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Apresentação

Muitas instituições, especialmente as organizações não-governamentais (ONGs), 
desempenham papel fundamental na conservação das áreas naturais brasileiras. 
A administração pública, com seus escassos recursos humanos e materiais, não 
é sufi ciente para implementar os programas e projetos essenciais para a conser-
vação da biodiversidade no Brasil. Assim, muitas ONGs agregam um valor crucial 
para o manejo e a conservação dos recursos naturais e abrem novos espaços de 
mobilização da sociedade a favor do meio ambiente. 

A mediação de interesses no uso e conservação de recursos naturais; o monito-
ramento e a fi scalização das leis ambientais; a participação na gestão de áreas; a 
capacitação de pessoal, apoio técnico e difusão de tecnologias apropriadas para 
a conservação; a geração e disseminação de informações e o desenvolvimento e 
implementação de políticas ambientais destacam-se entre as importantes ações 
exercidas pelas ONGs. Muitas delas têm demonstrado capacidade para atrair fi -
nanciamento substancial para o cumprimento de tais atividades. Outras, no en-
tanto, por diversos motivos, apresentam difi culdade de acesso a recursos fi nan-
ceiros para implementação de seus projetos. 

Desde o início de sua atuação na Mata Atlântica, em 2002, o CEPF vem incen-
tivando a ampla participação de instituições locais na implementação de dois 
corre dores de biodiversidade: o Corredor da Serra do Mar e o Corredor Central 
da Mata Atlântica. O Programa de Fortalecimento Institucional foi estruturado 
em cada corredor para contribuir com o desenvolvimento de instituições ambien-
talistas e com a consolidação de suas ações ao longo dos corredores. A Associa-
ção Mico-Leão-Dourado (AMLD) coordena o Programa no Corredor da Serra do 
Mar e o Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia (IESB), no Cor-
re dor Central. No âmbito do Programa, as instituições locais que atuam na área 
ambiental foram cadastradas e ofi cinas de capacitação em temas diversos foram 
promovidas. O apoio fi nanceiro para a execução de projetos foi feito através de 
editais seletivos.



As pequenas instituições que participaram do Programa mostraram um ótimo 
desempenho perante o apoio e o investimento que receberam e ampliaram sua 
projeção no cenário conservacionista regional. Muitas, inclusive, obtiveram novos 
aportes de recursos após o apoio inicial do CEPF-Mata Atlântica, e é nítida a evo-
lução de suas capacidades para gestão da própria instituição e para a execução 
de projetos. Todas ressaltam, também, credibilidade e o maior respeito que vêm 
recebendo da sociedade.

É notável, ainda, a maior articulação entre essas ONGs e delas com outras enti-
dades que atuam nos corredores. Os momentos de interação entre instituições 
de diversos tamanhos, habilidades e áreas de atuação propiciados pelo CEPF-
Mata Atlântica foram aproveitados de tal forma que resultaram na formação de 
parcerias e alianças. Estas, por sua vez, vêm trazendo novo fôlego para se enfren-
tar os desafi os de conservação da biodiversidade e implementação dos corredo-
res. Os impactos do Programa foram, então, extrapolados, não se restringindo 
somente aos benefícios conquistados por cada organização. Podemos dizer que 
a comunidade conservacionista, como um todo, favoreceu-se com as parcerias 
que surgiram e que estão se consolidando. O trabalho conjunto potencializa os 
efeitos de conservação na medida em que integra objetivos e linhas de atuação, 
agrega as habilidades e reduz a competitividade entre essas instituições. 

Para nós que estamos envolvidos com o Programa desde o início é muito gratifi cante 
observar o quanto a iniciativa foi positiva para o desenvolvimento dessas ONGs. De 
comum, elas sempre mostraram-se ávidas por conhecimento, abertas às novidades, 
dispostas a trabalhar e apaixonadas pelas causas que defendem. E, possivelmente, 
devido a estas características, os nossos incentivos, mesmo que limitados, foram 
plenamente incorporados e desdobrados em tantos projetos, produtos, parcerias e 
ações que ajudam a promover a conservação da biodiversidade nos corredores. 

Com esta publicação, a Associação Mico-Leão-Dourado divulga a experiência de 
sucesso que teve no fortalecimento de instituições que atuam no Corredor da 
Serra do Mar. E sabemos que esse sucesso não pára por aqui. Novas conquistas 
serão continuamente agregadas aos resultados já obtidos e essas pequenas insti-
tuições passarão a assumir um papel cada vez mais expressivo e importante para 
a conservação da Mata Atlântica brasileira. 

Ivana Reis Lamas, Jason Cole e Daniela Lerda Klohck
CEPF – Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos
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Introdução

Na bacia do rio Paraíba do Sul, localizada nos estados de São Paulo e Rio de Ja-
neiro, agrônomos trabalham junto aos pequenos produtores rurais no desenvol-
vimento e aplicação de técnicas voltadas à restauração e manejo sustentável de 
fl orestas por meio de sistemas agrofl orestais. Na região dos Lagos Fluminenses, 
ornitólogos fazem levantamentos de aves endêmicas da restinga. Na bacia hi-
drográfi ca do rio São João, engenheiros elaboram um diagnóstico da situação 
das nascentes de uma das suas microbacias, enquanto biólogos conscientizam 
as comunidades locais sobre a importância da proteção de áreas ricas em biodi-
versidade. Nas montanhas da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, biólogos 
trabalham ao lado de proprietários rurais para assegurar que suas fl orestas sejam 
protegidas em caráter permanente por meio da criação de RPPNs – Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural. Na Serra do Mar, em São Paulo, biólogos e 
agentes comunitários contribuem para aumentar a capacidade de produção das 
comunidades locais, colaborando, ao mesmo tempo, com a perpetuação de seus 
costumes e com o fortalecimento da inter-relação entre os indivíduos dessas co-
munidades e o meio ambiente.
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O que há em comum entre essas atividades? Qual é o fi o conector, uma vez que 
essas ações são desenvolvidas em diferentes estados e regiões? Cada um dos 
exemplos citados no parágrafo anterior ilustra a forma como cientistas, planeja-
dores, gestores, educadores e comunidades locais estão desenvolvendo medidas 
para conservar, proteger e restaurar habitats modifi cados pela ação antrópica. 
Esses esforços fazem parte da resposta prática da sociedade organizada à ques-
tão global da destruição, fragmentação e isolamento de habitats em paisagens 
sob forte domínio humano.

Dentre os maiores problemas para a preservação da diversidade biológica brasi-
leira, em especial daquela contida em domínios da Mata Atlântica, estão o tama-
nho reduzido das Unidades de Conservação e a situação espacial de isolamento 
biológico à qual se encontram submetidas. Isto se deve à perda histórica e con-
temporânea de habitat, que promoveu a fragmentação da cobertura fl orestal 
originalmente contínua, transformando-a em ilhas de áreas naturais circundadas 
por matriz de uso distinto. Por sua vez, essa matriz, voltada geralmente à pro-
dução agrícola e pecuária, urbanização, industrialização e desenvolvimento de 
infra-estrutura, apresenta diferentes graus de infl uência antrópica, refl etidos na 

Foto: ALNORTE/Ana Paula Giorgi
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modifi cação da cobertura original, resiliência e perturbação dos fragmentos fl o-
restais remanescentes. 

Reservas biológicas e outros tipos de áreas protegidas, nas quais o desenvolvi-
mento das atividades é regulamentado, são ferramentas comuns para a conser-
vação da biodiversidade. No entanto, a necessidade de se proteger a biodiver-
sidade de uma maneira sistemática e representativa não encontra respaldo na 
atual rede de Unidades de Conservação, em parte devido ao histórico de criação 
dessas Unidades e à falta de informações sólidas sobre a estrutura ecológica bá-
sica necessária à manutenção, no longo prazo, de espécies, populações e comu-
nidades biológicas diversas (Ayres et al., 2005).

O entendimento das conseqüências oriundas das alterações nos habitats naturais 
e o desenvolvimento de estratégias efetivas para manter a diversidade biológica 
em paisagens perturbadas, constituem-se em grandes desafi os para cientistas e 
gestores de áreas protegidas e unidades de conservação. Uma das alternativas, 
desenvolvida e aplicada tanto na Floresta Amazônica como na Mata Atlântica, é 
representada pelos corredores de biodiversidade, ou corredores ecológicos. Se-
gundo Ayres et al. (2005), corredores ecológicos são conceituados como: 

grandes extensões de ecossistemas florestais biologicamente 
prioritários, delimitados em grande parte por conjuntos de 
unidades de conservação (existentes ou propostas) e pelas 
comunidades ecológicas que contêm. O manejo integrado dos 
corredores ecológicos visa facilitar o fluxo de indivíduos e genes 
entre populações e sub-populações, aumentando a probabilidade 
de sobrevivência a longo prazo e assegurando a manutenção de 
processos ecológicos e evolutivos em larga escala. O conceito de 
corredores ecológicos permite ainda o incremento do grau de 
conectividade entre as áreas naturais remanescentes, sob diferentes 
categorias de proteção e manejo, por meio de estratégias de 
fortalecimento e expansão do número de unidades de conservação, 
incluindo-se aqui as RPPNs, além da recuperação de ambientes 
degradados, quando considerado compatível.

Desse conceito, depreende-se que os corredores ecológicos representam uma 
verdadeira integração dos sistemas de gestão da paisagem antrópica às áreas 
protegidas. Dada a escala e o manejo integrado da paisagem onde estão inse-
ridos, a implantação dos corredores ecológicos representa um grande desafi o à 
comunidade conservacionista; no entanto a proposta de um modelo inovador 
de gestão territorial, o qual leva em consideração as necessidades, vontades e 
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Introdução

direitos das populações humanas inseridas na região de abrangência dos corredo-
res, pode representar um desafi o ainda maior, mesmo que esses fatores sejam 
cruciais à sustentabilidade, no longo prazo, das Unidades de Conservação. Sob 
esse ponto de vista, as áreas protegidas são encaradas também como elementos 
essenciais a uma estratégia mais ampla de desenvolvimento humano regional 
(Ayres et al. 2005), sendo que os esforços de conservação devem ser concentra-
dos na ampliação da conectividade entre essas importantes áreas, abrangendo 
uma vasta zona geográfi ca. Em teoria, a implantação dos corredores ecológicos 
assegura a perpetuação dos processos evolutivos em larga escala e garante a 
manutenção da biodiversidade (CEPF, 2001). 

A função principal destes corredores é a de ligar zonas de biodiversidade utilizan-
do-se de regiões lineares onde são praticadas formas sustentáveis de uso das ter-
ras, aumentando assim a mobilidade e a troca de elementos genéticos oriundos da 
fl ora e da fauna, mesmo na ausência de vastas extensões de habitat natural con-
tínuo. As estratégias de conservação voltadas para a implantação dos corredores 
ecológicos são abordadas em nível regional, e ajudam a manter, no longo prazo, 
os processos ecossistêmicos necessários à perpetuação da diversidade biológica. 
Neste contexto, pequenos fragmentos de habitats, presentes na região dos corre-
dores, desempenham funções inter-relacionadas, como: conectar ou re-conectar 
grandes áreas naturais; manter a porosidade da matriz inter-habitat; e proporcio-

nar refúgio para espécies que necessitam 
de ambientes exclusivos, presentes apenas 
nesses fragmentos (CEPF, 2001). 

As regiões abrangidas pelos corredores eco-
lógicos existentes nos domínios das Flores-
tas Amazônica e Atlântica foram defi nidas 
por meio de um longo processo de discus-
são entre especialistas e gestores públicos, 
sendo essa defi nição baseada em critérios 
específi cos. No caso da Mata Atlântica, 
foram usados os seguintes critérios (Ayres 
et al. 2005): riqueza de espécies; diversi-
dade de comunidades e ecossistemas; grau 
de conectividade; e integridade e riqueza 
de espécies endêmicas. Como resultado, 
para a Mata Atlântica, foram delimitados 
dois corredores ecológicos: o Corredor 
Central da Mata Atlântica e o Corredor da 
Serra do Mar. 

Figura 1 Corredor da Serra do Mar 
e Corredor Central. 

Fonte: Conservação Internacional.

 Remanescentes

 Corredores de Biodiversidade 
Sub-região Biogeográfi cas
 Araucaria
 Bahia
 Brejos Nordestinos
 Campos Sulinos
 Diamantina
 Interior Forests
 Pernambuco
 São Francisco
 Serra do Mar

Legenda
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O Corredor de Biodiversidade 
da Serra do Mar

Segundo o Perfi l do Ecossistema (CEPF, 2001), a bio-região da Serra do Mar abran-
ge 111.580 Km2, que se estendem desde o Rio de Janeiro até o norte do Rio 
Grande do Sul. Originalmente, 95% da bio-região da Serra do Mar era coberta 
por Floresta Ombrófi la Densa, manguezais e restingas; entretanto, atualmente, 
apenas 30,5% desta região ainda apresenta cobertura fl orestal nativa. O Corredor 
da Serra do Mar, por sua vez, sobrepõe-se, em parte, à bio-região de mesmo 
nome, abrangendo a maior extensão contígua de Mata Atlântica, localizada nos 
estados do Rio de Janeiro, São Paulo e norte do Paraná. A área do corredor con-
templada pelo CEPF limita-se ao sul pela bacia hidrográfi ca do Paraíba do Sul e 
ao norte pelo próprio rio Paraíba do Sul (Fig. 2), cobrindo aproximadamente 7,5 
milhões de hectares, o que representa cerca de 35% da bio-região. Não estão 
incluídos o norte do Paraná e o sul de São Paulo, uma vez que estas regiões são 
atualmente contempladas por programas ambientais desenvolvidos por ONGs, 
instituições acadêmicas (algumas destas com a maior capacidade técnica do Bra-
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sil) e governos estaduais. Além disso, em comparação com outras regiões de 
Mata Atlântica, as áreas excluídas apresentam maior potencial para arrecadação 
de recursos oriundos de fontes fi nanciadoras para projetos em conservação. 

O Corredor da Serra do Mar é uma das áreas mais ricas em diversidade biológica 
da Mata Atlântica e apresenta um alto nível de endemismo. O norte da Serra do 
Mar, especialmente a porção localizada no estado do Rio de Janeiro, é a sub-re-
gião da Mata Atlântica com maior concentração de espécies endêmicas e de aves 
ameaçadas de extinção. A Serra da Mantiqueira, por sua vez, se destaca como 
área prioritária para conservação da biodiversidade no estado de Minas Gerais. 
Essa região apresenta uma grande diversidade de plantas e animais, incluindo vá-
rias espécies endêmicas de anfíbios e répteis, bem como a maior diversidade de 
mamíferos de pequeno porte da Mata Atlântica. As restingas também abrigam 
endemismos importantes – a restinga de Jurubatiba, na costa norte do estado 
do Rio de Janeiro, é uma das mais bem preservadas do Brasil. O Parque Nacional 
da Restinga de Jurubatiba apresenta um grande mosaico de ecossistemas que 
abrigam muitas espécies raras, endêmicas e ameaçadas. Esta área é considerada 
como um “refúgio” para espécies já extintas em outras regiões do estado, onde 
as restingas encontram-se muito degradadas ou já desapareceram. 

Foto: Solvin Zankl 
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O Corredor da Serra Mar abrange também o maior remanescente de Mata 
Atlântica sensu stricto (Floresta Ombrófila Densa), formado pelas encostas e 
topos das serras do Mar e da Mantiqueira e terras baixas adjacentes. Apesar 
de essas florestas situarem-se próximas às duas maiores regiões metropolita-
nas do Brasil (grandes São Paulo e Rio de Janeiro), continuam bem preservadas 
devido principalmente às encostas íngremes, as quais não são apropriadas para 
atividades agropecuárias.

O Governo Federal gerencia 38% das Unidades de Conservação inseridas no 
Corredor da Serra do Mar, sendo que a área média dessas unidades é superior 
a 35 mil hectares. Além das importantes áreas naturais citadas nos parágrafos 
anteriores, o Corredor da Serra do Mar compreende ainda, uma das mais ex-
tensas áreas protegidas de Mata Atlântica, situada nos domínios dos Parques 
Nacionais da Serra dos Órgãos, da Serra da Bocaina e de Itatiaia, e Parque Es-
tadual dos Três Picos, abrigando uma concentração extremamente alta de es-
pécies endêmicas e ameaçadas. 

