
 
 
 
 

 CONSELHO NACIONAL DA RBMA 
 
A RBMA  no Congresso Mundial de Parques 
O presidente do  CN-RBMA, Clayton Lino, proferiu palestra sobre as Reservas da Biosfera da UNESCO, enfocando 
a experiência da RBMA e a política brasileira do Programa MaB (Homem e Biosfera). 

 
 

Programas e Projetos 

 Projeto  Sustentabilidade e Certificação Florestal na Mata Atlântica 

O projeto Sustentatibilidade e Certificação Florestal na Mata Atlântica é desenvolvido 
em  parceria pelo CN-RBMA, Fundação SOS Mata Atlântica, IMAFLORA- Instituto de 
Manejo e Certificação Florestal e Agrícola e IESB - Instituto de Estudos Sócio-
Ambientais do Sul da  Bahia, com recursos do FUNBIO- Fundo Brasileiro para a 
Biodiversidade e Fundação  Ford desde maio de 2000. 
A Certificação Ambiental é o credenciamento dado a produtos com um “bom manejo” 
florestal e que assegurem o equilíbrio ecológico, a viabilidade econômica e a justiça 
social. 
O projeto lançou em março deste ano os Padrões de Certificação do FSC para Produtos 
Florestais não madeireiros em remanescentes da Mata Atlântica, disponível também para 
dowload no site do FSC, www.fsc.org.br, no link de Padrões de Certificação.  
Como parte do Projeto também foram feitos estudos de casos sobre o sistema de exploração 
para três recursos nativos da Mata Atlântica:palmito na região sudeste, erva-mate na região sul 
e piaçava no nordeste, desenvolvendo processos de certificação preliminares e completos para 
todos estes produtos, chegando-se à certificação de um deles, a erva-mate, já dentro de 
princípios, critérios e indicadores, também desenvolvidos pelo projeto junto ao Conselho 
Brasileiro de Manejo Florestal FSC - Brasil. 

Os resultados desta parte do projeto foram apresentados nas regiões onde se realizaram os Encontros Regionais 
Finais: Lajeado, no Rio Grande do Sul, Ilhéus, na Bahia  e Registro, em São Paulo. No total participaram dos 
eventos cerca de 120 pessoas, entre representantes de comunidades tradicionais, pequenos produtores rurais, 
prefeitos, ONGs e representantes de universidades. 
De acordo com o gerente –executivo do Projeto Sustentabilidade e Certificação Florestal na Mata Atlântica, 
Domingos Bernardi Neto, “em todos os Encontros ficou clara  a postura das comunidades atendidas, no que se 
refere à seqüência do tema para alcançar a outra ponta relacionada a sustentabilidade : o consumidor. Para tanto 
ainda são necessários esforços, tais como a inserção destes produtos provenientes do manejo certificado 
no mercado, a participação em feiras, exposições e congressos, a consolidação de estratégias voltadas à 
divulgação dos produtos do projeto e finalmente ao estímulo à organização social de base na forma de 
cooperativas e associações voltadas para o custeio, aperfeiçoamento do manejo e pesquisa de produtos 
correlacionados ao Manejo Certificável. Uma terceira etapa para a conservação de recursos florestais na Mata 
Atlântica - voltada ao consumo sustentável - parece ser a continuidade lógica esperada” . 
Entre os assuntos levantados nos encontros, destaca-se a iniciativa dos quilombolas do Vale do Ribeira (das 
comunidades de Ivaporunduva, Guapiruvu, Pedro Cubas e Nhunguara). Será desenvolvido o Projeto de Renda 
Mínima Ambiental, visando a conservação e o enriquecimento da floresta, que consiste no incentivo ao plantio de 
sementes de palmito juçara efetuado pelas comunidades.  As sementes serão distribuídas por diversas entidades 
interessadas em participar do projeto.Outra alternativa apresentada foi a utilização da polpa do fruto do palmito          
(semelhante à polpa do açaí), que serve para fazer sucos, bolos, sorvetes, entre outros produtos. A idéia é que se 
use a polpa do palmito enquanto não se atinge o potencial de corte da planta para extração do creme. 
Em Ilhéus, o Plano Estratégico de Mercado para piaçava orientou a formação de Cooperativas de produtores da 
fibra e a formação de pequenas agroindústrias para manufatura de produtos já consolidados no mercado (como 
vassouras, cordas, artesanato, etc) originários deste produto. 
Na região sul do país a tendência é a busca pela excelência da produção de erva-mate e não só o manejo.  Uma 
produção eficiente garante a qualidade do produto e do processo industrial. 
Para a ervateira Putinguense há previsão de um incremento de 30% na receita anual. Foi também o primeiro 
manejo certificado com o Selo do FSC mediante padrões brasileiros para Mata Atlântica realizados conjuntamente 
com o projeto. 
 
