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CONSELHO NACIONAL DA RBMA 
  

Eventos nacionais da RBMA e lançamento de produtos 
 
14ª Reunião Anual do CN-RBMA e 6º Encontro de Comitês Estaduais da RBMA 
De 22 a 24 de novembro a cidade de Petrópol is,  Rio de Janeiro, sediou dois importantes 
eventos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (Programa MaB/UNESCO): 6º Encontro de 
Comitês Estaduais e a 14 ª Reunião Anual do CN-RBMA. 
Ambas reuniões foram de caráter interno para os part ic ipantes da RBMA e discutiram temas 
de relevância para conservação da Mata Atlântica.  
Na Reunião do CN-RBMA  foram  discutidas questões polêmicas e atuais como o l icenciamento 
de represas, captação de recursos para a conservação ambiental ,  discussão de novas 
estratégias para o desenvolvimento sustentável  na Mata Atlânt ica, entre outros pontos. 
 
Comitês Estaduais da RBMA fazem balanço do ano no Museu Imperial de  
Petrópolis 
A Sexta Reunião Nacional  de Comitês Estaduais da RBMA foi   
real izado no Palácio Imperial  de Petrópol is,  onde D.Pedro II 
gostava de passar os verões. 
Houve a anál ise da atuação da RBMA nos 15 Estados onde 
existem Comitês Estaduais e o planejamento das ações para o 
ano. Foi  colocado em questão a imobi l idade de alguns Comitês e 
a fal ta de reconhecimento por parte de alguns Governos 
Estaduais, o que di f iculta as ações dos Comitês. 
O Museu Imperial  de Petrópol is também sediou a solenidade de 
abertura da 14ª Reunião anual do CN-RBMA, no dia 22 de novembro, que contou com a 
presença autoridades locais e representantes do governo federal  e do governo do Estado. 
 
 
 
 
Portal  da Mata Atlântica: www.rbma.org.br 
O CN-RBMA lançou também durante a 14ª Reunião Anual do Conselho  durante o evento o 
maior e mais completo si te com informações da Mata Atlântica. São 350 páginas dedicadas ao 
tema, r icamente i lustradas com fotograf ias, mapas gráf icos  e tabelas 
O Portal da RBMA inclui sub-sites destinados aos temas: o programa MaB/UNESCO no 
Brasil,  a RBMA e o Anuário Mata Atlântica, além do link Serviços e Notícias. 
Este últ imo engloba bolet ins da RBMA e da Rede Brasi leira de Reservas da Biosfera, um 
glossário ambiental  (banco de dados) com mais de 300 verbetes, um banco de dados de 
referências bibl iográf icas sobre a Mata Atlântica com mais de 36 t í tulos, banco de imagens, 
entre outros importantes pontos.  O Portal  é de fáci l  navegação e em breve o incluirá também 
um site infanti l ,  o Muriqui Mir im. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rbma.org.br/


DVD ‘Mata Atlântica’, de Paulo Rufino, Casa de Cinema 
O Video-Documentário ‘Mata Atlântica’,  dir igido por Paulo Ruf ino, com produção da Casa de 
Cinema, teve o reconhecimento of ic ial  da RBMA por ter abordado o bioma de uma forma 
extremamente didática e acessível ,  com belas imagens e produção.O CN-RBMA apóia e  
incentiva produções como esta  para que estejam cada vez mais ao alcance do públ ico leigo e 
à disposição das escolas. O vídeo a ser exibido é uma versão de 26 minutos. De acordo com o 
diretor e roteir ista Paulo Ruf ino “ ’Mata Atlânt ica’ é o pr imeiro episódio de uma série de oito 
vídeo-documentários sobre os principais ‘Domínios de Paisagens’ brasi le iros. Possui  duas 
versões, para TV com 52’ e uso escolar com 26’.Mais do que um projeto de cunho ‘técnico-
ambiental ista’,  estes documentários vêm também nestes ambientes o palco dos principais 
temas de nossa Histór ia, a ocupação humana, a cr iação do terr i tór io, a formação da 
brasi l idade. Assim, ‘Mata Atlântica’,  o pr imeiro dos oito, é um f i lme sobre nosso passado, 
descoberta e  colonização. É o f i lme dos cic los econômicos e de nossa primeira grande troca 
ambiental .  É o f i lme em que, do Li toral  e da umidade  at lântica, nasce o país que temos.” 
 
