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Reserva da Biosfera realiza Seminário Nacional em Ilhéus, BA, com o 
tema 
"A Mata Atlântica e os 500 Anos de Brasil" 
 
 
O evento foi realizado em 26 e 27 de outubro em parceria com a UESC – Universidade Estadual de 
Santa Cruz,  e contou com cerca de 300 participantes de todo o país, que lotaram o auditório da 
Universidade. 
Além das palestras iniciais: Dr. José Pedro de Oliveira Costa (MMA), "A Mata Atlântica e os Sítios 
do Patrimônio Mundial Natural", Dr. Luiz Paulo Pinto (C.I.) sobre "Prioridades de Conservação 
na Mata Atlântica" e Dr. João Paulo Capobianco (I.S.A.), sobre “Mata Atlântica: situação atual e 
perspectivas de conservação e recuperação”, mesas-redondas discutiram os temas "Cultura e Mata 
Atlântica", "Água e Mata Atlântica", "Políticas Públicas para Conservação da Mata Atlântica", 
"Turismo e Mata Atlântica", "Unidades de Conservação e Zona de Entorno" e "Manejo dos 
Recursos Florestais", quando houve intensa participação da platéia1. 
Durante o Seminário foram ainda lançados pelo Conselho Nacional o vídeo Sustentável Mata 
Atlântica e a cartilha Recursos Florestais da Mata Atlântica...Aprendendo a Usar.  
Foram inaugurados, nesse período, o "Núcleo de Estudos da Mata Atlântica", da UESC, e a "Base Mata 
Atlântica", do CRA – Centro de Recursos Ambientais, órgão do governo baiano, ambos sediados nessa 
Universidade. 
 
Conselho Nacional da RBMA realiza sua IX reunião anual 
Com o apoio da UESC, do CRA e da Fundação Boticário, o CNRBMA realizou em Ilhéus, BA, sua 
reunião anual nos dias 28 e 29 de outubro. 
Todos os segmentos – governamentais e não governamentais – dos 14 Estados da Reserva estavam 
presentes e muitas decisões importantes foram tomadas. Eis os principais resultados: 
 
• Eleita nova presidência do Conselho 
Por unanimidade, foram eleitos:   

Clayton Ferreira Lino  (SP)            Presidente Nacional 
Hiramisis Paiva de Paula (RN)      Vice-Presidente, Nordeste 
Sergio de Lucena Mendes (ES)    Vice-Presidente, Sudeste 
José Itaqui (RS)                             Vice-Presidente, Sul 

 
• Novo Bureau 
Foi eleito um novo "bureau" do CNRBMA, instância que visa facilitar as ações do Conselho. Por 
exemplo, é o Bureau que define local, data e pauta das reuniões nacionais (que em 2000 será 

1 Programa completo poderá ser visto no site da RBMA http://www.unicamp.br/nipe/rbma 



realizada em um dos Estados do Sudeste) e que indica os candidatos ao Prêmio Muriqui. A 
composição ficou a seguinte: 
(titular/suplente)Andrea Zarattini/ José Pedro Oliveira Costa (governo federal) 

Afrânio F. Menezes/ Erasmo Rocha Lucena   (governos/ NE) 
Pedro Eduardo Graça Aranha/ Roberto Fernandes   (governos/ SE) 
Cezar Paulo de Luca/ Isabel Chiapetti   (governos/ SUL) 
CEPEDES/ AMDA   (entidades ambientalistas) 
Pedro Scherer Neto/ Marilia Lopes Brandão   (comunidade científica) 
Roberto Siqueira Carneiro/ Henrique Lobo Gonçalves   (moradores) 
Mario Cencig   (convidado) 

 
• Prêmio Muriqui 1999 
O Conselho elegeu este ano o Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (categoria 
Institucional ) e João Paulo Capobianco (categoria Personalidade) 
 
• Reconhecidos mais 4 Postos Avançados da RBMA 
O Conselho aprovou a indicação de novos Postos Avançados, centros de divulgação e informação 
de idéias, conceitos, programas e projetos desenvolvidos na Reserva 

Pólo de Educação Ambiental do Mosteiro Zen do Morro da Vargem(ES) 
Parque Nacional Lagoa do Peixe (RS) 
Parque Estadual Dunas de Natal (RN) 
Santuário Ecológico de Pipa (RN) 
 

Também foram credenciados por mais dois anos os Postos Avançados Fábrica Cultural de Iporanga, 
SP, Fazenda Boa Vista,Roseira,SP, Museu da Araucária de Canela,RS e Prefeitura Municipal de 
Dona Francisca, RS. 
Foi descredenciado o Posto Avançado Florescer na Mata, SP 
 
• Estados apresentaram os avanços da Reserva da Biosfera 

Os 14 Estados componentes da RBMA apresentaram a situação da implantação da Reserva, 
especialmente no que toca os Comitês Estaduais , Áreas-Piloto, Postos Avançados e projetos de 
conservação e desenvolvimento sustentável. 
Todos os Estados trouxeram importantes contribuições, com especial destaque para Pernambuco, 
Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. 
 
