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Áreas de Mata Atlântica são reconhecidas como "Sítios do Patrimônio Mundial 
Natural"  
Cada vez mais os instrumentos propostos pela UNESCO para proteção e valorização do 
patrimônio consolidam-se no Brasil. Foram classificados como Sítios do Patrimônio 
Mundial Natural na reunião ocorrida dia 29 de novembro último em Marraquech, no 
Marrocos, a “Costa do Descobrimento”, nos estados da Bahia e Espírito Santo e 
“Lagamar/ Alto Ribeira”, nos estados de São Paulo e Paraná. Mais uma vitória 
comandada pelo José Pedro de Oliveira Costa. 
As propostas, encaminhadas pelo Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica, foram elaboradas com apoio dos técnicos do IBAMA-DF (Costa do 
Descobrimento) e pelos técnicos do Instituto Florestal da Secretaria do Meio Ambiente de 
São Paulo- SMA/SP e do Instituto Ambiental do Paraná – IAP/PR (Lagamar).  
 
A área da “Costa do Descobrimento” consiste de oito áreas protegidas, abrangendo 
112.000 hectares de remanescentes da Mata Atlântica e ecossistemas associados, cujo 
índice de biodiversidade é um dos maiores do planeta. A região apresenta ainda um alto 
índice de endemismos e possui um padrão de evolução de grande interesse científico e 
conservacionista. 
Por sua vez, a área do “Lagamar/ Alto Ribeira” (denominada Mata Atlântica Sul-Sudeste) 
contém os mais significativos remanescentes de Mata Atlântica do Brasil. É formada por 
25 áreas protegidas num total de 470.000 hectares ocupados pela Serra do Mar, coberta 
por densa floresta, áreas úmidas, ilhas costeiras, cavernas e ecossistemas associados, 
formando um conjunto de magnífica beleza cênica, riqueza ambiental e cultural. 
 
Mais um passo para a conservação dos recursos naturais e culturais presentes nessas 
Áreas-Piloto da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, reconhecidas internacionalmente. 
 
Infelizmente o P.N. de Iguaçu está em situação de risco e foi enquadrado na mesma 
reunião como Sítio do Patrimônio Mundial Natural “em perigo” devido à abertura da 
Estrada do Colono. 
 
Aprovado o projeto "Águas e Florestas"  
Um dos projetos especiais anunciados pelo CNRBMA que vem suscitando o maior 
interesse, o projeto "Água e Florestas" foi aprovado pela Secretaria de Recursos Hídricos 
do Ministério do Meio Ambiente dia 24/11, em Brasília, com a publicação do convênio 
MMA/SRH nº13/99, com a Fundação SOS. Mata Atlântica, que é parceira do CNRBMA 
neste projeto. Como o próprio nome diz, o projeto vai tratar da importantíssima relação 
entre as águas e as florestas, recursos interdependentes para sua existência. Como 
sabemos, a água, recurso fundamental para sobrevivência dos seres vivos, entre os quais 



nos incluímos, tende a diminuir drasticamente tornando-se um grande problema mundial 
num futuro próximo. A idéia é trabalhar as reciprocidades entre esses recursos, em áreas 
selecionadas pelo potencial demonstrativo dos programas a serem desenvolvidos. É 
urgente buscar reverter a situação de degradação e escassez. Falaremos mais a respeito, 
em breve. 
 
RBMA participa de encontro do Ibero-MaB em Galápagos. 
De 23 a 27 de novembro realizou-se em Puerto Ayora, capital da Ilha de Santa Cruz 
(Galápagos, Equador) a IV Reunião da Rede Ibero-MaB com o tema "Planejamento e 
Participação da Comunidade na Gestão das Reservas da Biosfera". A Rede integra os 
coordenadores do Programa Homem e Biosfera da UNESCO nos países da América 
Latina, Espanha e Portugal.  
 
Estiveram presentes representantes de 12 países latino-americanos e da Espanha, 
inclusive o Presidente do Comitê MaB espanhol (e também do MaB mundial ) Javier 
Castroviejo. 
  
O Brasil foi representado pelo presidente do CNRBMA, Clayton F. Lino e a Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica foi reconhecida como uma das mais importantes e dinâmicas 
Reservas da Biosfera entre as 360 existentes em 90 países.  
 
