Gestão serão: 

a acompanhar, monitorar, supervisionar e avaliar a implantação do Projeto; 
CJ compatibilizar objetivos, metas e estratégias; 
CJ promover estudos de viabilidade de outros corredores; 
CJ analisar os incentivos existentes para a conservação da diversidade biolôgica e propor 

alternativas; 
a analisar e sintetizar as experiências adquiridas em cada Corredor e disseminá-las para 

melhorar o processo de implantação; 
CJ buscar fontes de financiamento adicionais e; 
CJ constituir-se como fórum de produção de consenso. 

{' 

r A Secretaria Executiva, coordenada por um Secretário Executivo, será formada por um 
especialista em gestão financeira, um profissional da área ambíental e um especialista em 
análise de projetos. Contará, ainda, com pessoal de apoio administrativo. Funções da 
Secretaria Executiva: 

r> 

r 
r: 
r 
(' 

CJ realizar e/ou contratar estudos de viabilidade de outros corredores; 
Q prestar apoio técnico e administrativo, conforme as necessidades do Comitê de Gestão e 

outras esferas do Projeto; 
o gerir os recursos financeiros. 

r- 
As Unidades de Coordenação dos Corredores (UCC) serão constituídas pelas seguintes 
instâncias: a) Conselho do Corredor Ecológico; b) Comitê de Gestão do Corredor Ecológico; e) 
Secretaria Executiva; d) Núcleos Executores e; e) nos estados envolvidos com o Corredor 
Central da Mata Atlântica - Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais - uma Unídade Executiva. r: 

r> 

r 
r 

O Conselho do Corredor deverá ser permanente e representativo dos diversos setores e atores 
que atuam no Corredor, buscando compor de maneira paritária as diversas forças presentes 
nele. A sociedade civil deverá abarcar, entre outros, a iniciativa privada e as comunidades 
indígenas31• O Conselho do Corredor, que deverá se reunir no mínimo duas vezes por ano, terá 
as seguintes funções: 

a estabelecer as diretrizes gerais para a implantação do projeto corredores Ecológicos; 
l:l apreciar e acompanhar a execução do Plano de Gestão do Corredor; 
l:l promover a articulação interinstitucional e intersetorial, visando à garantia da implantação 

dos Corredores Ecológicos~ 
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r: 
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r 
(' 

r: 

Cl solicitar a prestação de esclarecimentos; 
u auditar a alocação de recursos; 
u fornecer subsídios às autoridades gestoras das âreas protegidas. 

r: 
r 
r: 

Do Comitê de Gestão do Corredor da Mata Atlântica deverão fazer parte os representantes das 
organizações estaduais de meio ambiente da Bahia, do Espírito Santo e de Minas Gerais; um 
representante do IBAMA; um representante da FUNAI; dois representantes da sociedade civil 
e; um representante da iniciativa privada. Como parte de suas atribuições, o Comitê de Gestão 
do Corredor Central da Mata Atlântica deverá: 

r: 

o acompanhar, monitorar, supervisionar e avaliar a implantação do Projeto no Corredor ; 
Cl estabelecer os critérios para o desenho do sistema de monitoramento; 
Cl definir e orientar a elaboração do Plano de Gestão do Corredor; 
u estabelecer os termos para a preparação dos convênios, contratos e acordos; 
Cl buscar novas fontes de financiamento, em colaboração com o Comitê Nacional de Gestão 

do Projeto; 
Cl divulgar os resultados do Projeto; 
Cl consolidar e aprimorar os critérios e procedimentos para a seleção de subprojetos; 
a orientar a preparação de metodologias, normas e procedimentos para a elaboração, 

aprovação, implementação e acompanhamento dos subprojetos; 
o orientar a formulação do Plano Operativo Anual {POA); 
o exercer a função política de produzir o consenso entre os atores no Corredor . 

r, 
r: 
r 

r: 

. r 

r: 
r: 
r: 
r 

A Secretaria Executiva do Comitê de Gestão do Corredor Central da Mata Atlântica será 
coordenada por um Secretário Executivo e terâ entre seus membros um especialista em gestão 
financeira e um profissional da área ambiental. Contará, ainda, com pessoal de apolo 
administrativo. Entre as funções da Secretaria Executiva constam: a) consolidar o Plano de 
Gestão do Corredor; b) gerír os recursos financeiros; e) elaborar o POA; d) fornecer apoio 
técnico e administrativo e; e) executar e acompanhar a execução das deliberações do Comitê 
de Gestão e do Conselho do Corredor. 

r: 

r 
As Unidades Executivas de cada estado envolvido com o Corredor Central da Mata Atlântica 
serão formadas por um assessor técnico, selecionado de acordo com a demanda de cada 
estado. Esse profissional irá assessorar o representante do governo estadual no Comitê de 
Gestão do Corredor. Com esse procedimento espera-se melhorar a performance dos estados 
na conservação do Corredor. 

r: 

r 

Responsáveis pela execução local das ações planejadas para as áreas prioritárias, os Núcleos 
Executores deverão constituir conselhos locais ou aproveitar estruturas já existentes. Na 
medida do possível, deverão apresentar-se como um agrupamento de organizações públicas 
ou privadas, organizadas a partir dos subprojetos. Espera-se que os Núcleos Executores criem 
um espaço de discussão e acompanhamento, onde as entidades participantes e as pessoas 
que vivem no local possam participar, estimulando o controle social e aumentando a viabilidade 
das ações a longo prazo. 

r: 
Dessa maneira, o Conselho e o Comitê de Gestão do Corredor deverão promover a realização 
de Fóruns dos Núcleos Executores do Corredor visando: a) integração entre executores locais; 
b) estabelecer um canal de troca de experiências; c) organizar um espaço de discussão, 
aprovação e encaminhamento de sugestões ao Conselho e ao Comitê de Gestão do Corredor; 
d) efetivar a colaboração interinstitucional no âmbito do Corredor e; e) estabelecer um canal de 
comunicação entre o Conselho e Comitê de Gestão do Corredor e os Núcleos Executores. 

r O Sistema de Gestão prevê, ainda, o apoio de um órgão executor do fluxo financeiro e de 
assessoria técnico/administrativa. Esse órgão será responsável pela contratação dos 
profissionais, bens e serviços definidos no Plano Operativo Anual (POA), elaborado pelo 
Comitê Nacional de Gestão do Projeto, com a particlpação dos Comitês de Gestão dos 
Corredores e apreciado pelo Banco Mundial32• 

r 
r 
r 
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Figura 04 - Organograma do Sistema de Gestão do Projeto Corredores 
Ecológicos 
Extraído do "Projeto Corredores Ecológicos". MMA / SCA / IBAMA / PP-G7. 1998.Brasília, DF. 

As ações do Projeto Corredores Ecológicos estão detalhadas em três componentes: 1) 
Coordenação Estratégia; 2) Corredor Central da Amazônia e; 3) Corredor Central da 
Mata Atlântica. Cada componente é dividido em subcomponentes que descrevem as 
atividades que serão executadas durante as fases 1 e 2. Conforme anteriormente 
mencionado, o presente documento irá apresentar apenas as atividades dos 
componentes relativos à coordenação geral do Projeto e ao Corredor Central da Mata 
Atlântica (Anexo 1 ). 

O Projeto Corredores Ecológicos realmente oferece uma oportunidade de se aplicar 
conceitos mais modernos e abrangentes na planificação regional da Mata Atlântica. Os 
corredores ecológicos, principalmente quando associados as outras estratégias 
integradas de conservação, como o manejo de bacia hidrográfica, podem oferecer 
uma importante ferramenta para as políticas de conservação. Entretanto, as 
dificuldades inerentes de se adotar um modelo que foge à tradição do planejamento 
por unidade política devem ser tratadas com a devida atenção. 

A complexidade das relações interinstitucionais - entre as agências internacionais de 
financiamento, das agências com o governo federal, do governo federal com os 
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r: 

r 
estados, de estado para estado, dos estados para municípios, de município para 
município, de um setor para o outro, das ONGs com as diferentes esferas 
governamentais, entre as ONGs conservacionistas e as socio-ambientais, das ONGs 
com as comunidades, das comunidades com os governos, dos governos com o setor 
privado, deste com as universidades, das universidades com os governos e com as 
ONGs, das ONGs com as agências de financiamento, dentre outras tantas - 
naturalmente exigirá um maior gasto de tempo e recursos financeiros com as 
negociações e acordos. Por outro lado, se bem conduzidas poderão estimular a 
criação de uma rede de relações favoráveis ao futuro desenvolvimento sustentável na 
Mata Atlântica. 

r. 

O desafio de se estabelecer essas relações exigirá um grande empenho e eficiência 
na coordenação e no monitoramento do Projeto. Se as instituições e pessoas não 
estiverem preparadas para conduzir esse processo a aplicação dos recursos 
financeiros e humanos deixa de fazer sentido pois seriam melhor aplicados em 
projetos mais pontuais e menos complexos, tais como compra de terra e 
implementação de unidades de conservação. 

4 PLANEJAMENTO REGIONAL DA MATA ATLÂNTICA 

Í' 

Vários projetos e programas para conservação da Mata Atlântica já foram 
desenvolvidos ou estão em curso nos estados abrangidos pelo biorna, como por 
exemplo o projeto de cooperação bilateral no estado de São Paulo, realizado com o 
Banco Alemão (KFW) e o Pró-Floresta, financiado pelo Banco Mundial, em Minas 
Gerais. Entretanto, os esforços integrados para o planejamento regional de toda a 
Mata Atlântica são mais recentes. Vale ressaltar o Plano de Ação para a Mata 
Atlântica elaborado pelo conservacionista lbsen de Gusmão Câmara e publicado pela 
Fundação SOS Mata Atlântica em 1991. 

r 
r> 

(' 

Esse documento traz uma descrição da flora, fauna, paleoclima, biogeografia, áreas 
naturais remanescentes e unidades de conservação da Mata Atlântica. Apresenta, 
ainda, uma discussão conceituai sobre o biorna e os seus limites. Esse esforço inédito 
de planejamento apresenta as prioridades de ação para áreas importantes como 
pesquisa científica, legislação, preservação de biodiversidade, implantação de 
unidades de conservação, centro de dados e monitoramento, educação e 
comunicação ambiental e capacitação profissional. Posteriormente várias iniciativas 
tiveram por base esse importante documento, que apesar de não apresentar o 
arcabouço institucional e as formas de implementação e gerenciamento, representou o 
primeiro grande passo para o macro planejamento das ações de conservação da Mata 
Atlântica. 

r 

A seguir são apresentados os dois documentos que num futuro proximo deverão 
compor o planejamento e a política de conservação da Mata Atlântica. O primeiro, o 
"Plano de Ação para a Mata Atlântica", encontra-se em fase de elaboração e o 
segundo, "Diretrizes para a Política de Conservação e Desenvolvimento Sustentável 
da Mata Atlântica", foi recentemente aprovado. 

4.1 PLANO DE AÇÃO PARAA MATAATLÂNTICA-COMPONENTE PPG-7 

r' 

Em 1997, através de sua Secretaria de Implementação de Políticas e Normas 
Ambientais, o Ministério de Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal iniciou os trabalhos para a elaboração de um Plano de Ação para a Mata 
Atlântica. Esse esforço de planejamento estava baseado na proposta para o 
Componente da Mata Atlântica para o PPG- 7. 
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Dessa maneira, a primeira versão do documento foi preparada" com o objetivo de 
estabelecer um Plano de Ação para a Mata Atlântica. Posteriormente, por orientação 
do MMA e após a realização de um workshop34 para se discutir essa primeira versão, 
o documento foi redirecionado para transformar-se em um Componente do PPG-7 
(MMA, 1998), dando origem a versão apresentada a seguir. 

ESTRUTURA 

O Plano de Ação para a Mata Atlântica - Componente PPG-7 (PAMTNPPG-7) está 
direcionado para atacar dois problemas principais que afetam a integridade do biorna: 
i) o processo de empobrecimento ecológico e cultural observado nos remanescentes 
da floresta; ii) carência de ações voltadas para a recuperação de áreas degradadas, 
para a valorização das culturas tradicionais e para a proteção e uso apropriado das 
áreas remanescentes. Os objetivos do componente estão diretamente relacionados à 
equação dos problemas identificados35. 

O PAMTNPPG-7 foi estruturado em dois grupos de subprooramas". O primeiro 
refere-se às ações voltadas à melhoria da capacidade institucional e ao aumento dos 
conhecimentos sobre o biorna e sua utilização sustentável; o segundo, como o próprio 
nome indica, agrupam as ações de caráter demonstrativo, que servirão de teste para 
modelos de desenvolvimento sustentável: 

SUBPROGRAMAS ESTRUTURAIS 

1. Controle e Monitoramento 
2. Políticas Públicas 
3. Educação, Ciência e 

Tecnologia 
4. Apoio Institucional 
5. Gestão da Informação 

SUBPROGRAMAS DEMONSTRATIVOS 

1. Unidades de Conservação 
2. Áreas Privadas 
3. Áreas Degradadas 
4. Áreas de Populações 

Tradicionais 
5. Assentamentos Rurais 

Figura 05 - Subprogramas do Plano de Ação Para a Mata Atlântica - 
Componente PPG-7. 

As ações previstas nos subprogramas serão implementadas através de projetos 
propostos por organizações governamentais e não governamentais, universidades, 
cooperativas e empresas privadas. O processo de aprovação envolverá a análise e 
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r: concorrência entre os projetos. A estrutura gerencial do PAMTNPPG-7 seguirá o 
modelo administrativo do PPG-7 e está estimada em US$ 150 milhões. 

r: Em termos conceituais, esse novo componente do PPG-7 está baseado na biologia da 
conservação e na ecologia de paisagens, tratando dos aspectos relativos à 
fragmentação dos ecossistemas naturais e ao aumento da conectividade entre os 
mesmos, convergindo para o conceito adotado pelas Reservas da Biosfera. 

r> 

r: 

As ações propostas pretendem abordar diferentes temas ligados à conservação da 
diversidade biológica, variando desde proteção de espécies ameaçadas de extinção 
até o desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis em paisagens 
prioritárias. A pesquisa, a extensão e educação, consideradas fundamentais para o 
sucesso das ações propostas, deverão ser tratadas em todos os projetos propostos 
para a implementação do PAMTNPPG-7. A participação e o envolvimento das 
comunidades também devem fazer parte da metodologia adotada pelos projetos. 

r: 

r: 

r: O PAMTNPPG-7 determina que as ações deverão estar direcionadas para as áreas 
consideradas prioritárias pelo Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica e pelo resultado do workshop "Avaliação e Ações Prioritárias para a 
Conservação do Biorna Floresta Atlântica e Campos Sulinos". A avaliação e 
monitoramento das ações propostas será realizada pela "Unidade de Apoio ao 
Monitoramento e Análise de Projetos", previsto no PPG-7 (Tópico 5.4). Caberá a essa 
Unidade desenvolver os métodos de análise e indicadores de desempenho dos 
projetos. 

r» 

r 

SUBPROGRAMAS TEMAS ABORDADOS 
ÉSTRUTURAIS 
1. Controle e • Licenciamento; 

Monitoramento • Práticas de controle e monitoramento; . Extensão ambiental. 
2. Políticas . Reforço das políticas ambientais; 

Públicas • Integração das políticas setoriais; 
• Estudos sobre temas estratéoicos . 

3. Educação, • Educação Ambiental informal e formal; 
Ciência e • Revisão curricular; 
Tecnoloaia • Pesauisa diriaida . 

4. Apoio . Fortalecimento e integração das redes da Mata 
1 nstítucional Atlântica; 

• Apoio à gestão técnica e administrativa de 
oroietos. 

5. Gestão da • Bancos de dados; 
Informação . Extensão; 

• Disseminacão . 
DEMONSTRATNOS 
1. Unidades de • Criação; 

Conservação . Plano de Manejo; . Administração; 
• Gestão Participativa; 
• Regularização fundiária; . Gerenciamento costeiro e águas interiores; 
• Ecoturismo; 
• Certificação . 

2. Areas Privadas . Manejo; 
• Reposição florestal; 
• Sistemas agroflorestais; 
• Ecoturismo; 
• Certificacão . 

r: 

r: 

r 
r 
r> 

r: 
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r: 
r· 3. Areas . Reflorestamento; 

Degradadas . Recuperação do potencial produtivo; 
• Diagnóstico regional; 
• Viveras . 

4. Areas de • Cadastramento e criação; 
Populações • Regularização fundiária; 
Tradicionais . Plano de Manejo; 

• Valorização cultural; 
• Sustentabilidade; 
• Gerenciamento costeiro e de águas interiores; 
• Ecoturismo; 
• Certificação . 

5. Assentamentos • Certificação sócio-ambiental; 
Rurais • Reserva legal; 

• Assentamentos verdes . 

r: 

r 
r> 

r: 

Quadro 03 - Resumo dos principais temas propostos pelos subprogramas 
propostos pelo Plano de Ação Para a Mata Atlântica -Componente PPG-7. 
Fonte: Plano de Ação Para a Mata Atlântica -Componente PPG-7. Versão 2.1. 1998. 

r 

Em termos conceituais e de objetivos, o Plano de Ação para a Mata Atlântica não 
difere do que vem sendo proposto pelos demais projetos e programas. Previsto para 
ser implementado como um componente do Programa Piloto para a Proteção das 
Florestas Tropicais do Brasil (PP-G7), o Plano de Ação é totalmente dependente das 
negociações que estão em curso para a implementação Programa Piloto. Caso o 
Plano de Ação proposto tenha como objetivo executar as ações definidas pela Política 
de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica (vide próximo 
Tópico), essa dependência toma-se bastante temerária uma vez que ainda não se tem 
dentro do PP-G7 um consenso sobre a abrangência da participação da Mata Atlântica. 
Além disso, estruturas do PP-G7 que estão sendo propostas para viabilizar o Plano de 
Ação para a Mata Atlântica, como a Unidade de Apoio ao Monitoramento e Análise de 
Projetos, estão atrasadas na sua implementação (vide observações no Tópico 5.4). 

r 

r: 

r 

Outro aspecto a ser considerado é que o Plano de Ação para a Mata Atlântica da 
maneira como foi estruturado funciona como um programa para conservação do 
biorna, onde vários projetos serão apoiados com recursos oriundos do PP-G7, e não 
como um plano de ação para implementar uma política, conforme previsto nas 
diretrizes para a Política de Conservação e Desenvolvimento da Mata Atlântica (vide 
próximo tópico). A definição do papel desse Plano de Ação que está sendo proposto é 
fundamental para o entendimento da relação com o que está sendo formalmente 
proposto como política de conservação do biorna pelo CONAMA. 

