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O mais importante evento deste mês para o Conselho Nacional da Reserva da 
Biosfera  da Mata Atlântica foi o I Encontro das Reservas da Biosfera do 
Brasil e Mercosul, realizado no Rio de Janeiro nos dias 09, 10 e 11 com 
grande sucesso, conforme informamos nas NOTÍCIAS EXTRAS/junho, 
enviadas logo após o Encontro. 
 
1 - ENTREGA DO PRÊMIO MURIQUI  
Durante a Festa de Comemoração dos 192 anos do Instituto Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro, com a presença do Ministro do Meio Ambiente e várias 
autoridades, foram entregues os Prêmios Muriqui do CNRBMA referentes ao  
ano de 1999. 
Na categoria Instituição foi premiado o Instituto Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro e na categoria Personalidade o ambientalista João Paulo Ribeiro 
Capobianco. 
 
2 - ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CNRBMA E A 

IUCN 
 
Durante o I Encontro Nacional das Reservas da Biosfera do Brasil e Mercosul, 
foi assinado um Termo de Cooperação entre o CNRBMA e a IUCN no 
sentido de: 
• Promover a melhor implementação das reservas da biosfera na América do 

Sul, em particular da RBMA no Brasil, 
• Defender os princípios das reservas da biosfera com ênfase para o caso da 

Mata Atlântica, 
• Promover o intercâmbio de experiências, inclusive através de suas 

comissões e comitês, 
• Consultarem-se mutuamente, sempre que possível, sobre as questões de 

interesse mútuo, 
• Implementar ações no sentido dos objetivos acima mencionados, 
• Desenvolver Programas Integrados, Projetos Conjuntos e Ações Integradas, 

diretamente  ou através de representantes indicados  pelas organizações. 
 
 Um programa de ação conjunta entre as instituições será detalhado em breve. 
 



Assinaram o Convênio  a Dra. Yolanda Kakabase, presidente do Conselho 
Mundial da IUCN, o Dr. Adrian Phillips, presidente da Comissão Mundial de 
Áreas Protegidas da IUCN, o Dr. Roberto Messias Franco, representante 
regional da IUCN para a América do Sul, o Dr. Clayton Ferreira Lino , 
presidente do CNRBMA, o Dr. José Pedro de Oliveira Costa , secretário de 
Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, Dr. Cláudio Maretti, 
vice presidente para o Brasil da Comissão Mundial de Áreas Protegidas da 
IUCN, Dra. Gisela Hermann da Coordenação de Membros da IUCN do Brasil, 
Almirante Ibsem Gusmão Câmara e Professor Dr. Paulo Nogueira Neto, 
ambientalistas e defensores da RBMA. 
 
3 - INSTALAÇÃO DO COMITÊ ESTADUAL DA RBMA DE SERGIPE 
 
Durante as comemorações da Semana do Meio Ambiente no Estado de 
Sergipe, foi instalado Comitê Estadual da RBMA de Sergipe.  
 
Participaram do evento o Dr. Luís Carlos Rezende, presidente da ADEMA - 
Administração Estadual de Meio Ambiente, Dr. Roberto Góes, secretário da 
agricultura do Estado de Sergipe, Dr. Lafayette Franco Sobral da 
EMBRAPA/SE, João Lucilio R. de Albuquerque, diretor executivo do CNRBMA, 
Marly Menezes, coordenadora do Comitê Estadual da RBMA-SE, os 
participantes do Comitê Estadual ,  jornalistas, ambientalistas e outros 
interessados. 
 
Após a palestra do João Lucilio sobre a "RBMA e seu sistema de gestão" 
houve a primeira reunião do Comitê, onde foram discutidos assuntos de 
interesse geral e as várias formas de atuação dos comitês estaduais. 
 
A homologação das Áreas Piloto da RBMA no Estado de Sergipe deverá ser 
iniciada na próxima reunião. 
 
4 - "SUSTENTABILIDADE E CERTIFICAÇÃO NA MATA ATLÂNTICA" 
 
Foi aprovado pelo fundo de parceria FUNBIO - Fundação Ford o projeto 
"Sustentabilidade e Certificação na Mata Atlântica", que será coordenado 
pelo CNRBMA em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, IMAFLORA e 
o Instituto de Estudos Socio-Ambientais da Bahia - IESB. 
 
O projeto, cujos estudos serão desenvolvidos nos estados   da Bahia (piaçava), 
São Paulo, (palmito), e Rio Grande do Sul (erva mate), terá a duração de 22 
meses, com início provável em agosto de 2000, com recursos da ordem de R$ 
350 mil. No momento está sendo finalizado o plano operativo.  
 
 O projeto visa:  
• O manejo sustentável de recursos florestais da Mata Atlântica  
• A consolidação de informações regionais sobre a exploração desses 

recursos,  
• A capacitação de auditores/facilitadores, comunidades locais e pequenos 

produtores. 
• A elaboração de diretrizes para a certificação florestal  



• O incentivo ao desenvolvimento mercadológico  de produtos certificados. 
 
