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CONSELHO NACIONAL DA RBMA 
 

PROJETO ANUÁRIO MATA ATLÂNTICA 
 

WORKSHOP ANUÁRIO MATA ATLÂNTICA-INFORMAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MATA ATLÂNTICA- 
Realizado nos dias 11, 12 e 13 de dezembro pelo Conselho Nacional da Reserva 
da Biosfera da Mata Atlântica, o Workshop Anuário Mata Atlântica contou com 
uma boa participação de público. Além de especialistas convidados a participar 
das mesas redondas e palestras, houve a participação de muitos estudantes 
universitários interessados em obter dados e conhecer a metodologia de 
trabalho do projeto Anuário Mata Atlântica. Durante o evento houve também 
apresentação dos resultados do Projeto “Quem faz o Quê pela Mata Atlântica”, 
feito em parceria pelo CNRBMA, Rede de ONGs da Mata Atlântica, WWF-BRASIL e Instituto 
Socioambiental. No último dia do Workshop, a Fundação SOS Mata Atlântica fez a apresentação dos 
resultados do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica. Os dados do projeto estão na 
web, no site: www.sosmatatlantica.org.br. Os dados do projeto “Quem faz o Quê pela Mata Atlântica” 
serão atualizados anualmente a partir do 2003 e as entidades executoras e financiadoras com a maior 
atuação no período avaliado serão premiadas. No evento foram apresentados os seguintes dados: 
Projetos cadastrados-844; Entidades executoras-578; Entidades Parceiras-437 e Entidades 
Financiadoras-263. 
 
 

Academia Brasileira de Ciências premia o ambientalista Aldemar Faria 
Coimbra com a Medalha Augusto Ruschi 
Academia Brasileira de Ciências premia o ambientalista Aldemar Faria 
Coimbra com a Medalha Augusto Ruschi 
No último dia 21 de novembro a Comissão Julgadora da Quinta “Medalha Augusto Ruschi”, da 
Academia Brasileira de Ciências, no Rio de Janeiro, premiou o ambientalista Aldemar Coimbra Filho por 
sua relevante atuação na área da Ecologia e na conservação da natureza no Brasil. O presidente do 
CNRBMA integra a Comissão e participou do evento. A Comissão também concedeu menção honrosa à 
obra de Johan Dalgas Frisch. 
 
RBMA na ECO URBS 2002 RBMA na ECO URBS 2002
Foi realizado de 9 a 12 de dezembro em Florianópolis, SC, o 4o Congresso Internacional sobre 
Planejamento e Gestão Ambiental de Centros Urbanos -ECO URBS 2002. A RBMA marcou presença na 
mesa redonda sobre Turismo Sustentável, representada pela consultora da UNESCO para  a Reserva da 
Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, Bely Clemente Camacho Pires. 
 
  

AÇÕES INTERNACIONAIS 
 

Conselheira da RBMA participa de Reuniões das RBs na Espanha- Conselheira da RBMA participa de Reuniões das RBs na Espanha- 
Maria Isabel Chiappetti  representou a RBMA na I Reunião  Internacional Sobre Reservas da Biosfera 
Espanholas e da Reunião da Rede IBEROMaB, de 11 a 14 de novembro, em Lugo, na Espanha.  Foi 
apresentado o sistema de gestão da RBMA e as características do Bioma Mata Atlântica. O evento 
contou com a presença de representantes de países da África (Guine Equatorial,  Namíbia, Tanzânia e 
Mauritânia) além do México, Venezuela, Peru, Argentina, Paraguai, Cuba, Equador e EUA. 
Houve a citação, por parte do coordenador do  programa MaB da Espanha, Javier Castroviejo, da RBMA 
como modelo de para a criação da RB da Cordilheira  Cantábrica, também na Espanha. Além das 
conferências e mesas redondas, houve a visita à Reserva da Biosfera Terras do Mino, reconhecida neste 
ano, em 7 de setembro. 
 

Troca de experiências entre RBMA e a RB de Bañados Del Este- Troca de experiências entre RBMA e a RB de Bañados Del Este- 
A conselheira Maria Isabel Chiapetti também representou a RBMA na Reunião com a RB de Bañados 
Del Este, no Uruguai.O objetivo do encontro era a troca de informações entre a RBs e o fortalecimento 
da integração com os países fronteiriços ao Brasil, que possuem a Mata Atlântica. Também houve 
reunião entre a conselheira e o  representante do MaB uruguaio para  apresentação dos  trabalhos 
realizados pelos comitês estaduais da região sul. O encontro foi patrocinado pela UNESCO-Montevidéu. 

http://www.sosmatatlantica.org.br/


 

Muriqui é capa de edição comemorativa dos 30 anos do Programa  
Patrimônio Mundial, da UNESCO-  
Muriqui é capa de edição comemorativa dos 30 anos do Programa  
Patrimônio Mundial, da UNESCO-  
O símbolo da RBMA está com ares internacionais. O Muriqui no seu habitat natural é capa da edição de 
uma publicação da Unesco que comemora os 30 anos do Programa Patrimônio Mundial. No anexo da 
mensagem você pode conferir a bela foto e o destaque dado ao animal símbolo da RBMA. 
 