,,- 
r 
r 4.2 DIRETRIZES PARA A POLÍTICA DE CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DA MATA ATLÂNTICA37 r: 
r> 

r: 

Recentemente aprovada pelo CONAMA (Resolução Nº 249, de 01/02/99) as Diretrizes 
para a Política de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica 
foram formuladas por um grupo de trabalho composto por representantes do governo 
e de organizações não governamentais, coordenado pela Secretaria de Formulação 
de Políticas Públicas do Ministério do Meio Ambiente. 

r: 

r: As diretrizes da política visam delinear ações integradas que promovam a 
conservação e o desenvolvimento sustentável da Mata Atlântica, em consonância com 
os preceitos da Constituição Federal de 1988. São apresentadas as bases conceituais 
e legais e delineadas as diretrizes e linhas programáticas para a compatibilização de 
seus objetivos com o conjunto de instrumentos para a sua implementação: 

r: 
(• 

r· 
r 
r 
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r: 

r: 

r: 

,,,...._ 

Figura 06 - Componentes da Estratégia da Política de Conservação e 
Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica 
Extraído de "Diretrizes para a Política de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Mata 
Atlântica". MMA. 1998b. Brasília, DF. 

r: 

r 

As seguintes premissas foram adotadas para a formulação da política: 

r • utilização da Mata Atlântica em condições que assegurem a preservação do meio 
ambiente e o uso múltiplo de seus recursos; 

• proteção da diversidade biológica com base na conservação e no manejo 
sustentável; 

• recuperação das áreas degradadas e recomposição das formações florestais; 
• valorização das iniciativas que promovam o desenvolvimento social em bases 

sustentáveis, recuperando a importância das populações tradicionais; 
• ação governamental integrada de modo a promover a gestão descentralizada e 

participativa dos recursos naturais; 
• definição e fortalecimento de instrumentos para a conservação e desenvolvimento 

sustentável dos recursos naturais. 

r> 
r: 

r: 
No documento que apresenta a política, cada uma das quatro diretrizes propostas são 
detalhadas em linhas programáticas que possam ao longo do tempo delinear ações 
integradas baseadas nas premissas acima citadas. O documento não revela como a 
integração poderá ser alcançada em termos institucionais e políticos. 

r 

5 PRINCIPAIS PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS QUE CONTEMPLAM A 
MATA ATLÂNTICA 

5.1 INTRODUÇÃO 

f' 
Ao assinar a Agenda 21 e ratificar a Convenção sobre Diversidade Biológica, o 
Governo Brasileiro assumiu o compromisso de empenhar esforços para implantar 
políticas de desenvolvimento compatíveis com a proteção do meio ambiente. Esse 
compromisso está de acordo com a Constituição Federal Brasileira de 198838, que 
determina que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
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r 
r: de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações". 

De fato, o Brasil possui uma ampla legislação, em termos de conservação do meio 
ambiente, que vem de longa data. Já em 1965, o Código Florestal estabelecia uma 
série de normas e restrições ao direito de usufruto dos recursos naturais em 
propriedades rurais. Esta lei normatiza o uso e o corte da vegetação natural e 
estabelece áreas de preservação permanente nas propriedades rurais. Dois anos 
depois, em 1967, a Lei de Proteção à Fauna determinava que ficava proibido a 
utilização, perseguição, caça ou apanha da fauna silvestre. A partir de 1989, os 
preceitos da Constituição Federal começaram a ser incorporados às Constituições dos 
Estados, que estabelecem o detalhamento necessário à sua aplicação regional. 

r: 
r: 

Entretanto, a existência de um amplo arcabouço legal não tem garantido a proteção do 
meio ambiente no Brasil. A fragilidade dos órgãos de gestão e de fiscalização tem 
incentivado as práticas predatórias no país. A experiência demonstra que apesar de 
existir um avançado trabalho de conservação no campo legislativo, os órgãos 
governamentais responsáveis pela execução das políticas ambientais sempre 
enfrentaram problemas de origem institucional, administrativa e financeira. A 
inoperância administrativa dos órgãos de gestão ambiental, aliada à ausência de 
prioridade do Governo Federal em implementar as políticas nacionais para 
conservação, é observada ao se analisar a trajetória dos principais programas e 
projetos ambientais nacionais no período de 1988 a 1998. 

r: 
r: 

Na presente análise são apresentados os programas e projetos nacionais mais 
importantes, tanto pela sua magnitude como pelos recursos envolvidos, nos últimos 
dez anos: Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA), Programa Nacional do Meio 
Ambiente (PNMA), Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil 
(PP-G7), Programa Nacional da Diversidade Biológica (PRONABIO), Fundo Brasileiro 
para a Biodiversidade (FUNBIO) e, Projeto de Conservação e Utilização Sustentável 
da Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO). 

r: 
r: 

Apesar da análise apresentada não se aprofundar em temas relativos ao conteúdo dos 
programas e à conjutura política do país na época de sua elaboração e negociação, é 
possível observar que a presença de sérios problemas administrativos e operacionais 
é um ponto em comum entre todos eles. De uma maneira geral, a história de cada 
programa ou projeto foi marcada por uma grande dificuldade na obtenção de 
resultados positivos. 

r> 
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r: 

Ao longo do processo de negociação dos projetos, é possível observar que apesar do 
governo não estar aparelhado para o desenvolvimento de projetos de cooperação 
internacional na área ambiental, o que admitiu posteriormente, as ações para 
capacitação e instrumentalização dos órgãos de gestão só foram priorizadas depois 
dos repetidos fracassos e da perda de um volume considerável de recursos 
financeiros, valores que até o presente momento não foram avaliados e explicitados 
pelos órgãos gestores nacionais ou pelos financiadores internacionais. Esse quadro 
sugere a existência de uma falta de articulação entre os setores de planejamento das 
políticas ambientais, atualmente representado pelo Ministério do Meio Ambiente, e o 
setor responsável pela execução de tais políticas, representado pelo Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

r- 

Além disso, não é possível detectar uma articulação consistente entre a área 
ambiental do Governo Federal com os demais setores, principalmente os de 
planejamento e de orçamento, que, em última análise, são as instâncias que 
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r determinam sobre fluxo dos recursos externos. Uma das tentativas para rrururruzar 
essa distorção foi a criação da CIDES, que ficaria sob a coordenação da "Secretaria 
de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República" (SEPLAN), 
mas que não foi efetivada. Essa situação se torna extremamente grave uma vez que 
os erros do passado ou invés de se constituírem em uma experiência a ser 
aproveitada, estão se repetindo nas novas negociações. Outro aspecto a ser 
considerado é que essa desarticulação também ocorre nos demais níveis de governo, 
tornando difícil a aplicação dos preceitos inerentes ao desenvolvimento sustentável. 

r: 

r: 
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r 
Entretanto, apesar do baixo desempenho gerencial dos programas e projetos 
nacionais para conservação de meio ambiente, é possível observar um grande avanço 
no setor ambiental governamental, que procurou abandonar o caráter centralizador e 
pouco participativo e aplicar as diretrizes da Convenção sobre Diversidade Biológica e 
da Agenda 21, através da busca de um planejamento de ações mais participativo. 

r 
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Além disso, a sociedade civil, organizada ou não, começou a se envolver e a 
manifestar as suas preocupações com a degradação ambiental. Pesquisas de opinião 
apresentam a preocupação com a qualidade ambiental como uma das grandes 
preocupações dos brasileiros. Se esses dados ilustram a realidade, as perspectivas 
para o futuro próximo são positivas, uma vez que meio ambiente não é mais um tema 
recente no país e já possui uma trajetória significativa em termos de geração de 
conhecimentos técnicos/científicos, articulação institucional e organização da 
sociedade civil. Espera-se que com o apoio da sociedade, os órgãos governamentais 
de gestão ambiental, responsáveis pela condução do processo de planejamento e 
implementação das ações de conservação, após tantas tentativas e erros, encontrem 
se mais preparados e experientes para atuar de maneira mais eficiente e produtiva. 

,..-., 
A seguir, são apresentados os principais programas e projetos que contemplam a 
Mata Atlântica no período de 1988 a 1999. Cada tópico foi dividido em duas partes: 1) 
antecedentes - onde são descritas as definições e objetivos dos projetos e/ou 
programas e os fatos que auxiliam na compreensão do desenvolvimento dos mesmos: 
2) Desenvolvimento - onde é descrito o andamento dos projetos e/ou programas. 

5.2 FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE {FNMA) 

r: ANTECEDENTES 

,,-. 

O Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) foi criado em 1989, dentro do Programa 
Nossa Natureza39. O apoio do FNMA estava direcionado prioritariamente aos projetos 
de organizações não governamentais (ONGs), sendo que 80% dos recursos deveriam 
ser destinados a estas organizações e a municípios com até 120.000 habitantes. No 
início dos anos 90, o FNMA era um dos poucos programas existentes no Brasil 
voltados prioritariamente para o financiamento de projetos de ONGs. 

r 

O objetivo principal do FNMA é a descentralização, mediante o apoio financeiro a 
projetos de médio e pequeno portes (até R$ 200.000,00) que visem o uso sustentável 
dos recursos naturais e a preservação ou a recuperação da qualidade ambiental do 
país (MMA, 1998c). São financiados projetos com caráter inovador e efeito 
multiplicador nas seguintes áreas: i) extensão florestal, manejo sustentável e 
conservação dos recursos naturais renováveis; jj) unidades de conservação; iii) 
educação ambiental e divulgação; iv) controle ambiental; v) pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico; vi) fortalecimento e desenvolvimento institucional. 

r- 
r: 

32 

r: 

r- 



r 
r 
r> 

r 

r 
O Fundo é administrado por um Comitê Deliberativo formado por representantes do 
Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, do Ministério do Orçamento e Gestão e de 
entidades ambientalistas. O Ministro do Meio Ambiente é o presidente deste Comitê. 

,.-.. 

r 
r Os recursos do FNMA provêm de empréstimos do Banco lnteramericano de 

Desenvolvimento (BID), dotações orçamentárias da União e de doações de pessoas 
físicas e jurídicas, nacionais e estrangeiras. Num convênio de apoio financeiro firmado 
com BID, em julho de 1992, foram repassados, ao FNMA US$ 22 milhões, com prazo 
de desembolso de quatro anos, acrescidos de US$ 8 milhões referentes à 
contrapartida brasileira. Para dar continuidade às ações do Fundo, está sendo 
negociado um novo empréstimo no valor de US$ 45 milhões com o BID, acrescido de 
US$ 30 milhões de contrapartida do governo brasileiro (MMA, 1998c). 

r: 

(' 

r: 
DESENVOLVIMENTO 

Apesar de dispor de recursos financeiros, no início de suas atividades o Fundo se 
mostrou completamente ineficaz para cumprir seus objetivos. A inoperância 
administrativa e institucional do Fundo fez com que os recursos liberados pelo BID 
ficassem sem ser utilizados por quase dois anos após a sua criação. 

r 
r: 
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A ineficiência da burocracia dos órgãos de gestão ambiental responsáveis pelo FNMA, 
aliada à descontinuidade administrativa nas instâncias de decisão do setor, 
acarretaram uma série de dificuldades operacionais ao Fundo. A inexistência de uma 
estrutura administrativa autônoma fez com que a coordenação do FNMA perdesse o 
controle sobre as principais etapas da tramitação dos projetos. 

r: 

Durante os três primeiros anos de implantação do Fundo, o desembolso dos recursos 
para a execução de projetos foi marcado por freqüentes atrasos no cronograma. Este 
fato era agravado pelos altos índices inflacionários que o Brasil apresentava até início 
de 1994, sendo que nessa ocasião, era legalmente impossível a aplicação dos 
recursos, tanto pelas instituições beneficiadas como pelo próprio FNMA, antes do 
repasse. Esta rotina acarretou grandes prejuízos financeiros e a diminuição dos 
recursos disponíveis. Além disso, nessa época os recursos eram liberados 
tardiamente, em uma só parcela ao final de cada ano, para serem gastos de imediato, 
comprometendo, ainda mais, a qualidade dos projetos desenvolvidos pelas poucas 
instituições beneficiadas. 

r- 
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Após as dificuldades observadas nos quatro anos iniciais, o FNMA sofreu uma 
restruturação que aumentou consideravelmente a sua eficiência e produtividade. 
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, no período de 1991 a 1997, o Fundo aplicou 
mais de US$ 26 milhões em 498 projetos (MMA, 1998c), numa média de US$ 52.000 
por projeto ou US$ 4,3 milhões/ano. 

r· 

Segundo dados fornecidos pela Secretaria Executiva do FNMA, tendo como base o 
período de sua criação até março de 1998, 22% dos projetos foram executados na 
região da Mata Atlântica, consumindo 26% dos recursos disponíveis (Gráficos 1 e 2). 
Na região da Mata Atlântica os projetos apoiados concentram-se na região sudeste 
(53% dos projetos} e são em menor número no nordeste (14% dos projetos). Os 
projetos desenvolvidos na região sudeste consumiram 46% dos recursos alocados 
para a Mata Atlântica (Gráficos 3 e 4). A menor participação de projetos no nordeste é 
atribuída à dificuldade na formulação de propostas tecnicamente adequadas, à menor 
disponibilidade de informações sobre a região e ao menor número de instituições 
(MMA, 1998c). 
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Em consonância com os objetivos do Fundo, na Mata Atlântica 64% dos projetos 
foram executados por ONGs, seguido pelos municípios de pequeno porte (20%) e por 
aqueles desenvolvidos por setores dos governos estaduais (8%), federal (5%) e por 
municípios de grande porte (3%). O montante dos recursos repassados para esses 
setores seguiu a mesma distribuição (Gráficos 5 e 6). 

Na Mata Atlântica, os projetos apoiados são predominantemente de educação 
ambiental e divulgação (33%), seguidos pelos de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico (19%) e extensão florestal, manejo sustentável e conservação dos 
recursos naturais renováveis (18%). O restante dos recursos foram aplicados na áreas 
de controle ambiental (18% dos projetos), unidades de conservação (13%) e 
fortalecimento institucional (2%). O repasse de recursos por linha de ação segue uma 
distribuição semelhante (Gráficos 7 e 8). 

Os dados fornecidos pela Secretaria Executiva do FNMA demonstram, ainda, que os 
projetos apoiados anualmente na Mata Atlântica sofreram um período de crescimento 
contínuo até 1995 (variando de 9 projetos, em 1991, até 31 projetos, em 1995). A 
partir de 1996, o total de projetos apoiados anualmente na Mata Atlântica começou a 
decair (26 projetos em 1996 e 13 projetos em 1997). Os valores repassados 
anualmente seguiram a mesma tendência (Gráficos 9 e 10). Provavelmente esse 
declínio está mais relacionado com a diminuição global dos recursos disponíveis no 
FNMA do que com um redirecionamento estratégico. 