O documento final do encontro será disponibilizado oportunamente no site da RBMA. 
 
CNRBMA participa de discussão de aspectos jurídicos para proteção da Mata 
Atlântica 
Iniciativa do Instituto Socioambiental-ISA e da Rede de ONGs da Mata Atlântica, com 
apoio da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão – Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, 
da Procuradoria Geral da República, realizou-se nos dias 1 e 2 de dezembro, em Brasília, 
a reunião técnica “Aspectos jurídicos fundamentais e ações prioritárias para proteção da 
Mata Atlântica”. Com palestras didáticas e de excelente nível, foram expostas aos juristas 
presentes a situação da Mata Atlântica e a importância de sua conservação, como 
também foram discutidos aspectos da proteção jurídica: legislação e jurisprudência, 
conflitos socioambientais e ações  judiciais paradigmáticas, conseguindo o intuito de 
aproximar os “setores” ambiental e jurídico na otimização de esforços pela proteção do 
bioma. 
O CNRBMA esteve presente, através de sua Diretora Técnica, Marilia Britto de Moraes, 
deixando suas contribuições para a confecção de uma estratégia de ações prioritárias no 
campo jurídico-ambiental. 
 
Comitês Estaduais da RBMA do Nordeste promovem reunião 
Os Estados do Nordeste que compõem o CNRBMA realizaram dia 9 de dezembro 
passado, em João Pessoa, a 1ª Reunião dos Comitês Estaduais da Reserva da Biosfera 
da Mata Atlântica do Nordeste, visando favorecer o intercâmbio de experiências e 
promover a integração dos representantes da RBMA na região, além de estimular a 
criação e implantação dos Comitês Estaduais da RBMA/NE. O encontro foi sediado pela 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente e organizado por 
Hiramisis Paiva de Paula - Coordenadora do CERBMA/RN e do IDEMA, Eloízio Henrique 
H. Dantas, Assessor Técnico da SEMARH/PB e de Maria das Dores V. Cavalcanti, da 
SNE. Na pauta, o quadro da RBMA no Nordeste, analisado por Osvaldo Lira, um dos  
protagonistas da sua história; a situação até o momento e propostas para Áreas-Piloto / 
Postos Avançados e dos Comitês Estaduais, expostas por Marilia Britto de Moraes; 



finalmente, a Vice-Presidente pela região NE neste Conselho, Hiramisis Paiva, coordenou 
a formulação de estratégias para implantação completa de Comitês Estaduais da RBMA 
no nordeste. 
 
Lei da Mata Atlântica é aprovada na CDCMAM 
Por unanimidade foi aprovado dia 15/12 o PL 285 pela Comissão de Defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputados, cujo presidente 
encaminhou pedido de convocação extraordinária do Congresso, medida tomada 
igualmente pelo Ministro José Sarney Filho. Com isso, o substitutivo que teve o deputado 
Luciano Pizzato como relator, após nove meses de discussão agora deverá ir a plenário. 
Na verdade o período de gestação de uma lei de proteção à Mata Atlântica durou 10 
anos, envolvendo nesse período várias ONGs, o Conselho da RBMA e o CONAMA 
(diretrizes), o então deputado Fábio Feldmann (PL 3.285), o deputado Jacques Wagner 
(PL 285), estando em vigor o Decreto 750 desde 1993, com sérias limitações na 
aplicação. Agora o projeto deverá ir para a Comissão de Constituição e Justiça, devendo 
ir a plenário a partir de 10 de janeiro, segundo o ISA-DF. 
 
Projeto de lei para criação do SNUC vai a Plenário 
Depois de oito anos, no dia 14/12 último, o projeto de lei de criação do Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação,  substitutivo proposto pelo Deputado Fernando Gabeira em 
1996 ao PL nº 2.892/92, e que fora aprovado com alterações na Câmara dos Deputados 
em 10 de junho deste ano, foi agora aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do 
Senado. O próximo passo é ir para Plenário. 
 
