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REALIZAÇÃO

APOIO



A Árvore da Vida simboliza o conhecimento, que, 
todavia, coloca em questão os inúmeros ramos de 
suas raízes. Uma metáfora que descreve a relação de 
toda vida na Terra em um contexto evolutivo. 
Charles Darwin abordava a evolução como um 
"banco emaranhado" onde no livro A Origem das 
Espécies, no entanto, a única ilustração do livro 
consiste em um diagrama ramificado que é uma 
árvore. As relações evolutivas da árvore da vida 
foram redesenhadas por inúmeros artistas de 
renome nacional e internacional, como parte da sua 
realeza explicativa e origem. A Árvore da Vida deve 
seguir em constante evolução, como a própria 
natureza. O PMMA destacou suas ações com 
imagens de árvores para simbolizar a Vida da Mata 
Atlântica. O Projeto Básico contém documentos 
administrativos que não podem ser reproduzidos, 
comercializados ou multiplicados sem o devido 
aporte administrativo da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente - SEMMA, sob pena de imposição 
das sanções cabíveis. O PMMA está em andamento 
desde a sua aprovação, em 2012, e todos os estudos 
elaborados estabelecem o plano para sua 
implantação experimental. Cada documento contém 
informações sobre um trabalho desenvolvido pela 
SEMMA, em conjunto com o Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, de acordo 
com o sumário geral no Volume 1, aditado à logística 
interna do Plano, com seu principal desenho, o 
Roteiro de Implementação, ao lado do Planejamento 
Estratégico, Metodologia Aplicada, Cadastro 
Ambiental Rural, Roteiro do 1º Ano e Cronograma de 
Desembolso dos 36 meses. O Volume 2 ilustra 
detalhadamente a logística externa e as diretrizes 
dos Programas Experimentais. O PMMA apresenta 
assim, as aspirações do Município de Caxias do Sul, 
ilustrando o projeto-básico com obras memoráveis, 
que fortalecem as florestas e áreas protegidas, de 
beleza única, como a Mata Atlântica.  
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A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria do Meio 
Ambiente, trabalha constantemente para preservar o meio ambiente 
e compensar os impactos promovidos pelo necessário 
desenvolvimento da cidade.  Para isso, este documento, o Plano 
Municipal da Mata Atlântica – PMMA, é um dos instrumentos de 
planejamento que o Município adotou para promover a governança 
ambiental na gestão pública. 

O PMMA é uma política pública desenvolvida pela Prefeitura 
Municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, cujo objetivo é 
promover aprendizagens sobre a viabilidade de novos modelos de 
preservação, conservação e utilização racional dos recursos naturais da 
Mata Atlântica, visando a melhoria da qualidade de vida das 
populações locais. O PMMA propõe essa melhoria por meio do 
incentivo à experimentação de tecnologias sustentáveis, do 
fortalecimento da organização social e do gerenciamento de ações que 
conciliem a conservação dos recursos naturais com o desenvolvimento 
econômico, político-institucional, jurídico e sociocultural. 

Planejar, portanto, não deve resumir-se a propor soluções para 
problemas atuais. O processo de planejamento deve ter a realidade 
atual como ponto de partida, ou situação de saída, e uma visão de 
futuro como ponto de chegada. A visão de futuro representa uma nova 
abordagem, desejada e viável, consideradas as condições locais, a 
conjuntura existente, os recursos disponíveis, as oportunidades de 
desenvolvimento e os riscos a serem enfrentados. 

Assim, é essencial que se defina claramente a Caracterização 
Ambiental do Município, para o início das transformações, e a visão de 
futuro, como o cenário a ser alcançado ou, em outras palavras, o 
objetivo para o processo de desenvolvimento a ser alcançado em um 
prazo previamente determinado. 

A Secretaria do Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, juntamente 
com o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, 
vão priorizar nesta segunda fase do PMMA a integração ambiental 
para que, projetos e políticas públicas, atuem na conservação, 
restauração e pesquisa científica, de acordo com a realidade que se 
vive e se quer planejar  

Contamos com todos para a realização deste Projeto para que juntos 
possamos construir uma Caxias do Sul, da Fé e do Trabalho em prol do 
Desenvolvimento e do Meio Ambiente em equilíbrio. A Conservação e 
Recuperação da Mata Atlântica depende da Governança Ambiental 
sobre aquela que é uma das mais ricas, espetaculares e ameaçadas 
florestas do planeta. 
 

Adivandro Rech 
Secretário Municipal do Meio Ambiente 
Presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
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PMMA  
PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA 
  

A Prefeitura Municipal de Caxias do Sul promoveu no dia 18 de 

dezembro de 2012, o lançamento do Plano Municipal da Mata 

Atlântica, que compõe a primeira fase do PMMA. O documento 

reúne e normatiza os elementos necessários à implantação de 

programas para à proteção, recuperação e uso sustentável do 

bioma em âmbito municipal.  

De tal modo, foi fundamental na etapa seguinte que o Município 

priorizasse a integração ambiental, para que, projetos e 

pesquisas, de órgãos públicos, instituições acadêmicas e 

Organizações da Sociedade Civil, atuassem na conservação, 

restauração e pesquisa científica, de acordo com a realidade que 

se vive e se quer planejar. 

O Plano Municipal da Mata Atlântica - PMMA é um dos 

instrumentos de planejamento que o Município adotou para 

promover a governança ambiental na gestão pública. Dessa 

forma, seguiu os princípios e diretrizes da Lei 11.428/2006, no 

processo de elaboração e roteiro de implantação da gestão 

compartilhada; da Lei 12.651/12 e regulamentações, quanto à 

responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de 

políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa, 

de suas funções ecológicas e sociais, em áreas urbanas e rurais, 

assistido integralmente pelo Decreto Municipal Nº 16.054/2012 

que estabelece os objetivos específicos para uma perfeita 

atuação na realização do PMMA em Caxias do Sul. 

Existem, hoje, aproximadamente 27% de remanescentes de 

Mata Atlântica, incluindo os vários estágios de regeneração em 

todas as fisionomias: florestas, campos naturais, restingas, 

manguezais e outros tipos de vegetação nativa (PROBIO/MMA, 

2007). Esses dados mostram que a fragmentação da Mata 

Atlântica é um processo extremamente crítico, que ameaça a 

manutenção de sua biodiversidade e a continuidade dos serviços 

ecológicos da cadeia produtiva. Por conta disso, é considerada 

uma das biorregiões mais ameaçada do mundo, Hotspot 

Mundial de Conservação da Natureza, atraindo olhares e 

cuidados de todos os atores. 

O Município de Caxias do Sul está situado dentro do bioma da 

Mata Atlântica, com vegetação predominante de floresta 

ombrófila mista, conhecida como mata de araucária, 

fortalecendo a riqueza etnoecológica de toda uma região, mais 

conhecida, como a Serra Gaúcha. Caxias do Sul, que continha 

 

O Plano Municipal da Mata 

Atlântica - PMMA é um dos 

instrumentos de planejamento 

e gestão que o Município 

adotou para promover o 

cumprimento da norma 

ambiental. Dessa forma, 

procurou seguir os princípios e 

diretrizes do Novo Código 

Federal (Lei 12.651/12 com as 

devidas alterações da MP-571, 

convertida na Lei 12.727/12), o 

Decreto que institui o Sistema 

de Cadastro Ambiental Rural 

(7.830/2012), a Lei da Mata 

Atlântica (11.428/2006) que 

institui o regime jurídico do 

bioma municipal, assistido pelo 

Decreto Municipal que institui 

o PMMA em Caxias do Sul (Nº 

16.054/2012), e demais 

normas correlatas. 
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100% de cobertura original de Mata Atlântica, e hoje preserva aproximadamente 43% de cobertura original, 23% 

a mais do percentual que a legislação impõe, deve ir além da sua obrigação legal, tomando as rédeas da 

administração dos recursos naturais, a partir do princípio do agir local e pensar global com o bioma que abastece 

o seu desenvolvimento.  