FIGURA 2 Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar 
no âmbito do Programa de Fortalecimento Instituicional. 

Fonte: Conservação Internacional.
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O Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar

As ameaças à biodiversidade 
no Corredor da Serra do Mar

Segundo o Perfi l do Ecossistema (CEPF, 2001), as principais ameaças à biodiver-
sidade no Corredor da Serra do Mar são: 

Desmatamento No estado do Rio de Janeiro, criadores de gado e pequenos 
proprietários de terra ampliam a taxa de desmatamento por meio da extração 
de madeira, para utilização em cercas, e da agricultura de subsistência. No sul 
de Minas Gerais, a expansão das pastagens tem se revelado a principal causa da 
degradação ambiental, afetando a vegetação nativa, o solo e o sistema hídrico. 
Recentemente, a duplicação da rodovia Fernão Dias tem intensifi cado o turismo 
na serra da Mantiqueira, gerando impactos diversos. Originalmente, a bacia do 
rio Paraíba do Sul era quase que inteiramente coberta por Mata Atlântica; atu-
almente, a vegetação nativa persiste apenas em manchas isoladas nos topos das 
montanhas e demais áreas remotas – mesmo com o difícil acesso, as fl orestas 
remanescentes estão sujeitas à exploração indevida. De acordo com a Fundação 
SOS Mata Atlântica, cerca de 2.000 hectares de vegetação nativa foram elimina-
dos nessa região entre os anos de 1990 e 1995. 

Extração de lenha Apesar da Revolução Industrial e dos avanços tecnológi-
cos subseqüentes, a extração de lenha representa uma das principais causas de 
declínio de habitats neste corredor de biodiversidade. O baixo rendimento de al-
gumas comunidades humanas estão entre os fatores que mais contribuem para 
a utilização de lenha como combustível no estado do Rio de Janeiro. A explora-
ção das fl orestas para a produção de carvão vegetal é considerada um problema 
grave nesse estado. 

Uso intensivo das terras A criação de gado constitui uma das atividades 
mais intensas no estado do Rio de Janeiro, sendo as queimadas constantemente 
utilizadas para limpeza de pastagens. Mais de 1,8 milhões de cabeças de gado 
estão presentes em 19.300 km2 (44,5%) do território estadual do Rio de Janei-
ro. O uso das terras no vale do Paraíba, por sua vez, é intenso e diversifi cado, 
com culturas de baixo rendimento que impedem a regeneração das fl orestas e 
envolvem a utilização de queimadas no preparo do solo. Queimadas intencionais 
para limpeza dos pastos têm causado danos extensos na divisa dos estados de 
Minas Gerais e Rio de Janeiro. No início do século XIX, o café era tido como a 
principal fonte de renda no estado de Minas Gerais, sendo o seu cultivo expan-
dido para a Zona da Mata e para a Serra da Mantiqueira. As plantações de café 
estenderam-se pelas fl orestas localizadas nos sopés das montanhas, restringindo 
as matas nativas aos topos. Porém, irregularidades do solo e técnicas de cultivo 
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inapropriadas provocaram graves erosões e deteriorização dos solos. Com isso, 
os cafezais foram substituídos por pastagens, as quais avançaram para os topos 
das montanhas, diminuindo ainda mais a cobertura fl orestal e fragmentando o 
que ainda restava de área natural contínua. 

Expansão urbana e industrialização O aumento da presença humana 
perto de áreas fl orestais representa uma ameaça constante à biodiversidade, de-
vido, principalmente, às atividades de exploração em pequena escala, tais como 
caça, coleta de plantas ornamentais e medicinais, captura de pássaros canoros 
etc. A poluição da água por meio de emissões de esgotos não tratados, o ater-
ro de lagos e o desmatamento de manguezais e restingas são outros efeitos 
comuns da urbanização. A intervenção antrópica em áreas de proteção perma-
nente ao longo de corpos d’água acaba por acelerar a deterioração dos recur-
sos hídricos, seja pelo assoreamento, seja pela intensifi cação da contaminação 
das águas. As queimadas, incluindo fogo oriundo de acampamentos e incêndios 
acidentais, também difi cultam os esforços de refl orestamento. As fl orestas cos-
teiras, em particular, encontram-se ameaçadas pelo desenvolvimento intenso e 
não planejado. O eixo Rio-São Paulo é a região mais desenvolvida do país, e a 
poluição gerada por esse pólo resulta, freqüentemente, em perturbações nos re-
manescentes fl orestais da região. A bacia do rio Paraíba do Sul destaca-se como 
uma das zonas mais industrializadas no eixo Rio-São Paulo: somente no estado 
de São Paulo, essa bacia abriga 2.730 indústrias, responsáveis por 10% das ex-
portações do país. A região central da bacia do rio Paraíba do Sul, com a sua ele-
vada concentração de indústrias, recebe altos níveis de poluição. 

Agricultura de subsistência As atividades agrícolas ocupam 9,4% do ter-
ritório do estado do Rio de Janeiro, com utilização das terras bastante hetero-
gênea. A agricultura de subsistência é praticada por um segmento da sociedade 
fortemente relacionado aos remanescentes fl orestais, ao policultivo e à utiliza-
ção de alqueive e coivara, onde a regeneração da vegetação é permitida até um 
determinado ponto – atingindo o patamar ideal de regeneração, a vegetação é 
então queimada a fi m de aumentar a fertilidade do solo. Muitos remanescentes 
da Mata Atlântica estão circundados por pequenas propriedades onde essas prá-
ticas são comuns. 

Extração ilegal de palmito Em várias regiões da Mata Atlântica, como nos 
municípios de Resende e Itatiaia, a extração de palmito é tida como um grave 
problema. Grupos humanos organizados invadem as áreas de fl oresta, erguem 
acampamentos, extraem o palmito, processam e vendem o produto. Em poucos 
dias, esses “comerciantes” conseguem abater milhares de árvores, extrair o pal-
mito e então embalá-lo para transporte. Até as comunidades locais, acostuma-



1717

O Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar

das à exploração tradicional da mata, se mobilizam contra esse abate, auxiliando 
as autoridades legais a coibir esse tipo de comércio, considerado ilícito. 

Degradação dos manguezais e restingas O desmatamento ameaça tam-
bém os ecossistemas associados à Mata Atlântica, como os manguezais e as res-
tingas. A restinga abrange todos os tipos de formações vegetais que ocorrem no 
litoral, incluindo àquelas encontradas em praias e dunas. Com seus solos areno-
sos, as restingas são altamente vulneráveis ao impacto antrópico. Uma grande 
porcentagem dessas formações vegetais já foi erradicada devido principalmen-
te à mineração, agricultura e implantação de empreendimentos imobiliários. A 
vegetação das restingas tem geralmente um menor porte quando comparada a 
outros tipos de vegetação encontrada na região, tornando-a uma opção atrativa 
para utilização em domicílios e pequenas indústrias, dada a facilidade na extra-
ção desses insumos. A madeira dos manguezais é comumente usada para cons-
truir casas, armadilhas de peixes, viveiros de camarão e lenha. Os mangues são 
também explorados para obtenção de tanino, um produto largamente utilizado 
na fabricação de cerâmica, sendo ainda empregado no tingimento e proteção de 
redes de pesca. A casca da árvore Rhizophora mangle é a mais rica fonte de ta-
nino, e a remoção dessa casca é freqüentemente feita sem cuidado, ocasionado, 
muitas vezes, a morte da planta. 

Caça e comércio ilegais de animais O comércio de animais silvestres al-
cança a vergonhosa posição de terceiro lugar no ranking de comércios ilícitos no 
mundo todo, gerando atualmente 10 bilhões de dólares por ano. Destes, um bi-
lhão é proveniente do mercado brasileiro. O volume de animais comercializados 
ilegalmente no Brasil dobrou de 1996 para 2000 –estima-se que 50 milhões de 
animais foram capturados no decorrer deste período, resultando em uma média 
anual de 10 milhões de animais. O comércio de vida silvestre afeta diretamente 
mais de 200 espécies brasileiras, muitas delas típicas de Mata Atlântica. Dessas, 
171 – incluindo pelo menos 88 aves endêmicas – são ofi cialmente consideradas 
ameaçadas de extinção. No Brasil, os animais são negociados geralmente em 
feiras locais, e os pequenos proprietários são tidos como os principais colabora-
dores para a ampliação desse comércio ilegal, uma vez que apresentam maiores 
difi culdades de subsistência. A caça esportiva, apesar de não ser praticada em 
grande escala, também representa um problema, já que contribui para as extin-
ções locais. Animais como o macuco encontram-se ameaçados pela caça seleti-
va, e também pela perda de habitat. 

Infra-estrutura As estradas dividem os ecossistemas, diminuindo o livre des-
locamento de muitos animais. Tal fato se deve não somente ao desmatamento 
para abertura e pavimentação das estradas, mas também aos acidentes e à po-
luição provocados pela circulação dos veículos. Vale ressaltar que várias das es-
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tradas que cruzam a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira foram construídas 
sem os respectivos relatórios de impacto ambiental. 

Barragens As barragens também constituem uma ameaça potencial aos ecos-
sistemas naturais. Somente no sul de Minas Gerais, o Governo do estado e in-
vestidores privados pretendem construir 15 novas barragens hidrelétricas e, com 
isso, alcançar um alto fornecimento em energia para a região, estimulando a ur-
banização. Estima-se que 20.000 novas instalações comerciais serão abertas na 
vizinhança das novas barragens durante os próximos anos. 

Turismo Casas de veraneio e acomodações para turistas (hotéis, pousadas, al-
bergues etc.) constituem uma ameaça direta para os remanescentes de fl ores-
ta no Rio de Janeiro e também em outras regiões, especialmente pelo fato de 
que as mais belas paisagens são os alvos preferenciais desses empreendimentos. 
Além disso, plantas exóticas são freqüentemente introduzidas para alterar a pai-
sagem circundante, a fi m de torná-la mais agradável aos visitantes. A destruição 
do sub-bosque das matas, o represamento de córregos e ribeirões, a abertura de 
trilhas e a oferta de alimentos a espécies silvestres violam a integridade de frag-
mentos fl orestais. Por exemplo, a costa norte do estado de São Paulo estende-se 
por 161 quilômetros, é composta por 164 praias e 17 ilhas, e recebe um milhão 
de turistas na alta estação (nos meses de janeiro e fevereiro). A maior cidade 
– Caraguatatuba, com cerca de 80.000 habitantes – recebe cerca de 500.000 
turistas no verão, gerando receitas no valor de 20 milhões de dólares, ou 25% do 
orçamento anual da cidade. As maiores áreas de desmatamento contínuo nessa 
região coincidem com a construção de empreendimentos imobiliários diversos, 
e o acelerado crescimento urbano é responsável direto pela poluição das praias, 
ocasionada por esgotos não tratados.

Introdução de espécies exóticas A apicultura que se utiliza de espécies 
exóticas, particularmente Apis mellifera, ameaça dezenas de outras espécies. Os 
viveiros de peixes também representam perigo à biodiversidade de determina-
da região, vista que espécies exóticas podem ocupar nichos de espécies nativas 
– estima-se a existência de pelo menos 16 espécies de peixes exóticos no vale do 
Paraíba do Sul. Em maiores altitudes, a truta é intencionalmente liberada nos es-
tuários, ou escapam dos viveiros, e competem com as espécies nativas. Animais 
de outras regiões da Mata Atlântica são também transportados e, proposital-
mente, liberados em fl orestas que não fazem parte do seu habitat nativo, com-
petindo, muitas vezes, com espécies locais. Este parece ser o caso do Callithrix 
jacchus (mico-estrela ou sagüi), nativo do Nordeste, e do C. penicillata nativo do 
Cerrado, ambos introduzidos no Rio de Janeiro, e que competem diretamente 
com o mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia), espécie de primata endêmi-
ca e ameaçada de extinção. A capacidade de adaptação das plantas ornamen-
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tais introduzidas nas propriedades próximas aos remanescentes de mata pode 
representar uma ameaça potencial para a fl ora nativa – Impatiens balsamica, por 
exemplo, é uma espécie exótica que vem colonizando as margens de córregos 
e ribeirões, modifi cando a composição vegetal original dessas regiões. Algumas 
espécies arbóreas exóticas vêm se proliferando, como é o caso da amendoeira, 
da casuarina e da leucena – espécies altamente resistentes e com grande capaci-
dade de dispersão. O cultivo dessas árvores nas margens de lagoas tem ameaça-
do os manguezais devido, principalmente, à concorrência pela luz solar. 

Lidar com essas ameaças, mantendo-as sob certo grau de controle, ou até mesmo 
erradicando-as, é de suma importância para que a implementação do Corredor 
da Serra do Mar seja possível, gerando resultados satisfatórios à manutenção da 
biodiversidade nesta região. 

Foto: OADS
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Instrumentos para implementação 
e gestão do Corredor de Biodiversidade 

da Serra do Mar

São diversos os instrumentos para a implementação de estratégias referentes 
aos corredores de biodiversidade. Um dos instrumentos mais bem estruturados 
atualmente é o Programa Corredores Ecológicos, uma parceria do Ministério do 
Meio Ambiente, Banco Mundial e governos dos estados envolvidos, iniciada em 
2002. Nesta sua primeira fase, foram contemplados o Corredor Central da Mata 
Atlântica e o Corredor Central da Amazônia com o propósito de abordar e testar 
diferentes condições nos respectivos biomas. Após aprendizado oriundo de erros 
e acertos nessa iniciativa, espera-se preparar e apoiar a criação e a implantação 
dos demais corredores (MMA, 2006). 

O Programa Corredores Ecológicos tem diversos componentes, dentre os quais 
o de capacitação dos atores sociais; o plano integrado de fiscalização e contro-
le; e o de monitoramento e conservação da biodiversidade. Neste último, está 
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previsto o fortalecimento das Unidades de Conservação federais e estaduais lo-
calizadas nos territórios abrangidos pelos corredores, tendo em vista que os cor-
redores ecológicos são compostos pelo conjunto de UCs, e de outras áreas pro-
tegidas, e pelo mosaico de diferentes tipos de uso e cobertura das terras. Estas 
UCs devem ser efetivamente implementadas a fim de cumprirem a sua função 
precípua de proteger a biodiversidade, devendo ser elaborados planos de mane-
jo com previsão de programas eficazes abrangendo, no mínimo, regularização 
fundiária, proteção e fiscalização, educação ambiental, e pesquisa e monito-
ramento. As UCs devem representar, também, pólos irradiadores de melhores 
práticas tecnológicas, as quais possibilitem melhorias nas condições de vida das 
comunidades humanas localizadas em áreas sob influência das mesmas.

Outros programas do Governo Federal também têm contribuído expressivamen-
te para a implementação dos corredores de biodiversidade, como o FNMA – 
Fundo Nacional do Meio Ambiente – e o Programa Piloto para Proteção das 
Florestas Tropicais do Brasil – Sub-Programa Projetos Demonstrativos (PD/A). 
Ambos atuam por meio de demanda induzida, com editais específi cos, e de-
manda espontânea, com áreas temáticas restritas, recebendo projetos durante 
o ano todo.

Foto: GEPAP
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Fundo de Parceria para 
Ecossistemas Críticos

O Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF) é fruto da aliança entre 
a Conservação Internacional, o Banco Mundial, o Fundo Mundial para o Meio 
Ambiente (GEF), a Fundação MacArthur e o governo do Japão para apoiar pro-
jetos de conservação nos hotspots de biodiversidade mundiais. O CEPF procura 
favorecer o engajamento da sociedade civil nestes projetos e promover alianças 
de trabalho entre grupos comunitários, ONGs, instituições de ensino e pesquisa 
e setor privado.