Código Florestal - uma trégua 
Após o adiamento da votação do Projeto de Conversão da MP 1.885-42 em lei no 
Congresso Nacional graças à forte pressão da sociedade contra os absurdos que alguns 
itens confeririam caso ocorresse, e denunciando sobretudo a forma atropelada e 
autoritária que estava sendo utilizada para descaracterizar esse instrumento legal, foi 
constituído um Grupo de Trabalho composto por representantes de ONGs (Instituto 
Socioambiental e Conservation International), CONTAG, CNA e MMA, responsável por 
elaborar um texto base para as discussões até 11 de janeiro. Em seguida, entre os dias 
18 de janeiro e 8 de fevereiro deverão ocorrer consultas regionais, por biomas, podendo 
ser enviadas sugestões também através de página na Internet a ser organizada para isso. 
A intenção é ter-se um texto de consenso a ser apresentado ao Congresso Nacional 
pronto até 2 de março, numa primeira data e que poderá ser revista. A reformulação do 
Código Florestal vinha sendo tratada no âmbito da Câmara Técnica Temporária do 
CONAMA. Essa estratégia e cronograma foram acertados em reunião dia 14/12, 
conduzida pelo Secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), Dr. José Pedro de Oliveira Costa, encarregado de articular a agenda definitiva. 
 
Iniciados os trabalhos para mapeamento da Mata Atlântica do Nordeste 
Sob a coordenação da Sociedade Nordestina de Ecologia- SNE, com patrocínio da 
CHESF e do CNRBMA, e apoio da SOS Mata Atlântica e ISA, foi realizada na Usina 
Hidrelétrica de Xingó, em Piranhas/AL, a primeira reunião para a realização de um 
mapeamento integrado entre os vários estados e compatível com as necessidades da 
região nordestina.  
A segunda reunião técnica foi dia 10/12, na sede da SNE e Posto Avançado da RBMA em 
Itapissuma, PE quando foram definidas questões como escala e legenda, tendo os 
Estados entregue à coordenação dados locais. O CNRBMA participa do projeto, já que 



pretende realizar o mapeamento digitalizado de toda a área da Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica. Clayton F. Lino participou da reunião em Xingó e Marilia Britto de Moraes 
participou da reunião em Itapissuma. 
 
 
José Pedro é o novo Presidente do COBRAMAB 
O Ministro do Meio Ambiente designou para Presidente da Comissão Brasileira para o Programa “O Homem 
e a Biosfera”- COBRAMAB o Secretário de Biodiversidade e Florestas, José Pedro Oliveira Costa, cujos 
planos incluem a criação de novas Reservas da Biosfera. Como Secretário-Executivo do Comitê foi nomeado 
Aloysio Gonçalves da Costa Junior, também da SBF. O programa passou para o MMA por decreto 
presidencial dia 21 de setembro de 1999. Espera-se agora a plena revitalização desse importante Comitê e 
uma maior participação das Reservas da Biosfera em sua atuação. 
 
GERCO-SP tem mais um Macrozoneamento discutido. 
Terminou dia 7/12, em Iguape, a discussão pelo Grupo de Trabalho do setor Complexo Estuarino-Lagunar de 
Cananáeia, Iguape e Ilha Comprida, constituído para regulamentar a lei que instituiu o Plano Estadual de 
Gerenciamento Costeiro em São Paulo (Lei Est. 10.019/98) nesse setor costeiro conhecido também por 
Lagamar. Foi um processo de quase 1 ano e meio, com reuniões freqüentes, às vezes quase semanais e 
distribuídas nos três municípios, que analisou o zoneamento e elaborou a minuta de decreto estadual. O GT é 
tripartite e paritário, coordenado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e com a presença de 
representantes dos setores governamentais e não governamentais e das esferas municipais. A audiência 
pública está preliminarmente agendada para 9/2/2000, após a temporada de férias nesses municípios. Estão 
todos convidados. O texto será disponibilizado em breve, junto com o do setor do Vale do Ribeira, o primeiro 
a encerrar o ciclo de discussões. Faltam agora os setores Litoral Norte e Baixada Santista. Maiores 
informações podem ser dadas pela Divisão de Planejamento do Litoral, da Coordenadoria de Planejamento 
Ambiental da SMA, por Martinus Filet e equipe. 
 