O PMMA é uma política pública desenvolvida pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Meio 

Ambiente, cujo objetivo é promover aprendizagens sobre a viabilidade de novos modelos de preservação, 

conservação e utilização racional dos recursos naturais da Mata Atlântica, visando a melhoria da qualidade de 

vida das populações locais. O PMMA propõe essa melhoria por meio do incentivo a experimentação de 

tecnologias sustentáveis, do fortalecimento da organização social e do gerenciamento de ações que conciliem a 

conservação dos recursos naturais com o desenvolvimento econômico, político-institucional, jurídico e 

sociocultural.  

Assim, o PMMA deve identificar, planejar e ordenar as ações e medidas que visam a conservação e a recuperação 

da Mata Atlântica, promovendo a conectividade das áreas indicadas como prioritárias ou de relevante interesse 

ambiental. Dessa forma, entendendo que Caxias do Sul é um Município que se encontra em intensa expansão 

urbana e forte vocação industrial, o Plano será um instrumento de integração que permite guiar a tomada de 

decisões do poder público, assim como, da sociedade em geral,  pautando cientificamente o uso do solo e o 

desenvolvimento municipal, promovendo a qualidade de vida para seus moradores e permitindo que os 

impactos ambientais gerados no município sejam efetivamente compensados por meio de medidas eficientes 

de ganho ambiental. 

Entretanto, para dar continuidade no cumprimento das etapas propostas, fez-se necessário que o Fundo 

Municipal de Meio Ambiente (FMMA) direcionasse recursos para validar o Roteiro Metodológico e o Plano de 

Trabalho. Desta forma, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, aprovou por 

unanimidade, na data de 16 de maio de 2013, o roteiro de implementação e o cronograma financeiro para a 

Fase de Experimentação. O Fundo custeará o cumprimento integral da Fase de Experimentação, sobretudo no 

que tange a adesão e difusão de responsabilidades, de comum acordo e compartilhadas entre os parceiros do 

PMMA, para construir as bases de uma atuação descentralizada, com maior grau de autonomia. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA tem a atribuição legal de instrumentalizar a Política 

Municipal de Meio Ambiente. Nesse sentido, a SEMMA apresenta o roteiro e disponibiliza as orientações para a 

sua execução e avaliação, com diretrizes, programas, metodologias, cronogramas e demais documentos que 

compõem a implantação da Fase de Experimentação. Neste roteiro foram levados em conta o regime jurídico 

do Bioma Mata Atlântica, seu papel e, especialmente, para quem se destina.  

Logo de início, sabia-se que o mais importante em um roteiro para a implementação dessa natureza seria que a 

sociedade entendesse e identificasse a sua importância, além da função de tal documento, a sua estrutura e o 

seu conteúdo como produção de conhecimento. Partindo dessas premissas e levando-se em conta que, em geral, 

a gestão pública do meio ambiente deve ser integrada, e o tempo que se leva para sua sensibilização, resolveu-

se fixar alguns pressupostos que foram enriquecidos em discussões com a sociedade e o poder público, além do 

quadro operacional da SEMMA. 

De tal modo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caxias do Sul, tem a honra de disponibilizar os 

documentos acerca da implantação da fase 2 do PMMA, com diretrizes e estratégias indicadas para a 

Caracterização Ambiental do Município. A disponibilização do Roteiro, e demais documentos, vem celebrar a 

aprovação do Decreto Municipal 16.054 que institui o PMMA na cidade de Caxias do Sul e iniciar as atividades 

assumidas para o cumprimento dos 14 objetivos específicos. Conforme estabelecem a Lei da Mata Atlântica, o 

Código Florestal e o Decreto Municipal do PMMA, cabe a SEMMA o mandato legal de elaborar e disponibilizar 

roteiros metodológicos para a sua implementação, criando as principais referências para a orientação e 
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uniformização das questões que regem a matéria. O Roteiro, agora uma realidade, veio atender a demanda 

municipal, interna e externa que, há algum tempo, aguardava por sua definição. Fruto de uma evolução 

conceitual e do diálogo associado, o PMMA incorporou as discussões relacionadas com o objeto, dentro da 

realidade local. 

A SEMMA, tendo como objetivo principal, facilitar e incentivar o cumprimento da norma ambiental, de acordo 

com a realidade e singularidade de cada espaço territorial, de modo a permitir a integração entre o poder público 

e a sociedade em geral, elaborou o roteiro para a Fase de Experimentação, com vistas a planejar a cidade de 

forma simples, eficiente e colaborativa, obedecendo aos parâmetros técnicos-científicos que serão 

diagnosticados nesta etapa tão importante de Caracterização Municipal.  

Na elaboração do Roteiro, foi considerada a necessidade de se ter programas específicos (independentes) para 

os objetos, com custos exequíveis, tanto durante sua elaboração, quanto na sua execução e avaliação. No 

momento em que a SEMMA disponibiliza este material, está cumprindo com sua missão como órgão gestor das 

políticas públicas relativas ao meio ambiente em Caxias do Sul e seu compromisso legal com o PMMA. 

Embora o entendimento e o interesse em relação à qualidade de vida sejam objetivos comuns aos cidadãos, a 

compreensão sobre o que ela representa invariavelmente difere-se entre os membros da sociedade. A 

diversidade de estímulos e experiências pessoais resulta em reflexões diferenciadas sobre um mesmo aspecto. 

Perceber uma paisagem, identificar as potencialidades e problemas contidos nela, visualizar os elementos que a 

compõem e relacioná-los com suas experiências e expectativas é um processo individual, que dificulta a 

proposição de políticas públicas e ações legitimadas quando articuladas de forma coletiva.  

Dessa forma, o Plano se justifica, sobretudo, por uma maior integração nas decisões do poder público, ao passo 

que se alinha à necessidade atual de alternativas associadas, mais sustentáveis, na solução dos problemas 

municipais, trazendo o aporte jurídico necessário a consecução das metas, previamente estabelecidas. O PMMA, 

tem por objetivo construir um instrumento norteador das diretrizes ambientais para a gestão municipal, visando 

integrar projetos e ações em consonância com as leis e códigos ambientais vigentes, especialmente a Lei da Mata 

Atlântica, nº 11.428/2006, o Decreto Municipal nº 16.054/2012, o Novo Código Florestal Lei nº 12.651/2012 e a 

LC 140/2011, além de indicadores, ferramentas, diretrizes e metodologias para avaliar o seu cumprimento.  

O Plano Municipal da Mata Atlântica de Caxias do Sul busca nesta segunda fase elaborar políticas, integrar metas 

e executar programas ambientais que direcionarão o desenvolvimento da cidade, por meio de informações 

precisas e atualizadas, com a realização de estudos técnico-científicos, promovendo a integração dos dados 

obtidos de forma a garantir a consulta dos documentos à população, para consolidar o princípio da transparência 

de dados e o acesso à informação ambiental.  

Estas estratégias serão fundamentadas na situação atual dos serviços ambientais e degradação dos 

remanescentes florestais, com orientações que abarcam o constante reordenamento do uso do solo urbano, 

indicações de ações prioritárias de conservação e recuperação, bem como, identificação dos serviços ambientais, 

com o Cadastro Ambiental Rural, a Cota de Reserva Ambiental e o Check-up Ambiental da Área Urbana. 