O CEPF destinou 8 milhões de dólares à Mata Atlântica, um dos hotspots brasi-
leiros, e desempenha um papel inédito neste bioma ao valorizar a abordagem de 
certos temas que complementam os objetivos estabelecidos pelo Projeto Corre-
dores Ecológicos. A coordenação local do Fundo é realizada pela Aliança para a 
Conservação da Mata Atlântica, parceria entre a Fundação SOS Mata Atlântica e 
a Conservação Internacional. As regiões prioritárias para investimentos em con-
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servação são o Corredor Central e o Corredor da Serra do Mar. As linhas temáti-
cas para investimentos podem ser sintetizadas em: planejamento de paisagem e 
implantação dos corredores; expansão e fortalecimento de unidades de conser-
vação; e proteção às espécies ameaçadas (MMA, 2006).

A operacionalização do CEPF na Mata Atlântica é feita por demanda espon-
tânea e por meio de editais lançados pelos Programas Especiais que têm por 
objetivo facilitar o apoio a pequenos projetos, listados a seguir: o Programa de 
Fortalecimento Institucional (um para cada corredor da Mata Atlântica); o Pro-
grama de Incentivo às RPPNs da Mata Atlântica; e o Programa para Conserva-
ção de Espécies Ameaçadas da Mata Atlântica. Pela demanda espontânea são 
apoiados projetos propostos por organizações da sociedade civil, por institutos 
de pesquisa e pelo setor privado, cujos temas centrais estejam de acordo com 
as prioridades de investimento aprovadas pelo Conselho de Doadores do CEPF. 
Desde o início de sua operação, em 2002, o CEPF-Mata Atlântica apoiou 45 
projetos selecionados em demanda espontânea e 201 pelos Programas Espe-
ciais (MMA, 2006). 

Foto: Luiz Freire
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O Programa de Fortalecimento 
Institucional do Corredor da Serra do Mar

O Programa de Fortalecimento Institucional do Corredor da Serra do Mar foi 
operacionalizado pela Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD) em duas fases 
distintas e complementares, entre os anos de 2002 e 2006. A primeira fase en-
globou três componentes: melhoria da infra-estrutura da própria AMLD; cadas-
tramento das pequenas organizações não-governamentais (ONGs) que atuam 
no Corredor da Serra do Mar; e capacitação das ONGs para elaboração e gestão 
de projetos de conservação da biodiversidade no Corredor. 

O componente de melhoria da infra-estrutura possibilitou a reforma e a am-
pliação do prédio onde funcionam a Sede da AMLD e o Centro Educativo Prof. 
Adelmar F. Coimbra-Filho, ambos localizados na Reserva Biológica de Poço das 
Antas/Ibama, base física da atuação da AMLD na região da bacia do rio São 
João. Atualmente, este Centro conta com escritórios, biblioteca, sanitários pú-
blicos, sala de exposições – a qual teve suas dimensões, ventilação e iluminação 
adequadas para esse tipo de uso –, e auditório, sendo este último equipado de 
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forma a dobrar a capacidade de atendimento, acomodando confortavelmente 
80 pessoas nos dias de hoje. Além dos recursos do CEPF, a Prefeitura Municipal 
de Casimiro de Abreu e o Ibama apoiaram com recursos complementares. 

Após essa reforma, o Centro Educativo antes utilizado basicamente pela AMLD, 
passou a atender a demanda de parceiros e diversas instituições locais e regio-
nais. Nele são realizadas, por exemplo, reuniões dos Conselhos das Unidades 
de Conservação, do Comitê da Bacia Hidrográfi ca do Rio São João, das câmaras 
técnicas desses conselhos e comitês, além de reuniões nacionais e internacionais 
dos comitês de manejo e conservação de espécies ameaçadas, e das comunida-
des e prefeituras locais envolvendo órgãos como Incra e Ibama. Ainda, no Cen-
tro Educativo, são ministrados cursos de capacitação comunitária e profi ssional 
e recebidos grupos de estudantes das escolas da região e de universidades bra-
sileiras e estrangeiras, ecoturistas, especialistas em Biologia da Conservação e 
também da imprensa nacional e internacional, entre outros. Ainda, neste com-
ponente, foram adquiridos alguns equipamentos e móveis como computadores, 
data-show e cadeiras e mesas para o auditório e também foram contratados dois 
funcionários para a coordenação e a administração do Programa de Fortaleci-
mento Institucional.

Foto: OADS
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O cadastramento das ONGs foi elaborado partindo-se de alguns bancos de dados 
preexistentes, como o CNEA – Cadastro Nacional das Entidades Ambientalistas, 
ABONG – Associação Brasileira de ONGs, Ecolista, Rede de ONGs da Mata Atlân-
tica e BDT – Base de Dados Tropicais, além de consultas em diversos websites. 
À época do cadastramento, o Quem faz o que pela Mata Atlântica (Capobian-
co et al., 2004), talvez um dos levantamentos mais completos sobre a atuação 
de diversas instituições nesse bioma, ainda não tinha sido publicado. Para o es-
tabelecimento de um primeiro contato, foram enviadas 197 correspondências 
convencionais e virtuais, das quais muitas retornaram. A baixa porcentagem de 
adesão das ONGs ao cadastramento pode ser atribuída à não-atualização dos 
endereços nas bases de dados consultadas; à descrença das ONGs ao conside-
rarem a possibilidade de obter fi nanciamento junto a uma instituição sem tra-
dição nessa área; ou mesmo ao desinteresse das ONGs. Efetivamente, 160 cor-
respondências foram entregues e, destas, 60 instituições (37,5%) localizadas em 
37 municípios dos três estados (RJ, MG e SP) enviaram o questionário de volta à 
AMLD e foram efetivamente cadastradas. Neste mesmo questionário, foi solicita-
do às ONGs que as mesmas indicassem outras organizações não-governamentais 
para que estas também fossem cadastradas. O questionário para cadastramento 
foi também disponibilizado no website da AMLD. 

Para o cadastramento das ONGs, foi criado um programa chamado GEOPLUS® 
Mico-Leão, que consiste em um banco de dados alimentado por informações 
das ONGs e do Corredor da Serra do Mar. Nele, estão organizadas e disponíveis 
informações sobre localização georreferenciada das sedes das ONGs; endereços 
e pessoas para contatos; histórico institucional; áreas geográfi cas e temáticas 
de atuação; infra-estrutura; recursos humanos; principais projetos e orçamen-
tos anuais. Também constam no banco de dados informações sobre os limites 
do Corredor da Serra do Mar; imagens de satélite; limites político-administrati-
vos estaduais e municipais; sistema viário; hidrografi a; Unidades de Conservação 
federais e estaduais; remanescentes fl orestais (Fundação SOS Mata Atlântica e 
INPE); e áreas prioritárias para a conservação da diversidade biológica brasileira 

Centro Educativo antes 
e depois da reforma

Fotos: AMLD
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Turma do II Curso de Capacitação

(MMA/PROBIO). O GEOPLUS® Mico-Leão pode ser consultado partindo-se de 
diversos campos, como área de atuação, município e outros, além de o mesmo 
permitir a geração e impressão de mapas temáticos. Este banco de dados foi en-
viado a diversas instituições e está à disposição dos demais interessados – para 
ter acesso ao banco de dados, basta que as pessoas interessadas entrem em con-
tato com a AMLD. Depois de diversas atualizações, o cadastro conta atualmente 
com o registro 72 ONGs.

A seguir, foram realizados dois cursos de capacitação para representantes das 
ONGs. Tal oportunidade possibilitou à coordenação do programa um melhor 
conhecimento das demandas do público-alvo, o qual pôde trocar experiências 
e aprofundar os conhecimentos sobre assuntos institucionais diversos: planeja-
mento estratégico; missão institucional; fontes de fi nanciamento; elaboração de 
projetos para captação de recursos; formação de equipes; execução, monitora-
mento e avaliação de projetos entre outros. Temas conceituais relacionados à im-
plementação e gestão do Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar também 
foram abordados. Todas as ONGs cadastradas foram convidadas a freqüentar os 
cursos, realizados em fi ns-de-semana, com todas as despesas dos participantes 
pagas pelo Programa, a fi m de possibilitar a participação do maior número pos-
sível de interessados. No total, 45 ONGs participaram desses cursos. 

A última etapa desta primeira fase do Programa de Fortalecimento Institucional 
consistiu na elaboração da segunda fase, que foi totalmente dedicada à opera-
cionalização dos fi nanciamentos para os projetos inscritos no Programa de For-
talecimento Institucional. 

Foto: AMLD
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ONGs ambientalistas do Corredor 
da Serra do Mar: quem são, 

onde estão e como atuam

No âmbito do Programa de Fortalecimento Institucional, foram consideradas como 
Organizações Não-Governamentais ambientalistas as instituições sem fi ns lucrati-
vos, juridicamente constituídas e que tivessem a proteção e a conservação do meio 
ambiente dentre seus objetivos estatutários. A área de abrangência do Programa 
limitou-se à porção do Corredor da Serra do Mar anteriormente descrita.

As análises aqui apresentadas foram baseadas em informações voluntariamente 
fornecidas pelas 72 ONGs que se cadastraram no GEOPLUS® Mico-Leão entre 
os anos de 2002 e 2004. Certamente existe um número maior de ONGs ambien-
talistas nesta região, mas os esforços de divulgação do cadastro podem não ter 
alcançado todas elas. Na utilização dessas informações, deve-se levar em consi-
deração o não preenchimento, na íntegra, de todos os campos dos formulários 
pelas ONGs cadastradas. Assim, as análises baseiam-se na totalidade das insti-
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tuições que preencheram determinada informação analisada, não sendo con-
tabilizadas necessariamente todas as 72 instituições participantes. De qualquer 
forma, considerando-se que esta é uma das regiões mais desenvolvidas do país, 
esperava-se que houvesse a participação de um número muito maior de ONGs 
do que aquele registrado por este Programa. 

Localização das ONGs

14% São Paulo (10)

11% Minas Gerais (8)

75% Rio de Janeiro (54)

Foto: GEPAP
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A área compreendida pelo Corredor da Serra do Mar tem a seguinte distribuição 
aproximada, por Estado: 23% de sua totalidade localiza-se em São Paulo, 34% 
em Minas Gerais e 43% no estado do Rio de Janeiro. Estas porcentagens guar-
dam proporcionalidade com o número de ONGs cadastradas nos três estados. 
Aproximadamente 20% das ONGs do estado do Rio de Janeiro têm sua atuação 
na própria cidade do Rio, as demais atuam na Região Metropolitana (11%), Re-
gião dos Lagos Fluminenses (16%) e em outras porções do interior (53%). Em 
São Paulo e Minas Gerais, como o Corredor não abrange as capitais estaduais, 
100% das ONGs cadastradas têm sua atuação no interior, sendo o Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte de São Paulo, e a Serra da Mantiqueira em Minas Gerais, as 
regiões de maior concentração de esforços por parte das ONGs. 

Por se tratarem de pequenas ONGs, a atuação da grande maioria delas tende a 
ser localizada nos municípios onde estão sediadas (52%), enquanto que 38% 
têm atuação regional, isto é, abrangem mais de um município; somente 10% 
atuam em nível nacional.

Algo comum às ONGs é a pequena infra-estrutura que dispõem para desenvolver 
seus programas e projetos. Cerca de 20% declarou possuir sede própria. Dentre 
as que não possuem sede, muitas compartilham a infra-estrutura com outra(s) 
ONG(s) e algumas funcionam na casa de um de seus membros, o que é compre-
ensível, dado o custo elevado de manutenção de uma sede própria e a difi culdade 
em se conseguir arrecadar ou gerar recursos para esse tipo de despesa. Chamou 
a atenção o fato de que menos de 50% das ONGs cadastradas têm computador, 
e muitas delas (25%) ainda usam máquina de escrever. Somente 18% possuem 
veícu los próprios, provavelmente pela mesma razão relacionada à sede: altos cus-
tos de aquisição e manutenção. De maneira geral, a infra-estrutura é precária, 
exigindo criatividade dos membros para tornar possível a atuação da ONG.

Abrangência geográfica de atuação

10% Nacional

38% Regional

52% Local
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ONGs ambientalistas do Corredor da Serra do Mar:  
quem são, onde estão e como atuam

A atuação da maioria das ONGs se dá por meio do trabalho voluntário, prestado 
por membros da instituição ou por pessoas das comunidades onde atuam. Bem 
poucas têm funcionários contratados pela CLT – Consolidação das Leis Trabalhis-
tas, e dentre as que possuem funcionários registrados, o número destes é muito 
reduzido – provavelmente, o pequeno número de funcionários é refl exo do alto 
custo representado pelos encargos sociais, que podem chegar a 65% da folha de 
pagamento. Isso limita o número de instituições que podem arcar com tais des-
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pesas fi xas em razão não somente da intermitência dos fi nanciamentos de pro-
jetos, mas também da inegibilidade desse tipo de despesa em diversas fontes de 
fi nanciamento, notadamente aquelas do Governo Federal. Com isso, bem pou-
cas instituições conseguem estruturar e manter uma equipe técnica permanen-
te, sendo este talvez o fator mais limitante à atuação profi ssional destas ONGs. 
Aproximadamente 15% das ONGs têm equipes compostas por quatro pessoas, 
e 10%, por nove pessoas. Bem poucas têm mais de 10 pessoas compondo a 
equipe. Pelas respostas apresentadas no cadastro, as ONGs consideraram como 
“equipe” todas aquelas pessoas relacionadas à ONG, sejam funcionários, volun-
tários ou membros associados.

Uma característica comum a essas ONGs, observada durante os cursos de capa-
citação e também durante a implementação dos projetos, é o entusiasmo e o 
altruísmo das pessoas envolvidas. Independentemente de como ou onde atuam, 
comumente essas pessoas são imbuídas de um forte espírito público não-estatal, 
dedicando-se muitas vezes em tempo integral, mesmo sem remuneração. 

A educação ambiental é a área temática de atuação predominante das ONGs, 
com mais de 70% delas promovendo-a de maneira formal ou informal nas co-
munidades onde atuam, sejam estas rurais ou urbanas. Cerca de 60% das ONGs 
realizam atividades ligadas à manutenção de fl orestas, recursos hídricos, fauna e 
fl ora, e ainda às Unidades de Conservação, temas estes que refl etem a preocupa-
ção com a conservação da biodiversidade do Corredor. Dentre as que trabalham 
com resíduos sólidos e saneamento básico, a maioria encontra-se em áreas ur-
banas ou metropolitanas. Embora o Corredor da Serra do Mar tenha grande ex-
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ONGs ambientalistas do Corredor da Serra do Mar:  
quem são, onde estão e como atuam

tensão de sua área sob domínio costeiro, menos de 20% das ONGs atuam nesse 
tipo de ambiente. Em certa medida, as áreas temáticas de atuação refl etem os 
principais problemas que ameaçam a Mata Atlântica na região abrangida pelo 
Programa de Fortalecimento Institucional.

A maioria das ONGs que receberam apoio no âmbito do Programa de Fortaleci-
mento Institucional apresentava experiência prévia no desenho e na implemen-
tação de projetos de conservação; todas tinham em seu corpo técnico um ou 
mais profi ssionais ligados às ciências socioambientais e diretamente envolvidos 
na execução dos projetos; mas nem todas contavam com pessoas experientes no 
gerenciamento de recursos fi nanceiros.

Outra característica observada em diversas ONGs está relacionada à falta de uma 
cultura de planejamento estratégico e de visão institucional, com conseqüente 
ausência de objetivos e metas de curto, médio e longo prazos claramente esta-
belecidos, e ainda de instrumentos de monitoramento e avaliação. A ausência 
desses componentes estruturais provavelmente compromete a efi ciência e o su-
cesso dessas ONGs, uma vez que os esforços de conservação empregados tor-
nam-se dispersos – o perfi l de atuação comumente apresentado é pautado por 
oportunidades e não por objetivos estrategicamente estabelecidos. 

Entretanto, mesmo com as defi ciências estratégicas institucionais, segundo o 
Quem faz o que pela Mata Atlântica (2004), das 489 instituições que cadastra-
ram os 747 projetos desenvolvidos durante o período de 1990 a 2000, 209 delas 
eram ONGs, seguidas por 16 outros tipos de instituições executoras. Além de 
estarem presentes em maior número, as ONGs foram responsáveis pela maioria 
(52%) dos projetos realizados durante o período abrangido. Vale salientar que 
o universo analisado na publicação mencionada abrange todo o bioma Mata 
Atlântica e baseia-se no número de projetos e não de instituições.