Folder da Rede Brasileira de Reservas da Biosfera 
Produzido com o patrocínio da UNESCO-Montevídeo o folder da Rede Brasi leira de Reservas da 
Biosfera foi  preparado pela coordenação atual  da Rede, o CN-RBMA, e contém informações 
gerais das seis Reservas Brasi leiras existentes: da Mata Atlânt ica, do Cinturão Verde da 
cidade de São Paulo, da Caatinga, do Cerrado, da Amazônia Central  e do Pantanal.  O folder 
está disponível  nas versões português e inglês. 
  
Clipe DJ DuMato  
A Mata Atlântica está presente também na música. O DJ e Produtor Sylvio Mul ler,  também 
conhecido como DJ DuMato, apresentou durante a solenidade de abertura o cl ipe musical  com 
sons e imagens da Mata Atlântica. DJ DuMato é conhecido por seu trabalho de unir c l ips, sons 
e belas imagens da natureza, mixados com vários gêneros da música brasi leira e eletrônica. 
Esta produção também conta com o apoio da RBMA e possui  3 versões musicais. 
 
Lançadas três publicações da Série Cadernos da RBMA 
A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (Programa MaB/UNESCO), possui  dentro de suas 
cinco Linhas de Ação, uma dest inada à Educação e Informação Ambiental  que tem com um dos 
produtos a Série de Cadernos da  RBMA. 
Esta Série, lançada há exatos dez anos, consiste em Cadernos com os mais diversos temas 
l igados à Mata Atlânt ica, sendo a mais antiga série contínua de publ icações dest inadas ao 
bioma. São distr ibuídos gratuitamente para os 15 Comitês Estaduais da RBMA, além de 
entidades parceiras. Durante a solenidade de abertura da 14 ª Reunião do Conselho Nacional  
da RBMA em Petrópol is foram lançados três Cadernos da Série, com os t í tulos:  
 
Caderno Nº 27- Águas e Florestas da Mata Atlântica: Por uma Gestão Integrada 
Este Caderno tem a f ina l idade de d i fundir  o Projeto Águas e F lorestas da Mata At lânt ica através da 
apresentação de concei tos,  pr inc íp ios,  d i retr izes para uma pol í t i ca de gestão integrada de Recursos 
Hídr icos e F loresta is   e  a experência na Bac ia Hidrográf ica do Rio Para íba do Sul .  A publ icação está 
d iv id ida em duas partes:  I-  Concei tos,  Pr inc íp ios e Diretr izes para uma Pol í t i ca de Gestão Integrada de 
Recursos Hpidr icos e F loresta is;  I I-  A exper iênc ia na Bac ia Hidrográf ica do Rio Para íba do Sul .  A ed ição 
do Caderno 27 teve o apoio do WWF-Bras i l ,  Assoc iação Mico-Leão-Dourado e Cr i t ica l  Ecosystem 
Partnersh ip Fund.  
 
Caderno Nº 28 –RPPN-Reservas Part iculares do Patrimônio Natural  da Mata Atlântica 
A f igura de Reservas Part icu lares do Patr imônio Natura l  ex iste no Bras i l  há 15 anos.  Nesse tempo já 
foram cr iadas 656 RPPNs em 26 estados bras i le i ros.  No tota l  são cerca de 519 mi l  hectares de matas 
preservadas e no B ioma Mata At lânt ica é que está o maior  número de RPPNs do Bras i l ,  443. Todo o 
h istór ico de cr iação  de RPPN, desde leg is lação,  estudos de caso,  os passos para cr iação de uma 
Reserva e até a l i s ta de todas as Reservas Part icu lares no b ioma Mata At lânt ica,  estão d isponíve is  no 
Caderno 28 da Reserva da B iosfera da Mata At lânt ica,  lançado no II  Congresso Nac ional  de RPPN, d ias 
14 e 16 de outubro,  em Cur i t iba,  e  que será apresentado na 14ª Reunião Anual  do CN-RBMA. 
 