A SEMMA realizará convênios e termos de cooperação (nacional/internacional) para o gerenciamento e 

execução do PMMA. Nessa oportunidade, os pressupostos serão discutidos e revistos, buscando reafirmar a 

necessidade de integração entre a gestão pública, a pesquisa científica e a sociedade civil. 
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Assim, para a implementação do roteiro do PMMA foram considerados os seguintes pressupostos: 

a) O conceito do Plano Municipal da Mata Atlântica;  

b) Sua implementação deve ter eficiência de recursos (humanos, financeiros e tecnológicos);  

c) O cronograma deve seguir as etapas previstas; 

d) O cronograma de pagamento deve ocorrer anual, de acordo com a indicação dos programas; 

e) Serão identificados os tipos e formas de apoio do governo federal e estadual; 

f) A implementação do roteiro deve contar com a integração dos saberes (multidisciplinariedade); 

g) A implementação poderá propor a participação de organizações estaduais, nacionais, além das 

agências de cooperação internacional e instituições de ensino e pesquisa; 

h) O roteiro de implementação da Fase de Experimentação sinalizará os potenciais parceiros; 

i) A gestão do PMMA indicará fontes de financiamento para a sua continuidade; 

j) A implantação da Fase de Experimentação deve cumprir com as atividades previstas, e devidamente 

aprovadas, pelo COMDEMA e pelo Colegiado de Coordenação do PMMA, no roteiro de implementação 

e demais documentos. 

 

O roteiro de implementação reflete um conjunto de fatores como: recursos financeiros, tempo para sua 

execução, objetivos, diretrizes, informações, orçamentos, parcerias e cooperações concebidas, entre outros. O 

propósito do Roteiro Metodológico é orientar o município de Caxias do Sul, por meio do Conselho Municipal de 

Meio Ambiente, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, juntamente com as instituições habilitadas para sua 

execução, quanto aos procedimentos da efetivação do Plano Municipal da Mata Atlântica e Avaliação em Rede 

Colaborativa, com fundamentação na abordagem metodológica integrada através da Avaliação Ecológica Rápida 

- AER e Arranjos Produtivos Locais - APL. 

Compete observar que, segundo a Lei Federal no 11.428/06, um dos principais objetivos do Plano Municipal é a 

indicação das estratégias e medidas a serem adotadas, preconizadas nas ações descritas. Assim sendo, os 

programas, roteiros e cronogramas, têm caráter de documento vinculante no PMMA, cabendo a Equipe 

Multidisciplinar, com a subscrição do Colegiado de Coordenação, adequá-lo às necessidades e características 

emergentes.  

Nesse sentido, a SEMMA busca ser essencialmente programática, ou seja, conduz à indicação de metas, da forma 

mais explícita possível, contribuindo com a sua viabilização financeira, uma vez cumpridas as exigências técnicas 

e procedimentais, via recursos do orçamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente e de outras fontes de 

incentivo.  

O PMMA foi criado como forma de responder a uma série de demandas do território municipal, que foram se 

tornando evidentes na prática da gestão pública. O estabelecimento de critérios para disposição e utilização de 

bens difusos e coletivos, visando o uso adequado de áreas públicas e a existência de espaços estratégicos de 

remanescentes florestais protegidos, se configura como um grande desafio para a gestão inovadora do PMMA. 

A elaboração, aprovação, implementação e avaliação do PMMA estão baseadas não só nos aspectos 

institucionais, conceituais, técnicos e estratégicos que deram origem ao Decreto Municipal nº 16.054/12, mas 

também nas lições apreendidas na fase inicial. O roteiro detalha o fluxo de atividades e tarefas necessárias de 

um plano gerencial, orientado para a execução de cada uma de suas fases.   
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Como meio de integração aos demais documentos do PMMA, o roteiro identifica os recursos necessários para 

preparação e execução da fase de experimentação. O Plano Municipal da Mata Atlântica será tratado como 

PMMA e a competência legal para sua execução se dará de forma descentralizada e participativa através do 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente como 

Órgão Gestor, responsável por compor a gestão tripartite para o gerenciamento da Fase de Experimentação e 

execução das etapas, com reserva de funcionamento para ampliação das atividades propostas. 

A competência legal para o gerenciamento encontra-se majoritariamente na órbita do Governo Municipal, que 

concebe o nível local como foco de ação, tendo os governos estadual e federal, como parceiros da gestão 

compartilhada do bioma Mata Atlântica. Este roteiro vem, portanto, fortalecer esse processo de 

compartilhamento de responsabilidades na gestão municipal, como um material de orientação teórico-prática 

aos diversos atores envolvidos no PMMA.  Planejar de forma participativa promove uma constante avaliação das 

prioridades estabelecidas e da alocação dos recursos.  

O roteiro evidencia de forma clara e objetiva, incluindo as informações essenciais ao entendimento do projeto 

na gestão experimental, para que, posterior o levantamento de dados, atualização da legislação vigente, e 

indicação das áreas prioritárias, sejam identificados os serviços ambientais e as demais ações de conservação e 

recuperação efetiva do bioma.  

Considerando os objetivos geral e específicos, a metodologia a ser aplicada, as ações previstas para o diagnóstico 

e prognóstico da situação atual, o cadastro ambiental rural, a mobilização social, as ações de capacitação 

ambiental e ampliação da percepção local, os resultados esperados e o valor do investimento demandado, inicia-

se o gerenciamento da Fase de Experimentação do PMMA avaliada em R$ 3.600.000,00 (três milhões e 

seiscentos mil reais), promovida  com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Esse valor poderá ser 

acrescido com a mensuração das contrapartidas oferecidas pelas instituições habilitadas para sua execução. 

Nesse contexto, o PMMA visa contribuir para a proteção, o uso sustentável e a recuperação da Mata Atlântica, 

considerada um sumidouro de carbono de significância global para o clima e com relevante importância para a 

biodiversidade. Como gestor do programa, apresenta-se a proposta da Gestão Tripartite. 

Este material preparado pela SEMMA, com subsídios externos e internos, contém as bases técnicas e legais para 

auxiliar na implantação da Fase de Experimentação, bem como, na consolidação do Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente por meio da gestão compartilhada. O PMMA está dividido em 6 etapas, que se 

conectam sistemicamente e simultaneamente, e tem como produto final a Caracterização Ambiental do 

Município sobre os diversos aspectos em destaque. Embora estejam dispostos numa sequência lógica, os 

programas do PMMA foram elaborados de modo que a consulta possa ser feita de forma independente.  
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APRESENTAÇÃO 

O propósito deste Roteiro Metodológico é orientar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Caxias 
do Sul, por meio do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, quanto aos procedimentos da 
implantação do Plano Municipal da Mata Atlântica - PMMA, com fundamentação na abordagem 
metodológica de indicadores de sustentabilidade e na matriz sistêmica integrada através da AER – 
Avaliação Ecológica Rápida, com Arranjos Produtivos Locais - APL na cadeia da sociobiodiversidade e o 
envolvimento de todos os atores no cumprimento da Norma Ambiental. 

Tem o caráter de documento vinculante, cabendo à Equipe Técnica Multidisciplinar, com a subscrição do 
Colegiado de Coordenação do Plano Municipal da Mata Atlântica - PMMA e do Conselho Consultivo, 
adequá-lo às necessidades e características particulares emergentes, respeitando os objetivos gerais, 
expressos na Lei 11.428/06 (Lei da Mata Atlântica), na Lei 12.651/12 (Novo Código Florestal) e no Decreto 
Municipal 16.054/12 que institui o PMMA em Caxias do Sul.  

Compete observar que, segundo a Lei Federal nº 11.428/06, um dos principais objetivos do Plano 
Municipal é a indicação das estratégias e medidas a serem adotadas, preconizadas em programas, 
projetos e ações descritas. Nesse sentido, o PMMA deve ser essencialmente programático, ou seja, deve 
conduzir à indicação de metas da forma mais explícita possível, o que contribuirá para sua viabilização 
financeira, uma vez cumpridas as exigências técnicas e procedimentais, via recursos do orçamento do 
Fundo Municipal de Meio Ambiente e de outras fontes de incentivo. O PMMA deverá, igualmente, ser 
capaz de fornecer subsídios a Programas e Planos Municipais correlatos, tais como o Plano Diretor 
Municipal, o Plano Municipal de Saneamento Básico, O Plano de Resíduos Sólidos, o Plano de Bacia 
Hidrográfica e demais instrumentos de gestão ambiental.  

