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Conselho Nacional da RBMA 
 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA RBMA 
 
Reunião Anual do CNRBMA, em Sergipe- 
A 12a Reunião Nacional do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera será realizada em Aracajú, Sergipe, no 
Hotel Parque dos Coqueiros, de 5 a 8 de novembro. Serão apresentados os Programas que o Conselho está 
desenvolvendo: Anuário Mata Atlântica, Programa de Águas e Florestas, Recursos Florestais, Ecoturismo e 
Educação Ambiental.  
Durante o evento também será realizado o 4o Encontro Nacional dos Comitês Estaduais da RBMA e a 4a 
Assembléia Geral do InsTituto Amigos da RBMA. 
(Para datas, veja seção AGENDA) 
 
 

FASE 5 DA RBMA 
 
O projeto da Fase V da RBMA onde serão atualizadas as zonas núcleo da RBMA e serão incluídas novas áreas 
dos estados do Espírito Santo, São Paulo, Para, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul 
aguarda a aprovação final  que será durante a Reunião do Bureu do Programa MaB, em Paris de 8 a 11 de 
novembro. A RBMA enviou informações complementares e o Conselho  está com boas expectativas para a 
aprovação. 
 
Junto com as informações adicionais da FASE V da RBMA, também foi encaminhada para aprovação a 
proposta de ampliação da Reserva da Biosfera do Cerrado-FASE IV. 
 

AÇÕES INTERNACIONAIS 
 
 
Reunião do Programa Força Tarefa para Economia de Qualidade nas Reservas da Biosfera do 
Programa MaB em Berlim, Alemanha, de 23 a 26 de outubro 
 Programa foi criado em março deste ano para desenvolver o conceito e a metodologia para o 
desenvolvimento da economia de qualidade  nas Rbs. O grupo, composto por cerca de 40 pessoas, tem como 
coordenadores escolhidos 8 representantes, sendo o presidente do CNRBMA, Clayton Ferreira Lino, o relator. 
Na data de sua criação ficou claro a todos os participantes que das 411 Rbs que existem no mundo, boa 
parte não desenvolvem ações econômicas com as comunidades tradicionais que habitam nas áreas 
protegidas. 
Na reunião realizada em Berlim, nos dias 23 a 26 de outubro, foram discutidos mecanismos para o 
desenvolvimento  da economia dentro das RBs, apresentados exemplos de diversos países que possuem 
comunidades tradicionais nas áreas de Reserva e também foi discutida a possibilidade de criação de um logo 
do Programa MaB para certificação de produtos, prefeituras e outros, desde que contribuam  para o 
desenvolvimento da economia dentro de uma RB. 
Esta última ação ainda não foi definida. 
 
A RBMA  é modelo de implantação 
 
Durante a Reunião  do Bureau do Programa Mab, que será realizado nos dias 8 a 11 de novembro, em Paris, 
também será analisada a proposta de criação  da  Reserva da Biosfera da Cordilheira Cantábrica, na 
Espanha, que segue o modelo de criação da RBMA e  que teve na sua elaboração a colaboração do Conselho 
Nacional da Reserva da Biosfera. 
 
Partindo da mesma iniciativa, o presidente do CNRBMA, Clayton Ferreira Lino, recebeu um convite  do 
Governo da Guiana, para participar de um workshop, em Georgetown, Guiana, onde serão discutidas as 
propostas para definição de áreas a serem reconhecidas como RBs e Sítios do Patrimônio naquele país. 
Ainda sobre a  importância do modelo pioneiro de implantação da RBMA, vale destacar que a presidência do 
Conselho também já participou  da formulação de sistemas de gestão de sete regiões do Chile  e com o 
mesmo fim, participou do projeto de implantação em Bañados Del Este, Uruguai.  



 
 
 Reunião de RBs Insulares na Espanha  
 
 DE  24 a 26 de outubro foi 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 evento teve a participação do CNRBMA e teve entre seus objetivos a troca de experiências entre as 
administrações da Reservas e os governos, além da divulgação de sistemas avançados de gestão e a 
promoção de estratégias de desenvolvimento sustentável. 
 
 

PROGRAMAS E PROJETOS 
 
 

RECURSOS FLORESTAIS 
 
Apresentação da Prévia do vídeo sobre Recursos Florestais na Reunião Nacional do 
CNRBMA, em Aracaju 
 Já está pronta a prévia do Vídeo “Certificação e uso sustentável de recursos florestais na Mata Atlântica”. 
Produzido pelo Projeto Sustentabilidade e Certificação Florestal na Mata Atlântica do CNRBMA, com o apoio 
do Funbio,  o vídeo tem o objetivo de registrar e divulgar e o desenvolvimento das atividades nas três 
regiões abrangidas pelo Projeto. 
 