 
 
 
 
 

http://www.fsc.org.br/


AÇÕES INTERNACIONAIS 
 
Projeto de Cooperação entre Reservas da Biosfera costeiras da Argentina, Brasil e Uruguai 
De 22 a 26 de setembro, foi realizado em Mar del Plata, Argentina, o Workshop do Projeto de Cooperação entre 
Reservas da Biosfera da Argentina, Brasil e Uruguai. O evento foi organizado pelo  Comitê MaB argentino, em 
parceria com a Comissão Brasileira para Programa MaB- COBRAMaB e o Comitê MaB uruguaio, que desenvolvem 
o Projeto  de Cooperação, com patrocínio da Oficina Regional de Ciência y Tecnologia da UNESCO em Montevidéo 
(ORCYT-UNESCO). 
 A primeira etapa do Projeto já foi concluída, onde se elaborou um documento base com a participação de 
especialistas dos três países vinculados à Reserva da Biosfera da  Mata Atlântica (Comitê Estadual do Rio Grande 
do  Sul), Reserva da Biosfera Bañados del Este e Reserva da Biosfera Parque Atlântico Mar Chiquito. 
 Este documento serviu de apoio para as discussões do Workshop do Projeto de Cooperação entre Reservas 
da  Biosfera da Argentina, Brasil  Uruguai. O encontro serviu para propor a definição de um plano de estudos 
e ações que os três países irão desenvolver de forma interativa, fortalecendo suas gestões. 
Representando a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica -RBMA, participaram do Workshop o secretário-executivo  
do CN-RBMA, João Lucílio Albuquerque, o coordenador do Comitê Estadual do Rio Grande do Sul, Alexandre 
Krob,a secretária-executiva do CE-RBMA/RS, Maria Isabel Chiappetti e Maria de Lourdes Abruzzi de Oliveira, da 
Fundação Zoobotânica da SEMA/RS. 
   

AÇÕES REGIONAIS 
CASO PARANÁ 
Estudo mostra que o Estado do Paraná já perdeu 80% das suas florestas originais  
Levantamento recente realizado pela Sema- Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos indica que 
dos 80% de florestas originais do Estado restam hoje apenas 20% de florestas primitivas, concentrados 
basicamente na Serra do Mar, Parque Nacional do Iguaçu e região centro sul. 
Para deter o avanço do desmatamento no Paraná, o governo do Estado, através da Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos, está investindo cerca de R$ 82 milhões em ações ambientais destinadas a 
recomposição da cobertura florestal. 
Veja os dados completos do estudo, no site da Sema. Acesse aqui 
 
TAMBÉM NO PARANÁ  
Notícia divulgada no Jornal Gazeta do Povo/PR, dia 25 de setembro 
Macacos raros são descobertos no Paraná 
Um grupo de mono-carvoeiros, espécie de primata que se supunha extinta no 
Paraná , foi descoberto no Vale do Açungui, região dos Campos Gerais.Os animais, 
que são os maiores primatas das Américas depois do homem, foram encontrados 
durante a avaliação de impacto de uma linha de transmissão da Copel - Companhia 
Paraense de Energia Elétrica, entre as estações de Bateias e Jaguariaíva. A novidade obrigou a Copel a tomar 
cuidados extras com a linha, para ajudar a preservar os animais. 
O mono-carvoeiro é também conhecido como Muqirui, e é o animal símbolo da RBMA. 
 