Tem como objetivo geral contribuir para a proteção, conservação e recuperação da Mata Atlântica. Já o 
objetivo específico é orientar o Município na gestão ambiental, pública ou privada, por meio dos 
Indicadores de Cumprimento da Norma Ambiental, para planejar, implantar e acompanhar as ações 
locais através da mobilização de atores, da capacitação individual e coletiva, da disseminação de 
informações, do assessoramento, da coordenação, do gerenciamento de ações e da produção de 
conhecimento. O presente estudo, elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, apresenta 
os principais resultados que serão alcançados por meio da implantação de um Sistema de Indicadores 
na redução dos riscos de impacto ambiental, bem como da amortização das transformações durante o 
processo de execução do Plano. O trabalho descreve as dificuldades de planejamento e monitoramento, 
relaciona os custos/benefícios além de indicar diretrizes e metodologias de aplicação, gerenciamento e 
avaliação, por meio de indicadores de cumprimento da norma ambiental, cronograma físico-financeiro 
para a fase de experimentação, pelo período de 36 meses, com o respectivo cumprimento das metas 
estabelecidas no plano de ação, seguindo as orientações operacionais em destaque. 

Com os apontamentos descritos neste Roteiro, viabilizam-se os resultados positivos do cumprimento do 
Plano no Município de Caxias do Sul em remanescentes da Mata Atlântica e, consequentemente, o 
cumprimento da norma para aplicação de ferramentas dispostas no Projeto Demonstrativo, referência 
metodológica. 

O PMMA foi criado como forma de responder a uma série de demandas do território municipal que 
foram se tornando evidentes na prática da gestão ambiental e patrimonial, seja como reflexo da 
fragilidade dos ecossistemas, seja da falta de planejamento e consequentemente do crescimento 
desordenado da cidade, do aumento dos processos erosivos, das fontes contaminantes no bioma. Além 
disso, o estabelecimento de critérios para disposição e utilização de bens difusos e coletivos, visando o 
uso adequado de áreas públicas, a existência de espaços estratégicos e de remanescentes florestais 
protegidos, também se configuram em desafios para gestão adequada do PMMA, de valor 
socioeconômico e ambiental. 
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A elaboração, aprovação, implantação e avaliação do PMMA estão baseadas não só nos aspectos 
institucionais, conceituais, técnicos e estratégicos que deram origem ao Decreto Municipal, mas também 
nas lições aprendidas na fase inicial, bem como, no teor legal do Art. 2 do Decreto Municipal 
16.054/2012.  

Este roteiro detalha o fluxo de atividades e tarefas necessárias de um plano gerencial orientador para a 
execução de cada uma de suas fases. Como recurso de integração aos demais documentos do PMMA, o 
roteiro identifica os meios necessários para preparação e execução da fase de experimentação, 
programados para 36 meses. O Plano Municipal da Mata Atlântica será tratado neste documento como 
PMMA e a competência legal para sua execução se dará de forma descentralizada e compartilhada 
através do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA, sendo a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente o Órgão Gestor, qual orientará a composição da Equipe Técnica Multidisciplinar, do Conselho 
Consultivo e o Colegiado de Coordenação do PMMA para gerenciamento da fase de experimentação e 
execução das metas previamente estabelecidas, integrando esforços para o desenvolvimento das 
atividades, por meio dos Cronogramas e o Roteiro de Implementação, aprovado e retificado com a 
entrega do produto final. 

A competência legal para o seu gerenciamento encontra-se majoritariamente na órbita do Governo 
Municipal, que concebe o nível local como foco de ação, tendo os governos estadual e federal como 
agentes executivos da gestão compartilhada e parceiros na implementação do plano de trabalho. Este 
roteiro vem, portanto, fortalecer esse processo de compartilhamento de responsabilidades na gestão 
pública, como um material de orientação teórico-prática aos diversos atores envolvidos no PMMA. É 
uma síntese das ações a serem executadas na fase de experimentação, e uma das partes mais 
importantes no fortalecimento do PMMA em Caxias do Sul. É nela que serão identificados os dados 
atuais do Município, através do diagnóstico e prognóstico (ambiental, social, cultural, econômico e 
jurídico) para indicar as metas seguintes à proposta integral de efetiva recuperação e conservação do 
plano. 

O roteiro evidencia, de forma precisa e objetiva, apenas as informações essenciais ao entendimento do 
projeto na fase de experimentação, para que, posterior ao levantamento de dados, à atualização da 
legislação vigente, e à indicação das áreas prioritárias, sejam identificados os serviços ambientais e as 
demais ações de conservação e recuperação do bioma na gestão municipal. Considerando os objetivos 
geral e específicos, a metodologia a ser aplicada, as ações previstas para o diagnóstico e prognóstico da 
situação atual, a mobilização social, as ações de capacitação, mobilização e ampliação da percepção 
ambiental, os resultados esperados e o valor do investimento solicitado, inicia-se o gerenciamento da 
fase de experimentação do PMMA programada para 2013-2016. 
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I - O PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA E O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1. O Plano Municipal de Mata Atlântica – PMMA 

A premissa básica do processo de planejamento deve ser a transformação da realidade atual projetada em 
um futuro ambientalmente equilibrado, buscando garantir ou aperfeiçoar os aspectos favoráveis da realidade 
atual e reduzir ou eliminar os problemas persistentes no risco ambiental. 

Planejar, portanto, não deve se resumir a propor soluções para problemas atuais. O processo de 
planejamento deve ter a realidade atual como ponto de partida, ou situação de saída, e uma visão de futuro 
como ponto de chegada. A visão de futuro representa uma nova abordagem, desejada e viável, consideradas 
as condições locais, a conjuntura existente, os recursos disponíveis, as oportunidades de desenvolvimento e 
os riscos a serem enfrentados. 

Assim, é fundamental que se defina claramente o status quo, para o início das transformações, e a visão de 
futuro, como o cenário a ser alcançado ou, em outras palavras, o objetivo para o processo de 
desenvolvimento a ser obtido em um prazo previamente determinado. 

O processo de planejamento deve, além disso, estabelecer as diretrizes de desenvolvimento, as estratégias e 
ações necessárias e os riscos enfrentados na gestão municipal do bioma Mata Atlântica. Em outras palavras, 
deve explicitar a proposta a ser implementada. Em resumo, o processo de planejamento proposto pode ser 
visto da seguinte maneira: 

 

 O Plano Municipal da Mata Atlântica - PMMA é um dos instrumentos de planejamento e gestão que 
o Município adotou para promover cumprimento da norma ambiental. Dessa forma, deve seguir os 
princípios e diretrizes da Lei 11.428/2006 no processo de elaboração, implantação e avaliação da 
gestão pública do meio ambiente, como regime jurídico do bioma assistido, seguindo as orientações 
da Lei 12.651/12 e regulamentações, amparado pelos objetivos (Art. 2) do Decreto Municipal, Nº 
16.054/2012, que institui o PMMA em Caxias do Sul. 
 

É importante destacar que as transformações pretendidas no processo de planejamento acontecem em um 
território determinado, neste caso, a indicação do polígono municipal, juntamente com os diagnósticos e 
prognósticos das áreas prioritárias para a conservação e recuperação, para que ocorram de forma 
ecologicamente planejadas e ordenadas ao desenvolvimento da cidade. As ações necessárias para provocar 
essas mudanças são de competência da gestão pública, além daquelas promovidas pelos setores privado e 
comunitário em conjunto. Portanto, sobre um mesmo território acontecem decisões e ações que precisam 
ser integradas em favor do interesse coletivo; no caso deste documento que trata do PMMA, sobre o território 
municipal dos remanescentes florestais e suas ações como base da gestão pública do bioma. 