ECOTURISMO 
 
RBMA participa da Adventure Sports Fair  
No evento, que vai até o dia 3 de novembro, foi apresentado um painel  sobre o programa de Ecoturismo da 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica cruzando informações com o Programa Pólos de Ecoturismo. A 
Adventure Sports Fair fica no Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo e vai até domingo, 
dia 3/10. 
 
 
O projeto Melhores Práticas para o Ecoturismo no Vale do Ribeira-SP 
O CNRBMA em parceria com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade/Melhores Práticas em Ecoturismo-
FUNBIO/MPE, vem desenvolvendo desde março deste ano a capacitação e treinamento de monitores. O 
objetivo é apoiar a gestão do Ecoturismo no PETAR e outros pólos espalhados pelo país, através de 
diagnósticos, planejamento e zoneamento turístico, verificando quais ferramentas e estratégias poderiam 
minimizar os impactos pelo turismo e avaliando  quais benefícios o ecoturismo traria ao meio natural. Esta 
atividade foi dividida por fases, sendo a primeira entre março e maio de 2002, onde foram capacitados 40 
monitores ambientais pelo MPE. Na segunda fase, os monitores ambientais que já estão em treinamento e 
distribuídos em vários pólos de ecoturismo devem aplicar o quem lhes foi passado no curso, seguindo um 
plano de trabalho enfocando a realidade de cada local. O término desta fase prevista para  dezembro de 
2002. O CNRBMA, através do  Programa de Ecoturismo  é o responsável do Pólo de Ecoturismo do Vale do 
Ribeira. 
 
REMAVale lança boletim informativo- 
A Rede de Monitoria Ambiental do Vale do Ribeira –REMAVale – lança boletim trimestral onde são 
apresentadas atividades relacionadas ao ecoturismo, educação ambiental, organização comunitária, manejo 
de espécies, saúde, entre outras que vêm sendo realizadas pelas associações de monitores e instituições 
participantes da REMAVale. 
Com a presença de diferentes categorias de Unidades de Conservação (Parques Estaduais, Estações 
Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental), o Vale do Ribeira tem cerca de 60% do seu território  de área 
protegida que integra a RBMA. 

  
Outras Notícias 

Resultados da Reunião Regional da Rede de Ongs da Mata Atlântica, no RS- 

Realizada entre os dias 19 e 20 de outubro, foi estabelecida durante a reunião a necessidade de criar um elo 
entre as organizações não-governamentais locais  e a Rede de Ong´s da Mata Atlântica. Participaram do 
encontro  17 entidades fazem parte da Rede que devem definir metas e prioridades para as ações conjuntas 
e apoio para as novas ONGs, sobretudo no interior. 

 



Novo financiamento para o Funbio 
 
Foi assinado no último dia 24, em Brasília, o contrato de doação de US$30 milhões para o Funbio- Fundo 
Brasileiro  para a Biodiversidade, destinados os Programa ARPA - Áreas Protegidas da Amazônia e realizada 
pelo Fundo  para o Meio Ambiente Global (Global Environment Facility-GEF). O Programa foi lançado durante 
a RIO+ 10  e tem como meta aumentar as áreas protegidas da Amazônia em 28, 5 milhões de hectares  e o 
Funbio será o gestor dos recursos do Programa. 
É importante salientar que a RBMA  espera que medida semelhante seja  aprovada para as áreas Protegidas 
da Mata Atlântica. 
 
 
PL contra biopirataria 
 
A Câmara dos Deputados recebeu no início deste mês o Projeto de Lei 7211/02 de autoria do Poder 
Executivo, que combate a biopirataria. O texto prevê penas de um a oito anos de prisão e multa para quem 
desrespeitar a legislação que protege a fauna e a flora brasileiras, enviando  para o exterior amostra de 
material genético: usando esses componentes para fins lícitos, práticas nocivas ao meio ambiente e à saúde 
humana; ou ainda para desenvolver armas biológicas e químicas. O Ibama, em parceria com institutos de 
pesquisa, tenta  determinar o valor da biodiversidade brasileira. Esse trabalho  está em andamento, mas 
resultados preliminares de 2000  já indicavam um patrimônio de  R$ 4 trilhões. 
 

Agenda 
 
Reunião Anual da RBMA- 

 
Prepare-se para os eventos em Aracaju, Sergipe, no Hotel  Parque dos Coqueiros: 
 
5 de novembro- 4o Encontro Nacional dos Comitês Estaduais da RBMA 
6 a 8 de novembro- 12a Reunião Anual do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 
6 de novembro- 4a  Assembléia Geral do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 
 
 
 Anuário Mata Atlântica- 
 
27 a 20 de novembro- Workshop do Anuário em São Paulo, no Auditório da Fundação Florestal. 
 
 