1% 
D Geral 
O Mata Atlântica 
D Amazônia 
O Cerrado 
O Mata de Araucária 
O Campos 
D Costeiro/Fluvial 
O Oceânico 
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O lacustre 
O Pantanal 

Gráfico 01 • Projetos Apoiados pelo FNMA por ecossistemas 
Fonte Secretaria Executiva do FNMA em 28/05/99 
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Grafico 02 - R.ecursos repassados pelo FNMA por ecossistema 
Fonte: Secretaria Executíva do FNMA em 28/05/99 
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Gráfico 03 - Projetos apoiados pelo FMNA na Mata Atlântica por 
região geográfica 
Fonte: Secretaria Executiva do FNMA em 28/05/99 
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Gráfico 04 - Recursos repassados pela FNMA para a Mata Atlântica 
por região geográfica 
Fonte: Secretaria Executiva do FNMA em 28/05/99 
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Gráfico 05 - Projetos apoiados pelo FNMA da Mata Atlântica por 
esfera administrativa 
Fonte: Secretaria Executiva do FMNA em 28/05/99 
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por esfera administrativa 
Fonte: Secretaria Executiva do FMNA em 28/05/99 
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Gráfico 07- Projetos apoiados pelo FNMA na Mata Atlântica por área temática 
Fonte: Secretaria Executiva do FNMA em 28/05/99 
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Gráfico 08 - Recursos repassados pelo FNMA na Mata Atlântica por área 
temática 
Fonte: Secretaria Exoo.Jtiva do FNMA em 2BAJ599 
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Gráfico 09 • Projetos apoiados pelo FNMA na Mata Atlântica por Ano 
Fonte: Secretaria Executiva do FNMA em 28/05/99 
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O acesso aos recursos do FNMA tem sido utilizado como justificativa ao estimulo de 
algumas ações, como por exemplo a criação de reservas privadas. Na relação de 
benefícios aos proprietários que criarem RPPN, é citada a prioridade de financiamento 
perante o Fundo. O projeto Corredores Ecológicos, por sua vez, ao citar a integração 
com outros projetos, considera que o FNMA poderá apoiar projetos de comunidades, 
povos indígenas, ONGs e governos locais situados nos corredores selecionados 
(MMA/SCA/1BAMA/PP-G7, 1998). Essas e outras demandas, oriundas de setores 
ambientais do próprio governo, deverão ser articuladas e consideradas no novo 
empréstimo que está sendo negociado para a FNMA, sob pena de se criarem 
expectativas e objetivos não realizáveis. Sob essa ótica, é necessário que os objetivos 
e as prioridades para aplicação de recursos do FNMA estejam realmente articulados 
com as diretrizes nacionais para a área ambiental. 

r: 

Programa Nacional do Meio Ambiente {PNMA) 

Antecedentes 

r: 
r: 

O Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA), planejado no período de 1987 a 
1989, tinha os seguintes componentes: i) proteção às principais unidades de 
conservação do Brasil; ii) proteção de ecossitemas especiais em risco de iminente 
degradação; e iii) fortalecimento institucional das entidades governamentais e 
instrumentos regulatórios na área ambiental. Dentre os biornas abrangidos pelo PNMA 
não foi considerada a Amazônia, já que esta era contemplada por outros programas. 

r: Em dezembro de 1990, o Governo Brasileiro firmou com o Banco Mundial (BlRD) um 
acordo de empréstimo de US$ 117 milhões, que somados US$ 49.4 milhões de 
contrapartida nacional, totalizavam US$ 166.4 milhões, destinado ao co-financiamento 
do PNMA. Posteriormente, o Governo Brasileiro também firmou com o Banco Alemão 
(KFW) uma operação de crédito no valor de DM 30 milhões (cerca de US$ 16,2 
milhões), metade empréstimo metade doação, destinada a cobrir parte da 
contrapartida nacional no contrato com o BIRD, além de financiar os custos envolvidos 
com o componente "proteção às principais Unidades de Conservação". A negociação 
representou a maior operação de crédito em nível mundial, já firmada com agências 
multilaterais na área ambiental (MMA, 1998c). 

r 

r: 
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r: 
A principal responsabilidade pela execução do PNMA foi conferida ao Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). A 
execução dos objetivos do PNMA, exceto parte do componente relativo ao 
fortalecimento institucional e todo o componente de Unidades de Conservação, seguiu 
uma política de descentralização que envolvia a participação dos Estados. 
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A partir de 1999 deverá ser implementado o PNMA li que terá como órgão executor o 
Ministério do Meio Ambiente. Os co-executoreres serão os governos estaduais e 
municipais, podendo ocorrer transferência de recursos para consórcios municipais, 
comitês ou agências de bacias hidrográficas, ONGs, empresas privadas, entidades 
profissionais ou comunitárias ou, em determinados casos, empresas públicas e 
autarquias (MMNSCA/IBAMA/PP-G7, 1998). Apesar do fortalecimento do poder 
público e da sociedade civil, em termos de gestão ambiental, estar previsto a ênfase 
será dada na melhoria da qualidade de vida e na oferta estável dos recursos naturais 
estratégicos, principalmente os hídricos (MMNSCA/IBAMA/PP-G7, 1998). 

r: 

r· 

DESENVOLVIMENTO 
(' 

r Devido às dificuldades gerenciais e administrativas do lBAMA e aos entraves no fluxo 
dos recursos, o desempenho do PNMA, no período de vigência do acordo com o 
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r: BIRD, foi bastante deficitário, sendo que apenas 20% dos recursos foram 
desembolsados. Mesmo antes de começar a sacar os recursos disponíveis, o Brasil já 
pagava os juros do empréstimo com o BIRD. O contrato previa a aplicação dos 
recursos próprios de contrapartida, o que não foi feito devido à indisponibilidade dos 
orçamentos dos órgãos de meio ambiente, determinada pela política econômica do 
Governo Collor. 

r: 
r: 
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Por acreditarem na importância do Programa, o Governo Brasileiro e o BIRD 
acertaram uma prorrogação no prazo de vigência do acordo que inicialmente 
terminaria em dezembro de 1993. A prorrogação exigia uma revisão do PNMA, dando 
ênfase aos seguintes critérios: 1) manutenção dos valores acordos em 1990; 2) 
adequação dos planos de trabalho dos diversos subcomponentes do Programa à 
efetiva capacidade de execução; 3) ampliação do processo de descentralização; 4) 
adoção de estratégias operacionais para incrementar o ritmo de execução e eficiência 
dos projetos; e 5) adequação da gestão do Programa às mudanças na política e nas 
estruturas administrativas do governo na área ambiental. 

r: 
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A partir de 1994, após uma revisão, foram tomadas as seguintes decissões: 
1) os componentes "Unidades de Conservação" e "Desenvolvimento Institucional" 
continuavam com a responsabilidade de execução a cargo do IBAMA; 2) a 
responsabilidade principal do pela execução do PNMA ficava a cargo do recém criado 
Ministério do Meio Ambiente; 3) dentro do componente "Proteção de Ecossistemas", 
os subcomponentes Pantanal, Mata Atlântica e Zona Costeira seguiam sendo 
executados com a participação dos Estados abrangidos pelo biorna em questão; e 4) 
os saldos dos projetos suprimidos do PNMA seriam alocados para uma nova linha de 
ação, os Projetos de Execução Descentralizada (PED), que aprofunda a 
descentralização das ações executivas do PNMA. 

r: 

r: 
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Com a revisão foram definidos quatro componentes: i) desenvolvimento institucional, 
para onde foram alocados US$ 28,5 milhões; ii) unidades de conservação, alocados 
US$ 44,9 milhões; iii) proteção de ecossistemas (Pantanal, Mata Atlântica, 
Gerenciamento Costeiro, Litoral Sul do Rio de Janeiro), alocados US$ 36, 15 milhões; 
iv) Projetos de Execução Descentralizada, US$ 61,5 milhões. Coordenação do PNMA, 
US$ 19,3 milhões. Reserva Técnica, US$ 3,5 milhões (MMA, 1998c). 

r». 

Os PEDs, sob a orientação do Ministério do Meio Ambiente. começaram a ser 
negociados diretamente com os estados. As negociações com os municípios, 
previstas pelo PED, caminharam lentamente, já que começaram a ser realizadas com 
prefeituras municipais que, na maioria dos casos, não possuíam experiência na 
execução de projetos ambientais. Além disso, freqüentemente os prefeitos dos 
municípios eram atraídos pelos PEDs na expectativa de obterem recursos financeiros 
para projetos de infra-estrutura . 

Com os PEDs foram implantados 90 empreenolmentos'", beneficiando cerca de 19 mil 
famílias (MMA, 1998c). Considerando o total de recursos alocados para os PEDs, foi 
repassada uma média de US$ 683.000 por projeto. 

,r- 

r 
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Com relação ao componente "Proteção às Unidades de Conservação", após a 
redução prevista na revisão, das 50 UCs inscritas inicialmente, 25 foram excluídas. 
Foram recuperadas e consolidadas a infra-estrutura de 18 parques nacionais, 05 
reservas biológicas, 05 estações ecológicas e 03 áreas de proteção ambiental. 

Durante o período de execução do PNMA, o IBAMA desenvolveu a metodologia para 
elaboração de planos de manejo de unidades de conservação de uso indireto, embora 
não tenha conseguido efetivar a elaboração dos mesmos. Assim, foi priorizada a 
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r 
r- elaboração de Planos de Ação Emergencial, mais fáceis de serem elaborados e de 

custo relativamente baixo. Esses Planos Emergenciais tiveram como objetivo traçar, 
para as sete unidades de conservação selecionadas, estratégias a médio e longo 
prazos, a fim de se minimizar os efeitos da descontinuidade administrativa que 
marcava o setor ambiental do Brasil. 

r 
r- 
r-- 

1 

r 
r- 

Os Planos de Ação Emergencial foram realizados com a contratação de um consultor 
e com a realização de seminários participativos, onde se utilizava a metodologia ZOPP 
- planejamento de projetos orientado por objetivos, da Agência Alemã de Cooperação 
Técnica (GTZ). Pode-se afirmar que na ocasião ocorreu um verdadeiro "boom" de 
seminários ZOPP no país para a elaboração dos Planos de Ação Emergencial. 
Entretanto, passados alguns anos. nenhum plano elaborado foi implantado. Quanto 
aos Planos de Manejo das unidades de conservação previamente selecionadas pela 
revisão, até 1995 nenhum deles tinha sido realizado, sendo que esse quadro pouco se 
alterou. 

r 

Os objetivos do PNMA ll41 devem ser considerados e articulados com os demais 
programas e projetos que estão sendo negociados e conduzidos pelo governo federal. 
Na mediada em que propõe a implementação de sistemas ágeis de monitoramento e 
licenciamento ambiental, planos de zoneamento e ordenamento territorial e 
desenvolvimento de ações integradas. o PNMA li integra-se perfeitamente aos 
objetivos do Plano de Ação para a Mata Atlântica e do Projeto Corredores Ecológicos. 
Se a implantação de corredores na Mata Atlântica é uma diretriz do governo federal, 
essa integração deve ser perseguida (MMNSCNIBAMNPP-G7, 1998). Os resultados 
positivos e negativos obtidos na implementação do PNMA poderão orientar as 
discussões para definições de questões fundamentais nos projetos regionais. tais 
como a definição de competências entre os órgãos governamentais e a busca de uma 
maior eficiência institucional. 

r: 
r: 

5.4 PROGRAMA PILOTO PARA A PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS 
DO BRASIL (PP-G7) 

r: 
Antecedentes 

r 
Na reunião de Cúpula realizada em Houston, Texas, EUA, em julho de 1990, o Grupo 
dos Sete42 (G7) acolheu o compromisso do Governo Brasileiro em desenvolver ações 
para diminuição da destruição de suas florestas tropicais, principalmente da Amazônia, 
e promoção do desenvolvimento sustentado. O G7 se prontificou a cooperar no 
desenvolvimento de um Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do 
Brasil (PP-G7). 

r 

r 

r 

Segundo um acordo entre o Governo do Brasil, o Banco Mundial e a Comunidade 
Econômica Européia, 280 milhões de dólares seriam investidos em projetos para 
proteção de florestas tropicais brasileiras. O objetivo era demonstrar que é possível 
harmonizar interesses econômicos e sociais à preservação do meio ambiente, com 
soluções entendidas e compartilhadas pelas populações que ali vivem. O Programa 
Piloto era uma carta de intenções, não significando que todos os recursos estavam 
disponíveis. r: 
Para elaborar a proposta do Programa Piloto, o Governo Brasileiro criou uma 
Comissão lnterministerial. Essa Comissão era composta por representantes da 
Secretaria do Meio Ambiente (SEMAM). do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), do Ministério da Economia e do Ministério 
das Relações Exteriores. Em novembro de 1990, o Banco Mundial e a Comunidade 
Européia enviaram missões ao Brasil para iniciar as discussões com a Comissão 
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r: 

r: 
r: lnterministerial. Em uma reunião em Genebra, em dezembro de 1991, o Programa foi 

aprovado pelo G7, pela CEE, pelo Banco Mundial e pelo Brasil. Para a primeira fase 
foram aprovados US$ 250 milhões. Parte das doações foram utilizadas para formar o 
Rainforest Trust Fund (RTF), fundo multilateral dos diversos doadores, administrado 
pelo Banco Mundial (MMA, 1998c). 

Segundo o Primeiro Relatório Nacional para a Convenção sobre Diversidade Biológica 
(MMA, 1998c), desde a sua criação até 1998, o PP-G7 contou com US$ 211,67 
milhões, dos quais US$ 22,68 milhões de contrapartida do governo brasileiro, sendo 
que no momento estão sendo negociados mais US$ 61,49 milhões. 

r 
r: 

Quatro subprogramas fazem parte do PP-Gr3: 1) Política de Recursos Naturais; 2) 
Unidades de Conservação e Manejo de Recursos Naturais Renováveis; 3) Ciência e 
Tecnologia; 4) Projetos Demonstrativos. Apenas o componente "Parques e Reservas", 
do segundo subprograma, e o componente "Projetos Demonstrativos do Tipo A" 
(PD/A), do quarto subprograma, contemplam a Mata Atlântica. Os demais 
componentes, que contemplam exclusivamente a região amazônica, não são 
enfatizados no presente documento. 

r 

O PP-G7 é coordenado por uma Comissão de Coordenação Nacional formada por 
representantes de órgãos do governo federal relacionados com o meio ambiente, com 
a cooperação internacional e com o desenvolvimento regional. Fazem parte, ainda, 
representantes de órgãos estaduais de meio ambiente e de planejamento e ONGs da 
Mata Atlântica e da Amazônia. A Secretaria Executiva da Comissão de Coordenação 
Nacional é exercida pela Coordenação Geral do Programa, que além de coordenar 
todo o PP-G7 tem a função de promover a integração e o intercâmbio entre as 
Secretarias Técnicas PP-G7, que têm a função de coordenar e implementar os quatro 
subprogramas e seus respectivos componentes. Além disso, as Secretarias Técnicas 
são responsáveis pela promoção da participação dos governos estaduais e municipais 
e das ONGs na implementação e avaliação dos subprogramas. Cada Secretaria 
Técnica tem uma estrutura específica, dependendo do subprograma que está 
relacionada". 

r: 
Dos seis componentes previstos para o Subprograma Unidades de Conservação e 
Manejo de Recursos Naturais Renováveis (estimado em US$ 125 milhões), do qual 
faz parte o componente "Parques e Reservas", único que contempla a Mata Atlântica, 
apenas dois componentes estão em execução: Reservas Extrativistas, orçado em US$ 
9,5 milhões, e Projeto Proteção às Terras Indígenas da Amazônia Legal, orçado em 
22,7 milhões (MMA, 1998c). Os demais componentes ainda não foram iniciados. O 
componente "Parques e Reservas" será executado através do projeto Corredores 
Ecológicos, que encontra-se em fase final de preparação. 

r» 

O Programa Piloto previa a criação de Subprogramas Demonstrativos (PD), categorias 
A e B, cujo objetivo principal era reforçar a capacidade das populações locais de 
desenvolver, em parceria com o governo, soluções factíveis para o desenvolvimento 
da região Amazônica e da Mata Atlântica, testando e aplicando métodos de 
conservação de recursos naturais. 

r· A criação dos Projetos Demonstrativos Categoria A (PD/A), com projetos 
encaminhados por grupos de base, visava a solução de problemas ambientais 
localizados e estavam destinados principalmente às ONGs, que contariam com US$ 
30 milhões (25 para Amazônia e 5 para Mata Atlântica) para desenvolver seus 
projetos, dentro das diretrizes do Programa Piloto. Para acompanhar as negociações 
relativas à Amazônia, foi criado do Grupo de Trabalho Amazônico (GTA), composto 
por uma associação de várias ONGs, principalmente por aquelas situadas na 
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r: Amazônia. Na Mata Atlântica, as ONGs são representadas por entidades indicadas 
pela Rede de ONGs da Mata Atlântica. A outra categoria, Projetos Demonstrativos 
Categoria B, visava testar os vários subprojetos do Programa Piloto (estruturais e 
demonstrativos) em três áreas críticas da Amazônia45• 

r: 

O Subprograma Projetos Demonstrativos recebeu US$ 22 milhões (19 de doação e 3 
de contrapartida). Dos 517 propostas de subprojetos recebidas (373 da Amazônia e 
144 da Mata Atlântica), foram aprovados 79 projetos para a Amazônia e 18 para a 
Mata Atlântica, num total de US$ 83,03 milhões (MMA, 1998c). Ainda segundo o 
Primeiro Relatório Nacional para a Convenção sobre Diversidade Biológica, dos 
projetos em execução 35 estão a cargo das ONGs e 27 a cargo de associações de 
produtores. Os demais estão sendo executados por sindicatos, organizações 
indígenas e associações comunitárias. A maioria dos projetos estão relacionados com 
o beneficiamento, processamento e comercialização da produção agroflorestal (MMA, 
1998c). 

