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CONSELHO NACIONAL DA RBMA 
 

12a REUNIÃO ANUAL DA RBMA E 4O ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS ESTADUAIS, REALIZADOS 
EM SERGIPE, DE 5 A 8 DE NOVEMBRO- 
Realizado em Aracaju, o evento promovido pelo Conselho Nacional da RBMA, teve a participação de 70 pessoas, 
entre membros e convidados. 
No Encontro Nacional de Comitês Estaduais foi discutida a situação dos Comitês  e apresentadas as ações e  
atividades realizadas em cada Estado. 
Na Reunião Anual do CNRBMA  foi feito um balanço sobre a situação da RBMA em 2002 e foi aprovada a proposta 
de Planejamento Estratégico apresentado pela secretaria-executiva do Conselho. Houve a apresentação dos 
programas e projetos que o Conselho está desenvolvendo: Anuário Mata Atlântica, Programa de Águas e Florestas, 
Ecoturismo, Publicações e a exibição 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. 
Durante a 12a  Reunião anual da RBMA também foi aprovado o modelo de regionalização do sistema de gestão da 
RBMA e foi formada uma comissão  para analisar as quatro propostas de Postos Avançados, que deve entregar as 
análises até abril. 
A cerimônia de encerramento contou com a presença do governador do Estado de  Sergipe, Albano Franco e o 
secretário estadual de meio ambiente, Reinaldo Nunes de Moraes que apresentaram o Projeto de Monitoramento e 
Proteção dos Manguezais. 
 
PRÊMIO MURIQUI- 
 
Durante a 12a  Reunião foram eleitos os ganhadores do Prêmio Muriqui deste ano:  
Professor Aziz Ab´Saber  
Mosteiro Zen do Morro da Vargem-Posto Avançado da RBMA, no Espírito Santo.  
O Prêmio Especial foi concedido in memorian ao professor José Lutzenberger. 
 
 

FASE 5 DA RBMA 
 
Foi aprovada na última reunião do Programa MaB-Homem e Biosfera, no dia 8 de novembro, na sede da UNESCO 
(Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura) em Paris,  a FASE V  de ampliação da Reserva 
da Biosfera da Mata Atlântica-RBMA. 
A proposta aprovada  acrescenta à RBMA  aproximadamente 5,4 milhões de hectares nos  estados do Espírito 
Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de abranger  mais um estado, o do Mato 
Grosso do Sul na Região Centro-oeste,chegando até a região da Serra da Bodoquena, incluindo assim na Reserva 
da Biosfera da Mata Atlântica praticamente  todas as tipologias e fitofisionomias da Mata Atlântica. 
A ampliação da RBMA inclue áreas junto às fronteiras do Brasil com o Uruguai, a Argentina e o Paraguai,  
estimulando assim projetos e ações de cooperação transfronteiriça com os países vizinhos. 
 
<Veja no anexo da mensagem, mapa legendado com a Ampliação da Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica> 
 
RECADO: Temos a íntegra do texto em espanhol publicado pela UNESCO sobre a criação de novas RBs e 
a ampliação da RBMA.Quem não recebeu pela Lista de Discussões e tiver interesse em lê-lo, faça o 
pedido pelo  
e-mail:rbma@iflorestsp.com.br 
 
 
 
 
 



AÇÕES INTERNACIONAIS 
 
 
A RBMA  É MODELO DE IMPLANTAÇÃO 
O Conselho Nacional da Reserva da Biosfera colaborou na elaboração da proposta de criação da Reserva da 
Biosfera da Cordilheira Cantábrica, na Espanha e que segue o modelo de criação da RBMA e que está sendo 
analisada pela UNESCO. 
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 Reservas da Biosfera no Chile  e com 
o mesmo fim, participou do projeto de revisão da Reserva da Biosfera de Bañados Del Este e do sistema MaB no 
Uruguai. 
 

AÇÕES REGIONAIS 
 
PROJETO DE MAPEAMENTO DA MATA ATLÂNTICA E SEUS ECOSSISTEMAS ASSOCIADOS NO 
NORDESTE  
No último dia 18 foi realizada no Rio Grande do Norte a Segunda Jornada de Estudos e Debates sobre a Mata 
Atlântica  que teve como tema a situação dos remanescentes naquele  Estado. No evento foram apresentadas 
cartas e informações coletadas a partir de imagens de satélite e de visitas de campo dos técnicos do Projeto. 
Os dados dos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba compõem a primeira parte do projeto, que tem 
conclusão prevista para dezembro de 2002. O projeto é executado pela Sociedade Nordestina de Ecologia/PE com 
apoio do Programa Nacional de Floresta/MMA em parceria com a Rede de ONGs da Mata Atlântica e do Conselho  
Nacional da RBMA. Participaram do evento representantes do Comitê Estadual da RBMA/RN, da Rede de ONGs da 
Mata Atlântica, do Ministério do  Meio Ambiente-IBAMA e da Usina Estivas. 
   

OUTRAS NOTÍCIAS 
 

DIRETOR-EXECUTIVO DA RBMA FAZ PALESTRA EM BELÉM-PARA 
A convite da Universidade Federal do Pará, o diretor-executivo do CNRBMA, João Albuquerque, ministrou palestra 
sobre o Bioma Mata Atlântica e o sistema de gestão da RBMA, no Núcleo de  Altos Estudos Amazônicos- NAEA  da 
Universidade. 
 
 
LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS NO CONSELHO DELIBERATIVO DA APA DE GUARAQUEÇABA 
De 18 a 21 de novembro o Ibama do Paraná promoveu um curso para selecionar 11 conselheiros originários de 44 
comunidades locais irão formar o conselho deliberativo da Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, no litoral 
paranaense.Realizado na Reserva Natural de Salto Morato, da Fundação O Boticário, o curso terá palestras e 
discussões sobre o papel do conselheiro, os objetivo do conselho deliberativo e legislação ambiental, enfocando o 
SNUC-Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O Conselho formado terá como missão buscar atividades 
econômicas que melhorem a qualidade de vida dos habitantes da APA, sem deixar de lado a conservação da 
biodiversidade. A segunda etapa da capacitação será nos dias 5,6 e 7 de dezembro, para a proposta  de um 
regimento interno. 
 

AGENDA 
 
 Anuário Mata Atlântica- 
11, 12  e 13 de dezembro- Workshop do Anuário Mata Atlântica, no Auditório do Instituto Florestal, Horto 
Florestal de São Paulo. 
Participe! 
Nos próximos dias divulgaremos a programação completa. 
 
Pólos de Ecoturismo 
Foram alteradas algumas datas das reuniões de Instalação do Comitê Gestor local de Pólos Ecoturísticos: 
 
21/11- Serra do Espinhaço/Ouro Preto 
4/12- Rio Negro / Amazonia 
5/12- Costa Verde/ litoral Norte de SP e litoral sul de RJ  
 