Foto: BioBrás
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A Contribuição do Programa 
de Fortalecimento Institucional 

A segunda fase do Programa de Fortalecimento Institucional teve início em 2003, 
propondo, em longo prazo, contribuir com a implementação, conservação e re-
cuperação do Corredor da Serra do Mar por meio da identifi cação de áreas prio-
ritárias para o restabelecimento da conectividade de habitat e a criação de Uni-
dades de Conservação, e ainda estabelecer uma rede de ONGs do Corredor da 
Serra do Mar. Uma das maneiras encontradas para auxiliar no alcance desses re-
sultados foi o próprio fortalecimento das ONGs que atuam no corredor, a fi m de 
que estas possam desenvolver projetos de conservação com fontes diversifi cadas 
de recursos. Com isso, o Programa de Fortalecimento Institucional comprome-
teu-se com um investimento de 350 mil dólares, em um período de três anos, 
para a execução de projetos de fortalecimento de pequenas ONGs, divulgação 
dos resultados, disseminação das experiências e facilitação do estabelecimento 
de uma rede de ONGs do Corredor da Serra do Mar.
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A composição da equipe de coordenação do Programa de Fortalecimento Insti-
tucional passou por algumas mudanças ao longo de sua execução, sendo sem-
pre composta por dois profi ssionais especializados em conservação, além de 
um técnico administrativo e do apoio permanente de um técnico em geoproces-
samento. O técnico administrativo fi cou responsável pelos aspectos fi nanceiros 
e contratuais dos projetos, preparando e classifi cando documentos, relatórios, 
pagamentos e controlando a movimentação fi nanceira dos projetos das ONGs e 
do Programa como um todo.  Os outros dois integrantes da equipe dedicaram-se 
principalmente aos aspectos técnicos da execução física dos projetos, por meio 
da organização de reuniões internas e de encontros envolvendo os executores 
dos projetos; interação direta com as ONGs – monitoramento, orientação técni-
ca e fi nanceira, ajustes nos projetos, participação em eventos promovidos pelas 
executoras, articulação inter-institucional, entre outros;  preparação de editais e 
de todo o processo de análise, seleção e contratação de novos projetos; parti-
cipação em reuniões com a coordenação geral do CEPF; e ainda divulgação do 
próprio Programa de Fortalecimento Institucional.

Foto: GBV
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A operacionalização foi baseada no lançamento periódico de editais para cha-
mada e seleção de projetos, proporcionando uma oportunidade única para que 
essas pequenas ONGs arrecadassem recursos para o seu próprio desenvolvimen-
to e fortalecimento institucional. Foram lançados três editais, divulgados nos 
websites da Associação Mico-Leão-Dourado e dos parceiros, e em sites relacio-
nados ao Terceiro Setor e ao meio ambiente. Todas as ONGs cadastradas recebe-
ram os editais via Internet.

No primeiro edital, lançado em julho de 2003, foram recebidas 33 propostas, 
sendo 32 elegíveis, das quais 29 vieram de ONGs participantes dos cursos de ca-
pacitação promovidos anteriormente. Nesta primeira etapa, foram aprovadas 12 
propostas, das quais nove foram desenvolvidas por ONGs capacitadas pelo Pro-
grama. O segundo edital foi lançado em janeiro de 2004, e contou com o envio 
de 29 propostas, sendo selecionadas 11 delas – quatro das propostas aprovadas 
foram enviadas por ONGs capacitadas pelo Programa. O terceiro edital foi lan-
çado em julho de 2004, quando foram recebidas 24 propostas, destas, 10 foram 
selecionadas, sendo duas provenientes de ONGs capacitadas. Em cada um destes 
editais foram disponibilizados 230 mil reais, sendo o valor máximo solicitado por 
cada instituição equivalente a 25 mil reais.

O processo de triagem das propostas (elegibilidade e adequação aos editais) foi 
feito pela  Coordenação do Programa de Fortalecimento Institucional. Apesar de 
algumas ONGs considerarem como muito alto o nível de exigência do edital, o 
que seria um fator impeditivo à ampla participação, nenhum projeto foi desclas-
sifi cado por descumprimento dos itens requisitados. Um único projeto foi con-
siderado inelegível, uma vez que a ONG proponente não foi considerada como 
sendo de pequeno porte.  

Edital Data Propostas 
recebidas

Propostas 
selecionadas

Propostas selecionadas 
de ONGs capacitadas

1 Julho 2003 33 12 9

2 Janeiro 2004 29 11 4

3 Julho 2004 24 10 2

Total 86 33 15

Todos os editais continham informações sobre o Programa de Fortalecimento 
Institucional e seus desdobramentos, como o próprio conceito do programa; o 
objetivo do edital; os prazos e valores; os critérios de elegibilidade da instituição 
proponente; as despesas não-fi nanciáveis; o encaminhamento dos projetos; a 
análise, julgamento e seleção dos projetos; a divulgação dos resultados; a docu-
mentação necessária para a contratação e as disposições fi nais.
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A Contribuição do Programa de Fortalecimento Institucional 

O processo de análise e seleção dos projetos contou com a participação de con-
sultores ad hoc e da coordenação do Programa de Fortalecimento Institucional 
– os consultores fazem parte de um banco de consulta do CEPF. Essa equipe 
reuniu-se na sede da AMLD após cada um dos editais, nem sempre contando 
com os mesmos consultores, para analisar e pontuar os projetos com base nos 
seguintes critérios: 

contribuição para a conservação da Mata Atlântica

qualidade técnica do projeto  

clareza, pertinência e exeqüibilidade dos objetivos e dos resultados esperados 

parcerias institucionais para a execução 

capacidade técnica da equipe executora

adequação do orçamento às atividades previstas

sustentabilidade do projeto

Talvez essa tenha sido uma das fases mais difíceis do Programa, dada a boa qua-
lidade das propostas recebidas e a insufi ciência de recursos para apoiar todos 
os projetos. Uma forma encontrada para benefi ciar um número maior de ONGs 
se deu por meio de pequenos ajustes, não comprometedores, nas propostas 
aprovadas, resultando em movimentação  de recursos para apoiar mais projetos.  
Essa estratégia foi usada em todos os editais, possibilitando o apoio a 33 pro-
jetos. Entre os 33 projetos contemplados, 32 foram concluídos e apenas um foi 
interrompido, por decisão da própria ONG.

No mapa da Figura 3, estão identifi cadas todas as ONGs apoiadas pelo Progra-
ma, sendo cada ponto correspondente à sede administrativa da ONG. Cabe res-
saltar aqui que duas das sedes das ONGs contempladas estão localizadas fora 
dos limites do Corredor, entretanto, as áreas de atuação dessas ONGs, no âmbito 
do projeto apoiado, correspondem àquela proposta pelo Programa, isto é, nos 
domínios do Corredor da Serra do Mar. Ao fi nal deste volume, podem ser encon-
tradas fi chas com informações resumidas sobre cada um dos projetos apoiados.

Os valores médios solicitados pelas instituições variaram sensivelmente de um 
edital para o outro. Da mesma forma, os valores aprovados para os projetos 
apoiados também variaram, dentro do limite estabelecido.

A localização das ONGs cujos projetos foram selecionados tem relação signi-
ficativa com a localização das ONGs cadastradas, ou seja: regiões com maior 
número de ONGs cadastradas tiveram índices mais elevados de projetos apro-
vados. O estado que mais aprovou projetos foi o Rio de Janeiro (18), seguido 
por São Paulo (11) e Minas Gerais (4).  Embora  o estado de São Paulo tenha 
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uma menor área abrangida pelo Corredor quando comparado ao de Minas Ge-
rais, aquele apresentou um número maior de projetos apoiados, assim como 
o número de ONGs cadastradas. Provavelmente, essa situação é resultado do 
grau de organização social nas principais regiões abrangidas pelo Corredor da 
Serra do Mar em São Paulo e em Minas Gerais: o Vale do Paraíba e a Serra da 
Mantiqueira, respectivamente.  
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Aprovado

Solicitado

Aprovado

Solicitado

Edital 3

              24.496

              24.640     

    20.824

           23.540
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Edital 2

Edital 1

Valor médio dos projetos
R$ (real)

Localizaçao dos projetos apoiados

12% Minas Gerais

55% Rio de Janeiro

33% São Paulo
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A Contribuição do Programa de Fortalecimento Institucional 

Figura 3 Localização das ONGs apoiadas pelo Programa de Fortalecimento Institucional.

Localização das ONGs Aprovadas nos Editais 01/2003, 
02/2004 e 03/2004
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Principais Resultados  
e Impactos do Programa de 
Fortalecimento Institucional

Resultados

As áreas temáticas abordadas pelos projetos foram aquelas apresentadas no pró-
prio cadastramento, com exceção do fortalecimento institucional, que não cons-
tava no cadastro – 100% dos projetos apoiados tinha um componente de for-
talecimento institucional. Tal componente foi traduzido de diferentes maneiras 
pelas ONGs: muitas compraram equipamentos para melhorar a infra-estrutura 
de trabalho; outras contrataram funcionários e os capacitaram, ou capacitaram 
aqueles que já faziam parte das equipes; algumas investiram em uma maior par-
ticipação em fóruns ambientais; outras fi rmaram novas parcerias com ONGs, uni-
versidades e poder público para abertura de escritórios e representações em suas 
regiões de atuação, além do próprio desenvolvimento de projetos; algumas das 
ONGs contempladas investiram no planejamento estratégico institucional.
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A educação ambiental e a capacitação comunitária foram temas ligados às ati-
vidades propostas por mais de 30% dos projetos apoiados, representando um 
esforço bastante positivo, uma vez que essas ações potencializam o impacto das 
atividades desenvolvidas por esses projetos. 

Quatro projetos realizaram levantamentos biológicos: um abordando a avifau-
na, outro focando aspectos da flora, e outros dois baseados em primatas. Todos 
os projetos tiveram como resultado a identificação de novas áreas de ocorrência 
de espécies ameaçadas e endêmicas da Mata Atlântica, como o sagüi da serra 
(Callithrix aurita) e o pássaro formigueiro da praia (Formicivora litoralis).

Pelo menos seis projetos trabalharam com o uso e/ou a disseminação de geo-
tecnologias, alguns voltados à capacitação técnica de profi ssionais multiplicado-
res, e outros à capacitação de estudantes do ensino médio, os quais passaram 
a utilizar geotecnologias no monitoramento ambiental de sua micro-região, in-
corporando esta atividade ao currículo escolar. Alguns projetos realizaram levan-
tamentos e análises socioambientais da paisagem com o intuito de subsidiar o 
planejamento territorial por meio de Plano Diretor Municipal ou de Plano de Ma-
nejo de UCs. Essas instituições estruturaram pequenos laboratórios de geopro-

Foto: MAPA
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cessamento, os quais continuam sendo utilizados com a mesma fi nalidade após 
o término do projeto apoiado pelo Programa de Fortalecimento Institucional.

A restauração fl orestal e as práticas agroecológicas foram temas abordados por 
pelo menos quatro projetos, com participação direta de proprietários e peque-
nos produtores rurais – dois destes projetos incorporaram um componente de 
capacitação das comunidades envolvidas. Embora a área restaurada não possa 
ser considerada como altamente signifi cativa em relação à área abrangida pelo 
Corredor, esses projetos, de caráter demonstrativo, têm impactos importantís-
simos, principalmente em relação ao número de pessoas capacitadas, uma vez 
que estas podem continuar a desenvolver e a difundir técnicas de restauração 
fl orestal e agroecologia mesmo após o encerramento do apoio fi nanceiro forne-
cido pelo Programa. Dois destes projetos foram executados na porção paulista 
do Vale do Paraíba, região muito degradada e que demanda esforços coopera-
tivos em grande escala para a recuperação fl orestal, oriundos de instituições lo-
cais, regionais e nacionais.

As Unidades de Conservação também foram diretamente benefi ciadas, pois al-
gumas ONGs trabalharam em estreita parceria com os órgãos gestores de UCs, 
tanto aquelas geridas pelo Poder Público, como o Parque Nacional da Serra dos 
Órgãos, a Reserva Biológica União e as Áreas de Proteção Ambiental de Mas-
sambaba e da Serra da Mantiqueira, como as UCs privadas, como as Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural do sul de Minas Gerais. As principais ações 
apoiadas neste contexto tinham como eixo temático a educação ambiental. 
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Principais Resultados e  Impactos 
do Programa de Fortalecimento Institucional

Essa diversidade temática na atuação das ONGs foi considerada bastante apro-
priada, dada a complexidade que envolve a questão ambiental e a necessidade 
de uma abordagem multidisciplinar e complementar, tornando ainda mais im-
portante a atuação por meio de parcerias.

O público alcançado pelos projetos destas ONGs foi constituído por professores, 
estudantes, profi ssionais da conservação, educadores, famílias de pequenos pro-
dutores rurais, comunidades tradicionais, pescadores artesanais, representantes 
de outras organizações não-governamentais, profi ssionais da imprensa e agen-
tes públicos. O alcance deste público se deu por meio de cursos e eventos de ca-
pacitação, exposições, páginas eletrônicas, fi lmes, publicações, reportagens etc., 
totalizando mais de 110 mil pessoas alcançadas pela mensagem de conservação 
destes projetos.

Foto: REGUA
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Os produtos dos projetos apresentaram uma imensa variedade: quatro diagnós-
ticos socioambientais e econômicos; duas maquetes; 118 mapas; duas plantas 
planialtimétricas; um mosaico; um livro; um atlas; três exposições; uma peça 
teatral; dois fi lmes em DVD e VHS; um banco de dados; a implementação de 
dois centros de informações; um programa de prevenção e combate a incêndios 
estruturado; 207 aves anilhadas; 85 ocorrências de espécies de aves registradas; 
um viveiro fl orestal; um minhocário; pelo menos 12.000 mudas de essências fl o-
restais nativas plantadas; e quase 7.000 exemplares de materiais educativos e 
informativos impressos e distribuídos.

Impactos

Antes de receberem o apoio do Programa de Fortalecimento Institucional, ape-
nas sete das 32 ONGs executoras haviam conduzido projetos com apoio fi nan-
ceiro de outras instituições. Destas sete, somente três apresentavam mais do que 
três projetos desenvolvidos. Depois da execução parcial ou total dos projetos, 
pelo menos 19 ONGs submeteram propostas para potenciais fi nanciadores, em 
sua maioria por meio de editais de concorrência de projetos. A infra-estrutura 
e os resultados dos projetos apoiados pelo Programa de Fortalecimento Insti-
tucional foram apresentados como contrapartida a essas propostas. Algumas 
das novas propostas apresentadas referiram-se à continuidade e expansão das 

Foto: GEPAP
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Principais Resultados e  Impactos 
do Programa de Fortalecimento Institucional

ações apoiadas pelo Programa de Fortalecimento Institucional; outras trataram 
de novos temas e abordagens. Neste contexto, foram apresentados um total de 
55 projetos a novos fi nanciadores, dos quais 25 foram aprovados, 19 rejeitados 
e os demais estavam aguardando o parecer fi nal dos fi nanciadores quando estas 
informações foram coletadas. Com raras exceções, os novos projetos enviados 
pelas ONGs foram maiores (tanto em relação ao escopo como ao orçamento) do 
que aqueles executados com o apoio do Programa de Fortalecimento Institucio-
nal. As causas da rejeição das propostas não foram relatadas pelas ONGs, mas 
provavelmente estão relacionadas ao nível de exigência dos fi nanciadores, ao 
âmbito geográfi co dos editais – alguns são nacionais e, por isso, bastante con-
corridos –, à qualidade das propostas apresentadas, entre outras razões

Dentre as fontes de fi nanciamento abordadas pelas ONGs, estão o MMA/PDA 
- Projetos Demonstrativos Categoria A, FNMA - Fundo Nacional do Meio Am-
biente, Petrobras Ambiental, Petrobras Social, Petrobras Fome Zero, Fundação 
AVINA, Fundação O Boticário, Brazil Foundation, Fundo de Defesa dos Direitos 
Difusos (SP e RJ), BirdLife International, Caixa Econômica Federal, Comitês de Ba-
cias Hidrográfi cas, o próprio CEPF dentre outras.