DESENVOLVIMENTO ,,--. 
Na ocasião de sua criação, o Programa Piloto sofreu uma série de críticas por parte de 
ambientalistas, que suspeitavam que o Programa envolvia a intemalização de planos 
de desenvolvimento da Amazônia, paralelamente à destruição das economias locais, 
como a extração da borracha e da pesca46. Com relação às exigências do Programa 
Piloto, os ambientalistas apresentaram uma série de restrições. Uma das exigências 
mais criticadas foi o fato de se criar uma coordenação tripartite. Para os ambientalistas 
a gestão do projeto deveria ser totalmente brasileira. 

r: Na sua fase de implementação, o Programa Piloto sofreu uma série de entraves 
burocráticos e institucionais. Quatro anos após a sua criação, o Programa ainda não 
apresentava nenhum resultado. Segundo o relato do Ministro Sérgio Amaral, Ministro 
Interino do Meio Ambiente, na abertura da "li Reunião do Grupo Assessor 
Internacional para o Programa Piloto", em fevereiro de 1994 (MMA, 1994a), a 
Comissão de Coordenação Brasileira reconhecia que os resultados deixavam a 
desejar e salientava os seguintes pontos: 

r: 
r: 

(' o o Programa Piloto foi desenhado para um período de 3 anos e até aquele 
momento, fevereiro de 1994, nenhum dos projetos selecionados tinha sido 
contratado ou iniciado sua execução; 

o o Programa Piloto previa um desembolso de US$ 250 milhões em 3 anos e US$ 
1,6 bilhão no final de 5 anos. Até aquela data, fevereiro de 1994, nenhum centavo 
tinha sido desembolsado para execução de projetos. O Governo Brasileiro tinha 
gasto, até aquele momento, cerca de US$ 1 milhão na preparação de projetos e 
recursos de contrapartida, que foram liberados antecipadamente; 

o o Programa Piloto gerou expectativas nas instituições brasileiras que trabalham 
com estudos em biodiversidade. Essas instituições esperavam receber recursos 
adicionais para apoiar suas pesquisas. Isso não ocorreu e, como um fator 
agravante, algumas instituições de pesquisa perderam a cooperação bilateral que 
já recebiam. Alguns de seus financiadores tradicionais passaram a direcionar os 
recursos para o Fundo Fiduciário do Programa Piloto, que acabou representando 
um prejuízo real para estas instiuições; 

o o Programa Piloto também gerou expectativa na população arnazoruca, 
principalmente a mais carente, de que parte dos recursos disponíveis seriam 
canalizados para projetos que objetivassem a melhoria da qualidade de vida, tais 
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r 

r: 
como projetos para as Reservas Extrativistas. A não realização destes projetos 
gerou frustação e descredibilidade no Programa Piloto e nas ONGs que se uniram 
através do Grupo de Trabalho da Amazônia (GTA). 

r: 

Avaliando o Programa Piloto e as origens do fracasso alcançado até aquele momento, 
a Comissão de Coordenação Brasileira considerava como uma das principais causas 
as deficiências dos órgãos de gestão ambiental brasileiros, que não estavam 
preparados para assumir um complexo ciclo de projetos do Banco Mundial. Segundo a 
Comissão de Coordenação Brasileira, nem o IBAMA, nem o Ministério da Meio 
Ambiente dispunham de equipes treinadas para a negociação de projetos de 
cooperação internacional. Por fim, ressaltava que houve uma grande instabilidade no 
setor ambiental brasileiro. O IBAMA foi criado em 1989 e teve 9 presidentes em 4 
anos, a Secretaria, que posteriormente transformou-se em Ministério do Meio 
Ambiente, 5 titulares de 1992 a 1994. Segundo a Comissão, essa instabilidade 
administrativa contribuiu, ainda mais, para o fraco desempenho do Programa Piloto. 

r 

Outro obstáculo ao sucesso do Programa, citado pela Comissão de Coordenação 
Brasileira, foram as transformações no Estado e na economia brasileira. As mudanças 
foram necessárias para sedimentar a democracia e estabilizar a economia, mas 
tomaram mais difícil a gestão dos projetos de cooperação internacional. A partir de 
1991, as dotações orçamentárias estiveram sujeitas ao contingenciamento, o que 
provocou atrasos na liberação de recursos e perda de seu valor real. 

r: 

Ainda segundo a Comissão de Coordenação Brasileira, os problemas não se limitaram 
ao lado brasileiro. Embora o BIRD tenha experiência na aprovação e 
acompanhamento de grandes projetos, revelou menos familiaridade na montagem de 
pequenos projetos com a participação da sociedade. O Projeto Demonstrativo A 
(PD/A), por exemplo, teve que ser refeito 9 vezes, atrasando a sua conclusão e 
elevando os custos de pré investimento para o lado brasileiro. O Subprograma de 
Ciência e Tecnologia, a cargo do Ministério de Cência e Tecnologia (MCT), por sua 
vez, sofreu 13 revisões, de 1991 até aquela data. 

r: Dessa maneira, segundo o Ministro Interino do Meio Ambiente, foram adotadas como 
medidas corretivas, pelo lado brasileiro, as seguintes iniciativas: 

o restruturação administrativa do Ministério do Meio Ambiente, adotando uma 
estrutura de cargos apropriada e de coordenações específicas para cada um dos 
programas de cooperação internacional na área ambiental; 

.,...., 
1 

o treinamento de técnicos, do IBAMA e dos órgãos estaduais de meio ambiente, na 
preparação e execução de projetos de cooperação internacional na área 
ambiental; ,. 

r: 
r 
r: 

o entendimentos interministeriais para a identificação de mecanismos adequados 
para a intemalização dos recursos externos. Até aquele momento, fevereiro de 
1994, a falta de tais mecanismos vinha retardando a liberação tanto de recursos do 
Programa Piloto, como do Global Environment Facility (GEF). Dessa maneira, foi 
aprovada a idéia de criação de um fundo especial para o ingresso dos recursos do 
GEF, sendo que os entendimentos para facilitar a liberação dos recursos relativos 
ao Programa Piloto se encontravam em fase adiantada; 

r: 
o compromisso da área econômica do governo com a liberação em tempo, e sem 

perda do seu valor real, dos recursos oriundos da cooperação internacional na 
área ambiental. 

r 
r: 
r 
r 
r 
r 
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r: Na ocasião, a Comissão de Coordenação Brasileira, sugeriu ao Banco Mundial uma 
série de medidas para facilitar os trâmites do Programa Piloto ou de outros projetos de 
cooperação internacional: 

r o maior clareza no enunciado dos objetivos e condicionantes, logo no início da 
discussão dos projetos, de modo a evitar um número excessivo de revisões; 

r: a menor interferência a cada passo da preparação do projeto. A burocratização dos 
procedimentos impedia o avanço rápido dos projetos. A centralização das 
decisões, por parte do BlRD era incompatível com a sua política de 
descentralização das ações na área ambiental; 

r· 

o maior flexibilidade no exame dos projetos, de modo a evitar que a dificuldade no 
tocante a uma das partes comprometa o avanço no seu conjunto . 

. r. 

r> 

Ao final de seu pronunciamento, o Ministro Interino do Meio Ambiente declarou que o 
Programa Piloto para Conservação das Florestas Tropicais Brasileiras parecia estar 
pronto para deslanchar e que a experiência adquirida nos últimos 2 anos, de 1992 a 
1994, forneceria os subsídios necessários para sanar dificuldades que porventura 
ainda existissem. Salientou que o Governo Brasileiro, para a preparação dos projetos, 
estava tendo custos mais altos do que esperava, inclusive para garantir a participação 
de ONGs e de governos estaduais na preparação de projetos. Assim, solicitou ao 
Banco Mundial um maior apoio do Fundo Fiduciário nos custos de pré investimento. 
Lembrou que o Governo Brasileiro estava consciente da responsabilidade assumida 
perante importantes parcelas da sociedade nos países do G7, que apoiaram a 
contribuição financeira para a proteção das florestas tropicais. O governo estava 
ciente, também, da obrigação de responder positivamente às expectativas das 
instituições de pesquisa e das comunidades amazônicas que contavam com aquele 
apoio da comunidade internacional. Finalizando, afirmou que o Governo Brasileiro 
estava comprometido a assumir suas responsabilidades e acreditava que era possível 
cumprir com os objetivos estabelecidos pelo Programa Piloto. 

r 

Cerca de um ano após o pronunciamento do Ministro Interino de Meio Ambiente, em 
1995, o Programa Piloto começou a ser efetivamente implementado e a gerar alguns 
resultados. Entretanto, em 1998, o Programa Piloto novamente começou a enfrentar 
problemas orçamentários decorrente da política econômica brasileira. Os cortes 
orçamentários decorrentes do ajuste fiscal e do acordo do Brasil com o Fundo 
monetário Internacional (FMI) afetaram o orçamento de vários componentes do PP 
G7, inclusive as relativas às doações internacionais (Santilli, 1999), numa 
demonstração clara de que a desarticulação entre os responsáveis pelos setores 
ambiental e de planejamento e orçamento, apontada pelo próprio Governo Federal em 
1994, continua a dominar o cenário das negociações do PP-G7. 

/' 

r 
r 

(" 

,· 

r· 

Segundo Santilli (1999) os debates públicos demonstraram que os baixos ruvers 
orçamentários já eram observados antes do corte decorrente do ajuste fiscal e 
estavam relacionados à queda nos níveis de execução orçamentária de vários 
componentes do PP-G7 no decorrer de 1998. Ainda segundo Santilli, dos 10,7 
milhões47 alocados no orçamento do MMA para o PP-G7 em 1998, apenas 59,6% 
foram executados. Dos recursos destinados aos componentes à cargo do IBAMA, 10,4 
milhões, menos de 9% foram executados. A justificativa do MMA para os baixos níveis 
de execução continua a mesma fornecida em fevereiro de 1994, ou seja, a 
complexidade burocrática dos projetos internacionais. 

r: 

r 
r: 

(' 

r: Recentemente, foi realizada uma avaliação dos arranjos e mecanismos institucionais 
do PP-G7 com o objetivo de tomá-lo mais eficiente e produtivo (Pilot Program to 

r 
r 
(' 
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r: 

r: 
Conserve the Brazilian Rain Forest, 1999). O relatório da avaliação chama a atenção 
para o fato de que as expectativas iniciais de que o Programa iria se desenvolver com 
uma certa velocidade não se concretizaram: dos doze projetos previstos para a essa 
primeira fase, apenas cinco tiveram início em 1995 e dois deverão se iniciar ao longo 
de 1999, sendo que os restantes só deverão ter início nos próximos dois anos. 

r 

A complexidade para a tramitação dos projetos, que tem causado grande parte dos 
atrasos, é definida como um reflexo da alta dependência de co-financiamentos 
bilaterais paralelos e pela decisão de se implementar cada projeto com a ajuda de 
fontes externas múltiplas. Segundo o relatório, esse fato exigiu múltiplas avaliações e 
negociações com condicionantes complexas e interrelacionadas. Vários projetos do 
PP-G7 têm arranjos tão complexos que chegam a ser submetidos a cinco contratos 
diferentes, sendo que os gerentes dos mesmos têm trabalhar com várias regras e 
procedimentos para liberar os recursos. 

r> 

Segundo o relatório de avaliação os atrasos na execução têm causado um grande 
desequilíbrio no Programa Piloto. No momento, está sendo negociada a continuidade 
de alguns projetos que já estão terminando e o início de projetos cuja execução estava 
prevista só para segunda fase, sem que projetos de importância estratégica para o 
PP-G7 tenham sido iniciados. Um exemplo dessa situação é o atraso na 
implementação do Projeto de Monitoramento e Avaliação" (AMA), o que significa que 
o Programa Piloto está sendo implementado de maneira descoordenada e sem 
conseguir monitorar os resultados alcançados. Na ausência de uma estratégia de 
avaliação e correção - que representaria um real processo de aprendizagem - o 
gerenciamento do PP-G7 fica sem as ferramentas para avaliar a intensidade dos 
desequilíbrios e entrar com as ações corretivas. O relatório chama a atenção sobre a 
urgência de se resolver essa situação, sob pena do PP-G7 transformar-se num 
conjunto de projetos isolados sem que se consiga construir um programa mais 
coerente, além de se descartar as possibilidades de aprendizagem, característica 
fundamental em qualquer ação piloto com caráter demonstrativo. 

r: 

Ainda em relação às questões gerenciais, o relatório indica a necessidade de se 
revisar as capacidades institucionais, programas e processos para disseminação, 
extensão e replicação dos conhecimentos gerados; estabelecer acordos formais entre 
projetos bilaterais e multilaterais; fortalecer os acordos com o setor privado e; melhorar 
o sistema de informações gerenciais como suporte ao programa de gerenciamento e 
coordenação. Para o desenho, implementação e avaliação dos projetos é ressaltada a 
necessidade de se dedicar maior atenção às questões de replicabilidade e 
sustentabilidade econômica e financeira. O relatório de avaliação ressalta, ainda, a 
necessidade de se dedicar uma maior atenção ao processo de construção de uma 
rede de trabalho envolvendo o Governo Federal, os Estados, o setor privado e a 
sociedade civil. 

r 
/"'"', 

r 
r 

Com relação aos projetos que obtiveram êxito na sua tramitação, o relatório chama a 
atenção para o Projetos Demonstrativos do Tipo A (PD/A), que demonstrou ser um 
instrumento leve e flexível; para o Projeto de Pesquisa Dirigida (PPD), que mobilizou a 
capacidade de pesquisa em assuntos relevantes para o desenvolvimento sustentável 
na Amazônia e; para o Subprograma Política de Recursos Naturais, que após grandes 
atrasos começou a apoiar o gerenciamento ambiental nos municípios e nos nove 
estados da Amazônia, demonstrando não só sua capacidade de manter uma 
integração com outras atividades do PP-G7, mas também seu potencial para 
direcionar outras intervenções nos "hot spots" da Amazônia. Os 24 subprojetos 
aprovados pelo PD/A para a Mata Atlântica são apresentados no Anexo 2. 

,-,, 
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r: 
Mais especificamente sobre as ações do PP-G7 na Mata Atlântica, o relatório informa 
que ainda não existe por parte dos representantes do governo brasileiro uma posição 
institucional explícita sobre a ampliação da atuação, ou não, do Programa Piloto nesse 
biorna. Essa constatação é realmente surpreendente, uma vez que existe um Plano de 
Ação sendo negociado para a Mata Atlântica, baseado na proposta para o 
Componente da Mata Atlântica para o PPG-7 (vide Tópico 4.1). 

r: 

r 

Tendo em vista que o governo brasileiro considera que os principais avanços 
alcançados na conservação da diversidade biológica brasileira foram frutos de 
parcerias internacionais, como as estabelecidas no PP-G7 (MMA, 1998c), os 
problemas oriundos dos arranjos institucionais estabelecidos necessitam ser sanados 
com urgência. Além disso, deverão ser analisadas as implicações de se trabalhar com 
a cooperação multilateral em detrimento da bilateral. A não incorporação das 
experiências adquiridas nos últimos anos pelos envolvidos no processo, sejam eles 
representantes do governo brasileiro ou das agências financiadoras, além de 
representar um descomprometimento com a questão ambiental, gera uma crise de 
credibilidade das instítuições e organismos envolvidos. 

r: 

r-. 
5.5 PROGRAMA NACIONAL DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA (PRONABIO) 

ANTECEDENTES 

r- 

Em junho de 1994, o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal apresentou a 
proposta para desenvolver o Programa Nacional da Diversidade Biológica 
(PRONABI0)49. Este é o primeiro programa do Governo Brasileiro, cujos objetivos 
estão mais diretamente relacionados com os preceitos da Convenção sobre 
Diversidade Biológica e da Agenda 21. 

r 

(' 

r 
O PRONABIO é um programa de financiamento para projetos de conservação e 
utilização sustentável da diversidade biológica da ordem de US$ 48 milhões, dos quais 
30 milhões são oriundos do GEF e o restante de contrapartida do Governo Brasileiro. 
Ao contrário de outros financiamentos internacionais para o meio ambiente, tais como 
o PNMA e o Programa Piloto, o recurso do GEF vem a fundo perdido e não como 
empréstimo (MMA, 1994b). 

r 

r 

r 
(' 

Segundo a proposta apresentada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA,1994b), o 
PRONABIO baseia-se na premissa de que a efetiva proteção, recuperação e utilização 
sustentável da diversidade biológica brasileira dependerá de ações conservacionistas 
efetivas, tanto nas unidades públicas de conservação in situ e instituições ex situ, 
quanto nas propriedades privadas. O PRONABIO deveria ser implantado em várias 
etapas pelo Ministério do Meio Ambiente. A primeira etapa será financiada com 
recursos do Tesouro Nacional e aporte de recursos do GEF, e de outras fontes 
nacionais e internacionais de cooperação bilateral e multilateral. 

r 
r 
,.-.. 
r: 
r· 

A proposta apresentada para o PRONAB1050 apresenta os seguintes objetivos: 1) 
levantamento, sistematização e disseminação das informações sobre a diversidade 
biológica: 2) definição e aplicação de instrumentos para a valorização econômica da 
diversidade biológica: 3) realização da conservação in situe ex situ; e 4) promoção da 
utilização sustentável dos recursos biológicos. Os resultados esperados são: 1) 
promover a parceria entre o governo e a sociedade nacional; 2) valorar a proteção à 
diversidade biológica pelas comunidades rurais; 3) difundir a legislação e tecnologias 
apropriadas; 4) fornecer informações adequadas e atualizadas para a tomada de 
decisão; e 5) testar modelos integrados de conservação em áreas públicas e privadas. 

,.-., 
r 

r: 
r 
r: 
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O PRONABIO é coordenado por uma estrutura criada pelo Ministério do Meio 
Ambiente, a Comissão Coordenadora do PRONABIO, que tem como finalidade 
coordenar, acompanhar, avaliar e assegurar o desenvolvimento das atividades do 
PRONABIO. Essa Comissão Coordenadora é presidida pelo Ministério do Meio 
Ambiente e tem como membros representantes de organizações governamentais das 
áreas de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Saúde, Planejamento e 
Relações Exteriores; da comunidade acadêmica; de ONGs ambientalistas e do setor 
empresarial. 

r 

r 

r 

O sistema de gerenciamento do PRONABIO conta, ainda, com uma Secretaria 
Técnica, exercida pelo MMA, que tem a função de secretariar a Comissão 
Coordenadora e os Comitês Assessores, e prestar todo apoio operacional necessário 
ao bom andamento das atividades programadas. Seus custos operacionais são 
debitados do PRONABIO. 

r 
r: Cada edital do PRONABIO tem um Comitê Assessor, convidado pela Secretaria 

Técnica. Uma Auditoria Científica Independente, contratada pela Secretaria Técnica, 
avaliará a condução científica, opinará sobre a eficácia do PRONABIO e elaborará 
relatórios a serem apresentados à Comissão Coordenadora (MMA, 1994b). 

r: 

O PRONABIO possui dois mecanismos financeiros, um no nível governamental - o 
Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira 
(PROBIO) e outro vinculado à iniciativa privada, guardados os princípios do 
desenvolvimento sustentável - o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) 
(MMA, 1998c). 