 

PROGRAMAS E PROJETOS 
 
 

Prêmio Mata Atlântica de Incentivo às Iniciativas Municipais- Prêmio Mata Atlântica de Incentivo às Iniciativas Municipais-
Até o dia 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 cerca de 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 de 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. 

 
AÇÕES REGIONAIS 

Criado o Parque Nacional dos Pontões Capixabas e a Reserva Extrativista do 
Mandira 
Criado o Parque Nacional dos Pontões Capixabas e a Reserva Extrativista do 
Mandira 
O presidente Fernando Henrique Cardoso anunciou no dia 13 de dezembro a criação de 12 novas 
unidades de conservação, entre elas duas na Mata Atlântica: o Parque Nacional dos Pontões Capixabas 
e a Reserva Extrativista do Mandira. 

PONTÕES CAPIXABAS - A partir da expansão da RBMA, pela Fase 5, que incluíu a 
região noroeste do Estado do Espírito Santo, o Conselho Nacional da RBMA 
articulou com  os Comitês Estaduais do Espírito Santo, órgãos estaduais de meio 
ambiente, ANAMA e prefeituras da região a elaboração da proposta de criação do 
Parque Nacional dos Pontões Capixabas, encaminhado ao Ministério do Meio 
Ambiente através do IBAMA. O Parque terá uma área de 17.496 hectares, com 
destaque ao belíssimo conjunto de afloramentos rochosos que o compõem.(foto 
ao lado) 
MANDIRA-A Reserva Extrativista do Mandira, também dentro da área da RBMA, 

está localizada no Estado São Paulo, município de Cananéia, com 1.175,93 hectares. Foi criada com o 
objetivo de assegurar o uso sustentável e a conservação dos recursos naturais, protegendo os meios 
de vida e a cultura da população extrativista local (quilombolas), de 20 famílias. 
A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica parabeniza o empenho e agilidade do Ministério do Meio 
Ambiente e o do IBAMA na criação das doze Unidades de Conservação, especialmente as que compõem 
a Mata Atlântica.                          

  
Criado o Parque Estadual de Itapeva, no Rio Grande do Sul- Criado o Parque Estadual de Itapeva, no Rio Grande do Sul- 
No último dia 12, foi assinado pelo governador do Rio Grande Sul a criação do Parque Estadual de 
Itapeva, no município de Torres.A criação do Parque era uma antiga reivindicação da RBMA uma vez 
que a mata de restinga encontrada na área é o último remanescente de Mata Atlântica costeira no 
Estado. O parque terá 1.000 hectares e a área vai preservar dunas, mata de restinga e banhado, que 
estão entre a divisa do Parque da Guarita, em direção ao sul, até a antiga estrada Interpraias, e na 
direção oeste até próximo à Estrada do Mar. Estão situados dentro do Parque a Lagoa do Simão, o 
Camping de Itapeva e o Terminal Turístico. Fica fora dos limites da área protegida a faixa de praia e o 
Parque da Guarita, que pertence à Secretaria Estadual de Turismo, cuja administração é cedida para o 
município de Torres. 

  
  
  
  



OO Comitê Estadual de Santa Catarina recebe o “Troféu Amigo de Santa 
Catarina”  do Governador do Estado  

 Comitê Estadual de Santa Catarina recebe o “Troféu Amigo de Santa 
Catarina”  do Governador do Estado  
No último dia 25 de novembro o  Comitê Estadual de Santa Catarina em cerimônia realizada no Palácio 
do Governo recebeu das mãos do governador Esperidião Amim como reconhecimento pela relevante 
atuação na conservação e preservação do patrimônio ambiental catarinense. 
Parabéns! 
 
O Vice-Presidente Regional Sul do CN-RBMA lança livro- O Vice-Presidente Regional Sul do CN-RBMA lança livro- 
José Itaqui, vice-presidente regional sul do CN-RBMA, lançou o livro “Quarta Colônia Inventários 
técnicos, Fauna e Flora”. 
Com 250 páginas, o livro reúne estudos técnicos organizados por Itaqui, sobre a Quarta Colônia, uma 
Área Prioritária e Posto Avançado da RBMA no Rio Grande do Sul, formada por nove municípios, 
localizada na região Central  do Estado e  com uma área de 2. 956 km2. Os inventários técnicos foram 
realizados pelos Departamentos de Engenharia Florestal, Engenharia Rural/Geomática e de Biologia, 
todos os três pertencentes à Universidade Federal de Santa  Maria/ RS. 
Durante o lançamento do livro, houve também  uma exposição fotográfica  com 50 painéis com os 
trabalhos realizados por 15 mil alunos, mil e 51 professores de 121 escolas  dos nove municípios 
membros durante  o Programa Fauna e Flora Nativa da Quarta Colônia. 
 