5   - IMAGENS DA MATA ATLÂNTICA 
 
A SNE - Sociedade Nordestina de Ecologia e a  CHESF - Companhia 
Hidroelétrica do São Francisco abriram ao público, durante a Semana do Meio 
Ambiente a exposição de fotografias "Imagens da Mata Atlântica", na antiga 
Estação Central do Recife. 
Os promotores tem a intenção que a exposição percorra todo o Brasil 
mostrando a beleza do bioma Mata Atlântica, com o objetivo de conquistar as 
pessoas para sua preservação. 
 
A exposição foi coordenada por Dorinha Mello, com fotografias de Clayton 
Ferreira Lino, programação visual de Fátima Ximenes e o Professor Osvaldo 
Lira como orientador na escolha das espécies mais representativas. 
 
6   - MATA ATLÂNTICA - 500 ANOS DE BRASIL 
 
O IMA - Instituto de Meio Ambiente de Alagoas montou uma exposição 
itinerante com o tema "Mata Atlântica e os 500 anos de Brasil", 
apresentando painéis com amostras de espécies nativas e artesanato com 
material extraído de forma sustentável da Mata Atlântica.  
 
A exposição já foi apresentada em Viçosa, Penedo durante a realização do V 
Mercovale, e Maceió  durante a Semana do Meio Ambiente. 
 
 Até o momento mais de 8.000 pessoas já visitaram a exposição que teve o 
apoio do CNRBMA. 
 
7  - MATA DA ESTRELA - RN TRANSFORMADA EM RPPN - RESERVA 
PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL 
 
A Mata da Estrela, contando com uma área total de 2.039,93 ha,  foi tombada 
pelo Estado do Rio Grande do Norte em 1990 e posteriormente, em 1993, 
passou a integrar a RBMA, da qual é Área Piloto. 
 
 Agora, num esforço de parceria entre a Destilaria Baía Formosa ( proprietária 
da área), o IBAMA-RN o IDEMA - Instituto de Desenvolvimento Econômico e 
Meio Ambiente do RN com o apoio do CNRBMA através do Comitê Estadual 
da RBMA - RN. esse remanescente foi transformado em uma RPPN.  
 
Este é um grande momento para a conservação da Mata Atlântica do Nordeste 
e um exemplo  que deve ser seguido pelos demais empresários  que atuam em 
áreas de Mata Atlântica. 
 
8   - ESTUDO DA FAUNA E FLORA DA MATA ATLÂNTICA 
 
A Universidade Estadual de Santa Cruz em Ilhéus, através do seu Núcleo de 
Estudos da Mata Atlântica - NEMA/UESC, realizou  de 28 a 30 de maio o II 



Workshop de Pesquisa do Projeto Remanescentes de Floresta da Região 
do Una do Sul da Bahia, conhecido como Projeto Resta Uma 
 
Durante dois dias a  equipe de pesquisadores envolvida com o projeto 
apresentou à comunidade científica, aos alunos e ademais interessados no 
conhecimento desse bioma, um resumo dos resultados obtidos nos estudos de 
fauna e flora da Mata Atlântica na região , permitindo o intercâmbio de 
informações importantes. 
 
9 - PROGRAMA ÁGUAS E FLORESTAS NA MATA ATLÂNTICA REALIZA 

O WORKSHOP NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TRAMANDAÍ  - RS  
 
 

 
Foi realizado no Município de Capão da Canoa , no Rio Grande do Sul , 
durante os dias 14 e 15 de junho , Workshop para definir as ações prioritárias 
que serão desenvolvidas através do “Programa Águas e Florestas – Fase I" 
na área piloto da Região Sul Bacia do Rio Tramandaí – Sub-bacia do Rio 
Maquiné e Lagoa dos Quadros . 
 
O Workshop foi organizado pelo CNRBMA através do Comitê Estadual da 
RBMA – RS , Comitê de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Rio 
Tramandaí , Ação Nascente Maquiné - ANAMA, Projeto Curicaca  e Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul - SEMA, com apoio da 
Prefeitura Municipal de Capão da Canoa e da Fundação Estadual de Proteção 
ao Meio Ambiente.  
 
Participaram dos trabalhos diversos representantes de Organizações  Civis, 
Comunidade Científica, Órgãos Públicos Municipais, Estaduais e Federais,  
Moradores da Região  e a Fundação SOS Mata Atlântica com a presença de 
Márcia Hirota , Samuel Barreto  e da coordenadora do Programa Heloisa Dias 
que também representou o CNRBMA. 
 
Foram apresentados e discutidos os diversos estudos e diagnósticos já 
realizados na região e, através do trabalho em grupo, indicadas as ações 
prioritárias a serem desenvolvidas nesta Área Piloto. 
 
10 - SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - SNUC 
 



Foi aprovado pelo Senado o Projeto de Lei nº 27/99 que tramitava na Câmara 
dos Deputados desde 1992, que cria o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação - SNUC e que representa  um grande avanço na questão 
ambiental brasileira, inclusive dedicando seu Capítulo VI às reservas da 
biosfera no Brasil. 
 