O Plano Municipal de Mata Atlântica tem objetivo e foco perfeitamente definidos. Não é, portanto, um plano 
municipal de meio ambiente, que envolve muitos outros aspectos, além da Mata Atlântica. O PMMA, ao tratar 
especificamente da questão da vegetação nativa de Mata Atlântica, deve ser entendido como parte integrante 
do planejamento ambiental do Município e, necessariamente, integrar-se aos demais planos setoriais, 
observadas as determinações gerais contidas em outros documentos. Convém lembrar que o PMMA deve 
guardar estreita articulação com os outros instrumentos de planejamento e gestão que o Município pode 
usar para promover o seu desenvolvimento sustentável. Nenhum deles, isoladamente, será capaz de resolver 
todas as questões. 
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O PMMA fundamenta-se nas seguintes diretrizes:  

 A preservação dos remanescentes de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica não pode prescindir 
do envolvimento do Município, tanto da parte do Poder Público, como da iniciativa privada e da 
sociedade civil;  
 

 A conscientização e o comprometimento da população e dos representantes locais são elementos 
fundamentais para o êxito do PMMA. Por isso, a integração ambiental é necessária em todas as 
etapas, desde o processo de elaboração, implementação e avaliação da fase de experimentação;  
 

 O PMMA deve ser entendido como um instrumento de planejamento e gestão para orientar um 
processo continuado de recuperação e conservação da Mata Atlântica, em equilíbrio com as demais 
definições de ordenamento territorial, gestão ambiental e desenvolvimento da cadeia produtiva; 
 

 O PMMA é um instrumento setorial de planejamento, complementar a outros planos e programas 
eventualmente existentes no Município, verticalizado na gestão local. Nesse sentido, deve ser 
elaborado e implementado de forma compartilhada com as políticas públicas municipais;  
 

 Como os demais instrumentos de planejamento e gestão municipal, o PMMA deve fundamentar-se 
na cientificidade das informações para a definir as ações e áreas necessárias à proteção da Mata 
Atlântica, com base também, no monitoramento permanente de sua implementação, de forma a 
permitir os ajustes, revisões e atualizações necessárias ao longo do tempo;  
 

 O marco legal instituído pela Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, regulamentado pelo 
Decreto nº 6.660, de 2008, representa importante avanço para o envolvimento dos Municípios na 
gestão ambiental e na proteção da Mata Atlântica, sendo fundamental que o PMMA indique os 
mecanismos e forneça os insumos necessários a sua efetiva implementação, sejam através de 
arranjos institucionais, técnico-científicos e educomunicativos. O PMMA deve tratar de informar 
nestes 03 anos (fase de experimentação), todas as áreas municipais cobertas pela Lei nº 11.428/06 – 
Lei da Mata Atlântica (ver mapa de aplicação da Lei Nº 11.428/06, elaborado pelo IBGE). 

 

2. Indicadores de Cumprimento da Norma Ambiental 

Para auxiliar na empreitada, como excelente ferramenta de suporte bastante utilizada nas áreas de TI e de 
Projetos, os Indicadores de Cumprimento da Norma Ambiental tem a função de minimizar o impacto das 
mudanças, diminuindo os riscos de implantação e garantindo o comprometimento e a motivação dos atores 
envolvidos. A forma como o Plano é gerenciado pode variar dentro da competência normativa do projeto. 

Na segunda fase, fase de experimentação, é necessário investigar e avaliar o “Status Quo” da Mata Atlântica, 
objeto de aplicação em cinco eixos temáticos de caracterização (Ambiental, Econômico, Político-Institucional, 
Jurídico e Sociocultural). Durante a condução da mudança será realizado o mapeamento do polígono 
municipal, onde são classificados e monitorados os envolvidos diretos e indiretos com o PMMA, por meio dos 
Indicadores de Cumprimento da Norma Ambiental (ar, água, solo e vegetação). Nesta fase, o objetivo principal 
é assegurar o comprometimento de uma rede orientada para a mudança, possibilitando o acesso às 
informações a todos os níveis e integrando o banco de dados da Mata Atlântica com a produção de 
conhecimento científico acerca da situação local. Uma etapa bastante difícil, visto que dela sairá a 
caracterização ambiental do Município, o atlas municipal, a indicação/atualização dos 14 objetivos do Art. 2 
do Decreto Municipal 16.054/12, o sistema de informação ambiental e o planejamento das biorregiões, 
incluindo a arborização urbana, o Cadastro Ambiental Rural e o estudo do corredor ecológico. 
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A sustentabilidade deve ser manuseada como estratégia inclusiva desde a sua investigação, e sua 
performance atrelada à continuidade. Para isso, é fundamental a definição de indicadores de cumprimento 
como logística, custo, tempo, impactos mitigados, entre outros. É preciso também, uma vez implementada, 
a definição dos indicadores de avaliação em rede para o seguimento da proposta e aprovação da fase 03 – 
execução. Implementar a gestão sustentável no exercício do poder público, de forma alguma é fácil. O bom 
resultado depende não apenas de como a mudança é planejada, mas também da maturidade e capacidade 
multidisciplinar da organização sobre o assunto, suas motivações e do quanto o público interno e externo é 
receptivo à proposta.  

O Planejamento Municipal acerca do Bioma da Mata Atlântica visa contribuir para a preservação da 
biodiversidade das florestas tropicais e melhorar a qualidade de vida das populações locais que dependem 
direta e indiretamente da cadeia produtiva da sociobiodiversidade.  Este propósito deve estar em 
consonância, principalmente, nas áreas de: criação e ampliação das unidades de conservação, redução dos 
desmatamentos ilegais, promoção justa e equitativa dos recursos naturais, participação informativa e 
colaborativa, incentivos ao Cadastro Ambiental Rural, conservação e recuperação de áreas degradadas, 
compatibilidade com o processo de licenciamento ambiental e as medidas mitigatórias e compensatórias.  O 
projeto tem como objetivo geral contribuir para a conservação e recuperação da Mata Atlântica no Município 
de Caxias do Sul e a manutenção dos serviços ambientais prestados pelos ecossistemas. Já o objetivo 
específico é dotar o Município de capacidade gerencial para planejar, implantar e acompanhar as políticas do 
Governo Brasileiro para a Mata Atlântica, através da mobilização de atores, disseminação de informações, 
assessoramento, coordenação e gerenciamento dos serviços ambientais com a produção de conhecimento. 

 

3. Currículo do Proponente do PMMA 

O Município de Caxias do Sul está situado dentro do bioma da Mata Atlântica, com vegetação predominante 
de floresta ombrófila mista, conhecida como mata de araucária. A leste, norte e nordeste a floresta se 
intercala com áreas da vegetação rasteira dos Campos de Cima da Serra, que ocorrem em solos de pouca 
profundidade. A paisagem encontra-se bastante alterada devido ao manejo agrícola e industrial e à expansão 
da área urbana, havendo grande redução da presença da araucária. Quanto menos acidentado o relevo, mais 
extensas são as manchas de campos e, ao contrário, quanto mais dinâmicas são as formas do relevo, mais 
densas e contínuas são as matas de araucária, sobretudo nas cabeceiras dos principais vales. As áreas mais 
baixas dos vales são revestidas por uma floresta transicional de matas de encostas, com maior diversidade 
botânica, que é definida como Mata da Figueira. Os solos, criados sobre a capa basáltica, são em geral muito 
férteis. 

A Prefeitura Municipal implementa e fiscaliza a extensa legislação ambiental criada pela Câmara e mantém 
uma Secretaria do Meio Ambiente responsável por ações de preservação e manejo dos recursos naturais. 
Dentre suas atividades se contam programas de educação ambiental, como o Plante uma Árvore, o 
Repovoamento da Araucária, as Conferências do Meio Ambiente, o Calendário Ecológico, a Olimpíada 
Ambiental, a Semana do Meio Ambiente e outras. A cidade tem média de 17,32 m² de área verde para cada 
habitante, contando com 46 praças e vários outros espaços verdes e áreas de preservação ambiental, como 
o Mato Sartori, junto ao centro, os 186 hectares no entorno da Bacia de Captação de Caxias do Sul, no distrito 
de Fazenda Souza, e o Aterro Sanitário do Rincão das Flores, que tem a maior parte de sua área de 275,8 ha 
destinada à preservação. Vários parques possuem áreas de flora nativa e áreas urbanizadas com 
equipamentos de esporte e lazer, entre eles o Parque dos Macaquinhos, o Parque Cinquentenário e o Parque 
Dr. Celeste Gobatto. Também existe um Jardim Botânico de 50 ha, preservando a flora local ao mesmo tempo 
em que propicia, através de coleta e reprodução, a recuperação das áreas degradadas. 