Conselho da RBMA participa do Grupo de Trabalho do MMA para a Mata Atlântica 
O Ministro do Meio Ambiente criou pela portaria 167 de 5 de outubro um GT voltado ao "desenvolvimento 
de uma estratégia integrada e o plano de ação para o Bioma Mata Atlântica". O Grupo inclui representantes de 
vários órgãos federais, estaduais e municipais, ONGs e setores acadêmico e empresarial. O Conselho da 
Reserva estará representado por seu presidente, Clayton F. Lino e pelo Diretor Executivo João Lucílio 
Albuquerque. 
 
Sergipe realiza Encontro sobre a Mata Atlântica do NE e reativa Comitê Estadual da 
RBMA 
O Centro de Estudos dos Tabuleiros Costeiros e a Universidade Federal de Sergipe realizaram entre 1 e 3 de 
dezembro o "Encontro da Mata Atlântica do Nordeste", em Aracaju, composto por conferências, mesas-
redondas e mini-cursos, visando integrar conhecimento científico e as ações de governos e sociedade para a 
conservação e a recuperação da Mata Atlântica na região. Clayton F. Lino fez a conferência de abertura e, na 
oportunidade, criou comissão local com vistas à implementação do Comitê Estadual da RBMA em Sergipe. A 
comissão está composta por Geraldo Ferreira sobrinho/ SAGRI, Marly Menezes Santos/ ADEMA e Edmar 
Ramos Siqueira/ EMBRAPA. Espera-se para breve a formalização do Comitê por ato do governador 
sergipano. 
 
RBMA lança Exposição Itinerante sobre Recursos Florestais da Mata Atlântica 
Em 28 de dezembro próximo, comemorando os 3 anos da inauguração da Fábrica Cultural de Iporanga, no 
Vale do Ribeira/SP, um dos primeiros Postos Avançados da RBMA, o Conselho da Reserva estará abrindo a 
exposição "Sustentável Mata Atlântica", que trata da utilização dos recursos florestais desse Bioma (araucária, 
caju, erva-mate, palmito, plantas ornamentais, plantas medicinais, entre outros). Essa exposição, um vídeo de 
mesmo nome e a cartilha "Recursos Florestais da Mata Atlântica: Aprendendo a usar..." fazem parte de um 
projeto do Conselho em parceria com a SOS Mata Atlântica, Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro e CENARGEM/EMBRAPA e tem o patrocínio do FUNBIO. 



 A exposição, que circulará pelos diversos Estados da RBMA, produzida por Elaine Regina dos Santos, 
Coordenadora de Comunicação Visual, conta com mapas temáticos elaborados pela SOS Mata Atlântica e 
belos desenhos sobre os recursos florestais feitos pela artista Lucia Rodrigues. O vídeo foi produzido por José 
Carlos "Pantera" e Andrea Marrankuiel e a cartilha foi elaborada pela equipe do Conselho em São Paulo. O 
projeto, conhecido por "Projeto FUNBIO", é gerenciado pela Luciana Simôes. 
 
Continuidade do BRA-MaB 
Foi prorrogado até fevereiro de 2000 o prazo do Convênio MMA-UNESCO para "Consolidação das Reservas 
da Biosfera da Mata Atlântica". Nesse prazo será preparado um aditivo estendendo o convênio por 2 anos. De 
imediato, o Ministério se comprometeu a repassar parte dos R$920.000,00 que deveriam ter sido liberados em 
1998 e 1999. Mesmo com essa defasagem, esse é o programa mais importante para o fortalecimento da 
RBMA, viabilizando reuniões, seminários e publicações do Conselho, apoio a projetos dos Comitês 
Estaduais, Áreas-Piloto e Postos Avançados da Reserva e ainda a elaboração do "Anuário Mata Atlântica". O 
BRA-MaB apóia também a RB do Cinturão Verde de São Paulo, a RB do Cerrado e a Rede das RBs do 
Brasil. O Componente Mata Atlântica é coordenado pela Cláudia Saloutti do Conselho Nacional. 
 
UM FELIZ NATAL E UM EXCELENTE ANO  2000  PARA TODOS, e, em especial,  
PARA A MATA ATLÂNTICA 
 