Caderno Nº29- A RBMA no Estado de Alagoas 
O Comitê Estadual  da RBMA em parcer ia  com o Inst i tuto do Meio Ambiente do Estado de A lagoas-
IMA/AL preparou este Caderno que apresenta estudos e dados inédi tos sobre a s i tuação da Mata 
At lânt ica em Alagoas e dos trabalhos rea l izados pe lo Comitê Estadual .  A publ icação tem o patroc ín io  do 
Grupo João Lyra e a Us ina Corur ipe .  
 
Bibl ioteca Digital  
No mesmo evento,  o Conselho Nac ional  da RBMA aprovei ta para lançar  a segunda edição atua l izada do 
Vo lume  I  da Bib l io teca Dig i ta l  da RBMA. 
O CD contém todas as 29 publ icações destes 10 anos da Sér ie  Cadernos da RBMA e será d istr ibu ído aos 
membros da RBMA em Petrópol is .O CD encontra-se à venda pelo Inst i tuto Amigos da RBMA. 
 
 



Novos Postos Avançados da R BMA: Jardim Botânico do Rio de Janeiro e 
APA de Petrópolis 
A Área de Proteção Ambiental  (APA) de Petrópol is  e o Jardim Botânico são os primeiros Postos 
Avançados da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) do Estado do Rio. A concessão do 
cert i f icado às duas unidades foi  decidida pelo Conselho Nacional  da RBMA. O cert i f icado do 
t í tulo de Posto Avançado foi  entregue pelo professor e ambiental ista Alceu Magnanini ,  e 
comemorado com um coquetel no dia 23 à noite no Centro de Referência Ambiental Rogerio 
Marinho, a sede da APA Petrópol is.  Na ocasião foi  inaugurada a exposição Orquídeas da Mata 
Atlântica ,  que reúne aquarelas e pinturas em porcelana da pintora natural ista Sylvia Amel ia 
Hungria Machado de Orleans e Bragança e orquídeas raras do Orquidário Binot, e os jardins 
com espécies nativas da Mata Atlântica da APA Petrópol is,  com projeto paisagíst ico do 
engenheiro agrônomo Orlando Graeff.  Os part icipantes da 14ª Reunião vis i taram no dia 24 a 
Fazenda Santo Antonio, no Vale da Boa Esperança, um dos primeiros imóveis tombados pelo 
Patr imônio Histór ico no país,  que será um satél i te do Posto Avançado da APA. 
Os eventos em Petrópolis só forma possíveis a inestimável ajuda dos parceiros como 
a APA de Petrópolis, o Museu Imperial de Petrópolis, Centro General Ayrosa e 
Prefeitura de Petrópolis, além da Concer e da Fazenda Santo Antonio. 
 
 
Presidente do CN-RBMA participa em Paris da Reunião Internacional do 
Programa MaB (Homem e Biosfera) 
De 25 a 29 de outubro  Clayton Ferreira Lino esteve em Paris para apresentar as seis 
Reservas da Biosfera Brasi leiras. Também foi  apresentado, para um seleto grupo de 
especial ista que compõem o Programa Homem e Biosfera, o vídeo-documentário apoiado pelo 
CN-RBMA, ‘Mata Atlânt ica’,  de Paulo Ruf ino, produzido pela Casa de Cinema 
 
Exposição Florestas Urbanas- A RBMA em Paris 
Está f i rmada a part ic ipação da RBMA no ano do Brasi l  na França, em 2005. A Reserva já está 
acertando detalhes com a prefei tura de Paris para a real ização da exposição Florestas 
Urbanas, no Parque de Bagatel le.  
Uma equipe de consultoras esteve vis i tando as instalações do CN-RBMA, no Horto Florestal ,  
em São Paulo.O presidente, Clayton Lino, e o secretár io-executivo  do CN-RBMA, João Lucí l io,  
são os cicerones na vis i ta ao Brasi l  das consultoras, que se estendeu a uma ao Parque 
Nacional  da Ti juca. 
 