Capítulo VI - Das Reservas da Biosfera 
 
Art. 41. A Reserva da biosfera é um modelo, adotado internacionalmente, de 
gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, com os  
objetivos básicos de preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento 
de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, 
o desenvolvimento sustentável e a melhora da qualidade de vida das 
populações. 
 
§ 1º A Reserva da Biosfera é constituída por uma ou várias áreas - núcleo, 
destinadas à proteção integral da natureza; uma ou várias zonas de 
amortecimento, onde só são admitidas atividades que não resultem em dano 
para as áreas - núcleo; e uma ou mais zonas de transição, sem limites rígidos, 
onde o processo de ocupação e o manejo dos recursos naturais são 
planejados e conduzidos de modo participativo e em bases sustentáveis. 
 
§ 2º   A Reserva da Biosfera é constituída por áreas de domínio público ou 
privado. 
 
§ 3º   A Reserva da Biosfera pode ser integrada por unidades de conservação 
já criadas pelo Poder Público, respeitadas as normas legais que disciplinam o 
manejo de cada categoria específica. 
 
§  4º  A Reserva da Biosfera é gerida por um conselho deliberativo, formado 
por instituições públicas, de organizações da sociedade civil e da população 
residente, conforme se dispuser em regulamento e no ato de constituição da 
unidade. 
 
§ 5º  A Reserva da Biosfera é reconhecida pelo Programa Intergovernamental" 
O Homem e a Biosfera - MaB", estabelecido pela UNESCO, do qual o Brasil é 
membro. 
 
O projeto segue agora para a sanção presidencial. 
 
O texto  de lei aprovado está em vários sites como por exemplo o do Instituto 
Ambiental VIDÁGUA http://home.tecno.com.br/vidagua/snuc2.htm 
 
 
11 - 3º CURSO BÁSICO PARA MONITORES AMBIENTAIS DE IPORANGA E 
REGIÃO DO ALTO RIBEIRA 
 
No dia 16 de junho deu-se a abertura do 3º Curso Básico para Monitores 
Ambientais de Iporanga e Região do Alto Ribeira. O primeiro módulo foi o 
de Primeiros Socorros e Saúde Preventiva, realizados entre 17 a 19 de junho, 

http://home.tecno.com.br/vidagua/snuc2.htm


no qual participaram 56 alunos, sendo 45 do município Iporanga, 6 do 
município de Itaóca, 2 do município de Ribeirão Grande e 3 do município de 
Apiaí. 
O Curso Básico é composto por nove módulos  
 
 
Módulo I – Suporte Básico de Vida e Saúde Preventiva  / junho 

Módulo II – Relações Interpessoais   / julho 

Módulo III – O Ambiente e as Unidades de Conservação / julho 

Módulo IV – Espeleologia Básica / julho 

Módulo V  – Introdução ao Turismo / agosto 

Módulo VI – Ecoturismo e Educação Ambiental / agosto 

Módulo VII – O Monitor Ambiental / Orientação Cartográfica/GPS / setembro 

Módulo VIII – A Construção de um Turismo Sustentável p/ o Alto Ribeira–Agenda 21 / setembro 

Módulo IX- Oficina de Avaliação do Curso / outubro 
 
Entre os dias 20 e 21 de junho, iniciou-se o Programa de Especialização 
 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA MONITORES AMBIENTAIS DE IPORANGA E ALTO RIBEIRA   / junho 

Curso de Técnicas Verticais (Treinamento para  pré e pós  Speleo Brazil (2001)  / julho a 
dezembro 
Curso de  Speleo – Resgate – Formação do Grupo de Resgate de Iporanga / junho / outubro 
Combate a incêndio urbano  / data a definir 
Combate a incêndio florestal  / data a definir 
Elaboração de projetos   / data a definir 
 
 
Realização: Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Iporanga, Prefeitura Municipal de Itaóca, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, Parque 
Estadual de Jacupiranga, Parque Estadual de Intervales, Associação de Monitores Ambientais de 
Iporanga e Região, Fábrica Cultural de Iporanga, Museu Histórico de Iporanga, Pousadas Locais, 
Associação Serrana Ambientalista, Associação de Monitores Ambientais de Eldorado e COOPERVALES 
 
12 - REATIVADO O COMITÊ ESTADUAL DA RBMA DA BAHIA 
 
O Comitê Estadual da RBMA da Bahia foi reativado. 
 
Em reunião ocorrida no dia 21 de junho designou e aprovou o Instituto de 
Estudos Sócio-Ambientais do Sul da Bahia como sendo sua nova Secretaria 
Executiva, função anteriormente exercida pelo Centro de Recursos Ambientais 
da Bahia - CRA. 
 
O Comitê Estadual da RBMA-BA conta com a participação de 12 instituições, 
sendo sua composição paritária entre governamentais e não governamentais. 
 
O principal papel a ser desenvolvido nos próximos meses é articular a 
participação a participação de todas as instituições, principalmente no que se 
refere aos projetos já em andamento na área da Mata Atlântica em todo o 
Estado. 
 
O representante do IESB é o Marcelo Araújo. Contatos podem ser feitos 
através do e-mail  maraujo@iesb.org.br . 

mailto:maraujo@iesb.org.br


 
 
 