• Homologados  2 Novos Comitês Estaduais 
O Conselho aprovou os Comitês Estaduais do Paraná e do Ceará. Agora só faltam ser instalados os 
Comitês do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, Paraíba e Santa Catarina. 
 
• Lançado caderno sobre recuperação de mangues em Mamanguape/ PB 
O Caderno de nº 16, Barra de Mamanguape – PB: Estudo do impacto do uso de madeira de 
manguezal pela população extrativista e da possibilidade de reflorestamento e manejo dos recursos 
madeireiros, de autoria de Danielle Paludo e Vicente Stanislaw Klonowski foi fruto de projeto 
patrocinado pelo CNRBMA no ano de 1998. 
 
 
• Apresentados resultados de Projetos em andamento  
Foi apresentado o BRA-MaB em seus 4 componentes: 
- 1)fortalecimento institucional: equipe técnica, presença em eventos e projetos. 
- 2) apoio a Áreas-Piloto, nas três regiões: Mamanguape, PB: viveiro, vídeo, caderno nº 16; 

Itamaracá-Itapissuma e Igaraçu, PE: cursos, instalação; Santa Tereza, ES: curso de 
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planejamento de UCs; APA do Cairuçu, RJ: curso de capacitação de professores; e RS: 
mapeamento digitalizado e publicações, entre elas o Caderno nº11, além de trabalhos nas três 
áreas-piloto. 

- 3) publicações/ divulgação: folders, posters, cadernos com CETESB, SMA e MMA; 
- 4) projeto "Anuário Mata Atlântica 2000" : apresentado o “boneco”. 
E também  resultados do “Inventário de Recursos Florestais da Mata Atlântica”, que gerou material 
informativo: cartilha, poster, e outros produtos. Deverão ser lançados, ainda, anais do encontro havido em 
meados de 1999, em São Paulo. Estando em fase final, foi solicitada sua continuidade junto ao FUNBIO. 
 
• Linhas de Ação Prioritárias 
I – a) atuar no fortalecimento institucional da RBMA (BRAMaB) ; 
b) do apoio a Áreas-Piloto, Postos-Avançados e Comitês Estaduais (BRAMaB)  
c)do fortalecimento da Rede,nacional e internacionalmente, das Reservas da Biosfera; 
II- incrementar a linha de Projetos Especiais, como o "Inventário dos Recursos Florestais", em 
andamento, e a criação de "Água e Florestas" e do "Anuário Mata Atlântica 2000"; 
III- com relação a Políticas Públicas, atuar no acompanhamento e aprimoramento da legislação (Lei 
da Mata Atlântica, SNUC, etc) e busca de recursos financeiros (PNMA II, PPG7, etc); 
 IV- estrategicamente, priorizar a difusão da RBMA nos eventos de festividades dos 500 anos de 
Brasil com divulgação de nosso site, com máximo de links, boletim eletrônico, programas de TV, 
vídeo sobre a RBMA e outras formas; 
V- articular nacionalmente o Dia da Mata Atlântica; 
 VI- promover maior articulação com a comunidade científica; 
VII- incrementar a busca, difusão e apoio a alternativas econômicas envolvendo recursos florestais 
da Mata Atlântica; 
VIII- buscar a realização de um trabalho com Educação Ambiental, tanto formal quanto informal, 
em parcerias com o Ministério da Educação, com Secretarias de Educação e outras, produzindo 
material e reforçando a linha da capacitação e formação; 
IX- trabalhar com  "Municípios e Mata Atlântica", interagindo principalmente com aqueles que são 
Áreas-Piloto; 
X- incrementar a articulação com ONGs e populações tradicionais; 
XI- aperfeiçoar o funcionamento do sistema de gestão da RBMA. 
 
• Aprovadas Moções em Defesa da Mata Atlântica 
Foram aprovadas 14 moções, destacando-se aquelas referentes ao combate à ação de madeireiras no 
sul da Bahia, à obtenção de recursos financeiros através do PPG7 e BRA-MaB, à degradação de 
manguezais no nordeste especialmente em contexto urbano, entre outras, lembrando de agradecer 
ao Dr. José Pedro de Oliveira Costa a dedicação e o empenho na construção da RBMA, assim como 
aos Conselheiros, que permitiram a realização dessa obra.  Os textos estarão em breve à disposição 
no site. 
 
Criado o Instituto de Amigos da RBMA 
Em assembléia ocorrida em 29 de outubro, também na UESC, foi criado o IA - RBMA com a 
finalidade de dotar a Reserva da Biosfera de personalidade jurídica, facilitando a obtenção e 
gerenciamento de recursos financeiros e o estabelecimento de parcerias e convênios de interesse da 
Reserva. 
a presidência do Instituto coincide com a do Conselho Nacional da RBMA e o Conselho 
Administrativo do Instituto também é composto por conselheiros da Reserva, assegurando total 
vínculo entre as instituições. 
A ata de criação do Instituto será disponibilizada em breve no site da Reserva. 
 