 

Afrânio Menezes representa a RBMA no 7º 
Congresso e Exposição Internacional de 
Florestas, em Brasília 
Entre os dias 27 e 30 de setembro, o conselheiro do  
CN-RBMA e coordenador do Comitê de Alagoas, Afrânio 
Menezes, part ic ipou do 7º Congresso e Exposição 
Internacional de Florestas, real izado no Centro de 
Convenções da Academia de Tênis de Brasí l ia.  
Na ocasião  Menezes representou a presidência do  
CN-RBMA e profer iu palestra na abertura do evento 
sobre o tema "Parcerias: A Chave do Sucesso para o 
Bioma Mata Atlântica" . 
 

PROGRAMAS E PROJETOS 
 
Projeto de Fortalecimento da Gestão Participativa da APA da Serra da 
Mantiqueira  
O Projeto, coordenado pela Fundação Matutu, e que tem o CN-RBMA como parceiro, vai  de 
vento em popa. No mês de novembro 56 jovens moradores nos municípios da APA real izaram 
entrevistas na comunidade para descobrir o que a população pensa sobre meio ambiente. 
Estes jovens part ic iparam de um curso de capacitação, com bolsa-auxi l io de R$ 100,00, para 
real izar as entrevistas. 
No mês do novembro foram apresentados os resultados destas pesquisas  no ‘Encontro 
Regional:Como está a nossa APA?’ Estes encontros foram divididos em 3 regiões, durante o 
mês de novembro. 
Par mais informações sobre as ações  do projeto de Fortalecimento da gestão Part ic ipação da 
APA da Serra da Mantiqueira 035-3363-1090    ou www.matutu.org./projetoapa  
 



  

AÇÕES REGIONAIS 
Reunião do Comitê Estadual do Rio Grande do Sul 
Em convocatória, o coordenador do Comitê, Alexandre Krob, informou os temas discutidos na 
reunião: conseqüências da cr iação, por Decreto Estadual,  da APA do Delta do Jacui  e da 
revogação dos Decretos Estaduais de cr iação do Parque Estadual  Delta do Jacui .  
 
RBMA lança Caderno sobre RPPN, no II Congresso, em Curitiba 
Real izado de 14 a 16 de outubro em Curit iba o II Congresso Brasi leiro de RPPN teve a 
part ic ipação do presidente do CN-RBMA, na abertura do evento, por ser uma dos cr iadores do 
conceito de Reservas Part iculares no Brasi l .  
A RBMA também foi destaque na programação do Congresso, lançando o Caderno 28- 
Reservas Part iculares do Patr imônio Natural  da Mata Atlânt ica, organizado por Carlos Alberto  
Bernardo Mesquita  e Maria Crist ina Weyland Vieira. 

 
OUTRAS NOTÍCIAS 

 
Editora Senac escolhe livro ‘Sustentável Mata Atlântica ‘para o Frankfurt 
Internacional Book Fair 
O l ivro “Sustentável Mata Atlântica. A exploração de seus recursos florestais”, dos 
organizadores Clayton Ferreira Lino e Luciana Simões  esteve entre as 100 publ icações 
selecionadas para compor o catálogo da Editora Senac, levado à Frankfurt International  Book 
Fair.  O evento, o maior do gênero no mundo, foi  real izado de 5 a 10 de outubro, na 
Alemanha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