A) PROBIO 

r· 

r: 

r> O PROBIO é o resultado de um acordo de doação firmado em junho de 1996 entre o 
governo brasileiro, o Fundo Ambiental Global e o Banco Mundial (GEF/BIRD), com 
aporte financeiro de US$ 10 milhões oriundos do Tesouro Nacional e US$ 1 O milhões 
oriundos do GEF. O PROBIO é administrado pelo Ministério do Meio Ambiente, 
através de sua Secretaria Técnica - a Coordenação Geral da Diversidade Biológica 
(COBIO), tendo como gestor administrativo o CNPq (MMA, 1998c). 

r 
r> 

r 

r Segundo a sua proposta de criação (MMA, 1994b) o PROBIO tem como objetivos: 

r, 

CJ provimento de informações adequadas e atualizadas como instrumento para a 
tomada de decisão pelo governo e a sociedade sobre prioridades na conservação 
e utilização sustentável da diversidade biológica, por intermédio da: i) realização de 
workshops sobre biodiversidade, status de conservação, alternativas de utilização 
sustentável e identificação de prioridades de ação em cada biorna brasileiro; e ii) 
implantação de rede eletrônica nacional de informação sobre diversidade biológica, 
para estimular a formação e o acesso aos bancos de dados e aos serviços de 
informação. 

r: 
r: 

r: 
,. 

r: 
(' 

(' 

r 
r: 

a desenvolvimento de subprojetos demonstrativos inovadores, junto às comunidades 
rurais e conservacionistas, para implementar técnicas apropriadas de manejo, 
conservação, recuperação e uso sustentável da diversidade biológica, que tenham 
efeito multiplicador para das demais áreas do país, por meio de: i) teste e estímulo 
de modelos integrados de conservação, que conjuguem esforços de conservação 
ln situe ex situ; e ii) desenvolvimento de técnicas e de sub-projetos demonstrativos 
para o manejo da biodiversidade em áreas contíguas, visando a conservação, 
recuperação e uso sustentável da diversidade biológica. 
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As prioridades identificadas pelos workshops por biorna, irão subsidiar a tomada de 
decisão sobre o desenvolvimento de subprojetos demonstrativos do PROBIO e sobre 
as atividades a serem implementadas pelo PRONABIO. 

De acordo com entendimentos entre o Governo Brasileiro e o Banco Mundial, o 
PROBIO será implantado em duas fases. A primeira previa a utilização de US$ 12 
milhões dos recursos do GEF para o financiamento de alguns subprojetos previamente 
selecionados. A segunda fase prevê o repasse dos US$ 18 milhões restantes do GEF, 
mais os US$ 18 milhões da contrapartida brasileira, para um Fundo Fiduciário a ser 
criado. Os rendimentos deste fundo especial serão utilizados para o financiamento de 
outros subprojetos a serem selecionados (MMA, 1994b). 

Para cumprir os objetivos da primeira fase, no início das negociações do PROBIO 
foram selecionados sete subprojetos pelo Governo Brasileiro: 

1. Workshop sobre Ações Prioritárias para a Conservação do Pantanal e do Cerrado, 
sob a coordenação da Fundação Pró-Natureza (Funatura), em associação com a 
Conservation lnternational, a Fundação Biodiversitas e a Universidade de Brasília. 

2. Rede Brasileira de Informação sobre Biodiversidade, sob a coordenação da 
Fundação André Tosello. 

3. Conservação de Recursos Genéticos in situ e ex situ, sob a coordenação do 
Centro Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecnologia 
(CENARGEN)/Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuárias (EMBRAPA). 

4. Recuperação e Manejo dos Ecossistemas Naturais de Brejos de Altitude, a cargo 
da Sociedade Nordestina de Ecologia (SNE) em colaboração com as 
Universidades Federais de Pernambuco e da Paraíba. 

5. Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de Tabulheiros em Unhares (ES), a 
cargo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da EMBRAPA e da Companhia 
Vale do Rio Doce. 

6. Gerenciamento da Área Especial para Região de Guaraqueçaba (PR), a cargo da 
Sociedade de Pesquisa em Vida Silvestre (SPVS}, da Universidade Federal do 
Paraná e do IBAMA. 

7. Conservação e Recuperação da Biodiversidade em Matas de Galeria do Biorna 
Cerrado, a cargo do Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados/EMBRAPA, 
da Universidade de Brasília e da CAMPO Projetos Agrícolas. 

Segundo o Primeiro Relatório Nacional para a Convenção sobre Diversidade Biológica 
(MMA, 1998c), estes sete primeiros subprojetos do PROBIO já estão sendo 
implementados, dentro de um conjunto de 11 subprojetos selecionados durante a fase 
de negociação do acordo de doação. Todos os subprojetos financiados pelo PROBIO 
deverão estar encerrados até dezembro de 2.001, quando termina o PROBIO. 

B) FUNBIO 

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade é um mecanismo financeiro que visa 
assegurar recursos para projetos prioritários de conservação e de uso sustentável da 
biodiversidade, através de um fundo que atue fora do âmbito governamental, capaz de 
atrair o setor privado. Para cumprir com os objetivos do FUNBIO, o governo brasileiro 
obteve US$ 20 milhões junto ao GEF (FUNBIO, 1998). 
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r: Segundo o Primeiro Relatório Nacional para a Convenção sobre Diversidade Biológica 
(MMA, 1998c) a formação do FUNBIO teve como base os US$ 10 milhões doados 
pelo GEF, existindo o compromisso FUNBIO captar recursos adicionais junto ao setor 
privado e outras fontes. Para cada parcela de US$ 250 mil captados pelo FUNBIO, o 
GEF se comprometeu a desembolsar US$ 500 mil até atingir o aporte adicional no 
valor dos outros US$ 10 milhões. Esses recursos, que totalizam US$ 25 milhões, são 
depositados num fundo de amortização projetado para um horizonte de 15 anos. Os 
recursos já liberados pelo GEF estão sendo investidos no mercado financeiro por um 
gestor financeiro internacional, o Rothschild Asset Management Límíted. 

r 

r 
r 

r: 

As condições para o repasse dos recursos do GEF ao FUNBIO determinavam a 
definição de um arranjo institucional que favorecesse o melhor aproveitamento dos 
recursos e a agilidade no desembolso dos projetos. Após a análise de algumas 
opções, o Ministério do Meio Ambiente decidiu pelo repasse dos recursos para uma 
instituição já existente, a Fundação Getúlio Vargas. O FUNBIO possui um Conselho 
Deliberativo, formado por membros do setor acadêmico, ambientalista, empresarial e 
por representantes do Ministério do Meio Ambiente e da Fundação Getúlio Vargas. As 
atividades operacionais e logísticas do FUNBIO são exercidas por sua Secretaria 
Executiva. r: 

r: DESENVOLVIMENTO 

r: 

A seleção pelo governo dos sete projetos a serem contemplados pelo PROBIO, 
principalmente daqueles cuja execução estava a cargo de ONGs, gerou grande 
insatisfação por parte de um segmento das ONGs ambientalistas. A falta de 
transparência nas negociações do PROBIO e nos critérios de seleção dos projetos foi 
fortemente criticada. Essas ONGs, apesar de não discutirem o mérito dos projetos 
selecionados, não aceitavam a maneira pela qual o processo estava sendo conduzido 
pelo Governo. Assim, durante a "Segunda Reunião Nacional da Rede de ONGs da 
Mata Atlântica", em junho de 1994, a plenária decidiu enviar às cinco ONGs 
ambientalistas que tinham projetos junto ao PROBIO uma carta solicitando que 
retirassem seus projetos do PROBIO. 

r: 
r: 

r: 

r· 

r: 

r: 
As ONGs com projetos junto ao PROBIO responderam que concordavam que deveria 
haver uma maior transparência nas negociações. Entretanto, por considerarem que o 
PROBIO fazia parte de um processo efetivo de intemalização dos recursos do GEF, 
aprovados naquela época a mais de três anos, que encontravam-se sob a ameaça de 
serem redirecionados para outros países, inclusive para temas não relacionados com 
a biodiversidade, não iriam atender à solicitação da Rede de ONGs da Mata Atlântica. 

r 
r 
r- 

r: 

Diante da insatisfação das ONGs, o governo assumiu o compromisso de criar uma 
comissão tripartite (governo, setor empresarial e ONGs) para democratizar o 
PRONABIO, dando continuidade ao processo. O acordo de doação prevê que os 
novos subprojetos sejam selecionados com base em editais públicos. O primeiro 
deles, lançado no final de 1997, possui como único tema a fragmentação de 
ecossistemas naturais que ameaça a conservação e impõe obstáculos à utilização 
sustentável da diversidade biológica (MMA, 1998c). 

r- 
O primeiro edital do PROBIO deverá contar com recursos financeiros no valor de 
aproximadamente US$ 4 milhões - metade proveniente do GEF e a outra metade do 
Governo Brasileiro, já aprovados pela Comissão Coordenadora do PRONABIO. Além 
da contrapartida, o CNPq adicionou mais R$ 2 milhões (MMA. 1998c). 
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O primeiro edital para convocação de projetos para o FUNBIO foi lançado em janeiro 
de 1997 e abordou as seguintes áreas: i) Manejo Sustentável de Florestas Naturais; 
ii)Conservação de Ecossistemas Naturais em Propriedades Privadas; iii) Manejo 
Sustentável de Recursos Pesqueiros; iv) Agricultura e Biodiversidade; v) Gestão de 
Unidades de Conservação. O número de cartas consultas enviadas, 1.083, superou as 
expectativas e demonstrou mais uma vez a grande demanda por recursos para 
projetos de conservação da biodiversidade. Após o processo de seleção, 29 propostas 
foram aprovadas, sendo que apenas os 1 O primeiros colocados puderam ser apoiados 
em virtude do montante de recursos disponíveis51 (MMA, 1998c). 

r 
r: 
r 

Durante 1998, o FUNBIO estabeleceu dois novos mecanismos de fomento: os Fundos 
de Parceria e a Linha de Apoio ao Desenvolvimento de Planos de Negócios. Com o 
primeiro deles, o FUNBIO espera estimular a sinergia entre o Fundo e outras 
instituições que desenvolvem projetos de conservação de biodiversidade e estímulo ao 
desenvolvimento sustentável. Nos Fundos de Parceria, instituições do setor público ou 
privado aportam recursos financeiros ao FUNBIO, que por sua vez também aporta 
recursos próprios. Com essa estratégia o FUNBIO pode captar os recursos disponíveis 
no GEF e a instituição parceira elevar o valor disponível para o projeto por ela 
proposto (FUNBIO, 1998). 

r 

A partir da análise de oportunidades de atuação capazes de gerar impacto diferencial 
e positivo na conservação da biodiversidade, o FUNBIO criou a Linha de Apoio ao 
Desenvolvimento de Planos de Negócios. O objetivo é possibilitar a realização de uma 
análise detalhada dos estrangulamentos existentes em empreendimentos de uso 
sustentável da biodiversidade já em curso, como também o desenvolvimento de uma 
estratégia de negócios para os mesmos. Espera-se que esse trabalho irá evitar 
problemas freqüentemente verificados nos projetos de apoio ao uso sustentável, 
decorrentes de sua formulação incompleta ou inadequada. Poderá possibilitar, ainda, 
a elaboração de uma proposta de financiamento pautada em uma análise de 
necessidades e oportunidades, ampliando as possibilidades desse empreendimentos 
obterem apoio financeiro junto a fontes de crédito de difícil acesso. (FUNBIO, 1998). 

Ainda segundo o Relatório Anual do FUNBIO (FUNBIO, 1998) o alvo da Linha de 
Apoio ao Desenvolvimento de Planos de Negócios é formado pelas cooperativas de 
produção, micro, pequenas e médio empresas, organizações familiares ou 
comunitárias, bem como outras instituições voltadas para o uso sustentável da 
diversidade biológica. Essa modalidade de fomento prevê o ressarcimento ao FUNBIO 
dos recursos despendidos, como forma de manter o capital do Fundo e estender o 
benefício a um número maior de usuários. 

r> 

r, 
r 

Em outubro de 1998 foram disponibilizados US$ 250 mil para a implementação da 
fase inicial desse mecanismo de fomento. Tendo em vista que os valores disponíveis 
no FUNBIO são provavelmente muito aquém da demanda, sugere-se uma articulação 
com os demais programas de apoio a projetos para evitar sobreposições e aumentar a 
sinergia entre os mesmos. Além disso, a "Linha de Apoio ao Desenvolvimento de 
Negócios"do FUBIO poderá ser articulada com os demais programas, como por 
exemplo, com os subprojetos do PD/A que têm entre os seus objetivos o uso 
sustentável da biodiversidade. r: 

r: 
r: 
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Anexo 1 - Componentes do Projeto Corredores Ecológicos 

r: O componente 1 - Coordenação Estratégia - refere-se à coordenação geral e tem o 
foco nas ações estratégicas que abrangem todo o Projeto. Nesse componente serão 
desenvolvidas ações direcionadas para a implantação dos Sistema de Gestão 
anteriormente descrito. Com esse sistema, o Projeto pretende estabelecer um modelo 
descentralízado de gestão ambiental. A estratégia adotada será a articulação com os 
atores relevantes, tanto governamentais como não governamentais, para que os 
mesmos possam assumir ativamente novas formas de atuação com respeito à 
conservação da diversidade biológica. As principais linhas de ação do componente 1 
estruturam-se em cinco subcomponentes. No quadro a seguir, são apresentados os 
subcomponentes e os recursos financeiros a eles destinados por fase: 

r: 

r: 

r: 
r: 

r: 

r: 

SUBCOMPONETE FASE 1 (US$) FASE 2 (US$) 
1. Administração do Projeto 258.000,00 893.900,00 
2. Marketinq dos Corredores Ecolónicos 30.000,00 1.100.000,00 
3. Sistema de Informação 85.000,00 677.000,00 
4. Estratégias nos outros Corredores 0,00 1.939.000,00 
5. Estudos Avançados 81.800,00 958.200,00 
Total por Fase 454.800,00 5.568.100,00 
Total do componente 1 (Fase 1 + Fase 2) 6.022.900,00 
Obs: Não foram considerados custos com taxa administrativa e contingências. 
Extraído do "Projeto Corredores Ecológicos". MMA / SCA / IBAMA / PP-G7. 
1998.Brasília, DF. r: 

r: 

r'· 

r· 

Segundo o Projeto, a estratégia adotada no componente 1 visa fortalecer as 
instituições envolvidas e aumentar o grau de consciência sobre a conservação e 
estabelecer parcerias entre os setores público, privado e a sociedade civil. 

Para engajar a sociedade como parceira na implementação dos dois Corredores e na 
conservação da diversidade biológica, na fase 1 será formulada uma estratégia de 
markting e divulgação, posteriormente executada na fase 2. 

r 
O sistema de informação do projeto terá informações georeferenciadas, tabulares e 
imagens. Servirá para tomada de decisões gerenciais e para o monitoramento dos 
Corredores, atendendo ao público interno e externo ao Projeto. Deverá ser integrado a 
outros projetos e sistemas de organizações privadas ou públicas. Na fase 1, será 
definida a política de informação do Projeto por uma consultoria a ser contratada. 
Segundo o Projeto, essa contratação deverá ser aprovada por uma Comissão do PP 
G7 e pela Coordenação do Corredor. 

r: 
r 
r> 
r: 

Além de apoiar a implantação dos dois Corredores selecionados, no componente 1 
serão desenvolvidas ações preparatórías para implantação dos outros Corredores 
identificados. Para isso, na fase 2 serão realizados estudos para redefinir os locais e 
limites desses corredores e para fornecer um diagnóstico de seus aspectos biológicos, 
sociais, econômicos e institucionais. Esses estudos serão baseados nos workshops 
regionais para indicação de prioridades para conservação da diversidade biológica, 
realizados no âmbito do Programa Nacional da Diversidade Biológica (PRONABIO). 

r- Considerando que no Brasil existem poucos incentivos econômicos para a 
conservação da diversidade biológica e que por outro lado a degradação é estimulada 
por várias políticas públicas, no componente 1 serão analisados os incentivos e 
desincentives econômicos para a conservação e propostos novos incentivos fiscais e 

r 
r 
r 

51 



r 

r> 

r 
r: 

r 
r: 
r 
r> 

r: 

sconõrrucos para a conservação. Além disso, serão desenvolvidos estudos do 
conceito de "corredores ecológicos" como política de conservação. 

O componente 3 - Corredor Central da Mata Atlântica - trata da implantação e 
manejo de Unidades de Conservação públicas; do fortalecimento de reservas 
privadas; do estímulo à conservação da diversidade biológica em Terras Indígenas; do 
incentivo ao manejo sustentado de recursos naturais e; da fiscalização e vigilância no 
Corredor selecionado para a Mata Atlântica. 

As características sociais e econômicas, bem como o alto grau de fragmentação da 
floresta no Corredor Central da Mata Atlântica, conduziram à uma estratégia de ação 
que prioriza a atuação nas áreas de interstícios com a participação direta dos diversos 
atores presentes no Corredor. As principais linhas de ação desse componente estão 
estruturadas em quatro subcomponentes apresentados, com os recursos financeiros a 
eles destinados por fase, no quadro a seguir: 

SUBCOMPONETE FASE 1 (US$) FASE 2 (US$) 
1. Coordenacão, Planeiamento e Monitoramento do Corredor 496.050,00 1.976.200,00 
2. Criacão, Planejamento e Maneio de Unidade de Conservacão 405.000,00 2.491.000,00 
3. Areas de Interstício 226.500,00 4.596.000,00 
4. Proteção da Diversidade Biolóaica em Terras lndlqenas 123.820,00 1.494.580,00 
Total por Fase 1.251.370.00 10.557.780,00 
Total do componente 1 (Fase 1 + Fase 2) 11.797.150,00 

,,-. 

r; 

r: 

,,...... 

r: 

r: 
r 
r 
r 
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Obs: Não foram considerados custos com taxa administrativa e contingências. 
Extraído do "Projeto Corredores Ecológicos". MMA/ SCA/ IBAMA/ PP-G7. 1998.Brasília, DF. 

Os subcomponentes "Áreas de Interstício" e "Proteção da Diversidade Biológica em 
Terras Indígenas" serão executados principalmente mediante apresentação de 
subprojetos elaborados pelos atores locais. O subcomponente "Criação, Planejamento 
e Manejo de Unidade de Conservação" também poderá ser executado por atores 
locais, desde que inseridos no planejamento das instituições responsáveis pelas UCs, 
mas não terão caráter de subprojeto. Os subprojetos apresentados serão 
acompanhados e monitorados pela Secretaria Executiva do Comitê de Gestão do 
Corredor da Mata Atlântica. 