A execução dos projetos envolveu pelo menos 115 profi ssionais e voluntários 
de forma direta, cujos vínculos institucionais variaram – alguns dos profi ssionais 
eram ou passaram a fazer parte do quadro de funcionários da ONG executora; 
mas muitos eram dos quadros dos parceiros como prefeituras e universidades, ou 
ainda das comunidades locais.

A cooperação institucional foi um ponto muito forte na execução dos projetos, 
potencializando os esforços à medida que novos parceiros juntaram-se aos exe-
cutores, aportando contribuições fi nanceira, institucional, política e técnico-cien-
tífi ca. As parcerias representaram um evento comum a todos os projetos. Mais 
de uma centena de instituições envolveram-se de alguma forma na execução dos 
projetos. Algumas ONGs construíram novas parcerias a partir do projeto apoia-
do; outras consolidaram aquelas já existentes; outras ainda, identifi caram novas 
oportunidades durante o projeto, tornando a sua atuação mais estratégica.

Aproximadamente 73% das ONGs executoras declararam ter expandido sua 
atuação geográfi ca e temática, inclusive em redes, comitês e outros fóruns, du-
rante e após a execução dos projetos.

Estes números ilustram o quão imprescindíveis e produtivas são as parcerias entre 
ONGs e destas com diversos órgãos do poder público, universidades, instituições 
de base comunitária, e outras. A capacidade de catalisar e unir esforços, ineren-
tes às ONGs, é um dos principais responsáveis pelo sucesso das ações de conser-
vação da biodiversidade do Corredor da Serra do Mar.
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Lições Aprendidas

Diversas lições podem ser tiradas da experiência obtida por meio do Programa de 
Fortalecimento Institucional. Algumas delas estão relacionadas a seguir.

A comunicação entre as equipes da Coordenação do Programa de Fortalecimen-
to Institucional e das executoras foi fundamental para o bom andamento dos 
projetos. Entretanto, alguns problemas relacionados ao cumprimento das ativi-
dades previstas nos projetos, das cláusulas contratuais, esta última por ambas as 
partes, e do disposto na legislação tributária e trabalhista, entre outras, pode-
riam ter sido evitados por meio de comunicação mais efi ciente – as mudanças 
dos integrantes da equipe de coordenação podem ter contribuído para a descon-
tinuidade da comunicação entre a coordenação e as ONGs executoras. 

Por se tratar, em muitos casos, de um primeiro projeto fi nanciado, muitas ONGs 
tiveram difi culdades em organizar a extensa lista de documentação necessária 
para assinatura dos contratos e abertura de contas bancárias exclusivas. Embo-
ra a execução fi nanceira dos projetos tenha sido desburocratizada e a prestação 
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de contas simplifi cada dentro dos limites da legalidade, e facilitada por meio de 
manual de instruções, algumas ONGs tiveram difi culdades em contemplar os tó-
picos destas duas etapas. Diminuir o nível de exigência ou simplifi car ainda mais 
os procedimentos foram tidas como medidas inapropriadas, pois tratam-se de 
exigências comumente adotadas pelas fontes de fi nanciamento. 

Talvez fosse apropriada a realização de um curso de capacitação específi co para 
os executores antes do início dos projetos. Embora diversos temas tenham sido 
abordados nas capacitações pré-editais, alguns deveriam ter sido tratados de 
forma mais detalhada e aprofundada, por representarem assuntos novos para a 
maioria das ONGs e pela complexidade inerente a alguns dos temas.

O monitoramento da execução dos projetos foi previsto para ocorrer à distância, 
por meio de relatórios técnicos e fi nanceiros e de encontros entre os executo-
res. Provavelmente, visitas às instituições executoras visando monitorar o desen-
volvimento das atividades teriam contribuído para uma melhor execução física 
e fi nanceira dos projetos – o contato pessoal com os executores é fundamental 
para se conhecer melhor os projetos e as instituições, além de identifi car possibi-
lidades de novas parcerias, facilitando a gestão dos projetos pela coordenação. 

Foto: MERO
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Portanto, componentes de monitoramento e avaliação devem ser priorizados 
quando forem concebidos programas desta natureza.

A equipe de coordenação deste tipo de programa exerce um papel fundamental, 
também, na identifi cação e promoção de novas parcerias entre as ONGs apoia-
das, e destas com órgãos de governo – experiências assistidas em parcerias fi r-
madas por algumas ONGs podem ser replicadas em outras. Por isso, a coorde-
nação deve ser sensível e perceber quais possibilidades podem ser aproveitadas 
pelas ONGs, facilitando este tipo de cooperação. 

Considerando o montante de recursos destinados a cada projeto, as ações reali-
zadas, os resultados alcançados e os impactos causados por essas 32 organiza-
ções não-governamentais são muito signifi cativos e demonstram o papel impor-
tante que a sociedade civil organizada exerce na conservação ambiental. 

O entusiasmo, criatividade, responsabilidade e compromisso das pessoas envolvi-
das nos projetos apoiados foram fundamentais para o alcance dos resultados, e 
também para que impactos, além daqueles esperados, fossem desencadeados.

Programas desse tipo devem ter continuidade, pois são muito importantes para 
alavancar e integrar os esforços de conservação da biodiversidade feitos por ONGs 
– programas voltados à profi ssionalização, desenvolvimento e fortalecimento ins-
titucional representam a construção de novas oportunidades de atuação coope-
rativa e integrada entre ONGs, órgãos governamentais, universidades, empresas 
e outros setores atuantes na questão ambiental. Instituições consolidadas e forta-
lecidas possuem melhor visão e capacidade de atuação em escala mais adequada 
ao desafi o que representa a conservação da rica biodiversidade do Corredor da 
Serra do Mar, uma das regiões mais populosas do país. Estas ONGs, embora pe-
quenas, possuem um grande potencial aglutinador e são estrategicamente pode-
rosas, fatores que não podem ser desprezados na formulação e na implementa-
ção de políticas públicas para a conservação do bioma Mata Atlântica.
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Lições Aprendidas

Foto: GEPAP
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 ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA JOSÉ MARTINS DA COSTA 
- AAEJMC 

Nome do Projeto Programa de Monitoramento Florestal do Alto Macaé

Município/Estado Nova Friburgo, RJ

Valor total do projeto R$ 23.484

Área de concentração Capacitação e monitoramento ambiental

Abrangência geográfica Serra do Mar, Bacia do rio Macaé, município de Nova Friburgo/RJ

Objetivo geral Monitorar os remanescentes de Mata Atlântica no Alto da Bacia do rio 
Macaé, através de novas geotecnologias incorporadas ao cotidiano escolar.

Objetivos específicos Inserir o sensoriamento remoto no contexto escolar, de acordo 
com orientações do Documento de Camboriú; Capacitar profissionais no uso de novas 
geotecnologias; Promover cursos e oficinas de capacitação de monitores ambientais, 
tendo como alvo principal os alunos das escolas publicas e privadas locais; Estimular 
a criação de unidades de conservação, e de corredores da Mata Atlântica através da 
detecção dos remanescentes da mata original; Produzir material de contexto pedagógico 
para utilização nas escolas locais; Promover a divulgação da legislação ambiental como 
forma de prevenir e educar a população contra as atividades impactantes e danosas ao 
meio ambiente; Estimular o desenvolvimento da percepção ambiental das comunidades 
envolvidas através de atividades lúdicas e artísticas produzidas coletivamente.

Público alvo 250 alunos do Colégio Estadual José Martins da Costa

Principais ações Oficinas de Sensibilização para a Comunidade • Capacitação da Equipe 
docente do CEJMC

Produtos Mapa de Remanescente da Mata Atlântica do Alto Macaé • 
Atlas de Remanescentes Florestais do Alto Macaé

Pessoas da instituição envolvidas no projeto 6 pessoas

Fichas do Projeto
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 ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - SERRA 
ACIMA 

Nome do Projeto Viver na Mata Atlântica: curso modular para a capacitação de 
monitores comunitários em Agricultura Ecológica, Cultura e Meio Ambiente na região 
de entorno do Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Cunha-Indaiá. 

Município/Estado Cunha, SP

Valor total do projeto R$ 24.980

Área de concentração Capacitação comunitária

Abrangência geográfica Estância Climática de Cunha

Objetivo geral Construir um processo de capacitação e formação junto à população 
do entorno do Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Cunha-Indaiá – com vistas 
ao desenvolvimento e aplicação de tecnologias agroecológicas para a produção 
de alimentos, eco-empreendedorismo e conservação ambiental da Mata Atlântica. 

Objetivos específicos Realizar um Curso Modular, com carga horária total de 200 horas, 
para a capacitação de 25 monitores em Agricultura, Cultura e Meio Ambiente junto às 
associações de moradores da região de entorno do Parque Estadual da Serra do Mar 
– Núcleo Cunha-Indaiá.

Público alvo comunidades do entorno do Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo 
Cunha-Indaiá;

Principais ações Organização e realização de curso em 08 módulos com duração de 03 
ou 04 dias, totalizando 200 horas, ao longo de um período de nove meses. 

Produtos 25 monitores comunitários capacitados; • conscientização ambiental e melhoria 
na capacidade da comunidade em conservar a região do Parque; • Práticas agroecológicas 
sendo realizadas nas comunidades; • Desenvolvimento de iniciativas comunitárias em 
diversas áreas; • Melhoria na equidade nas relações de gênero e geração.  

Pessoas da instituição envolvidas no projeto 7 pessoas
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Fichas dos Projetos

 ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DA LAGOA DE ARARUAMA - 
ARARUAMA -  VIVA LAGOA 

Nome do Projeto Implementação do Centro de Informações para gestão da Área de 
Proteção Ambiental de Massambaba

Município/Estado Araruama, RJ

Valor total do projeto R$ 23.500

Área de concentração Educação Ambiental

Abrangência geográfica APA de Massambaba abrangendo a Lagoa de Araruama, 
compreendendo os municípios de Saquarema, Araruama e Arraial do Cabo situados 
no estado do Rio de Janeiro. 

Objetivo geral Estruturação operacional da sede da APA, afim de implementar  ações 
de educação ambiental e monitoria de campo, apoio ao combate à incêndio, visando 
o desenvolvimento dos Planos Setoriais descritos acima. 

Objetivos específicos Treinamento e qualificação técnica para os funcionários 
lotados na APA; Divulgação do potencial turísticos e ambiental da UC 
através da produção de publicações e vídeos;  Realização de Workshops 
e Treinamentos; Aquisição de equipamentos e materiais permanentes;                                                              
Implantação de trilha interpretativa na Sede da Apa

Público alvo Profissionais da FEEMA , estudantes

Principais ações Palestras de educação ambiental, Exposição na sede física das UC’s, 
Recebimento de visitantes, Passeios por trilha interpretativa, Aquisição de equipamentos 
multimídia, Confecção de cartazes e folhetos, Produção de vídeo, Aquisição dos 
equipamentos de combate a incêndio

Produtos Ecossistema de restinga conservado na região da Apa de Massambaba. • UC 
estruturada para receber visitantes e prestar informações. • 1200 voluntários treinados 
pelo programa de educação ambiental, que englobam alunos e professores da rede 
de ensino fundamental e médio, associação de moradores, associação de pescadores, 
ong’s etc... • Comunidade local e de visitantes conhecendo a Apa para preservar. • 
Envolvimento das comunidades locais no monitoramento e preservação ambiental 
da APA; • Focos de incêndio combatidos com presteza imediata;

Pessoas da instituição envolvidas no projeto 2 pessoas
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 ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - VALE VERDE

Nome do Projeto Biodiversidade do Litoral Norte, o que você tem a ver com isso? 

Município/Estado São José dos Campos, São Paulo

Valor total do projeto R$ 20.000,00

Área de concentração Educação ambiental

Abrangência geográfica Litoral Norte do Estado de São Paulo, municípios 
de Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela

Objetivo geral Promover conscientização e engajamento da população do Litoral Norte 
paulista nas ações de preservação, através de um vídeo documentário enfocando 
a importância socioambiental da Mata Atlântica e ecossistemas associados para 
a sobrevivência e desenvolvimento econômico da região.

Objetivos específicos Produzir um vídeo documentário de 30’ demonstrando as 
principais características da região, a importância e os benefícios sociais e econômicos 
da preservação da paisagem, da fauna e flora da Mata Atlântica. • Implantação 
e estruturação de um escritório de apoio da ONG Vale Verde no município de 
Caraguatatuba; • Produção, impressão e distribuição de 5.000 (três mil) folders; • 
Promover 03 palestras em Caraguatatuba com técnicos da Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e membros de ONGs da Rede de ONGs da Mata Atlântica sobre biodiversidade 
e formas de preservação. • Produção de 300 cópias do vídeo documentário para 
distribuição gratuita nas 252 escolas públicas; • Veicular o documentário em rede 
nacional pela Rede Vida de Televisão, no Canal Universitário de São José dos Campos
e outras emissoras e retransmissoras regionais.

Público alvo cerca de 57 mil estudantes 

Produtos 300 vídeos copiados e distribuídas em todas as escolas públicas (Municipais 
e Estaduais) de Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela. • Questionário 
de avaliação aplicado em cerca de 20% do publico direto estimado de 57.454 alunos 
da rede pública, totalizando 11.490 alunos avaliados. • Escritório de apoio em 
Caraguatatuba montado com telefone, computador e biblioteca. • 03 seminários 
na cidade sobre assuntos relacionados a Mata Atlântica e biodiversidade da região.

Pessoas da instituição envolvidas no projeto 5 pessoas
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 ASSOCIAÇÃO DE FOMENTO TURÍSTICO E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL -TEREVIVA 

Nome do Projeto Divulgação do Programa Muriqui, através da capacitação de grupos 
e entidades parceiras das comunidades lindeiras ao PARNA Serra dos Órgãos.

Município/Estado Teresópolis, RJ

Valor total do projeto R$ 20.000,00

Área de concentração Educação Ambiental

Abrangência geográfica Guapimirim, Magé, Petrópolis e Teresópolis.

Objetivo geral Fortalecimento do Programa Muriqui (PARNASO)

Objetivos específicos Criar parcerias e fortalecer as associações que atuam 
nas comunidades lindeiras ao PARNASO

Público alvo Comunidades do entorno do PARNASO. Cerca de 750 pessoas

Principais ações Encontros nas comunidades para divulgação  de ações do Programa Muriqui.

Produtos Encontros, palestras, oficinas. Em torno de 20 reuniões

Pessoas da instituição envolvidas no projeto 4 pessoas
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ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E AMIGOS DO RIO PARAÍBA 
DO SUL - PROJETO PIABANHA

Nome do Projeto Levantamento da Flora do Domínio das Ilhas Fluviais do Curso Médio 
Inferior Rio Paraíba do Sul

Município/Estado Itaocara, RJ

Valor total do projeto R$19.000

Área de concentração Mata Atlântica

Abrangência geográfica Médio Vale Inferior do rio Paraíba do Sul – Domínio das Ilhas 
Fluviais: municípios de Itaocara, Aperibé, Cambuci e São Fidélis

Objetivo geral O Projeto de Levantamento da Flora é uma etapa necessária que deve 
ser cumprida para a continuidade do trabalho do Projeto Piabanha, que inclui 
o reflorestamento das matas ciliares e a disseminação de uma cultura ambiental antes 
desvalorizada na região. A restauração da vegetação ciliar no rio Paraíba do Sul está 
intimamente ligada ao desenvolvimento dos processos naturais de interdependência 
entre a vegetação e a fauna terrestre e aquática. No âmbito da APARPS-Projeto 
Piabanha e de seus parceiros, esse fato é particularmente importante para o sucesso 
dos seus programas de pesquisa e repovoamento, realizados numa região considerada 
por alguns pesquisadores como a de mais alta biodiversidade aquática da Bacia do Leste.

Objetivos específicos Reconhecimento e levantamento das áreas preservadas; 
Reconhecimento e levantamento das áreas degradadas; Marcação das áreas através 
de GPS; Identificação das espécies vegetais; Coleta de produtos vegetais; Constituição 
de um banco de dados

Público alvo Pescadores artesanais, alunos, professores e pesquisadores. 