I ECOFEST SÃO PAULO- Festival de Vídeo, Cinema e TV 
A primeira edição paulista, abriu evento com documentário sobre Mata Atlântica. 
Realizado de 2 a 5 de outubro, na Sala Cinemateca, São  Paulo, o ECOFEST  São Paulo teve como destaque o CN-
RBMA, na figura de seu Presidente. 
Clayton Lino teve participações nos documentários “Brasil Sustentável”, de Cláudio Savaget e “Mata Atlântica”, de 
Paulo Rufino. 
  
Encontro Regional de Comitês Estaduais da RBMA da Região Sudeste, no dia 2 de outubro 
O encontro foi  realizado  na  sede do CN-RBMA, no Horto Florestal, São Paulo. Conforme pauta programada, foi 
discutido o Planejamento Estratégico e o Plano de Ação da RBMA em cada um dos Estados, assim como revisão 
das  Áreas Pilotos  e Postos Avançados. O ponto mais polêmico da reunião, foi a escolha do coordenador regional 
dos Comitês Estaduais, assim como aconteceu  nas outras duas reuniões regionais. Ficou determinado que a 
forma de escolha será rediscutida no Encontro Nacional de Comitês Estaduais, a ser realizado em dezembro.A 
proposta será examinada na Reunião  Extraordinária do CN-RBMA, que também será realizada em dezembro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pr.gov.br/sema/noticias/viewnews.cgi?newsid1064312458,47557,


 
O  Centro de visitantes do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos 
Reconhecido este ano como Posto Avançado da RBMA, o Parque Nacional Marinho-ParNaM- dos Abrolhos está 
construindo um Centro de visitantes,  na Praia do Kitongo, Caravelas/BA, com previsão de entrega da obra para o 
início do ano que vem. 
O objetivo é que o centro seja uma área de lazer, convivência, pesquisa e informação, valorizando o 
conhecimento das comunidades tradicionais. Estima-se que o empreendimento deva atrair por ano cerca de 5 mil 
pessoas . A comunidade do município de Caravelas, alunos e professores das escolas da região  também poderão 
usufruir do espaço, onde serão desenvolvidas atividades gratuitas de educação ambiental e interpretação da 
natureza. 
Para implantação da obra, de acordo com informações do Núcleo de Educação Ambiental, do ParNaM Abrolhos-
IBAMA, foi escolhido o local com menor número de árvores e arbustos, sendo necessário remover 0,25 hectares 
da restinga do Kitongo. Para minimizar o impacto da retirada da vegetação foi montado há um ano um 
minhocário, iniciando a produção de mudas nativas. Até o momento mais de 500 mudas foram distribuídas e 
plantadas na região. Todo o procedimento de retirada de vegetação foi acompanhado pela equipe de analistas e 
técnicos do IBAMA. 
A construção do Centro de Visitantes do ParNaM Abrolhos é resultante de uma compensação ambiental exigida da 
Aracruz Celulose para a instalação do terminal de barcaças no Rio Caravelas. 
Mais informações podem ser obtidas no Núcleo de Educação Ambiental, ParNaM Abrolhos, IBAMA, no e-mail 
educa.abrolhos.ba@ibama.gov.br, aos cuidados de Fabiana Carvalhal. 
 
 
DICA! 
 
A Revista Terra do mês de outubro traz grande reportagem, do jornalista Klester 
Cavalcanti, sobre a recuperação da Mata Atlântica no Brasil. 
 

OUTRAS NOTÍCIAS 
 
CONAMA aprova resolução para proteger dunas- 
No dia 25 de setembro foi aprovada pelo CONAMA uma resolução estabelecendo novas regras e critérios para 
atividades e empreendimentos turísticos em dunas sem vegetação na Zona Costeira do país.  
De acordo com a nova resolução “somente poderá ser ocupada com atividade ou empreendimento turístico 
sustentável até 20% da extensão das dunas desprovidas de vegetação, limitada a ocupação a 10% do campo de 
dunas, recobertas e desprovidas de vegetação”. Além disso, as dunas que vierem a ser ocupadas deverão estar 
previamente definidas e identificadas pelo órgão ambiental competente e serem aprovadas pelo Conselho 
Estadual de Meio Ambiente. Cada empreendimento deverá, ainda, ser precedido por um Estudo de Impacto 
Ambiental. 
O CONAMA aponta como motivos para a preservação das dunas o importante papel que elas exercem na 
formação e recarga de aqüíferos, o controle da erosão costeira, além das belezas cênicas e possibilidades de 
turismo. 
(Fonte: ASCOM/MMA) 
O CN-RBMA destaca e parabeniza o trabalho da ASPOAN –Associação Potiguar Amigos da Natureza, entidade 
conselheira do CN-RBMA, que trabalhou intensamente no CONAMA em defesa das 
dunas.Contato:aspoan@eol.com.Br 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Noticias divulgadas na Rede de ONGs da Mata Atlântica- RMA 
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Recursos para Mata Atlântica 
Uma equipe do Banco Mundial e do banco alem
KFW aprovou no início de setembro a doação de 17,7 
milhões de Euros para a execução do PDA Ma
Atlântica que vai apoiar projetos a serem executado
por  