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Caxias do Sul – SEMMA tem como prioridade estabelecer 
diretrizes de preservação da fauna e flora, controle e recuperação do meio ambiente e proteção das áreas de 
preservação permanente. Executa a gestão ambiental no Município e por meio de habilitação concedida pelo 
Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA realiza o Licenciamento Ambiental das atividades de 
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impacto local. A SEMMA tem como competências legais: exigir e acompanhar o estudo de impacto ambiental, 
realizar análise de risco e licenciamento, disciplinando as instalações e ampliações de obras ou atividades 
potencialmente poluidoras, fiscalizar e regrar estabelecimentos que comportem riscos à qualidade de vida e 
ao meio ambiente, prevenir e combater as diversas formas de poluição e promover a educação ambiental a 
fim de conscientizar a população sobre a importância do meio ambiente ecologicamente equilibrado. A 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para desempenhar suas funções, conta, atualmente, com equipe 
multidisciplinar composta por 19 técnicos de áreas distintas, sendo 01 arquiteto, 04 biólogos, 01 Engenheiro 
Agrônomo, 03 Engenheiros Civis, 02 Engenheiros Florestais, 03 Engenheiros Químicos, 02 Geólogos, 02 
Técnicos Agrícolas, além de equipe administrativa e de serviços.  

 Um dos problemas ambientais da cidade é a poluição. As águas dos afluentes do rio Taquari são 
contaminadas com agrotóxicos, esgotos domésticos e efluentes industriais, e os esgotos da cidade são os 
maiores responsáveis pela poluição da bacia do rio Caí. A Prefeitura, contudo, tem feito grandes 
investimentos em programas para despoluição hídrica. A poluição sonora já apresenta ocorrências 
preocupantes, mas está sendo submetida à legislação especial e a poluição visual no centro é intensa, e aflige 
inclusive prédios históricos tombados, descaracterizando-os.  

Também têm sido verificados nos últimos anos vários deslizamentos de terra e alagamentos causados, 
respectivamente, pela ocupação inadequada de encostas com cobertura frágil de solo e pela 
impermeabilização do terreno e urbanização mal planejada em áreas naturalmente propensas a enxurradas. 
Às vezes representando ameaças graves à vida da população, esses desastres em geral afetam as classes mais 
pobres, impelidas a se fixarem em zonas impróprias à urbanização. 

A cidade não conta com grandes rios ou lagos naturais, e a água é captada em represas construídas para tal, 
acumulando a vazão de pequenos arroios. O serviço de abastecimento de água é feito pelo Serviço Autônomo 
Municipal de Água e Esgoto (SAMAE). Segundo dados da entidade, 100% da população urbana e 99,5% da 
população total do Município recebem água, captada nos sistemas Faxinal, Maestra, Samuara, Dal Bó, 
Galópolis e poços artesianos, e está sendo criado o sistema Marrecas, prevendo a expansão da demanda. 

A preocupação com o esgoto é recente na cidade, que historicamente priorizou o abastecimento de água. O 
esgoto era recolhido em fossas privadas ou lançado na rede de esgoto pluvial. Somente em 1997 começou a 
funcionar efetivamente um sistema de coleta com tratamento. Desta forma, a quantidade de esgoto coletado 
contemplava até poucos anos atrás somente uma pequena porcentagem da população, mas todo o material 
coletado era já tratado. A rápida evolução deste setor, por outro lado, chamou a atenção em estudo recente 
do Instituto Trata Brasil, superando a média nacional, e em 2009 79,7% das economias municipais tinham seu 
esgoto coletado através de uma rede de 1.345 km, embora os índices de tratamento não tenham 
acompanhado o crescimento da coleta, com apenas 13,6% do volume total sendo tratado. O SAMAE tem 
realizado grandes obras em sistemas de tratamento para melhorar esse quadro, com a meta de até o final de 
2014 atingir 86% de esgotos tratados. Desenvolve também campanhas de conscientização.  

A coleta de lixo é responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (CODECA), empresa 
de economia mista. No centro urbano a coleta é seletiva e diária, e nos bairros menos povoados, a cada dois 
dias. Em ambos os casos, 100% dos domicílios são atendidos. O lixo domiciliar é depositado em aterro 
sanitário autorizado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM), onde recebe tratamento pela 
Prefeitura. Nove associações de recicladores selecionam e comercializam o lixo seco recolhido, e o tratamento 
do lixo industrial, hospitalar e laboratorial é responsabilidade dos emissores. A energia elétrica é distribuída 
pela empresa Rio Grande Energia (RGE), que atende o norte-nordeste do estado e tem uma de suas duas 
sedes regionais na cidade.  
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4. Resumo Executivo – Fase de Experimentação 

Identificação do objeto 

 Na fase de experimentação (caracterização municipal) pretende-se produzir o relatório do status quo, 
juntamente com a indicação de áreas prioritárias para recuperação e conservação, incluindo indicadores e 
alternativas para o planejamento municipal de remanescentes florestais do bioma Mata Atlântica, como a 
valoração ambiental e o gerenciamento do PMMA. Nos três primeiros anos, serão avaliados os espaços 
territoriais, priorizando o Cadastro Ambiental Rural com o desenho georreferenciado dos remanescentes, 
estudo do corredor ecológico e alternativas para a arborização urbana, avaliação, compilação e normatização, 
e por fim, a indicação/atualização das 14 metas estabelecidas no Art. 2 do Decreto Municipal 16.054/2012 
com a publicação do Atlas Ambiental Municipal.  

A fase de experimentação será monitorada e avaliada através dos Indicadores de Cumprimento da Norma 
Ambiental e do amparo técnico-cientifico dos parceiros envolvidos. Como eixo transversal do plano proposto, 
as ações de mobilização social, capacitação ambiental e percepção local acerca do PMMA deve integrar o 
processo de implementação, bem como, na execução dos objetivos específicos, devidamente monitorados e 
avaliados. A matriz sistêmica e integrada visa despertar nos agentes envolvidos com o plano, a reflexão crítica 
sobre os problemas locais, capaz de orientá-los a atuar de forma individual e coletiva na busca de alternativas 
viáveis para a conservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e geração de renda, 
disponibilizando dados sobre a situação e a importância do bioma Mata Atlântica no Município de Caxias do 
Sul, culminando assim, com o efetivo cumprimento da norma, através da gestão pública do meio ambiente, 
amparada na Lei 11.428/2006 e no Decreto 16.054/2012, de forma descentralizada e participativa. O PMMA 
em Caxias do Sul servirá como Projeto Demonstrativo na gestão pública do bioma, referência metodológica 
em ações de conservação e recuperação da Mata Atlântica. 

Assim, o projeto inicial, programado pelo período de 36 meses, irá diagnosticar e prognosticar o status quo 
do Município (caracterização), e mobilizar, capacitar e instrumentalizar os atores envolvidos para o 
cumprimento das metas indicadas no polígono georreferenciado dos remanescentes florestais, bem como 
indicação de áreas prioritárias para conservação e recuperação ambiental, através da Cota de Reserva 
Ambiental - CRA, do manejo eficiente e equitativo da natureza e do incentivo ao processo de licenciamento 
ambiental, com alternativas ecológicas incidentes na norma. O cronograma físico-financeiro, indicado para a 
fase de experimentação, pode sofrer alterações, de acordo com as necessidades emergentes. A prestação de 
contas ocorrerá via estrutura analítica pelo Colegiado de Coordenação do PMMA após a execução do plano 
de trabalho. A Equipe Multidisciplinar será indicada pelo Colegiado de Coordenação do PMMA. Os 
profissionais que integrarem a Equipe Multidisciplinar serão contratados para funções específicas e prazos 
determinados. 