O gerenciamento do Projeto no Corredor é tratado no subcomponente ''Coordenação, 
Planejamento e Monitoramento do Corredor'', que entre outros aborda a 
capacitação dos atores locais para a gestão participativa e o planejamento estratégico, 
que irá compor o Plano de Gestão do Corredor. Nesse Plano deverão constar as 
estratégias para: i) monitoramento ambiental; ii) divulgação e; iii) vigilância e 
fiscalização. O Plano de Gestão do Corredor será iniciado na fase 1 e consolidado 
durante a fase 2. Esse Plano deverá ser apoiado por uma base cartográfica 
consistente, pela análise dos atores locais e por outros estudos que se fizerem 
necessários. 

No Plano de Gestão do Corredor será dado ênfase à identificação de ações voltadas à 
ampliação das áreas florestais a partir das unidades de conservação, estabelecendo 
de forma concêntrica e progressiva a conectividade entre os remanescentes florestais. 
Para isso, o Projeto prevê a utilização dos estudos realizados para o zoneamento da 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. O Plano de Gestão do Corredor, deverá 
apresentar, ainda, diretrizes ou delineamentos em relação: a) limites do Corredor; b) 
estabelecimento e manejo de Unidades de Conservação; e) estabelecimento e manejo 
de reservas particulares; d) proteção de diversidade biológica em Terras Indígenas; e) 
incentivos para conservação e manejo de recursos naturais; f) estratégias para 
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influenciar as políticas e programas de desenvolvimento em andamento, visando 
incorporar nestes a variável ambiental. 

Para apoiar as ações de planejamento do Corredor deverão ser integrados dados 
regionais ao Sistema de Informação do Projeto. Para isso, serão utilizadas as bases 
de dados existentes nas organizações governamentais da Bahia, Espírito Santo e 
Minas Gerais. 

r- 

r 

O monitoramento ambiental do Corredor será baseado num modelo de estado 
pressão-resposta. Sendo que estado representa os elementos biofísicos, a pressão é 
exercida por fatores sociais e econômicos e a resposta é determinada pela eficiência 
institucional52. 

r: 
O Projeto prevê a identificação de um conjunto de indicadores ricos em informação 
que serão considerados pelo modelo de gestão ambiental proposto, apesar de alertar 
para a dificuldade de se obter indicadores de estado, tais como diversidade biológica - 
numa escala compatível para o manejo do Corredor. Para substituir a ausência de 
dados adequados sobre diversidade biológica sugere a adoção de outros indicadores, 
tal como cobertura florestal, para serem monitorados em conjunto com informações 
obtidas em amostragens específicas. 

r: 
r: 

r: As Unidades de Conservação são consideradas pelo Projeto Corredores Ecológicos 
como chave para a restauração de áreas degradadas, uma vez que elas funcionam 
como estoque de diversidade biológica regional. Além disso, o Projeto têm nas UCs os 
núcleos irradiadores de conceitos de conservação voltados para ampliar a 
conectividade entre os remanescentes. Dessa maneira, no subcomponente "Criação, 
Planejamento e Manejo de Unidade de Conservação" serão centrados os esforços 
para o manejo e proteção de Unidades de Conservação consideradas prioritárias. 

r 

r: 

r 
A partir dos resultados do workshop "Avaliação e Ações Prioritárias para a 
Conservação do Biorna Floresta Atlântica e Campos Sulinos" e das oficinas previstas 
para a fase 1 do Projeto, serão selecionadas as UCs a serem apoiadas. No processo 
de seleção das UCs será levado em conta o grau de vulnerabilidade, o tamanho, bem 
como o seu potencial para transformar-se em pólos irradiadores de conceitos e 
tecnologias. 

r- As UCs selecionadas que não possuírem Plano de Manejo terão os mesmos 
realizados por consultorias especializadas. O processo de elaboração do plano deverá 
ser dinâmico e participativo seguindo as orientações do "Roteiro Metodológico para o 
Planejamento de Unidades de Conservação de Uso Indireto" (IBAMA, 1996), iniciando 
se na fase 1 do Projeto e estendendo-se até a fase 2. 

r: 

(' 

Os resultados do workshop citado acima deverão indicar, ainda, áreas para criação de 
novas UCs ou para ampliação daquelas já existentes. Durante a implementação do 
Projeto, a seleção final dessas áreas deverá ser baseada na: i) importância biológica; 
ii) estado de conservação; iii) necessidade de proteção; iv) contribuição à 
conectividade do Corredor; v) comprometimento e capacidade institucional para a 
regularização fundiária e gestão da nova Unidade de Conservação. Na fase 2 estão 
previstos estudos mais detalhados e consultas à população sobre a criação de 
Unidade de Conservação nas áreas selecionadas. 

(' 

(' Com o objetivo de multiplicar as experiências, serão selecionadas Unidades de 
Conservação para atuarem como núcleos de referência para os temas: educação 
ambiental; vigilância; e monitoramento ambiental. Serão selecionadas, ainda, aquelas 
para funcionarem como núcleos operacionais para auxiliarem as demais UCs no 

r- 
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combate de incêndios florestais. Esses núcleos, que serão devidamente 
instrumentalizados e capacitados, deverão estar situados estrategicamente ao longo 
de todo o Corredor Central da Mata Atlântica. 

O subcomponente "Áreas de Interstício" trata da conservação, ampliação e 
restauração dos remanescentes de Mata Atlântica ainda presentes entre as Unidades 
de Conservação. Dentre as ações propostas pelo Projeto encontram-se: 

r 
r: 

a promoção de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), através da 
elaboração de estudos para identificar novos incentivos para criação de RPPNs e 
apoio à implantação desses incentivos; 

a incentivo à criação de RPPNs em áreas prioritárias através da identificação de 
proprietários, apoio técnico e burocrático no processo de criação e, promoção de 
encontros entre proprietários; 

a identificação, cadastramento e divulgação das Reservas Legais e das Áreas de 
Preservação Permanente; 

a manutenção, restauração e fiscalização das Reservas Legais e das Áreas de 
Preservação Permanente; 

a fortalecimento da atuação local de organizações da sociedade civil, através da 
formação de Núcleos Executores, especificamente para execução de subprojetos: 

a apoio à implementação e revisão dos Planos Diretores dos municípios 
considerados estratégicos à implementação do Corredor; 

a realização de estudos que objetivarão expor a situação atual do setor produtivo 
privado e propor medidas para melhor estruturá-lo, capacitá-lo e tecnificá-lo, por 
meio da identificação de incentivos para mudança de práticas de uso não 
sustentáveís": 

o articulação, pelas Unidades de Coordenação do Corredor, para viabilizar os 
incentivos detectados pelos estudos; 

a incentivo e apoio técnico, através das unidades executivas, para implementação 
das medidas identificadas e viabilizadas. 

r> 

r> 

r> 

r 

r 
r 
r: 
r: 

No Corredor Central da Mata Atlântica, as treze Terras lndígenas54 existentes ocupam 
50.000 ha, representado menos que 1% da área total do corredor. A redução das 
terras indígenas teve como uma das conseqüências o aumento da pressão sobre os 
recursos naturais, principalmente extração de madeira para artesanato e caça. O 
Projeto alerta que essa pressão reflete a necessidade de sobrevivência étnica desses 
povos. Dessa forma, a recuperação ambiental e a busca de novas alternativas de 
produção sustentável serão tratados pelo subcomponente "Proteção da Diversidade 
Biológica em Terras Indígenas". 

r 

r 
(' 

Em primeiro lugar, serão realizadas consultas às organizações e lideranças indígenas 
e sistematização dos dados já existentes, visando identificar as atividades a serem 
apoiadas. Até o final da fase 1. serão elaborados subprojetos a serem geridos 
preferencialmente pelas organizações indígenas ou por organizações de apoio aos 
índios, com a concordância das comunidades e da FUNAI. Esses subprojetos serão 
executados na fase 2, com exceção do subprojeto emergencial para mitigar os 
conflitos gerados pela superposição entre a Terra Indígena Barra Velha e o Parque 
Nacional Monte Pascoal. 

r-. 

r: 

(' 

r: 

r: 
r: 
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Anexo 2 - Subprojetos Aprovados pelo PD/A para a Mata Atlântica 
r 
r 
r: 

(' 

Estado Titulo Proponente Area Areas Valor PD/A 
Prioritária Secundãrlas (US$) 
de de Atuação 
Atuação 

BA Recomposição Florestal em Areas Grupo Ambientalista 1 5, 7,8 210.000,00 
Rurais - REFLORAR da Bahia (GAMBÁ) 

BA Sistema Sustentáveis de Produção Centro de . . 157.643,73 
Agrícola e Preservação Ambiental em Desenvolvimento 
Áreas de Reforma Agrária Agroecológico do 

Extremo Sul da 
Bahia 

BA Manejo Sustentável de Sistema Serviço de 7 3 204.422,09 
Agroflorestais Biodiversificados no Assessoria a 
Ecossistema da Mata Atlênlica, Organizações 
Alternativa para Agricultura Familiar Populares Rurais 
na Reaião do Baixo Sul da Bahia (SASOP) 

ES Conservação e Recuperação de Associação Vila- 1 7,8 209.131,71 
Ecossistemas Costetros Velhensede 

Proteção Ambiental 
íAVIDEPA) 

ES Promoção de Sistemas Agroflorestais Associação de 2 4,6, 7 181,801,38 
junto à Associações de Pequenos Programas em 
Produtores no ES Tecnologias 

Alternativas 
(APTA) 

MG Agricultura Sustentável e Centro de 2 1, 3, 7 171.553,00 
Conservação da Mata Atlântica na Tecnologias 
Serra do Brigadeiro Alternativas da Zona 

da Mata 
(CTA-ZM) 

MG Recuperação e Conservação de Centro de 8 3,5, 7 148.560,12 
Recursos Naturais Através de Assistência Técnica 
Sistemas Asuoflorestais (CAT) 

PE Vivendo a Mata Atlãntica Sociedade 8 7 161.930,28 
Nordestina de 
Ecoloaia íSNEl 

PE Difusão de Sistemas Agroflorestais Centro de 7 1, 2,4, 6 94.161,53 
DesenvoMmento 
Aqroecoíocíco Sabiá 

PE Reflorestameto para Fins Diversos Associação 2 1, 5, 6 106.466,00 
Comunitária lndigena 
Fowa Pvonv-So 

PR Manejo Regenerativo de Ecossistema Assessoria e 4 3,6, 7 209,943,25 
Associado à Mata Atlântica Serviços a Projetos 

em Agricultura 
Alternativa (ASPTA) 

PR Participação Comunitária na Sociedade de 5 1, 7, 8 209.809,84 
Recuperação de Áreas Degradadas Pesquisa em Vida 
na Floresta Atlântica do Estado do Selvagem e 
Paraná Educação Ambiental 

(SPVS) 
PR Projeto Piloto Area Modelo Ocoí - do Instituto lndigenista e 1 5,8 146.989,00 

Miserável de Estudos Sócio 
Ambientais - Terra 
Mater 
(TERRA MATERl 

RJ Recuperação de Ecossistema Instituto Rede 1 3,4,5 142.314,00 
Associado a Mata Atlântica, Agro florestal 
Introdução de Cultura Permanente e Brasileira 
Desenvolvimento Sustentável (REBRAF) 

RJ Desenvolvimento Agroflorestal Piloto Associação Mico- 8 1, 2, 7 209.993,56 
na Região de Ocorrência do Mico- Leão-Dourado 
Leão-Dourado 

RS Projeto Papa-Mel: Recuperação da Prefeitura Municipal . . 198.893,00 
Mata Atlântica e Processos de Rolante 
lnt1><1rados 

se Manejo de Enriquecimento de Associação de 8 4, 5, 7 209.754,30 
Florestas Secundárias Preservação do Meio 

Ambiente do Atto do 
Vale do ltajai 
(APREMAVI) 

r: 
r= 
r: 
r· 
r> 

r 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 

r 

r: 
r: 
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r: 
r: 
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r 
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r: 
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r: 
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se Práticas de Desenvolvimento Associação de . . 208.287,00 
Sustentável em Pequenas Colonos Ecologistas 
Propriedades Rurais no Município de do Vale do 
Praia Grande Mamptuba 

(ACEVAM) 
SP Flora Tietê - Reposição da Cobertura Associação de 5 1, 7, 8 205.352,00 

Florestal do Baixo Tietê Recuperação 
Florestal do Médio 
Tietê - Flora Tietê 

SP Programa de Recuperação Ambiental Instituto de 8 1, 2 209.988,00 
do Pontão do Guaecá Pesquisas 

Ambientais 
(IPA) 

SP Viabilização e Sistemâtica de Federação das * * 208.500,00 
Repovoamento Florestal com Associações de 
Espécies Nativas em Areas Críticas Recuperação 
do Estado de São Paulo Florestal do Estado 

de São Paulo 
SP Implantar Viabilizar a ReseNa Associação Reserva 7 8 183.822,00 

Extrativista do Bairro Mandira Extrativista dos 
Moradores do Bairro 
Mandira 
(REMA) 

SP Projeto Abraço Verde: Módulos Instituto de . * 209.846,00 
Agroflorestais no Manejo e Pesquisas 
Conservação de Fragmentos de Mata Ecológicas 
Atlântica (IPÊ) 

SP Fortalecimento da Pesca Artesanal Centro de Estudos 7 8 19.982,00 
no Municlpio de lguape Ecológicos Gaia 

Ambiental 
TOTAL 4.219.143,79 
Taxa de Administracão do Banco do Brasil 69.615 87 
TOTAL de Desembolso 4.288.759,66 

0 
r: 
r 
r- 

r 
('• 

r: 
r: 
r: 

r 
r- 

{' 

Áreas Temáticas do Projeto: 1) Uso de Áreas Desmatadas; 2) Recuperação dos Solos com 
Uso de tecnologias Apropriadas; 3) Beneficiamento, Processamento e Comercialização da 
Produção Agroflorestal; 4) Cultura Permanente; 5) Proteção de Lagos, Nascentes, Olhos 
D'água, Fontes e Recursos Hídricos; 6) Proteção de Recursos Florestais Nativos Utilizados 
para Fins Econômicos; 7) Disseminação de Técnicas Voltadas para o Uso Sustentável dos 
Recursos Naturais; 8) Proteção e Manejo da Fauna e Flora. 
*=Dados fornecidos incompletos pela Secretaria Técnica do PD/A. 
Fonte: Secretaria Executiva do PD/A em 29/04/99. r-, 

r 

r: 
r: 

r' 
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Anexo 3 - Apresentação do Grupo Temático "Planejamento Regional da Mata 
Atlântica"55 

Grupo temático 
Planejamento Regional 

Documento Base 
Conteúdo 

1-0rdenamento Te"ltorlal 
APAs 
RBHA 
Projeto Corredores Ecológicos 

2- Planejamento regiona/ 
Plano de Ação para a Mata Atlântica - PPG-7; 
Diretrizes para a Politica de Consen,aç&, e 
Desenvolvúnento Sustentável na Mata Atlântica 

Documento Base 
Conteúdo 

3-Principais programas e projetos governamentais 
que contemplam a Mata Atlântica - 1989/1999 

FNHA 
PNHA 
PPG-7 
PRONABIO (PROBIO e FUNBIO) 
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Documento Base 
Conteúdo 

4- Conclusões 
•Potftícas Pt1bticas e meio ambiente 
•Oe$envolllimento sustentável e a partidpa,;Jlo da 
sociedade 
•Capacitaçllo profissional e os movimentos sociais 
organizados 
•ImplementaçJlo de longo prazo e o contponente 
polltko 
•As experibJcias em curso e as ímplicaç{jes nos 
futuros projetos 
•Um esforço coordenado para a ímplementa,;Jlo das 
ações propostas 

P/a·nejamento Regional 
Mata Atlântica 

Onde? 

Áreas priorit~rias para a conserva,;Jlo da biodiversidade 

l 
UNIDADES DE PLANEJAMENTO 
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Como? 

Nível tocai - municípios 

Ní.vel nacional - Biorna 

Como? 

Nível local - municípios 

1- ZOOM: trabalhar em escala maior - 
1:50.000 (mapeamento real dos 
remanescentes, aspectos físicos e 
antrópicos) 

Como? 

Nível local - municípios 

2- Diagnóstico dos instrumentos de 
planejamento ambiental que abrangem 
os municípios (bacias hidrográficas, 
corredores, APAs, Reservas da 
Biosfera, etc.) 
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Como? 

Nível Iocal - municípios 

3- diagnósticos das ações/programas 
antagônicos em relação à proteção da 
biodiversidade nas áreas prloritárias 

Como? 
Nível local - municípios 

4- reunir níveis de decisão, órgãos. de 
planejamento estaduais e outros 
atores municipais para apresentar os 
resultados do wor1<.shop. 1·- 

,, 

Como? 
Nível local - municípios 

5- elaborar projetos de ordenamento, 
planejamento, desenvolvimento 
sustentável para os municípios, 
integrados com instrumentos para a 
conservação de biodiversidade já 
existentes no local. 

' Sistema de Gestão Ambiental 
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Quem? 

Nível local - munícípíes 

MMA 
Comitês Estaduaís da RBMA 
Comitê de Gerenciamento Costeiro 
Comitês de Bacia Hidrográfica 
Secretarias Estaduais de Meio Ambiente 

Recursos Financeiros 

Nível local - municípios 

l?ROBIO 
PPG-7 
PPA (Planos Plurianuais) 
Outros? 