Principais ações Reconhecimento e levantamento das áreas preservadas; 
• Reconhecimento e levantamento das áreas degradadas; • Marcação das áreas através 
de GPS; • Identificação das espécies vegetais

Produtos Elaboração de um inventário florístico; • Reconhecimento de áreas estratégicas 
para  compor um banco de sementes; • Publicação de um resumo científico na XXIII 
Jornada Fluminense de Botânica; •  Levantamento botânico: 186 espécies distribuídas 
em 153 gêneros e 64 famílias botânicas; • Três ilhas fluviais identificadas como futuro 
banco de sementes; • Publicação de 1 resumo científico.

Pessoas da instituição envolvidas no projeto 3 pessoas
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 ASSOCIAÇÃO DE RPPNS E RESERVAS PRIVADAS DE MINAS 
GERAIS – ARPEMG 

Nome do Projeto Apoio às ações da Associação de RPPNs e outras Reservas Privadas 
de Minas Gerais (ARPEMG) nos corredores da Mata Atlântica em Minas Gerais

Município/Estado Municípios de Minas Gerais, MG

Valor total do projeto R$ 23.050

Área de concentração Conservação em Terras Privadas na Mata Atlântica 

Abrangência geográfica Minas Gerais 

Objetivo geral Fortalecimento Institucional da ARPEMG para que esta possa desenvolver 
ações de apoio à criação e implementação das RPPNs de Minas Gerais especialmente 
no Corredor da Mata Atlântica na Serra da Mantiqueira.

Objetivos específicos Promover a divulgação das RPPNs; •  Apoiar a criação de novas 
RPPNs e a implementação das RPPNs já existentes no Corredor da Mata Atlântica / 
Serra da Mantiqueira em Minas Gerais; • Estimular a participação da ARPEMG em 
outras redes de defesa do meio ambiente; • Implementação da estrutura física de 
funcionamento da instituição; • Viabilizar o setor administrativo da associação;

Público alvo Proprietários de reservas privadas / RPPNs – comunidade em geral. 
Participantes do Seminário. Todos aqueles que receberam a doação do CD-ROM. 
Visitantes do SITE.

Principais ações Incentivo a Criação de RPPNs; • Visitas a Reservas Privadas e RPPNs 
em Minas Gerais; • Palestras tendo como foco as RPPNs e a atuação da ARPEMG; • 
Visitas oficiais a instituições e empresas proprietárias de RPPNs / atuando com RPPNs; 
• Promoção e participação em eventos e oficinas de trabalho; • Participação em redes 
de defesa do meio ambiente; • Construção de um cadastro completo e integrado; 
• Produção de um CD – ROM – As RPPNs da Mata Atlântica de Minas Gerais - 120 
exemplares; • Produção do SITE da ARPEMG; • Realização do IV Seminário de Reservas 
Privadas de Minas Gerais - 2005

Produtos Produção do SITE da ARPEMG  e de 120 CD-ROMs 

Pessoas da instituição envolvidas no projeto 4 membros da Diretoria e Conselho 
da ARPEMG e alguns proprietários de RPPNs e Reservas Privadas
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 AMAJF - ASSOCIAÇÃO PELO MEIO AMBIENTE DE JUIZ DE FORA

Nome do Projeto Projeto AIMIRIM

Município/Estado Juiz de Fora, MG

Valor total do projeto R$ 24.850

Área de concentração Educação ambiental

Abrangência geográfica Zona da mata mineira

Objetivo geral Capacitação de adolescentes e produção de mudas nativas

Público alvo 10 adolescentes

Principais ações Treinamento e conscientização

Pessoas da instituição envolvidas no projeto 6 pessoas

 CENTRO COMUNITÁRIO RURAL DA COLINA - CCRC

Nome do Projeto Ecodesenvolvimento comunitário para conservação da microbacia 
do rio Colina: conhecendo e planejando a Colina.

Município/Estado Itamonte, MG

Valor total do projeto R$ 24.580

Área de concentração Educação ambiental e capacitação comunitária

Abrangência geográfica Serra da Mantiqueira, Minas Gerais, Corredor da Serra do Mar

Objetivo geral Fortalecer o Centro Comunitário Rural da Colina como fórum de 
negociação de conflitos e planejamento da gestão do espaço local, contribuindo para 
a conservação da microbacia do rio Colina e da biodiversidade da Mata Atlântica.

Objetivos específicos Realizar participativamente uma caracterização socioambiental 
e econômica e planejamento da gestão da microbacia da Colina. • Produzir material 
didático e informativo com os resultados da caracterização socioambiental e econômica 
e do planejamento participativo.

Público alvo Jovens da comunidade da Colina

Produtos Fortalecimento do CCRC; • Capacitação de 15 atores sociais locais em um ano; • 
Envolvimento do conjunto da comunidade no processo de diagnóstico e planejamento; • 
Elaboração participativa da caracterização sócio econômica e ambiental e planejamento 
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Fichas dos Projetos

do espaço local; • Produção de 5 boletins informativos e uma cartilha com os resultados 
do projeto; • Melhoria na integração entre atores sociais participantes do processo

Pessoas da instituição envolvidas no projeto 3 pessoas

 GRUPO BRASIL VERDE - GBV

Nome do Projeto Curso de capacitação em Educação Ambiental e Conservação 
da Natureza

Município/Estado Além Paraíba, MG

Valor total do projeto R$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais) 

Área de concentração Além Paraíba - MG

Abrangência geográfica Corredor da Serra do Mar

Objetivo geral Capacitar, de forma responsável, recursos humanos na área de Educação 
Ambiental e Conservação da Natureza para atuarem em Escolas, Organizações não 
Governamentais, Organizações Governamentais, iniciativa privada ou qualquer outro setor 
que envolva a questão ambiental em municípios que compõem o corredor da Serra do Mar. 

Objetivos específicos Promover a melhoria da produtividade dos sistemas de educação; 
• Fornecer subsídios teóricos e práticos de caráter interdisciplinar, para o exercício 
do magistério ou da atividade profissional, voltada ao atendimento das inovações 
e na busca de um desenvolvimento sustentável; • Oferecer a oportunidade para 
docentes e profissionais de 27 (vinte e sete) municípios dos estados de Minas Gerais, 
São Paulo e Rio de Janeiro de um aperfeiçoamento teórico-metodológico e prático
para um eficiente desempenho das suas atividades profissionais .

Público alvo Professores, ambientalistas, gerentes de Unidades de Conservação, 
funcionários públicos relacionados à Conservação da Natureza, membros de 
Organizações Não Governamentais e Governamentais, além de interessados em se 
capacitar na área. Principalmente profissionais de baixa renda e líderes comunitários 
de 27 cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo que compõem o corredor 
da Serra do Mar. 40 pessoas

Pessoas da instituição envolvidas no projeto 11 pessoas
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 GEPAP – GRUPO DE EDUCAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
DE PIRACAIA

Nome do Projeto Cada Macaco no seu Galho – Dinâmica Populacional de Sagüis-da-
Serra-Escuro, Sauás e Ecologia da Paisagem em Área de Preservação de Mananciais 
do Estado de São Paulo.

Município/Estado Piracaia, SP

Valor total do projeto R$ 20.000

Área de concentração Diagnóstico socioambiental e levantamento área de distirbuição 
de primatas

Abrangência geográfica região sob influência do Reservatório do rio Atibainha

Objetivo geral Compreender a dinâmica da paisagem na região de influência do 
reservatório do Rio Atibainha, através do estudo da ecologia de populações de primatas, 
gerando informações que subsidiem a conservação da região

Objetivos específicos Verificar a ocorrência das espécies de primatas (Callithrix aurita 
e Callicebus nigrifrons) em diferentes tipos de fragmentos da região. • Relacionar a 
presença/ausência das espécies de primatas com a posição, tamanho e conectividade 
dos fragmentos. • Descrever o status de conservação de C. aurita e C.  nigrifrons na 
região, propondo soluções para a permanência das populações dessas espécies a longo 
prazo. • Compartilhar as informações obtidas com os proprietários dos fragmentos 
estudados, com a comunidade local e científica.

Público alvo Comunidades da região do entorno do reservatório de Atibainha

Principais ações Verificar a ocorrência das espécies de primatas (C. aurita 
e C.  nigrifrons) em diferentes tipos de fragmentos da região definida pelo projeto • 
Relacionar a presença/ausência das espécies de primatas com a posição, tamanho 
e conectividade dos fragmentos • Descrever o status de conservação de Callithrix aurita 
e Callicebus nigrifrons na região, propondo soluções para a permanência das populações 
dessas espécies a longo prazo • Compartilhar as informações obtidas com 
os proprietários dos fragmentos estudados, com a comunidade local e científica.  

Produtos mapa de ocorrência das espécies de primatas na área de estudo; • mapa com 
o cenário a ser alcançado através do manejo da paisagem em etapas futuras do projeto, 
visando à viabilidade das populações de primatas; • Recomendações para o manejo da 
paisagem com base nos resultados da pesquisa de ecologia de populações de primatas 
e ecologia da paisagem; • Conhecimento do status populacional das espécies de 
primatas na região e delineamento das ações necessárias para a conservação das 
mesmas; • Conhecimento dos principais fragmentos a serem conservados na área 
de influência do reservatório do Rio Atibainha;

Pessoas da instituição envolvidas no projeto 3  pessoas
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 GRUPO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DA CONCÓRDIA 
- SALVE A SERRA

Nome do Projeto Corredores de Biodiversidade como Unidade de Produção Agroflorestal

Município/Estado Valença, Rio de Janeiro

Valor total do projeto R$ 20.000,00

Área de concentração Corredores ecológicos

Abrangência geográfica Regional – Vale do Rio Paraíba do Sul 

Objetivo geral Atrair proprietários, usuários e investidores do Vale do Rio Paraíba do 
Sul, para os programas do Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar, com a utilização 
dos Sistemas Agroflorestais, como alternativa econômica  de conservação, proteção 
e recuperação de milhares de hectares de terras não aproveitadas na área de atuação.

Objetivos específicos Consolidação de uma unidade demonstrativa de atividades 
agroflorestais, o CETAR, que sirva de referência para o Vale do Paraíba; Demonstrar as 
vantagens econômicas, ambientais e sociais das mudanças do modelo de uso do solo.

Produtos Plantio de 2000 mudas
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INSTITUTO ALTERVITA – IA

Nome do Projeto Implantação de unidade demonstrativa de sistema agroflorestal para 
a região da Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro

Município/Estado Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro

Valor total do projeto R$ 23.500,00 

Área de concentração Recuperação de áreas degradas – Sistemas Agroflorestais

Abrangência geográfica Local

Objetivo geral Avaliar a viabilidade de modelo de SAF na região da Mata Atlântica, 
através da implantação de uma unidade demonstrativa, a ser utilizado no processo 
de extensionismo, priorizando o entorno de Unidades de Conservação, e a implantação 
de corredores ecológicos ou de biodiversidade.

Objetivos específicos 1. Implantar o experimento; • recuperar a qualidade biológica 
e nutricional do solo; • gerar dados técnicos de produtividade das diversas espécies; 
• realizar atividade de extensão, “Dias de Campo”, para difusão dos conhecimentos 
adquiridos; • divulgar o projeto junto aos produtores, instituições públicas, órgãos 
de extensão rural e florestal, universidades entre outros; • produzir artigos técnicos 
para divulgação dos resultados em congressos, seminários, feiras agropecuárias

Público alvo Técnicos de nível superior e agrícolas, pesquisadores, extensionistas 
em geral; Proprietários rurais dos municípios de Cachoeiras de Macacu, Itaboraí e 
Guapimirim, assim como todos aqueles que tenham interesse em trabalhar com SAF’s

Principais ações Implantação e manutenção do experimento; • Adequação das espécies 
inicialmente propostas; • Ampliação de viveiro de mudas florestais; • Aquisição de 
equipamentos para o IA

Produtos Avaliação e adequação das espécies inicialmente propostas; • subsídios ao 
processo de conscientização ambiental das comunidades locais, associado à utilização 
de práticas sustentáveis, visando a proteção da Mata Atlântica; • fortalecimento 
institucional do IA com a aquisição de materiais e equipamentos, ampliação do viveiro 
de mudas florestais; • estabelecimento de espécies leguminosas arbustivas na área 
degradada; • aumento da capacidade de produção de mudas florestais destinadas 
a recuperação de áreas degradadas

Pessoas da instituição envolvidas no projeto 3 pessoas
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 INSTITUTO AMBIENTAL LITORAL NORTE – ALNORTE.

Nome do Projeto Percepção da Paisagem e Conservação Ambiental – 
Novas Ferramentas para Conservação do Parque Estadual da Serra do Mar – 
Núcleo São Sebastião – SP.

Município/Estado São Sebastião, SP

Valor total do projeto R$ 20.900

Área de concentração Diagnóstico socioambiental

Abrangência geográfica São Sebastião  

Objetivo geral Pesquisar e compreender como a estrutura social de São Sebastião afeta 
o funcionamento ecológico deste Núcleo do Parque Estadual da Serra do Mar.

Objetivos específicos Coletar, reunir e relacionar estudos e informações disponíveis 
sobre o núcleo; • Conhecer o modo pelo qual os moradores da área identificam 
a paisagem local, como a valorizam, e , também, suas atitudes e responsabilidades 
perante o PESM; • Caracterizar a situação sócio-econômica dos moradores 
e frequentadores do PESM – NSS e entorno; • Verificar se há correlações entre 
os valores atribuídos ao PESM-NSS e os aspectos sócio-econômicos, de forma a definir 
o perfil da população moradora e frequentadora deste Núcleo do Parque; •  Verificar 
se existe correlação entre os valores atribuídos pela população ao PESM - NSS e o grau 
de preservação ambiental; •  Identificar quais as infrações mais comuns cometidas pelos 
freqüentadores e operadoras de turismo neste Núcleo do Parque; •   Identificar 
e localizar áreas críticas onde a pressão antrópica é mais intensa, dando subsídios  para 
a gestão e recuperação dos recursos naturais nestas áreas; • Identificar as formas atuais 
de exploração econômica da biodiversidade local; •  Contribuir para a constituição de 
parcerias entre empresas, entidades não governamentais e o poder público na gestão 
do P.E.S.M; •  Levantar a situação do conselho gestor do P.E.S.M. núcleo São Sebastião

Público alvo comunidade de São Sebastião

Produtos Diagnóstico sócio-ambiental dos moradores e freqüentadores do PESM-NSS 
e entorno; • Resultados da análise da pesquisa de percepção ambiental da população 
em estudo; • Mapa com identificação das áreas de maior pressão antrópica; • Listagem 
dos principais impactos decorrentes do turismo no Núcleo em estudo; • Listagem 
das principais formas de exploração econômica da biodiversidade local; • Aprendizagem 
e fortalecimento institucional no gerenciamento de conflitos sócio-ambientais 
em Unidades de Conservação; • Situação atual do Conselho Gestor do Parque.

Pessoas da instituição envolvidas no projeto 7 pessoas
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INSTITUTO AMBIENTAL PONTO AZUL - IAPA

Nome do Projeto Reprodução Digital da Área Tombada da Serra do Mar e de 
Paranapiacaba no Estado de São Paulo

Município/Estado Caraguatatuba, São Paulo

Valor total do projeto R$ 23.511

Área de concentração Meio ambiente

Abrangência geográfica 43 municípios abrangidos pela Serra do Mar no Estado 
de São Paulo totalizando área de 1.300.000 ha

Objetivo geral A divulgação dos limites da área tombada da Serra do Mar no Estado 
de São Paulo 

Objetivos específicos Divulgação e disponibilização dos limites da área tombada 
por meio eletrônico (site).