Como produto final da fase de experimentação está o Atlas Ambiental Municipal e a Indicação de Metas 
(Objetivos Específicos – Art. 2 Decreto Municipal 16.054/12), com o diagnóstico e prognóstico dos 
remanescentes florestais do Município de Caxias do Sul, o Cadastro Ambiental Rural com a declaração das 
4.262 propriedades e possíveis provedores de serviços ambientais, e demais documentos, mapas, mídia, 
relatórios e informações que serão disponibilizados através da plataforma digital, elencados no quadro verde 
da pg. 18-19 deste documento. Qualquer dúvida, esclarecimento ou informação não contida neste roteiro, 
deverá ser avaliado pela Secretaria Municipal, através do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e 
do Colegiado de Coordenação do PMMA. A fase de experimentação será monitorada e avaliada através do 
projeto trivalente (elaboração - implementação - avaliação) para proposição metodológica da gestão pública 
do bioma Mata Atlântica. 
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5. Antecedentes, justificativa e proposição 

Mesmo reduzida e muito fragmentada, a Mata Atlântica possui biodiversidade ímpar e uma grande 
importância para mais de 120 milhões de brasileiros que vivem em seu domínio. A floresta regula o fluxo dos 
mananciais hídricos, assegura a fertilidade do solo, controla o clima, protege as escarpas e encostas das 
serras, além de preservar um patrimônio ambiental, histórico, estético e cultural incalculável com seus bens 
e serviços ecológicos.  Alguns Estados começam a apresentar claros sinais e indicativos de que é possível 
reverter a situação de descaso com a Mata Atlântica. No Rio Grande do Sul houve nos últimos anos uma 
redução significativa dos desmatamentos e também está em curso um processo de regeneração espontânea 
das florestas em encostas e topos de morro. (MMA) 

Quando pensamos em políticas públicas no âmbito da Mata Atlântica, a etapa mais complexa e difícil é a 
implementação, uma vez que acarreta profundas mudanças na realidade fática da ocupação humana sobre o 
bioma. Afinal, não é tão fácil criar o hábito de destinar adequadamente os resíduos, proteger as nascentes, 
reflorestar as áreas naturais, ou até mesmo valorar os serviços ambientais. Isso para citar apenas alguns 
exemplos básicos de aplicação da norma ambiental no domínio ecossistêmico da Mata Atlântica. A legislação 
é um dos fatores que influenciaram a mudança na dinâmica do uso e no desmatamento da floresta, e para 
isso vem orientar as cidades em busca da sustentabilidade urbana integrada às biorregiões rurais. 

O Planejamento Municipal acerca do bioma Mata Atlântica visa contribuir para a preservação da 
biodiversidade das florestas tropicais e melhorar a qualidade de vida das populações locais, dotando o 
Município de capacidade gerencial para planejar, implementar e acompanhar as políticas do Governo 
Brasileiro para a Mata Atlântica, através da mobilização de atores, disseminação de informações, 
assessoramento, coordenação, gerenciamento, produção de conhecimento e acesso à informação. 

Diante da complexidade dos problemas locais, a possibilidade de mudança depende do envolvimento da 
sociedade que precisa, tendo como direito e dever constitucional, participar da discussão, elaboração, 
implementação e fiscalização das políticas públicas. Contudo, esta participação depende de formação cidadã, 
que necessita ser orientada com informações mais práticas e ilustrativas sobre como o cidadão deve, por seus 
deveres, e pode, enquanto membro da sociedade, participar da administração pública e das diferentes 
instâncias estabelecidas na gestão descentralizada. Os Conselhos de Meio Ambiente, tanto estaduais quanto 
municipais, são órgãos superiores do SISNAMA, instâncias legítimas de participação, que objetivam discutir 
os rumos e desafios da política ambiental das cidades brasileiras. Constituídos por representantes do governo 
e da sociedade civil organizada, os conselhos podem ser “consultivos, para auscultar a população, ou 
normativos/representativos, com poder de decisão” (GOHN, 2011: 57). São instâncias de participação junto 
ao governo que visam propor, acompanhar e fiscalizar a execução das políticas públicas.  

Com a publicação da Lei Complementar n° 140/2011, que regulamenta o Art. 23 da Constituição Federal e 
trata sobre a competência comum da questão ambiental entre os entes federativos, os Municípios passam a 
ter maior autonomia sobre a gestão ambiental, o que implica maior responsabilidade para a Administração. 
No entanto, a maior parte das cidades, embora possuam estruturas de meio ambiente legalmente instituídas, 
contam com quadros técnicos ainda insuficientes para o cumprimento dessa atribuição. O PMMA vai 
mobilizar e capacitar o Conselho de Meio de Ambiente e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que 
possam ampliar e direcionar a gestão pública municipal, com suas competências na implementação das 
políticas públicas ambientais, destacando as deficiências e discutindo as soluções para os problemas 
identificados, otimizando os trabalhos de licenciamento e fiscalização ambiental desempenhados na SEMMA. 
Uma das necessidades primordiais é apresentada com a publicação da Lei n° 12.651/2012 - Novo Código 
Florestal, que cria o Cadastro Ambiental Rural – CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informações sobre 
Meio Ambiente, que incide sobre as propriedades rurais a obrigação de integrar as informações ambientais 
destas propriedades e posses rurais, compondo a base de dados para controle, monitoramento, 
planejamento ambiental, incentivos econômicos a conservação e recuperação ambiental. O Cadastro 
Ambiental será tido como prioridade no gerenciamento do PMMA, cumprindo também os requisitos do Novo 
Código Florestal. 
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Embora o entendimento e o interesse em relação à qualidade de vida sejam objetivos comuns aos cidadãos, 
a compreensão sobre o que ela representa invariavelmente difere-se entre os membros da sociedade. A 
diversidade de estímulos e experiências pessoais resulta em reflexões diferenciadas sobre um mesmo 
aspecto. Perceber uma paisagem, identificar as potencialidades e problemas contidos nela, visualizar os 
elementos que a compõem e relacioná-los com suas experiências e expectativas é um processo individual, 
que dificulta a proposição de políticas e ações legitimadas e reconhecidas pela sociedade quando articuladas 
de forma coletiva.  

O PMMA, como evidenciado, se justifica pela emergência por uma maior participação da sociedade nas 
decisões do poder público ao passo que se alinha à necessidade atual de alternativas integradas, mais 
sustentáveis na solução dos problemas municipais, trazendo o aporte jurídico necessário à consecução das 
metas previamente estabelecidas com a caracterização ambiental do Município e as informações produzidas 
no Atlas Municipal. O PMMA, como já anunciado, se resume em um instrumento norteador das diretrizes 
ambientais para a gestão municipal, visando integrar projetos e ações em consonância com as leis e códigos 
ambientais vigentes, especialmente a Lei da Mata Atlântica, nº 11.428/2006, e o Decreto nº 16.054/2012, 
além de estabelecer indicadores, ferramentas, diretrizes e metodologias. Este Plano surge da necessidade de 
elaborar estratégias para a preservação de fragmentos florestais, para a compensação e mitigação ambiental, 
eficiente e equitativa, de empreendimentos públicos e privados e para aquisição e revitalização de áreas de 
relevância ambiental, integradas por biorregiões prioritárias à conservação. Estas estratégias serão baseadas 
na situação atual de conservação e degradação ambientais do Município, com diretrizes metodológicas que 
abarcam o constante reordenamento do uso do solo urbano, sendo orientado para responder às possíveis 
mudanças conforme as diretrizes da política urbana de planejamento municipal e identificação de ações de 
conservação e recuperação, bem como possíveis provedores de serviços ambientais, com o Cadastro 
Ambiental Rural e a Cota de Reserva Ambiental. 

