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REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - SNUC 
 
O Departamento de Áreas Protegidas da Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do 
Meio Ambiente criou um cronograma para discutir e elaborar proposta de regulamentação do 
SNUC. 
Você pode e deve participar dessas discussões. 
Para tanto entre no site do Ministério do Meio www.mma.gov.br , ou através do Núcleo Assessor de 
Planejamento da Mata Atlântica com o Aloysio Costa Jr. aloysio.costa@mma.gov.br 
 
A secretaria executiva do CNRBMA está preparando uma proposta de regulamentação do 
Capítulo VI: Das Reservas da Biosfera, para qual aguardamos sugestões de todos, especialmente 
de nossos conselheiros. 
 
A seguir apresentamos o Cronograma de Atividades do MMA para o SNUC  
 
• De 18 de janeiro a 11 de fevereiro - Elaboração, pelos grupos temáticos, de proposta de 

redação. 
• De 12 a 16 de fevereiro - Reuniões dos Grupos Temáticos com a presença de todos os 

participantes. 
• De 16 a 22 de fevereiro - Consolidação dos resultados das reuniões pelos coordenadores. 
• De 23 de fevereiro a 05 de março - Elaboração da minuta de Decreto pela DAP. 
• De 06 a 08 de março - Referendo da minuta pelos coordenadores. 
• Dia 09 de março - Reunião de coordenação 
• Dia 10 de março - Encaminhamento da minuta à Conjur/MMA 
• De 10 de março a 08 de abril - Preparação do Seminário 
• De 09 e 10 de abril - Seminário 
• Dia 16 de abril - Encaminhamento à Casa Civil 
 
Reuniões dos Grupos Temáticos 
 
• Dias 12 e 13 de fevereiro - Grupo Temático 4 - Criação e regularização fundiária 
• Dias 13 e 14 de fevereiro - Grupo Temático 1 - Gestão participativa 
• Dias 14 e 15 de fevereiro - Grupo Temático 2 - Manejo , pesquisa e uso público. 
• Dias 15 e 16 de fevereiro - Grupo Temático  3 - Sustentabilidade econômica 
• Dias 15 e 16 de fevereiro -  Grupo Temático 5 - Coordenação do SNUC 
Maiores informações http://www.mma.gov.br/port/sbf/dap/snuc.html 
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MATA ATLÂNTICA : AVALIAÇÃO DO ESFORÇO DE CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E 
USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS 
 
 
 
O CNRBMA, a Rede de ONGs da Mata Atlântica, a WWF - Brasil e o Instituto Socioambiental 
estão desenvolvendo o projeto " Mata Atlântica: Avaliação do Esforço  de Conservação, 
Recuperação e Uso Sustentável dos Recursos Naturais" . 
 
O  Projeto tem como objetivo reunir, analisar e publicar as experiências desenvolvidas por órgãos 
públicos, ONGs, instituições de pesquisa públicas e privadas, empresas e movimentos sociais em 
prol da conservação, recuperação e uso sustentável do Bioma a partir do ano 1990. 
A partir do mês de março próximo será iniciado o processo de divulgação do projeto e do 
formulário para cadastramento das experiências, que estará disponível em formato impresso e 
eletrônico. O projeto contará com um site na Internet que estará relacionando vários outros sites 
de matérias e instituições correlatas. 
 
Com o objetivo de atingir o maior número possível de organizações atuantes no Domínio Mata 
Atlântica, enviaremos através de correio postal e eletrônico chamada convidando todos a 
participarem. 
 
Ao final do projeto deverão estar disponíveis os seguintes produtos: 
 
• Banco de Dados ( Formato Access) 
• Catálogo de Experiências  
• Mapa do Esforço de Conservação da Mata Atlântica na escala 1:5.000.000 impresso em 4 

cores, contendo: área de abrangência da Mata Atlântica, distribuição de suas principais 
fitofisionomias, área remanescente e experiências reunidas no projeto. 

 
Maiores informações com a Bióloga Bruna Bianca Pasquini que foi contratada pelo ISA como 
assistente técnica do projeto brunapasquini@socioambiental.org  . 
 
 
APROVADO SUBPROGRAMA PP-G7 PARA A MATA ATLÂNTICA 
 
Foi aprovado pela Comissão Conjunta de Coordenação - CCC o Subprograma Mata Atlântica do 
PP-G7 - Fase 1 com recursos de US$ 800,000.00 (Oitocentos mil dólares americanos), que 
deverão assegurar a continuidade dos trabalhos do NAPMA na implementação de projetos e 
desenvolvimento do Subprograma Fase 2 com recursos a serem buscados  da ordem de US$ 
1,500,000.00 (Hum milhão e quinhentos mil dólares americanos). 
 
Esta é uma notícia de grande interesse para a Mata Atlântica que esperamos reverter em grandes 
benefícios para sua conservação e desenvolvimento sustentável. 
 
Maiores informações com o Aloysio Costa Jr. No NAPMA aloysio.costa@mma.gov.br ou pelo telefone 
** 61 317 13 05  
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