Público alvo Qualquer cidadão preocupado com a proteção da área tombada Consulta 
a Folhas Limites: 291 acessos até 18/set/2006 • Consulta a Folhas Geomorfológicas:  
251 acessos até 18/set/2006

Principais ações aquisição de cópias dos mapas do tombamento e do Relatório Final 
junto à Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A, digitalização dos mapas 
junto a empresa copiadora, digitar a legislação que ampara o tombamento 
e o documento Relatório Final, efetuar levantamento de endereços eletrônicos e físicos 
das prefeituras, mídia, organizações não governamentais e unidades da polícia ambiental 
contidas na área do tombamento, identificar a toponímia dos mapas e compor o banco 
de dados,definir os requisitos, funcionalidades e desenho do site,desenvolver 
e testar o site, instalar o aplicativo em provedor da internet, divulgar o trabalho junto 
às prefeituras, mídia, organizações não governamentais e unidades da polícia ambiental 
contidas na área do tombamento e lançar o site, promover a criação de links para o site 
em aplicativos web de organizações não governamentais de cunho ambiental, e envidar 
esforços para a criação de links nos sites institucionais das prefeituras afetadas e da 
policia ambiental.

Produtos Site do Tombamento da  Serra do Mar. Publicação das duas resoluções 
que amparam o tombamento, normas e recomendações preliminares, 112 mapas 
do tombamento.

Pessoas da instituição envolvidas no projeto 2 pessoas
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INSTITUTO AMIGOS DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA 
ATLÂNTICA – IA-RBMA

Nome do Projeto Mata Atlântica - Serra do Mar: Conhecer para Conservar

Município/Estado São Paulo, SP

Valor total do projeto R$ 11.450

Área de concentração difusão de informações

Abrangência geográfica Área de Domínio da Mata Atlântica – DMA, com ênfase para 
a Região do Corredor da Serra do Mar.   

Objetivo geral Produzir e disponibilizar, para um público amplo (governos, comunidades 
locais, setor acadêmico, ONGs e outros) informações de qualidade sobre a Mata 
Atlântica na Região do Corredor da Serra do mar, com vistas à sensibilização, educação 
e mobilização social para a conservação, recuperação e uso sustentável da floresta 
e ecossistemas a ela associados. 

Objetivos específicos Edição de duas publicações técnicas da Série “Cadernos da 
Mata Atlântica” com 3.000 (três mil) exemplares cada; •  “Águas e Florestas na Mata 
Atlântica, com ênfase na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul”; •  “A Mata Atlântica 
e a Serra do Mar” Edição de um cartaz – 3.000 (três mil) exemplares; •  “A Mata 
Atlântica, a Serra e o Mar”, destacando a importância da conservação integrada desses 
recursos; • Introdução no Site da RBMA de um capitulo especial sobre a região do 
Corredor da Serra do Mar, destacando-se o Patrimônio Natural e Cultural da Região, 
as principais ameaças e as principais iniciativas para sua conservação. 

Público alvo público em geral

Produtos Caderno “Águas e Florestas na Mata Atlântica, com ênfase na Bacia Hidrográfi ca 
do Rio Paraíba do Sul” e Melhorias no site da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica

Pessoas da instituição envolvidas no projeto 5 pessoas
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 INSTITUTO BAÍA DE GUANABARA - IBG

Nome do Projeto Exposição Nascentes da Guanabara

Município/Estado Niterói, Rio de Janeiero

Valor total do projeto R$25.000,00

Área de concentração Educação ambiental

Abrangência geográfica Região hidrográfica da Baía de Guanabara

Objetivo geral Construir uma exposição permanente e itinerante 

Objetivos específicos Mostrar a relação entre a floresta e a água com foco na Região 
Hidrográfica da Baía de Guanabara • Dotar a sede do IBG de uma exposição

Público alvo Mais de 100 000 pessoas: população em geral e Público escolar

Principais ações Pesquisa dos temas expostos • Divulgação dos temas expostos

Produtos População mais informada sobre os temas expostos • Instituição fortalecida 
com uma ferramenta de trabalho para  sua missão • Uma exposição interativa, 
permanente e itinerante constando de 16 painéis e uma maquete.

Pessoas da instituição envolvidas no projeto Durante a elaboração – 4 
• No desenvolvimento das atividades posteriores, cerca de 10.

 INSTITUTO DE PERMACULTURA E ECOVILAS DA MATA 
ATLÂNTICA - IPEMA

Nome do Projeto Formação de Agentes Agroflorestais na Mata Atlântica

Município/Estado Ubatuba, SP

Valor total do projeto R$ 23.500

Área de concentração Quilombo da Caçandoca

Abrangência geográfica Litoral Norte do Estado de São Paulo – Município de Ubatuba.

Objetivo geral Capacitar agricultores e lideranças rurais de comunidades tradicionais 
que vivem no entorno do Parque Estadual da Serra do Mar para atuarem como agentes 
multiplicadores de técnicas agroflorestais

Objetivos específicos Contribuir com a organização e o fortalecimento  comunitário; • 
Capacitar 40 agricultores/ lideranças rurais para atuarem como agentes agroflorestais; 
• Realizar troca de experiência com agricultores da Mata Atlântica; • Implantar 
experiências práticas em Agrofloresta; • Divulgar técnicas agroflorestais em Ubatuba
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Público alvo 40 famílias de comunidades tradicionais que vivem no interior e entorno 
do Parque Estadual da Serra do Mar 

Principais ações Diagnóstico Rápido Participativo Emancipador; • Curso de Modular 
de Formação de Agentes Agroflorestais; • Visita aos Agricultores de Paraty; • Curso de 
Marcação de Matrizes e Coleta de Sementes Flor; • Implantação de Área Experimental; 
• Visitas Técnicas aos agricultores

Produtos Melhorias na organização e fortalecimento da comunidade; • Técnicas 
agroflorestais sendo implantadas nas comunidades do entorno do Parque Estadual da 
Serra do Mar; • Divulgação de técnicas agroflorestais em Ubatuba; • Diagnóstico Rápido 
Participativo Emancipador (DRPE); • Treze agentes agroflorestais formados Marcação 
de Matrizes e Coleta de Sementes Florestais; • Dezenove pessoas capacitadas; •  
mplantação de uma área experimental

Pessoas da instituição envolvidas no projeto 5 pessoas

 INSTITUTO DE PESQUISAS E EDUCAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - IPEDS

Nome do Projeto Conhecer para Preservar

Município/Estado Iguaba Grande, RJ

Valor total do projeto R$ 17.000,00

Área de concentração Educação ambiental

Abrangência geográfica Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia 

Objetivo geral Levar aos moradores da APA da Serra de Sapiatiba a conhecerem suas 
características, respeitá-las e participar das ações de preservação de sua biodiversidade. 

Objetivos específicos Treinamento de professores e palestras para associações, 
condomínios e moradores. 

Público alvo Professores e moradores dos municípios envolvidos: 154 professores capacitados;

Principais ações Elaboração e confecção de material didático (livro); • Elaboração 
de maquete da região; • Confecção de mapa e glossário; • Palestras para moradores 
e professores

Produtos Livro didático “Serra de Sapiatiba” impresso; • Maquete da APA da Serra 
de Sapiatiba; • Mapa e glossário impresso;

Pessoas da instituição envolvidas no projeto 6 pessoas
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 INSTITUTO ECO-SOLIDÁRIO - IES

Nome do Projeto Olhos na Mata

Município/Estado São José dos Campos, SP

Valor total do projeto R$ 16.200

Área de concentração capacitação para uso de geotecnologias

Abrangência geográfica São José dos Campos

Objetivo geral Capacitar agentes ambientais em tecnologias de Sistemas de Informações 
Geográficas, utilizando Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento

Objetivos específicos Capacitar em Sistemas de Informações Geográficas, 20 agentes 
ambientais com ação na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul; • Instalar um pequeno 
laboratório de processamento e análise de imagens digitais para uso em projetos 
de conservação e gestão local de recursos naturais; • Utilizar os dados obtidos para 
acompanhar a evolução dos desmatamentos da mata nativa da região, encaminhar 
denuncias aos órgãos competentes e propor áreas de recuperação e conservação; 
• Estabelecer planos de ação para fiscalização comunitária dos recursos naturais.

Público alvo 20 agentes ambientais (ambientalistas, técnicos e estudantes)

Principais ações Divulgação do curso de capacitação em sensoriamento remoto, 
recolhendo as inscrições, que serão gratuitas; • Inicio do curso usando o espaço físico 
da organização não governamental e do ITA (Laboratório de Geomática); •  Avaliação 
do curso oferecido; • Elaboração de trabalhos de curso, tendo como espaço físico 
os limites municipais (imagens de satélite e fotografias aéreas); • Realização, como 
exercício de curso, de mapeamento da vegetação natural, a partir de imagens do 
satélite LandSat-7, em ambiente SPRING, na escala 1:50.000, com precisão aumentada 
a partir de locação de pontos DGPS; • Instalação e disponibilização do sistema digital 
de processamento e análise de informações digitais (Laboratório de Análise de Imagens 
Digitais) no espaço físico do Instituto Eco-Solidário; • Criação, também como exercício 
de curso, de planos de ação comunitária locais, tendo como protagonistas 
os participantes do programa de capacitação.

Produtos Capacitação em sensoriamento remoto de 20 agentes ambientais; • Realização 
de 4 trabalhos de preservação sobre a área objeto; • Disponibilização à comunidade 
interessada de 1 Laboratório de Análise de Imagens Digitais; • Encaminhamento ao 
Executivo Municipal, Poder Legislativo e Ministério Público, dos resultados dos trabalhos, 
apontando as necessidades de investimento em conservação; • Divulgação dos 
resultados através de peça publicitária (folder).

Pessoas da instituição envolvidas no projeto 3 pessoas
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 INSTITUTO PAU BRASIL DE HISTÓRIA NATURAL - IPBHN

Nome do Projeto Diagnóstico Sócio Ambiental: Subsídios para Formação do Corredor 
Ecológico Cantareira-Mantiqueira

Município/Estado Arujá, SP

Valor total do projeto R$ 23.600

Área de concentração diagnóstico socioambiental

Abrangência geográfica Norte do município de Arujá (área de proteção de 
mananciais) estendendo-se nas imediações ao nordeste do município de Guarulhos 
e oeste de Santa Isabel

Objetivo geral Conhecer o perfil sócio-ambiental da comunidade, voltando-se à pesquisa 
dos conhecimentos ambientais existentes e determinando as aspirações relacionadas 
ao meio ambiente, próprias de cada grupo social e micro regiões.

Objetivos específicos Fomentar programas de recuperação de áreas degradadas 
e conservação da área de mananciais e viabilizar programas para implantação de 
corredores ecológicos; • Sugerir atividades econômicas alternativas para a comunidade 
local; • Subsidiar com informações, a produção de material impresso, cartilha e folders; 
• Subsidiar a elaboração de um programa de Educação Ambiental participativo, 
procurando incentivar e orientar os proprietários rurais para aplicação de técnicas 
de conservação das nascentes e das matas ciliares, incluindo o reflorestamento em 
áreas protegidas com espécies nativas, entre outras ações; • Disponibilizar dados e 
metodologia aos municípios da região, com a finalidade de ampliação de dados regionais 
até então inexistentes; Subsidiar os Projeto Corredor Ecológico Cantareira-Mantiqueira 
e Plano de Manejo do sagüi-da-serra-escuro (Callithrix aurita).

Público alvo Comunidades abrangidas no Corredor Ecológico Cantareira-Mantiqueira

Principais ações Definição da área e elaboração do questionário; • Treinamento da 
equipe de campo; • Reuniões comunitárias; • Aplicação do questionário; • Análise 
dos dados;Divulgação dos resultados:

Produtos Relatório do diagnóstico; • Banco de dados do perfil sócio-ambiental dos 
moradores rurais da região focal.

Pessoas da instituição envolvidas no projeto 4 pessoas e entrevistadores contratados
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 INSTITUTO TERRA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - ITPA

Nome do Projeto Campanha de Integração, Capacitação e Mobilização para 
a Conservação da Mata Atlântica na Região do Corredor Tinguá – Bocaina

Município/Estado Miguel Pereira, Rio de Janeiro

Valor total do projeto R$ 24.700,00

Área de concentração Miguel Pereira, Paty do Alferes, Rio claro, Paracambi, Piraí, Barra 
do Piraí, Vassouras, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes,

Abrangência geográfica Região Centro Sul – Fluminense do Estado do Rio de Janeiro

Objetivo geral Integrar, capacitar e mobilizar o setor público e a sociedade civil organizada 
para a conservação da Mata Atlântica na região do Corredor Tinguá – Bocaina, no âmbito 
do Corredor da Serra do Mar, através de um Workshop que gere estratégias de ações 
locais e regionais para a criação de unidades de conservação municipais.

Objetivos específicos Realizar um Workshop Regional que reúna representantes do setor 
público, privado e pesquisadores para a discussão de políticas e estratégias 
de conservação da biodiversidade no Corredor Tinguá – Bocaina; • Integrar atores e 
parceiros estratégicos para a implementação de ações de conservação da biodiversidade 
no âmbito do corredor Tinguá-Bocaina; • Levantar e sistematizar dados necessários 
à elaboração de diagnóstico mínimo das condições locais (físico/bióticos e sócio-
econômicos/culturais e institucionais); • Levantar dados locais que dêem subsídios para 
a criação de unidades de conservação municipais, dentre outras ações; • Capacitar 100 
representantes do setor público, da sociedade civil e pesquisadores para a criação e 
implantação de unidades de conservação municipais; •  Integrar as iniciativas e projetos 
ambientais em curso nos limites do corredor Tinguá - Bocaina; • Constituir uma rede 
institucional onde as entidades atuantes nos limites do corredor possam discutir formas 
de integração; • Contribuir para o fortalecimento institucional das entidades públicas 
e privadas que atuam nos limites do Corredor Tinguá-Bocaina, através da formação 
da rede de entidades;

Público alvo 131 instituições (ONGs, prefeituras municipais, governo estadual, governo 
federal, sociedade civil, universidades, empresas publicas e privadas)

Principais ações Levantamento secundário de informações; Workshop sobre 
Estratégias de Conservação da Mata Atlântica na Região do Corredor de Biodiversidade 
Tinguá-Bocaina

Produtos Mapa de áreas prioritárias do corredor; Quadro síntese dos resultados 
de Grupos de Trabalho; Relatório Final

Pessoas da instituição envolvidas no projeto 5 pessoas



71

Fichas dos Projetos

 
MOVIMENTO AMBIENTAL PINGO D’ÁGUA - MAPA

Nome do Projeto Levantamento da Avifauna do Morro do Governo, Iguaba Grande – RJ

Município/Estado Iguaba Grande, Rio de Janeiro

Valor total do projeto R$ 7.000,00

Área de concentração Pesquisa biológica 

Abrangência geográfica Local

Objetivo geral Contribuir, através do conhecimento sobre avifauna presente na APA 
Moro do Governo , para um maior conhecimento básico da riqueza biológica da área, 
além de gerar informações científicas que subsidiem ações conservacionistas para 
a proteção efetiva da biodiversidade.

Objetivos específicos Conhecer a composição de espécies de aves que ocorrem na 
APA do Morro do Governo; • Verificar a presença e abundância de espécies-chave 
de aves de maior relevância em termos conservacionistas, e que possam futuramente 
ser monitoradas como indicador de qualidade do habitat; • Capturar e estimar a 
abundância na área do táxon F. littoralis, única espécie de ave conhecida como endêmica 
de restingas; • Comparar a comunidade de aves presente na área de restinga com a 
existente na transição para a mata subdecídua adjacente.

Público alvo Comunidade científica e população local  e alunos do programa de 
educação ambiental da Prefeitura Municipal de Iguaba Grande.

Principais ações Seis excursões científicas de captura totalizando 840 horas/rede; 
• Seis transecções lineares em trajetos demarcados de 700 metros de extensão.

Produtos Identificação de espécies de aves; • Captura e anilhamento de aves; • 
Publicação de nota científica sobre a ocorrência de F. littoralis na área de estudo; • 
Registro de 85 espécies de aves para a área, pertencentes a 33 famílias diferentes, 
muitas indicadoras de boa qualidade de habitat; • Captura e anilhamento de 207 
indivíduos de 35 espécies de aves, seis das quais são endêmicas de Mata Atlântica: 
Ramphocelus bresilius, Formicivora littoralis, Phaetornis squalidus, Idioptilon orbitalum, 
Idioptilon nidipendulum e Tangara peruviana.