Recomendações 
Nível nacional - Bíoma 

Corredores 

•Fortalecer as áreas prioritárias como unidades de 
planejamento 
-Descentrelizar a gestão do projeto corredores, 
conferindo maior poder de decisão para "a ponta" ( o nível 
local} 
-Incíusão do "Corredor Verde Trinacional" no projeto 
corredores, com destaque para a conservação das 
ecoregiões Florestas de Araucária e Florestas do 
Paraná/Paraíba. 
•Estudos para a sugestão de novos corredores ecológicos 
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Recomendações 
Nível nacional - Bioma 
Planejamento e Gestão 

• Identificar as ferramentas que garantam a 
implementação de ações para a conservação da 
biodiversidade localmente 
• Identificar mecanismos que garantam a factíbilidade das 
ações propostas para áreas prioritárias 
•criação de mecanismos de sustentabilidade 
-fornentar a criação de fundos (federais, estaduais) 
visando a recuperação e conservação da Mata Atlântica 
(fontes:reposição ftorestal, taxa florestal, taxa de 
compensação de reserva, taxa de utilização de recursos 
hídricos) 

Recomendações 
Nível nacional - Bioma 

Monitoramento 

•Definir metas e indicadores de desempenho para a 
conservação das áreas priorttárias a curto, médio e longo 
prazos 
-Definlção de critérios de desempenho de ações/projetos 
de conservação da biodiversidade 
•Anáiise e monitoramento dos projetos e programas em 
andamento, ou em negociação (auditorias mstas) 

Recomendações 
Nível nacional - Bioma 

Fortalecimento Institucional 

•Fortalecimento gerencial dos órgãos responsáveis pela 
gestão ambiental 
-Díretrtzes ambientais permeando todos os níveis da 
administração pública 
-Definíção do papel dos diversos atores governamentais e 
não governamentais. 
•Ampliar a sinergia entre os setores ambiental e 
agropecuário 
•Capacitação profissional dos vários agentes envolvidos 
com a questão ambiental. 
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Recomendações 
Nível nacional - Biorna 

Divulgação 

•Aprimoramento dos canais de comunicação com a 
sociedade e segmentos formadores de opinião. 
• Desenvolver estratégias de comunicação e campanhas 
de divulgaçilo dos resultados do workshop. 

Recomendações 
Nível nacional - Biorna 
Planejamento e Gestão 

•Coordenação integrada dos diversos programas e 
projetos para a conservação da biodiversidade 
• Diagnóstico e articulação dos instrumentos de 
planejamento e gestilo 
•Inserir o componente ambienta.1 nos programas de 
desenvolvimento regional existentes 
-revlsão dos instrumentos ·legais de proteção da Mata 
Atlântica, nas esferas federal, estadual e municipal, 
visando sua efetiva apncação como ferramenta de 
conservação, reduzindo seus conflitos de interpretação e 
aplicação (ex: Reserva Legal, decreto 750/93) 

Recomendações 
Nível nacional - Bíoma 
Planejamento e Gestão 

• Incorporar os resultados workshop no planejamento do 
desenvolvimento nacional por intennédio de eixos de 
integração do Governo Federal. 
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Recomendações 
Nível nacional - Biama 

Monitoramento 

•Definir metas e indicadores de desempenho para a 
conservação das áreas prioritárias a curto, médio e longo 
prazos 
• Definição de critérios de desempenho de ações/projetos 
de conservação da biodiversidade 
•Análise e monitoramento dos projetos e programas em 
andamento, ou em negociação (auditorias mistas) 
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SIGLAS 

r· 

AS-PTA-Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Familiar 
BID- Banco lnteramericano de Desenvolvimento 
BIRD - Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial) 
CE-Comissão Européia 
CI - Conservation lntemational 
CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente 
DDF - Departamento de Desenvolvimento Florestal do Estado da Bahia 
DFID- Department for lntemational Development (Cooperação Britânica) 
DIREC- Diretoria de Ecossistemas do IBAMA 
FBDS- Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável 
FUNAI - Fundação Nacional do Índio 
FUNBIO - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 
GEF - Global Environmental Facility (Fundo Ambiental Global) 
GTZ - Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Agência Alemã de 
Cooperação Técnica) 
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
IESB - Instituto de Estudos Sócio-Ambientais do Sul da Bahia 
ISER- Instituto de Estudos da Religião 
KFW - Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banco de Desenvolvimento Alemão) 
MMA- Ministério de Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 
NEPAM- Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp 
ONG - Organização não governamental 
PARNA- Parque Nacional 
PROBIO - Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica 
Brasuleira 
PRONABlO - Programa Nacional da Diversidade Biológica 
RPPN - Reserva Particular do Patrimônio Natural 
RURECO - Fundação para o Desenvolvimento Econômico-Rural da Região Centro 
Oeste do Paraná 
UC - Unidade de Conservação 
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais 

r: 
r 
r: 
r: 
r: 
r 
r, 
r· 
(' 

r· ,.. 

65 

r- 



r 
r 
r: 
r> 

CITAÇÕES 

Batisse, M. 1996. Biosphere reserves and regional planning: a prospectiva vision. 
Nature & Resources Vol.32, Nº. 3: 20-30. 

r> 
r: 
r- 

Batisse, M. 1997. Biosphere Reserves: a Challenge for Biodiversity Conservation & 
Regional Development. Environment. Vol.39, Nº. 5: 07-33. 

Borrini-Feyerabend, G. 1997. Manejo Participativo de Áreas Protegidas: Adaptando o 
Método ao Contexto. Temas de Política Social, UICN-SUR. Quito, Equador. r: 

r: 
r: 
r> 
r: 
r: 

Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 1996. Anais do IV 
Seminário Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. São Paulo, SP. 

Corrêa, F. 1995. A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - Roteiro para o 
entendimento de seus objetivos e seu sistema de gestão. Série Cadernos da Reserva 
da Biosfera. Caderno nº 2. São Paulo, SP. 

r 
r: 

Costa, J. P. O. 1997. Avaliação da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica -Cinco 
anos depois de seu reconhecimento pelo Programa Mab-UNESCO. Série Cadernos da 
Reserva da Biosfera. Caderno nº 6. São Paulo, SP. r: 

r 
r: 

FUNBIO. 1998. Relatório Anual. Rio de Janeiro, RJ. 

r 
r 

Fundação Biodiversitas-Plano de Gestão da APA Carste de Lagoa Santa. Relatório 
final não publicado. Belo Horizonte, MG. 

Herrmann, G. e Costa, C. M. R. 1998. Subsídios para a Elaboração de um Programa 
de Gestão Participativa no Parque Nacional de Itatiaia. Fundação Biodiversitas. 
Documento elaborado para o Workshop "Planejamento da Gestão Paticipativa - 
Estudos de Caso: Pama do Itatiaia e Pama da Tijuca". Rio de Janeiro, 26, 27 e 28 de 
novembro de 1998. FBDS/FUNBIO/IBAMA. 

IBAMA. 1996. Roteiro Metodológico para o Planejamento de Unidades de 
Conservação de Uso Indireto. Brasília, DF. 

JBAMA. 1998. Roteiro Metodológico para o Planejamento e a Gestão de APAs-Plano 
de Gestão e Zoneamento Ambiental. Brasília, DF. 

r- IBAMA/DIREC. 1997. Marco Conceituai das Unidades de Conservação Federais do 
Brasil. Projeto Unidades de Conservação. IBAMA - GTZ. 

r: MMA / KFW / IBAMA / CE/ FUNAI / DFID / Banco Mundial/ GTZ. 1998. Ajuda 
Memória do Projeto Corredores Ecológicos-Missão de Pré-Avaliação. Brasília, DF. 

r'""" 
1 

MMA / SCA / IBAMA / PP-G7. 1998. Projeto Corredores Ecológicos. Brasília, DF. 

MMA, 1994a. Palavras de Abertura do Ministro Sérgio Amaral, Ministro Interino do 
Meio Ambiente e da Amazônia Legal, na li Reunião do Grupo Assessor Internacional 
do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil em 22/02/94. 
Brasília, DF. 

MMA, 1994b. Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade 
Biológica (PROBIO). Programa Nacional da Diversidade Biológica (PRONABIO). 

66 

r- 



ri 
r: 
r: ,.. 
r: 
r 

i (' 

(' 

(' 

r 
r 
r> 

' t"> 

r: 
r 
r 
r, 
r· 
r 
r-. 

r 
r: 
r ,.. 
r 
0 

(' 

r: 

MMA. 1998a. Plano de Ação para a Mata Atlântica - Componente PPG-7. Versão 2.1. 
Outubro de 1998. Brasília, DF. 

MMA. 1998b. Diretrizes para a Política de Conservação e Desenvolvimento 
Sustentável da Mata Atlântica. Brasília, DF. 

MMA. 1998c. Primeiro Relatório Nacional para a Convenção sobre Diversidade 
Biológica. Brasília, DF. 

Pilot Program to Conserve the Brazilian Rain Forest, 1999. Mid-Term Review of 
Institucional Arrangements - lnterim Report. March 25. 

Santilli, M. 1999. Vetores estratégicos para o PP-G7. Site do Instituto Socioambiental 
(www.socioambiental.org/noticias/brasil/19990106. htm ). 

UNESCO. 1996. Reservas de biosfera: La Estrategia de Sevilla y el Marco Estatutario 
de la Red Mundial. UNESCO, Paris. 

1 r> 

'0 

67 



r: 

r 
r: 
r- 

NOTAS 

r 
r: 
r: 

1 O Workshop "Avaliação e Ações Prioritárias para Conservação do Biorna Floresta Atlântica e 
Campos Sulinos", realizado em Atibaia-SP, no período de 10 a 14 de agosto de 1999, foi 
coordenado pela Conservation Internacional e realizado em parceria com a Fundação SOS 
Mata Atlântica, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, a Fundação Biodiversitas e as Secretarias 
Estaduais de Meio Ambiente dos Estados de São Paulo e Minas Gerais. 

r: 

2 Decreto n!! 84.017, de 21 de setembro de 1979. 

3 Lei n!! 6.938 de 31 de agosto de 1981. 

4 A Medida Provisória rf 1.736-31, assinada em dezembro de 1998, altera o Código Florestal 
ao permitir, entre outras modificações, que as Áreas de Preservação Permanente sejam 
computadas no percentual mínimo obrigatório das Reservas Legais das propriedades rurais. 

5 O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) na realidade é um projeto de lei 
que irá instituir legalmente o sistema. Embora a sua aprovação seja de grande importância 
para a regulamentação das unidades de conservação do país e para a conservação da 
diversidade biológica em geral, o projeto de lei está tramitando desde 1992. Recentemente, no 
dia 10 de junho de 1999, a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da 
Câmara dos Deputados aprovou o projeto que irá, em regime de urgência, para votação no 
plenário da Câmara e depois encaminhado para o Senado. 

6 As definições do IBAMA sobre zoneamento e gestão de APAs estão no documento "Roteiro 
Metodológico para o Planejamento e a Gestão de APAs - Plano de Gestão e Zoneamento 
Ambiental". IBAMA, 1998. 

7 Para saber mais sobre essa metodologia consulte o documento "Roteiro Metodológico para o 
Planejamento de Unidades de Conservação de Uso Indireto". IBAMA, 1996. 

8 Baseado na concepção da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), que 
agrupa as áreas protegidas em função de suas características e de seus objetivos, o Sistema 
Nacional de Conservação separa as Unidades de Conservação (SNUC) em dois grupos 
distintos: 1) Unidades de Conservação de Uso Indireto, classificadas pelo SNUC como 
Unidades de Proteção Integral, cujo objetivo básico é preservar a natureza, sendo restringidas 
a exploração ou aproveitamento dos recursos naturais, admitido apenas o uso indireto desses 
recursos e; 2) Unidades de Conservação de Uso Direto, classificadas pelo SNUC como 
Unidades de Uso Sustentável, cujo objetivo básico é promover e assegurar o uso sustentável 
dos recursos naturais, permitindo a sua exploração e o seu aproveitamento econômico de 
forma planejada e regulamentada. 

9 Todas as informações gerais sobre as Reservas da Biosfera foram extraídas do documento 
"Reserva de biosfera: La Estrategia de Sevilla y el Marco Estatutario de la Red Mundial" 
publicado pela UNESCO, em 1996, em Paris. 

10 O MAB é um programa mundial de cooperação científica. Promovido pela UNESCO, tem 
como objetivo fomentar e mostrar uma relação equilibrada entre a humanidade e o meio 
ambiente. A Rede Mundial de Reservas da Biosfera tem um papel fundamental para o MAB, 
uma vez que as Reservas da Biosfera apresentam-se como um local ideal para se aplicar, 
testar e divulgar os seus objetivos. 

11 Os critérios para a criação de uma Reserva da Biosfera são: 1) conter um mosaico de 
sistemas ecológicos representativo de regiões biogeográficas importantes; 2) ser importante 
para conservação da diversidade biológica; 3) possibilitar demonstrar métodos de 
desenvolvimento sustentável em escala regional, numa dimensão adequada; 4) poder ser 
ordenada em zonas núcleo, tampão e de transição, com suas respectivas funções; 5) possuir 
um sistema de gestão que possibilite a participação de diversos atores e setores; 6) possuir 
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medidas para a adoção de: mecanismos de gestão e de utilização dos recursos e das 
atividades humanas nas zonas tampão; uma política ou plano de gestão da área como reserva 
da Biosfera; uma autoridade ou um dispositivo para aplicar essa política ou plano e; programas 
de investigação, monitoramento, educação e capacitação (UNESCO, 1996). 

12 As reservas da Biosfera são incluídas na Rede Mundial mediante designação do Conselho 
Internacional de Coordenação do Programa MAB (UNESCO, 1996). 

13 Ramsar é o nome mais conhecido da Convenção de Áreas Úmidas, assinda em 1971 na 
cidade iraniana de Ramsar. 

14 A criação do primeiro parque nacional brasileiro, o Parque Nacional de Itatiaia, na década de 
30, freqüentemente é citada como um marco para a proteção da Mata Atlântica. A partir dessa 
registram-se várias iniciativas para se tentar reverter o quadro de devastação observado nesse 
biorna. Em 1985, o estado de São Paulo reconheceu como patrimônio natural toda sua 
extensão da Serra do Mar, através do seu tombamento, seguido pelo Paraná que em 1986 
também fez o mesmo. Com a promulgação da Constituição de 1988 a Mata Atlântica toma-se 
Patrimônio Nacional (Corrêa, 1995). 
15 As definições e conceitos gerais sobre a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica foram 
extraídas do documento "A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - Roteiro para o 
entendimento de seus objetivos e seu sistema de gestão". Fredmar Corrêa. 1995. Série 
Cadernos da Reserva da Biosfera. Caderno nº 2. São Paulo, SP, Brasil. 

16 Informações gerais sobre a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e a composição de seu 
Conselho Nacional e Bureau estão disponíveis na Home page da RBMA: 
www.urncamo.br/nipe/rhmª. 

17 Para obter informações mais detalhadas sobre os Comitês e Sub-comitês Estaduais 
Estaduais leia "Comitês Estaduais da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - Manual para 
Implantação e Funcionamento". Clayton F. Lino, João L. Albuquerque e Maurício F. Allegrini. 
1998. Série Cadernos da Reserva da Biosfera. Caderno rf 9. São Paulo, SP, Brasil. 
18 Seminários Nacionais da Reserva da biosfera da Mata Atlântica realizados até o momento: 
1.Q Seminário Nacional da RBMA, 10 a 13 dezembro de 1991 em campinas, SP; 2-º Seminário 
Nacional da RBMA, 15 a 18 de dezembro de 1992 em Belo Horizonte, MG; 3-º Seminário 
Nacional da RBMA, 17 a 20 de novembro de 1993 no Rio de janeiro, RJ; 4-º Seminário Nacional 
da RBMA- Região Nordeste, 28 a 30 de novembro de 1994 em Olinda, Pe. Região Sul, 06 a 
08 de novembro de 1995 em Porto Alegre, RS. Região Sudeste, 15 a 17 de abril de 1996 em 
Santa Tereza, ES; fP- Seminário Nacional da RBMA, 10 e 11 de novembro de 1997 em União 
dos Palmares, AI. 

19 A relação das Áreas Piloto indicadas e homologadas pelos estados está disponível na Home 
page da RBMA: www.un1camo.or/n1pe/rbma. 

20 O projeto Corredores Ecológicos teve sua origem no Projeto Parques e Reservas, que nas 
suas primeiras versões propunha o fortalecimento das Unidades de Conservação da Amazônia 
através do manejo participativo e da integração com o entorno. 

21 Todas as informações sobre o Projeto Corredores Ecológicos foram extraídas da versão de 
dezembro de 1998. Ver na bibliografia: MMA/SCA/IBAMA/PP-G7, 1998. 

22 Os objetivos específicos do Projeto Corredores Ecológicos são: 1) fortalecer uma gestão 
participativa nos dois corredores prioritários, por meio da implementação das Unidades de 
Coordenação dos Corredores - UCC (Comitês de Gestão e Conselhos por Corredor), visando 
o planejamento, monitoramento e controle de ações para conservar a diversidade biológica; 2) 
aumentar a representatividade das áreas conservadas nos corredores ecológicos através do 
estabelecimento e expansão das Unidades de Conservação e outras áreas protegidas, 
priorizando a conectividade entre elas; 3) reduzir a pressão do desmatamento em áreas 
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conservadas, apoiando iniciativas de controle ambiental e uso sustentado dos recursos 
ambientais junto ao setor privado; 4) contribuir para a proteção e uso sustentado da 
diversidade biológica nas Terras Indígenas {MMA/SCA/IBAMA/PP-G7, 1998). 

23 Corredores indicados pelo Projeto Corredores Ecológicos: 1) Corredor Central da Amazônia; 
2) Corredor Norte da Amazônia; 3) Corredor Oeste da Amazônia; 4) Corredor Sul da Amazônia; 
5) Corredor dos Ecótones Sul-Amazônicos; 6) Corredor Central da Mata Atlântica; 7) Corredor 
da Serra do Mar. 
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24 Critérios utilizados: riqueza de espécies; diversidade de comunidades e ecossistemas; grau 
de conectividade; integridade e; riqueza de espécies endêmicas. 

25 Para seleção dos corredores da Mata Atlântica foram consideradas as áreas indicadas como 
de alta prioridade pelo workshop "Definição das áreas prioritárias para conservação da 
diversidade biológica da Mata Atlântica do nordeste", coordenado pela Conservation 
lntercional, Fundação Biodiversitas e Sociedade Nordestina de Ecologia; as experiências da 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica; os dados do Workshop Padrões de Distribuição da 
Biodiversidade da Mata Atlântica Sul e Sudeste; o mapeamento dos remanescentes de Mata 
Atlântica realizado pela SOS Mata Atlântica. 

