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Conselho Nacional da RBMA 

Programas e Projetos 

MUNICÍPIOS E MATA ATLÂNTICA-- De primeiro de outubro a 28 de fevereiro de 2003 podem ser feitas as 
inscrições para o Prêmio Mata Atlântica de Incentivo às Iniciativas Municipais. A premiação é resultado de uma 
parceria entre o CNRBMA, a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (Anamma) e a Fundação SOS 
Mata Atlântica, com o objetivo de disseminar e valorizar programas, projetos e práticas de conservação e uso 
sustentável de recursos naturais na Mata Atlântica. 

O Prêmio Mata Atlântica de Incentivo às Iniciativas Municipais é voltado para governos locais da região da Mata 
Atlântica, composto por 3.400 municípios localizados em 17 Estados. Podem concorrer programas concluídos até 
dois anos antes da data de inscrição, ou ter, no mínimo, um ano de operação efetiva, nas seguintes categorias: 
Políticas Públicas, Unidades de Conservação, Manejo e Uso Sustentável de Recursos Naturais e 
Recomposição/restauração de Cobertura Florestal. O vencedor, em cada categoria, ganhará um troféu e R$ 5 
mil, além das menções honrosas. A ficha de inscrição pode ser acessada pelo site www.anamma.com.br e a 
relação dos municípios da Mata Atlântica está disponibilizada no site da SOS Mata Atlântica 
www.sosmatatlantica.org.br. 

 
ANUÁRIO DA MATA ATLÂNTICA- Foi alterada a data do Workshop do Anuário da Mata Atlântica, para os dias 27 a 
29 de novembro, em São Paulo, no auditório  da Fundação Florestal. 

 

Ações Regionais 

A SNE - Sociedade Nordestina de Ecologia- Posto Avançado da RBMA e o WWF-Brasil, entregaram ao Ibama  um 
mapa da situação fundiária da Estação Ecológica de Murici, em Alagoas.  
O levantamento vai guiar as ações de regularização fundiária das terras, o primeiro passo para a implementação 
efetiva da Estação.  
Localizada a 45 km de Maceió (AL), a Estação Ecológica de Murici foi criada em maio de 2001 com 6.116 hectares, 
espalhados pelos municípios de Murici e Messias. Os limites da Estação ainda não foram demarcados e abrangem 
propriedades privadas que precisam ser compradas pelo Estado.  
 
 

Outras Notícias 

Reunião de RBs na Espanha 
Nos dias 24 a 26 de outubro será realizada a Conferência Internacional “Inovação e Sociedade da Informação nas 
Reservas da Biosfera Insulares. Os novos desafios da gestão das Reservas da Biosfera e Patrimônios da 
Humanidade Insulares”, em La Palma, Ilhas Canárias, Espanha. 
 O objetivo é trocar experiências entre as administrações das Reservas e os governos, além da divulgação de 
sistemas avançados de gestão e a promoção de estratégias de desenvolvimento sustentável. 
 
 
Pesquisa com Muriqui no RJ 
O IBAMA, no último dia 18 instalou no Parque Nacional de Serra dos Órgãos, Rio de Janeiro, um Comitê formado 
por especialistas em primatas do Brasil e exterior para cuidar do destino das duas espécies existentes de muriqui, 
também conhecido como macaco monocarvoeiro. 
 O Muriqui é o animal símbolo da RBMA, e as duas espécies deste macaco estão entre as cinco mais ameaçadas de 
extinção entre os primatas brasileiros, devido principalmente à devastação da Mata Atlântica e à caça praticada em 
algumas regiões onde ainda há ocorrência do animal. Dados recentes apontam que existam atualmente apenas 
2.000 exemplares de muriqui.Informações detalhadas no site do ibama:www.ibama.gov.br 
 
Cai o desmatamento em SP 



Um levantamento feito pelo Instituto Florestal, ligado à Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, mostrou que 
houve um aumento de 2% na área de vegetação natural no Estado.  
Na última década a superfície de São Paulo passou de 13,43% para 13,70%.  
        Até o final do mês um CD com os dados completos do levantamento com as imagens digitais          
        deverá ser lançado. O mapeamento também pode ser acessado no site www.sinbiota.org.br 
 
Novo Corredor Ecológico 
O Jalapão, no Tocantins, vai ganhar o primeiro corredor ecológico, para preservar o fluxo genético, as espécies e  
as belezas cênicas da savana mais rica em biodiversidade do mundo e também a mais ameaçada de extinção. 
Com 31 mil km2 o “Jalapão/Chapada das Mangabeiras” unirá as áreas protegidas de dezessete municípios de 
quatro estados:onze no Tocantins, quatro no Piauí, um no Maranhão e, um na Bahia, com uma população 
estimada em 20 mil pessoas: sete mil no interior do corredor e treze mil em seu entorno. Também vai conectar 
cinco unidades de conservação:Estação Ecológica Serra Geral (divisa TO/BA); Parque Nacional Nascentes do 
Parnaíba (PI/MA/TO/BA); APAs Serra da Tabatinga e do Jalapão (TO); e Parque Estadual do Jalapão (TO).  
Com esta iniciativa o Ibama pretende evitar que a região, também conhecida como "oásis do cerrado", se 
transforme em um deserto devido às constantes erosões, ao turismo e uso desordenado do solo que afetam seus 
frágeis ecossistemas danificados pelo fogo.  

 
 

Agenda 
 

Pólos de Ecoturismo 
Começam as atividades de mobilização do Projeto de Implantação de Pólos em Regiões Prioritárias para ao 
Desenvolvimento do Ecoturismo no Brasil,  envolvendo as comunidades locais no processo de gestão participativa. 
Em novembro, destaque para as datas das seguintes reuniões: 
 
12/11- Pólo Costa do Cacau-BA 
14/11- Pólo Chapada da Diamantina –BA 
21/11-Pólo Ribeira do Iguape-SP 
 
Para obter as datas de todas as reuniões e/ou outras informações, solicitar pelo e-mail ecopolos@terra.com.br 
 
Reunião Rede de Ongs da Mata Atlântica 
Entidades do Rio Grande do Sul filiadas à Rede de ONG´s da Mata Atlântica,  se reúnem em Porto Alegre de 18 a 
20 de outubro.  
Na pauta das reuniões a discussão da conjuntura nacional, as ações desenvolvidas pela RMA e uma das principais 
preocupações da Rede: a pressão dos agricultores e proprietários sobre os remanescentes de Mata Atlântica 
alegando falta de terra para o plantio, além da pressão pela volta das queimadas 
 