Pessoas da instituição envolvidas no projeto 3 pessoas



Pequenas e PODEROSAS

72

 MOVIMENTO ECOLÓGICO RIO DAS OSTRAS - MERO 

Nome do Projeto União para a Educação

Município/Estado Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Macaé, RJ

Valor total do projeto R$ 23.500

Área de concentração Educação Ambiental

Abrangência geográfica Região do entorno da Reserva Biológica União nos três 
municípios

Objetivo geral Assegurar a conservação da biodiversidade da Reserva Biológica União 
e contribuir para o adequado desenvolvimento econômico e social da população do seu 
entorno tendo a educação ambiental como principal instrumento.

Objetivos específicos Fortalecer a ONG Movimento Ecológico de Rio das Ostras 
- Sensibilizar as comunidades do entorno da REBIO União para a importância da 
conservação da Mata Atlântica; • Fomentar a inclusão da educação ambiental nas 
escolas do entorno da REBIO União

Público alvo Estudantes do ensino fundamental

Principais ações Selecionar e contratar um profissional para auxiliar a equipe IBAMA na 
implementação do programa de educação ambiental da Reserva Biológica União durante 
o ano de 2005; •  Aquisição de equipamentos, produção de  material de divulgação e de 
educação; • participação e promoção de  evento; • recepcionar, na trilha interpretativa 
da REBIO União, grupos organizados das comunidades do entorno; • visitas as escolas 
das comunidades alvo do projeto; • Participar dos eventos com temas ambientais 
organizados pelas escolas; • e Agendar e recepcionar, na “Trilha Interpretativa” 
da REBIO União, grupos de todas as escolas das comunidades do entorno da UC.

Pessoas da instituição envolvidas no projeto duas pessoas do MERO e três pessoas 
do IBAMA
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 NÚCLEO DE AÇÃO EM AMBIENTE, SAÚDE, CULTURA 
E EDUCAÇÃO - NASCE 

Nome do Projeto Bom Jardim, Boa Floresta

Município/Estado Bom Jardim, RJ

Valor total do projeto R$ 20.000

Área de concentração Restauração da Mata Atlântica

Abrangência geográfica Município de Bom Jardim

Objetivo geral Fortalecer o NASCE através de sua atuação no estímulo à implantação de 
áreas de reflorestamento e educação ambiental no município de Bom Jardim, de maneira 
a contribuir para a recuperação e conservação da Mata Atlântica da região e de sua 
biodiversidade.

Objetivos específicos Construção de um viveiro de mudas da Mata Atlântica local; • 
Reforma do minhocário do NASCE; • Distribuição de mudas para escolas (associadas 
a palestras), sítios, fazendas e horto municipal; • Criação de um folder e de um site 
institucionais; • Publicação dos resultados do projeto no site da instituição; • Compra 
de computador e impressora para o NASCE; • Articulação com o poder público 
municipal, proprietários rurais e empresários, para que novos projetos de conservação 
e educação ambiental sejam criados.

Público alvo Produtores rurais e comunidade em geral

Principais ações A partir do levantamento do conhecimento relativo às espécies nativas 
originais do município, da experiência de plantio em viveiro do NASCE e de consultas 
bibliográficas, serão escolhidas as espécies prioritárias para a produção de mudas. 
O viveiro apoiará a parceria com os proprietários para a recuperação ambiental, através 
do início da implantação de áreas-piloto constituídas a partir de trechos de florestas. 
Essas áreas, juntamente com a publicação de informações sobre as espécies nativas no 
site do NASCE, funcionarão como base de um futuro trabalho em educação ambiental, 
direcionado para escolas e proprietários, de maneira a estimular a continuidade 
do projeto. Para isso, parcerias neste sentido serão fortalecidas neste período.

Produtos Viveiro produtivo de espécies arbóreas nativas; • Minhocário e produção 
regular de húmus; • Produção de cerca 12 mil mudas nativas por ano do máximo de 
espécies diferentes • Criação de áreas-piloto de refl orestamento da região; • Folder e site 
institucionais; • Divulgação da instituição; • Agilização e profi ssionalização do trabalho 
do NASCE a partir da compra de um computador e impressora; • Parceria com o poder 
público municipal, proprietários rurais e empresários; • Projeto de educação ambiental 
preparado para solicitar fi nanciamento e dar continuidade às atividades do NASCE.

Pessoas da instituição envolvidas no projeto 4 pessoas
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 O NOSSO VALE! A NOSSA VIDA

Nome do Projeto Centro de capacitação em gestão ambiental, gestão de recursos 
hídricos e recuperação da Mata Atlântica 

Município/Estado Barra Mansa, Rio de Janeiro

Período de execução 15 de fevereiro de 2005 a 15 de julho de 2005

Valor total do projeto 22.000,00

Área de concentração Barra Mansa

Abrangência geográfica Médio Paraíba (Itatiaia a Miguel Pereira)

Objetivo geral Constituir um Centro de Capacitação e Informações em Gestão 
Ambiental, Gestão de Recursos Hídricos e Recuperação da Mata Atlântica do médio 
Paraíba do Sul área do corredor da Mata Atlântica e construir um viveiros de mudas 
de espécie da Mata Atlântica.

Objetivos específicos Capacitar as Organizações Civis e as Prefeituras Municipais do 
médio Paraíba do Sul, área que compreende o corredor da Mata Atlântica na Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, para a implementação de políticas públicas em 
Sistema de Gestão Ambiental, de Recursos Hídricos e Recuperação de Mata Atlântica;

Público alvo 40 pessoas entre representantes do poder público, da sociedade civil 
organizada, empresas e sociedade em geral.

Principais ações Plantio do horto do Centro Universitário de Barra Mansa

Produtos A partir da realização de um Curso Piloto de Capacitação em Gestão 
Ambiental, Gestão de Recursos Hídricos e recuperação de Mata Atlântica, espera-se 
que seja iniciado o processo de constituição do Centro de Capacitação. Além disso, 
como resultado concreto do curso, será a capacitação de 30 pessoas, entre membros 
das Organizações Civis e das Prefeituras do Médio Paraíba do Sul.Espera-se também 
que com o conteúdo oferecido; • às organizações sejam sensibilizadas para difundir 
as informações apresentadas e principalmente tomem a iniciativa de elaborar projetos 
voltados para a preservação e conservação e recuperação da Mata Atlântica. 
CD contendo informações diversas, fita de vídeo sobre água e produção de mudas.

Pessoas da instituição envolvidas no projeto 7 pessoas 
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 ORGANIZAÇÃO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL -OADS 

Nome do Projeto Caracterização Ambiental da Microbacia Hidrográfica 
do rio Bananeiras

Município/Estado Silva Jardim, Distrito de Bananeiras, Rio de Janeiro

Valor total do projeto R$ 22.000

Área de concentração Silva Jardim-RJ

Abrangência geográfica Corredor da Serra do Mar, Microbacia hidrográfica 
do rio Bananeiras, afluente do rio São João.

Objetivo geral Diagnostico sócio-ambiental da microbacia do rio Bananeiras

Objetivos específicos Mapeamento das nascentes; • Mapeamento das propriedades; • 
Levantamento sócio-econômico da comunidade; • Mapeamento das agressões ambientais;

Público alvo Professores da rede pública de ensino, alunos, líderes comunitários 
e proprietários rurais (multiplicadores). Cerca de 300 pessoas

Principais ações Excursões para o mapeamento das nascentes e propriedades, palestras 
à comunidade e entrevistas.

Produtos 4 mapas temáticos: Nascentes com capim no entrono; • Nascentes com capoeira 
no entorno; • Nascentes com fl oresta no entorno; • Nascentes por propriedades

Pessoas da instituição envolvidas no projeto 3 pessoas
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 ORGANIZAÇÃO BIO-BRAS

Nome do Projeto Projeto Nascente

Município/Estado Biritiba Mirim / Mogi das Cruzes / Salesópolis, São Paulo

Valor total do projeto R$ 20.000

Área de concentração 3 municípios da região do Alto Tietê Cabeceiras

Abrangência geográfica 3 municípios da região do Alto Tietê Cabeceiras

Objetivo geral Capacitação de Gestores sócio ambientais

Objetivos específicos Fortalecimentos das organizações da sociedade civil e integração 
destas com órgãos dos municípios e do Estado.

Público alvo 45 representantes de organizações sociais e órgãos governamentais e mais 
de 2 mil pessoas através de entrevistas pessoais e um número não quantificável através 
da imprensa local.

Principais ações Levantamentos urbano e rural dos 3 municípios; Visitas a locais 
degradados e estações de tratamento e abastecimento de água e de esgoto

Produtos Visitas de pesquisa nas comunidades de bairro, sobre os pontos positivos 
e negativos dos bairros; • Debates produtivos com desdobramento em outro projeto; 
• Cidadania em Ação; • 3 diagnósticos rurais e urbanos entregue às autoridades de 
cada município.

Pessoas da instituição envolvidas no projeto Coordenadores, pessoal contratado, 
estagiários e voluntários.

 
PROJETO ARARAS

Nome do Projeto Cartografia digital do vale de araras

Município/Estado Petrópolis, Rio de Janeiro

Valor total do projeto R$ 20.000,00

Área de concentração Cartografia, mapeamento

Abrangência geográfica Vale do rio Araras, distrito de Itaipava, município de Petrópolis.

Objetivo geral gerar uma imagem digital orto-retificada da bacia do rio araras.

Objetivos específicos prover a infra-estrutura básica de dados e informações 
cartográficas necessária para alcançar os objetivos do Projeto Corredor da Vida Silvestre 
de Araras. Essa base cartográfica será instrumental para o detalhamento das áreas dos 
campos de altitude, dos remanescentes de matas, dos campos para reflorestamento 
e de áreas de pressão urbana.
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Público alvo Mais de 120 indivíduos interessados em ortofotos de áreas específicas, 
para fins diversos.Residentes na área, empresas e outras instituições interessadas em 
empreendimentos no Vale de Araras

Principais ações Elaboração de um mosaico aerofogramétrico ortogonalizado; • elaborar 
mapas temáticos derivados; • elaborar fotografias de áreas específicas.

Produtos 1 mosaico, 1 planta altimétrica, 1 planta planimétrica, 120 ortofotos, 1 base 
de dados.

Pessoas da instituição envolvidas no projeto 4 pessoas

 RESERVA ECOLÓGICA DE GUAPIAÇU - REGUA

Nome do Projeto Capacitação de Professores e Sensibilização de Alunos do Ensino 
Fundamental das Escolas situadas na Alta Bacia Hidrográfica do Rio Guapiaçu, 
Cachoeiras de Macacu, RJ.

Município/Estado Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro

Valor total do projeto R$ 20.000

Área de concentração Educação Ambiental

Abrangência geográfica Alta Bacia do Rio Guapiaçu, Bacia Hidrográfica do Rio Macacu 
integrante do Leste da Guanabara.

Objetivo geral Mata Atlântica e recursos naturais associados mais assegurados para 
as presentes e futuras gerações.

Objetivos específicos Professor capacitado a elaborar projetos de Educação Ambiental 
nas unidades escolares; • Projetos de educação ambiental desenvolvidos nas unidades 
escolares; •  Professores e alunos mais conscientes e críticos sobre a questão da 
sociedade e meio ambiente local e global.

Público alvo 25 Professores 660 alunos e 6 escolas situadas na alta bacia do Rio 
Guapiaçu

Principais ações Formação da equipe de coordenação composta por REGUA e Secretaria 
Municipal de Educação de Cachoeiras de Macacu; • Composição do kit de material 
didático de apoio ao Professor; • Realização de Curso de Capacitação de Professores 
parte A Conteúdos; •  Realização de Curso de Capacitação de Professores parte B 
Elaboração de projetos; •  Monitoramento da implementação dos projetos propostos 
pelos professores; • Estabelecimento de contrato formal de parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação por tempo indeterminado; • Realização de Seminário de 
Avaliação Final com Professores; • Realização de oficina e apresentação de painel sobre 
o projeto no V Fórum Brasileiro de Educação Ambiental
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Produtos Envolvimento e efetiva participação de professores na condução de atividades 
nas unidades escolares envolvendo alunos e comunidade; • Estabelecimento de parceria 
proativa e formalizada com a Secretaria Municipal de Educação; • Envolvimento de 
jovens residentes na região em projeto piloto para formação de conteúdos relacionados 
à conservação da Mata Atlântica e habilidades de campo; •  5 projetos propostos por 
25 professores e implementados em 6 unidades escolares envolvendo 660 alunos; 
• 1 termo de parceria formal entre REGUA e Secretaria Municipal de Educação 
estabelecido por tempo indeterminado; • Realizado projeto piloto de capacitação 
envolvendo efetivamente 06 jovens residentes na região

Pessoas da instituição envolvidas no projeto 9 pessoas

 SOCIEDADE ANGRENSE DE PROTEÇÃO ECOLÓGICA- SAPE

Nome do Projeto Conhecer para Preservar- Turmas 1 e 2.

Município/Estado Angra dos Reis, Rio de Janeiro.

Valor total do projeto R$ 20.000

Área de concentração Município de Angra dos Reis.

Abrangência geográfica Todo o município de Angra dos Reis.

Objetivo geral Conservar os remanescentes de Mata Atlântica da bacia da Ilha Grande 
no Município de Angra dos Reis.

Objetivos específicos Fortalecer institucionalmente a Sapê, permitindo a realização  
da  proposta de educação ambiental  para estudantes e o estabelecimento de 
uma parceria institucional  entre os parceiros e as comunidades inseridas em áreas 
consideradas importantes para a preservação do ecossistema da região; • Realizar um 
programa de capacitação de jovens estudantes com fundamentos de ecologia,situação 
do  bioma Mata Atlântica na região  e estratégias  e conservação; • Produzir durante 
a capacitação um diagnóstico em formato de vídeo, peça teatral,música, etc. que 
permita  sua discussão com as pessoas das comunidades envolvidas e funcione também  
como material didático sobre os conflitos que envolvem a manutenção e preservação 
da  Mata Atlântica em locais específicos; • Realizar a discussão da conservação 
dos remanescentes florestais com os atores envolvidos das comunidades analisadas 
e estratégias para  superar  as dificuldades encontradas para sua preservação; • 
Identificar atores sociais importantes nas comunidades estudadas, dispostos a integrar 
uma rede cidadã de proteção à Mata Atlântica; • Articular ações específicas entre as 
comunidades envolvidas, a proponente e os parceiros envolvidas visando desenvolver 
ações que protejam efetivamente a Mata Atlântica da região.

Público alvo  51 Jovens estudantes de 1º e 2º Graus.



79

Fichas dos Projetos

Principais ações Capacitação dos jovens, visitas à unidades de conservação da região, 
oficinas de vídeo e fotografia, participação em audiências públicas ocorridas no período 
do projeto, participação de jovens no Encontro do Movimento de Cidadania pelas Águas. 

Produtos Peça teatral e exposição apresentada na Feira Frutos da Terra, vídeo

Pessoas da instituição envolvidas no projeto 6 pessoas

 UNA DAS ÁGUAS

Nome do Projeto Projeto Aulas Passeio de Educação Ambiental

Município/Estado Taubaté, São Paulo

Valor total do projeto R$20.000

Área de concentração Educação ambiental

Abrangência geográfica Taubaté – SP

Objetivo geral Educar e conscientizar sobre a necessidade de preservação do meio ambiente. 

Objetivos específicos Fazer o estudante compreender a necessidade de conhecer sua 
região, seus recursos, intervenções do homem e suas conseqüências e as possibilidades 
de recuperação

Público alvo 1330 estudantes do segundo segmento do ensino fundamental, da rede 
estadual de ensino no município de Taubaté-SP, e 70 educadores;

Principais ações Aulas Passeio de Educação Ambiental; Divulgação do projeto nas 
escolas; Divulgação do projeto nas rádios

Produtos Aulas práticas de educação ambiental; • Divulgação das ações da instituição; 
• Projeto reconhecido como instrumento pedagógico importante para escolas 
e educadores; •  38 Aulas Passeio realizadas; • 1330 alunos participantes; 
• 70 educadores participantes; • 1000 folhetos impressos; •  website criado; 
• 2500 cartilhas impressas

Pessoas da instituição envolvidas no projeto 2 pessoas da instituição e monitores
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