ão 

ta 
s 

ONGs. O contrato dependerá ainda da ratificação do 
Congresso Nacional do Acordo Intergovernament
Brasil/Alemanha. De acordo com a coordenadora ger
da RMA, Miriam Pochnow, a expectativa é que n
início de 2004 o PDA já poderá fazer as primeira
chamadas para os produtos. 

al 
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Leia, no site da RMA. Clique aqui 
 
RMA lança Campanha SOS Araucária  
Rede de ONGs da Mata Atlântica, coalizão que integ
257 entidades da sociedade civil (ONGs), lançou um
campanha de âmbito nacional reivindicando medida
urgentes para proteger os remanescentes da Flores
com Araucária, um dos mais ameaçados ecossistema
do domínio da Mata Atlântica. A campanha es
disponível no site www.rma.org.br, onde  podem s

enviadas mensagens ao presidente da República e a 
outras autoridades federais. 
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Instituída através de decreto em maio passado, a 
CONABIO- Comissão Nacional da Biodiversidade, que 
teve seus 16 membros empossados no último dia 23 
de setembro, tem o objetivo de atender aos princípios 
da Convenção da Diversidade Biológica, incluindo o 
conhecimento, a conservação e o uso sustentável da 
biodiversidade, com a repartição justa e eqüitativa 
dos benefícios provenientes do uso dessa 
biodiversidade. 
Coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente, a 
CONABIO é composta por oito representantes do 
governo federal, e oito instituições não 
governamentais. Entre suas atribuições, está a 
criação de programas e projetos para implementação 
da Política Nacional da Biodiversidade, incentivo às 
pesquisas e estímulo à capacitação de recursos 
humanos. Veja a notícia completa sobre a posse da 
Comissão, no dia 23, no site do MMA. 

 
MMA  cria a Comissão  Nacional de 
Biodiversidade   

Clique Aqui ! 
 
 

Notícias da Rede Brasileira de Reservas da Biosfera   

 
Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo realizou mais uma etapa da Avaliação 
Ecossistêmica do Milênio, no dia 1 de outubro 
O Workshop de Usuários da Avaliação Sub-Global da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade 
de São Paulo, é decorrência do I Workshop Científico da Avaliação Sub-Global, realizado no dia 19 de agosto 
passado, com a finalidade de proceder a uma avaliação dos ecossistemas e a sua relação com o bem-estar da 
população e com os processos de tomada de decisão no âmbito desse espaço protegido.  O evento foi dividido em 
duas partes, onde na primeira houve a apresentação do coordenador de Ciência e Meio Ambiente  da Unesco, 
Celso Schenckel . O presidente executivo do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 
(CEBDS) e membro do Conselho Internacional da Avaliação Ecossistêmica do Milênio, Prof. Dr. Fernando Almeida, 
fez um resumo dos trabalhos para a Avaliação em nível mundial. 
Quem quiser mais informações sobre o assunto, pode entrar em contato com o CEBDS no e-mail 
cebds@cebds.com, ou conhecer mais do trabalho no site www.cebds.com 
Para entrar em contato com a equipe da Reserva da Biosfera da Cinturão Verde da Cidade de São Paulo-RBCV, no 
e-mail rbcv@iflorestsp.br. 
Vale ressaltar a importância da participação da sociedade civil nesta avaliação, principalmente no que se trata de 
sua interação com a natureza e a busca pelo bem estar social. Divulgue nos seus estados! 
Veja a notícia divulgada no site da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo.  
Clique Aqui 
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