 
 

Sítio do Pau-Brasil da Usina Coruripe, Posto Avançado da RBMA, ganha 
Prêmio Ford de Conservação Ambiental- 
Sítio do Pau-Brasil da Usina Coruripe, Posto Avançado da RBMA, ganha 
Prêmio Ford de Conservação Ambiental- 
 A Usina Coruripe, localizada a 120 quilômetros de Maceió, Alagoas, foi escolhida como a vencedora em 
sua categoria pela atuação empresarial na conservação da Mata Atlântica e do uso sustentável de 
recursos naturais. Grande parte dos remanescentes  de mata atlântica do Nordeste está atualmente em 
terras pertencentes ao setor usineiro e o programa de conservação da Usina Coruripe é considerado 
um modelo na área. Segundo os organizadores do Prêmio, o motivo da escolha da Usina é que sua 
política de responsabilidade social proporciona a geração de renda para 500 famílias da região, 
destinando 500 hectares para replantio de mudas de ouricuri, principal matéria-prima do artesanato 
local. 

OUTRAS NOTÍCIAS 
 
Reserva da Biosfera do Pantanal completa dois anos- Reserva da Biosfera do Pantanal completa dois anos-
Com mais de 25 milhões de hectares, a RB do Pantanal comemorou dois anos de existência em 
novembro. Para comemorar a data, o presidente do Conselho da Reserva, Manuel Serrão fez um 
balanço dos resultados obtidos no período em Corumbá, MS, durante a Pantanal 2002. 
 
UNESCO lança livro Patrimônio Mundial no Brasil- UNESCO lança livro Patrimônio Mundial no Brasil- 

A UNESCO no Brasil lançou no último dia 16 de dezembro a exposição fotográfica e 
a segunda edição do livro Patrimônio Mundial no Brasil, na sede da Caixa Econômica 
Federal, em Brasília. O livro e os painéis retratam os 17 sítios naturais e culturais 
brasileiros inscritos na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, sendo que o livro tem 
edição trilingüe (português, inglês e espanhol) e cada capítulo é precedido de um 
ensaio literário e contém seleção fotográfica dos melhores profissionais do país, 
mapa, ilustrações históricas e texto técnico elaborado por especialistas. Vários dos 
Sítios Naturais e Cultuais estão na Mata Atlântica. 
A exposição é constituída por 54 painéis fotográficos de grandes dimensões, 
acompanhados por textos explicativos bilíngües, cuja fonte é a extensa pesquisa 
realizada pela UNESCO no Brasil para a publicação do livro. A mostra deve circular 

por vários estados brasileiros, promovendo o patrimônio do país, mas até dia 16 janeiro fica em cartaz  
em Brasília, na sede da Caixa Econômica Federal. 

 

(Fonte: UNESCO-BRASIL) 
 
 
IBAMA lança sistema informatizado para preservar florestas-- IBAMA lança sistema informatizado para preservar florestas  
No último dia 26 de novembro, o Ministério do Meio Ambiente e o Ibama lançaram um sistema que vai 
ajudar em 2003 nas ações da RBMA dentro do Programa de Recursos Florestais. É o Sisprof-Sistema 
Integrado de Monitoramento e Controle dos Recursos e Produtos Florestais, um modelo eletrônico 
para fiscalizar e manter a integridade das florestas. O sistema vai utilizar moderna tecnologia, como 
satélites e informática, para monitorar em tempo real o fluxo de produtos e dos subprodutos florestais 
(exploração, transporte e comércio) dentro e fora do país e impedir infrações no setor.  
<<<Mais informações  você encontra no site do IBAMA- www. ibama.gov.br>>> 
 



 

Atividade florestal contribui com o Produto Interno Bruto-Atividade florestal contribui com o Produto Interno Bruto-  
De acordo com dados apresentados no site do Ministério do Meio Ambiente – www.mma.gov.br-  a 
atividade florestal é essencial para o crescimento econômico do país, contribuindo atualmente com 
4% do PIB e com 8% das exportações. O setor gerou um volume expressivo de impostos e oferece 
mais de dois milhões de empregos diretos, a maior parte relacionada à exploração e ao processamento 
de madeira nativa O Brasil é o maior produtor e também o maior consumidor de madeira tropical do 
mundo. 
  

AGENDA 
 

Aproveite o final de ano para adquirir produtos da RBMA-Aproveite o final de ano para adquirir produtos da RBMA-  
Aproveitamos o Boletim Eletrônico para lembrá-los dos produtos da RBMA, que agora podem ser 
adquiridos via correio. É muito simples, basta  fazer o pedido   através do 011- 6231- 8555 r. 2044.Na 
hora de efetuar o depósito, acrescentar o valor do frete. Ainda não temos as fotos de todos os 
produtos, mas a seguir confira os valores: 
 
Camiseta branca com Logo do Muriqui – R$12,00 
Boné- R$10, 00  
Bóton- R$4,00                                                                         
Bolsas- Pequena- R$22,00 
             Mochila – R$22,00 
            Bolsa Verde –R$ 30,00 
                                                                                                                           

http://www.mma.gov.br-/