26 As Reserva Legais foram instituídas pelo Novo Código Floresta! (Lei 4.771, de 15 de 
setembro de 1965), determinando uma área de no mínimo 20% de cada propriedade rural onde 
não é permitido o corte raso, nas regiões leste meridional, sul e centro-oeste do país. 

27 As Áreas de Preservação Permanente são "reconhecidas de utilidade ás terras que 
revestem, são bens de interesse comum a todos habitantes do país" pelo Novo Código 
Florestal (Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965). São aquelas áreas de vegetação ao longo 
dos cursos d'água, ao redor dos lagos e reservatórios naturais e artificiais, ao redor das 
nascentes, no topo dos morros, montanhas e serras, nas encostas com declividade superior a 
45 ºC, nas restingas e bordas de tabuleiros ou chapadas e em altitudes superiores a 1.800 m. 

28 Principais indicadores de desempenho da primeira fase: 1) estrutura gerencial implantada e 
funcionando até o 3° mês do Projeto, de forma descentralizada e participativa; 2) fase 1 do 
roteiro metodológico para planos de manejo do IBAMA elaborada e em implementação em até 
três Unidades de Conservação de cada corredor; 3) fase 2 do roteiro metodológico para planos 
de manejo do IBAMA elaborada e em implementação em pelo menos três Unidades de 
Conservação do Corredor Central da Amazônia e em uma Unidade de Conservação do 
Corredor Central da Mata Atlântica; 4) plano de gestão dos Corredores elaborados para serem 
implementados na segunda fase; 5) pelo menos três oficinas de elaboração de subprojetos 
para áreas de interstício por Corredor e três em Terras Indígenas no Corredor central da 
Amazônia; 6) subprojeto emergencial da T.I. Barra Velha / Parna Monte Pascoal em 
implementação (MMA/SCA/IBAMA/PP-G7, 1998). 
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29 Principais indicadores de desempenho da segunda fase: 1) apoio técnico-científico e 
financeiro aos Corredores incrementado até o final dessa fase; 2) sistemas de informação e 
monitoramento ambiental desenvolvidos e implementados; 3) sistema de fiscalização e 
vigilância ambiental implementado e divulgado nos Corredores; 4) planos de manejo 
elaborados em até 15 Unidades de Conservação do Corredor Central da Amazônia e até nove 
Unidades de Conservação do Corredor Central da Mata Atlântica; 5) três núcleos temáticos e 
três núcleos de combate à incêndio implementados e consolidados; 6) desenvolvidos novos 
incentivos ao desenvolvimento sustentável do setor produtivo no Corredor Central da Mata 
Atlântica; 7) áreas de alta prioridade para conservação incorporadas por reservas particulares 
ou outras formas de proteção legal no dois Corredores; 8) áreas de alta e média prioridade com 
suas Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanente preservadas e/ou recuperadas nos 
dois Corredores; 9) subprojetos para conservação e manejo de recursos naturais, 
implementados em áreas prioritárias dos Corredores (MMA/SCA/IBAMA/PP-G7, 1998). 
30 Borrini-Feyerabend (1997) usa o termo "interessados" para designar as instituições, grupos 
ou individuas que tenham interesse especifico por uma área protegida. 
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31 O Projeto não explicita se os representantes da iniciativa privada e das comunidades 
indígenas deverão estar presentes nos dois corredores - Corredor Central da Amazônia e 
Corredor central da Mata Atlântica. 

32 Para saber mais sobre o Sistema de Gerenciamento Financeiro consultar "Projeto 
Corredores Ecológicos", MMA ISCA /IBAMA I PP-G7. 1998.Brasília, DF. 

33 A primeira versão foi elaborada pelos consultores Virgílio Vianna, Cláudio Pádua e Lúcia 
Wadt em 1998. 
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34 Realizado em julho de 1998, em Brasília, com representantes de órgãos governamentais, 
ONGs ambientalistas, empresas e universidades. 

35 No Plano de Ação Para a Mata Atlântica - Componente PPG-7 estão listados 11 objetivos: 
reduzir significativamente o processo de empebrecimento ecológico; reduzir significativamente 
o processo de empebrecimento cultural; contribuir para a redução do desmatamento ilegal a 
zero; apoiar ações de recuperação, proteção, valorização e uso apropriado de ecossistemas; 
aumentar a área de ecossistemas naturais; efetivar a implantação de UCs; apoiar iniciativas 
que regularizem a situação fundiária das populações tradicionais; apoiar o manejo apropriado 
dos ecossistemas naturais; desenvolver um conjunto de ações de pesquisa dirigida à resolução 
de problemas que limitam a conservação e o manejo apropriado dos ecossistemas; 
desenvolver um programa de educação formal e informal sobre a conservação e o manejo 
apropriado dos ecossistemas; aprimorar os instrumentos de políticas públicas prioritárias. 

36 A divisão em subprograma segue a orientação do PPG-7, que também é estruturado dessa 
maneira. 

r: 

r: 

r 

r: 
r 

37 Todas as informações sobre as diretrizes para a política da Mata Atlântica foram extraídas da 
versão de 1998. Ver na bibliografia: MMA, 1998b. 
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38 As linhas básicas de uma Política Nacional de Meio Ambiente estão na Constituição Federal 
de 1988, cujas normas estabelecem que fica a cargo do Poder Público: 1) preservar e restaurar 
os processos ecológicos essenciais e promover o manejo das espécies e ecossistemas; 2) 
preservar a diversidade do patrimônio genético do país; 3) definir espaços territoriais a serem 
protegidos; 4) exigir estudo prévio de impacto ambiental (EIA) para instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de degradação do meio ambiente; 5) controlar a produção, 
a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para 
a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 6) promover a educação ambiental em todos os 
níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; e 7) 
proteger a fauna e a flora, vedadas na forma de lei, as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica, provoquem extinção da espécie ou submetam animais à crueldade. 
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39 O Programa Nossa Natureza foi lançado, em 1989, com o objetivo de conter, principalmente, 
a desvastação da Amazônia. Até aquela época, os projetos governamentais para a Amazônia 
não consideravam as questões ambientais e contribuíam enormemente para a degradação da 
região, principalmente através dos incentivos fiscais para o investimento na agropecuária, do 
incremento do sistema viário e das políticas de colonização e assentamento. O Programa 
previa mudanças na estrutura do governo para incrementar a proteção ambiental. Assim, em 
1989, foi criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA), que seria responsável pela execução das políticas ambientais do governo. O novo 
órgão era o resultado da fusão de quatro instituições governamentais encarregadas da 
proteção do meio ambiente. O governo criou, ainda, um órgão normativo diretamente ligado à 
Presidência, a Secretaria do Meio Ambiente (SEMAM). O Programa tinha como característica 
principal a centralização da política ambiental pelo extinto Conselho Superior de Meio Ambiente 
(CSMA), que viria sobrepor as atribuições do Conselho Nacional de Meio Ambiente 
(CONAMA), entidade já existente, que perdia parte de suas atribuições. A criação do Conselho 
Superior de Meio Ambiente, proposta pelo também extinto Conselho de Defesa Nacional, 
diminuía a participação da sociedade civil que estava mais fortemente representada no 
CONAMA. 
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Como o Programa tirava parte das atribuições do CONAMA, os ambientalistas consideravam 
que o Nosso Natureza representava um grande retrocesso, até mesmo em relação à legislação 
existente, que tinha sido elaborada no período da ditadura militar. 

4° Com os PEDs foram implantados 90 empreendimentos nas seguintes áreas: aquicultura, 
recuperação de mata ciliar, sistema agroflorestal, turismo ecológico, recuperação e utilização 
sustentável de recursos naturais. Os projetos envolveram 277 prefeituras, 112 órgãos de 
governos estaduais, sete federais e 145 ONGs e organizações comunitárias (MMA, 1998c). 

41 Objetivos do PNMA li: 1) complementar a infra-estrutura organizacional e de regulamentação 
do Poder Público para o exercício da gestão ambiental no Brasil, mediante a implantação e 
operação de sistemas ágeis de monitoramento e licenciamento ambiental, ordenamento 
territorial e planos de gestão na zona costeira; 2) desenvolver ações integradas de proteção e 
conservação de recursos ambientais em áreas de pequenas e microbacias hidrográficas, em 
zonas urbanas, em áreas com poluição industrial, definidas como prioritárias nos planos de 
desenvolvimento sustentável das diversas Unidades da Federação; 3) contribuir para o 
aprofundamento do processo de descentralização da gestão ambiental, fortalecendo a 
capacidade operativa dos estados e municípios, assim como o estabelecimento de parcerias 
entre o poder público e a iniciativa privada para o exercício eficaz da gestão; 4) estimular a 
internalização da dimensão ambiental no planejamento e nos grandes eixos de políticas 
públicas dos Estados; 5) incentivar a adoção, pelos Estados, de instrumentos econômicos de 
estímulo à administração pública e os atores sociais locais à conservação dos recursos 
ambientais; 6) estimular a formulação e a operacionalização de estratégias e arranjos 
institucionais inovadores que assegurem a sustentabilidade econômica dos projetos na fase 
pós-investimentos do Programa (MMA/SCA/IBAMA/PP-G7, 1998). 

42 Países membros do Grupo dos Sete (G7): Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, 
Itália, Japão e Reino Unido. 

43 Cada um dos quatros subprogramas do PP-G7 está estruturado em diferentes componentes, 
relacionados a seguir. A) Subprorama Política de Recursos Naturais: i) Fortalecimento 
institucional das entidades executaras do Zoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia; li) 
Subprojetos integrados de zoneamento, monitoramento controle e fiscalização na região 
amazônica; iii) fortalecimento institucional das entidades estaduais de meio ambiente da 
Amazônia. B) Subprograma Unidades de Conservação e Manejo de Recursos Naturais 
Renováveis: i) Reservas Extrativistas da Amazônia; ii) Projeto Proteção às Terras Indígenas 
da Amazônia Legal (PPTAL); iii) Apoio ao Manejo Florestal na Amazônia; iv) Parques e 
Reservas na Mata Atlântica e na Amazônia; v) Manejo de recursos Aquáticos da várzea 
amazônica; vi) Recuperação de Áreas Degradadas na Amazônia. C) Subprograma Ciência e 
Tecnologia: i) Centros de Excelência na Amazônia; ii) Pesquisa Dirigida na Amazônia. D) 
Suprograma Projetos Demonstrativos: i) Projetos Demonstrativos do Tipo A (PD/A) na Mata 
Atlântica e na Amazônia; ii) Projeto de Educação Ambiental na região amazônica. 

44 A Secretaria Técnica do Subprograma "Unidades de Conservação e Manejo de Recursos 
Naturais Renováveis" está instalada no IBAMA e a do Subprograma "Projetos Demonstrativos" 
no Ministério do Meio Ambiente. 

45 Áreas inicialmente previstas: Corredor de Carajás, Polígono ltaituba-Santarém e Região 
Sudoeste do Acre. 

46 Além disso, o fato do Programa Piloto prever a instalação de insdústrias de celulose na 
periferia de Carajás, era visto com desconfiança pelo setor ambiental não governamental. Os 
ambientalistas consideravam que a instalação das fábricas vinha ao encontro dos interesses da 
Comunidade Econômica Européia, que era transferir as poluidoras fábricas de celulose da 
Europa para o Brasil. Segundo essas críticas, o Programa Piloto se assemelhava aos projetos 
de exploração de florestas tropicais anteriormante implantados pelo Banco Mundial, onde 
atividades ilegais e danosas ao meio ambiente eram regulamentadas. 

47 O texto não explicita em qual moeda o valor está sendo citado. 
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48 O Projeto AMA tem como objetivo apoiar a geração de conhecimentos e aplicação de lições 
estratégicas do PP-G7, através da elaboração de um sistema de indicadores para o 
monitoramento e análise dos resultados alcançados pelo Programa Piloto. 

49 O PRONABIO foi criado pelo Decreto rf- 1.354 de 29 de dezembro de 1994. 

50 O PRONABIO está direcionado para a aplicação de sete estratégias principais: 1) concentrar 
esforços em áreas-piloto demonstrativas; 2) implantar uma rede eletrônica nacional de 
informação; 3) otimizar a utilização dos recursos financeiros, humanos, científicos e 
tecnológicos existentes; 4) incentivar o estabelecimento ou recomposição de corredores 
ecológicos; 5) consolidar as informações sobre as experiências adquiridas; 6) ampliar a 
capacidade nacional para ações de conservação e a utilização sustentável; e 7) utilizar enfoque 
sistêmico, levando em consideração a diversidade biológica e o contexto sócio-econômico. 
Dentre as características do PRONABIO estão: 1) complementar esforços de proteção à 
diversidade biológica brasileira, em curso ou planejados; 2) promover sustentabilidade 
financeira, a longo prazo, com a criação de um fundo fiduciário; 3) ter abrangência geográfica 
nacional, com atuação em todos os biornas brasileiros; 4} promover a proteção e a recuperação 
dos ecossistemas e recursos biológicos; 5) estimular projetos em áreas de alta diversidade 
biológica, ou em áreas com espécies endêmicas ou ameaçadas de extinção; 6) aprimorar 
técnicas e modelos de manejo com efeito multiplicador; 7) promover o fortalecimento 
institucional; 8) aplicar rigosa avaliação técnico-científica na proposição, desenvolvimento e na 
avaliação dos resultados; 9) divulgar, amplamente, os resultados e conhecimentos adquiridos; 
10) promover a participação de comunidades locais em iniciativas dos subprojetos; e 11) 
contribuir para consolidar Unidades de Conservação e promover uma utilização sustentável de 
seus componentes. 
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r: 51 Projetos apoiados, e respectivos executores, no primeiro edital do FUNBIO: 1) Proposta de 
Gestão Participativa no PARNA da Tijuca - ISER; 2) Planejamento Participativo na Elaboração 
de Manejo do PARNA Itatiaia - FBDS; 3) Detendo a Erosão Genética na Agricultura -AS-PTA; 
4) Inventário dos Recursos Florestais da Mata Atlântica - SOS Mata Atlântica e Conselho 
Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica; 5) Levantamento e Avaliação dos Recursos 
Pesqueiros Demersais na Zona Econômica Exclusiva Brasileira - Fundação Universidade de 
São Paulo e IBAMA; 6) Centro de Excelência em Conservação da Biodiversidade e Promoção 
do Desenvolvimento Sustentável - Fundação O Boticário; 7) Novos Mercados para a Borracha 
Ecológica da Amazônia - Cooperativa Mista dos extrativistas do Rio lratapuru; 8) Conservação 
e Uso Sustentável dos Recursos Naturais na Região Centro Oeste do Paraná - RURECO; 9) 
Apoio à Implementação da Gestão Participativa da Pesca no Médio Amazonas - Instituto 
Amazônico do manejo Sustentável dos Recursos Naturais; 10) Proteção e Conservação de 
Ecossistemas -Associação Brasileira para Conservação das Aves e IBAMA. 

52 o Projeto determina que as ações para o monitoramento ambiental no Corredor serão 
definidas por consultoria especializada, na fase 2. Determina que a ações para o 
monitoramento deverão seguir as diretrizes do Programa SIMBIO do IBAMA, com assistência 
técnica do Projeto Monitoramento e Análise (AMA) do PP-G7. Também deverá ser levado em 
conta os componentes do Programa Nacional de Meio Ambiente - 2 (PNMA 2). 

53 Em relação a esses estudos, o Projeto (versão dezembro de 1998) cita como exemplo o 
projeto "Abordagens Ecológicas e Instrumentos Econômicos para o Estabelecimento do 
Corredor do Descobrimento: uma estratégia para reverter a fragmentação florestal na Mata 
Atlântica do Sul da Bahia". Esse projeto, que está sendo desenvolvido pelo IESB, Cl, UFMG, 
DDF e NEPAM, no âmbito do Probio, pretende avaliar tanto as aptidões regionais como as 
causa da fragmentação da floresta, além de identificar os instrumentos econômicos e políticas 
públicas para se incentivar a conservação. O Projeto Corredores Ecológicos irá acompanhar e 
apoiar esse estudo. 

54 Segundo o Projeto Corredores Ecológicos, no Corredor Central da Mata Atlântica vivem os 
povos indígenas Pataxo hã hã Hãe (Ba), os Tupiniquim de Olivença (Ba), os Pataxos do 
extremo sul (Ba), os Guarani (ES) e os Tupiniquim (ES). 
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55 Apresentação com o resultado das discussões do Grupo Temático sobre Planejamento 
Regional da Mata Atlântica, produzido durante o Workshop "Avaliação e Ações Prioritárias para 
Conservação do Biorna Floresta Atlântica e Campos Sulinos", realizado em Atibaia, SP, de 10 
a 14 de agosto de 1999. Integrantes do Grupo Temático: Adriana Citrinovitz (Reserva da 
Biosfera Binacional Argentina/Chile); Ana Fernandes Xavier (SMA/SP); Cláudio Pádua 
(IPÊ/UnB); Danilo Sette (Veracruz Florestal); Fábio Sanson (NUPAUB/USP); Francisco Mourão 
(IEF/MG); Gisela Henmann (Fundação Biodiversitas); Jean Paul Metzger (USP); José Augusto 
Tosato (Cepedes); Kátia Lemos Costa (VvWF); Mario Rojas (Rede Ibero-Americana de 
Reservas da Biosfera); Marussia Whately (ISA); Miguel Angel Lopez (Faculdade de Ciências 
Florestais/Argentina); Moacir Arruda (IBAMA); Nelida Rivorola (WWF); Rob Clay (VvWF); 
Ronaldo Câmara Cavalcanti (SECTMNPE); Ronaldo César Vieira Almeida (IEF/MG). 
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