O plano pretende integrar as ações, alcançar metas e executar programas ambientais que direcionarão as 
políticas públicas de planejamento e gestão ambiental. Por meio de informações precisas e atualizadas, o 
PMMA permitirá a realização de estudos técnico-científicos, com a integração dos dados obtidos de forma a 
garantir o uso e a ocupação do espaço de forma planejada, constantemente monitorados, e a consulta dos 
documentos, amparado pelo princípio da transparência de dados e o acesso à informação ambiental. Dessa 
forma, possibilita às futuras gerações um meio ambiente equilibrado em uma cidade que busca a 
sustentabilidade por meio da manutenção das funções ecológicas e dos serviços ambientais, orientando a 
percepção da sociedade local para o cumprimento da norma como dever constitucional.  

 

6. Gestão integrada por meio do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA 
 

O gerenciamento do Projeto pressupõe a gestão coordenada de cada uma de suas fases que, embora 
interligadas, possuem dinâmicas próprias e demandam a execução de atividades específicas, contribuindo 
para o alcance conjunto de seus objetivos. Assim, é fundamental que cada parceiro identifique sua 
participação e contribua em cada momento de atuação no Projeto. O fluxograma da implantação oferece 
uma visão geral dessa estrutura, considerando a fase de experimentação como um procedimento contínuo 
de sustentação da base, que propõe a investigação (status quo) dos remanescentes florestais do bioma Mata 
Atlântica. Nesta fase destacam-se como principais resultados: 
 

 Diagnóstico e Prognóstico – Experimentação (Caracterização Ambiental do Município); 

 Indicação e Reavaliação das 14 metas do PMMA (Art. 2 do Decreto Municipal 16.054/12); 

 Atlas Ambiental/Guia do CAR /Manual de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica/ Legislação; 

 Plataforma Digital – Sistema Municipal de Informação Ambiental. 
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A gestão do PMMA é um momento de intensa articulação que requer o estabelecimento de estratégias de 
mobilização, visando, sobretudo, a sensibilização dos potenciais. Trata-se, também, de um momento de 
organização da proposta, com estímulo à participação da sociedade civil e preparação de uma primeira 
agenda de trabalho local para a fase 2 – experimentação, com as principais etapas, atividades, responsáveis 
e produtos esperados na instrumentalização e no detalhamento das ações, previstas neste Roteiro de 
Implementação do PMMA, legitimado pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA.  

A participação do COMDEMA em todo o processo de realização do PMMA visa ampliar a percepção ambiental 
dos conselheiros e gestores públicos, com capacitação e informação referenciada, suficiente para direcionar 
a execução de importantes instrumentos de planejamento municipal. O PMMA, por meio da sua aprovação, 
procurou dar autonomia ao Conselho para agir e interagir com as políticas públicas ambientais. O Município 
de Caxias do Sul instituiu o PMMA no Decreto Municipal Nº 16.054 (11 de Dezembro de 2012).  Previsto na 
Lei da Mata Atlântica (Lei federal n° 11.428/2006 e Decreto n° 6.660/2008), o PMMA constitui-se a partir de 
um diagnóstico da situação real (atual) do Município, no que tange aos remanescentes florestais do bioma, 
para tornar-se um instrumento norteador das diretrizes e metas na gestão pública municipal, no que se refere 
ao uso e ocupação do solo, expansão urbana, diretrizes e planejamento da governança ambiental e valoração 
ecossistêmica da cadeia produtiva local.  

 
 
 

FLUXOGRAMA – IMPLEMENTAÇÃO DO PMMA 
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7. Perfil da Equipe Multidisciplinar, Colegiado de Coordenação e Conselho Consultivo do PMMA (Gestão 

Tripartite) 
 
Segue abaixo a relação Equipe Multidisciplinar do projeto, incluindo formação e qualificação profissional, 
a função ou cargo e a experiência profissional coerente com o objetivo e atividades a serem desenvolvidas 
no projeto, formação e institucionalização do Colegiado de Coordenação do PMMA, GT’s e Conselho 
Consultivo do PMMA. 

 

COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DO PMMA (Sugestão) 

 8 membros (SEMMA, ENTIDADES, PREFEITURA, INSTITUIÇÕES DE ENSINO E TECNOLOGIA) 
 

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (Sugestão) 

 1 TÉCNICO EM INFORMAÇÃO E/OU ANÁLISE DE SISTEMAS E/OU PROGRAMAÇÃO 

 1 ENGENHEIROS AGRÔNOMOS 

 3 BIÓLOGOS 

 1 ARQUITETOS/DESENHISTA 3D  

 1 COORDENADOR - CONSULTOR SÊNIOR 
*Estudantes que concluírem a Graduação antes do término da Fase de Experimentação poderão habilitar-se para o processo seletivo 
desde que comprovado 85% do curso concluído. 

 

SUPORTE OPERACIONAL: 

 1 SECRETÁRIO EXECUTIVO  

 20 BOLSISTAS/ESTAGIÁRIOS 

 2 BOLSISTAS PARA SIG/SMIA 

 1 BOLSISTA PARA ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DO PMMA 

 

CONSELHO CONSULTIVO DO PMMA 

(Poder público, empresas, universidades, institutos de pesquisa, sindicatos e entidades representativas, 
terceiro setor e outros).  

 

SUGESTÃO DE PLANO DE AÇÃO 

7.1. GT DE NORMATIZAÇÃO – ARRANJO INSTITUCIONAL 

1.1 Investigação 

1.2 Normatização 

1.3 Aprovações de Metas, Resultados, Relatórios Finais dos GT’s, Contas, Para Submissão ao Colegiado de 
Coordenação do PMMA, e posterior aprovação do Conselho Municipal de Meio Ambiente 
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* PREFERENCIALMENTE MEMBROS DO COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DO PMMA  

 

7.2. GT DE OPERACIONALIZAÇÃO – ARRANJO TÉCNICO-CIENTÍFICO 

7.2.1 Caracterização Ambiental 

7.2.2 Conservação e Recuperação 

7.2.3 Capacitação e Mobilização 

* EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

 

7.3. GT DE INFORMAÇÃO – ARRANJO EDUCOMUNICAÇÃO 

7.3.1 Sistema Municipal de Informação Ambiental Digital - PMMA 

7.3.2 Plataforma Digital - Acesso à Informação (dados abertos) 

* EQUIPE MULTIDISCIPLINAR  

 

PARCERIAS/APOIOS 

Identificação das principais parcerias estabelecidas para a execução do projeto, especificando a natureza da 
instituição (poder público, empresa, universidades e institutos de pesquisa, terceiro setor e outros) e o tipo 
de parceria (financeira, técnica, de recursos humanos, materiais e outros). Garantir que: 

• Esteja de acordo com todas as regras de contratação/licitação; 
• Leve em consideração as autoridades públicas; 
• A documentação básica esteja pronta; 
• As questões a serem discutidas estejam claras; 
• O processo para selecionar, contratar e integrar seja legal; 
• Seja primordialmente considerado o notório saber, mas sem tratamento especial em 

qualquer contratação subsequente; 
• Descentralização, sustentabilidade e cooperação para ser consistente e garantir o produto 

final. 
 
 

8. Cronograma físico-financeiro 

O acompanhamento financeiro dos PMMA será realizado pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente, 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e instituições habilitadas para a execução. Para tal, solicitará e 
analisará informações, obrigatória e periodicamente, com a rubrica do Colegiado de Coordenação do PMMA, 
conforme definido neste roteiro. O COMDEMA poderá, ainda, efetuar visitas de campo e contratar auditores 
independentes para verificar as contas dos projetos junto às instituições beneficiadas pelo apoio. A Equipe 
Multidisciplinar deverá enviar ao COMDEMA, por meio do Colegiado de Coordenação do PMMA, relatórios 
técnicos semestrais abordando os resultados e produtos obtidos. O COMDEMA receberá estes relatórios, 
encaminhando-os para conhecimento de todos. O COMDEMA, com o prévio aval dos membros, será 
responsável pela aprovação do relatório/produto em pauta e/ou sobre eventuais modificações ou ajustes a 
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serem introduzidos nos projeto contratado. O COMDEMA, para esta chamada, poderá contar com apoio 
técnico e organizacional da base de apoio, participando de capacitações e ações específicas. Em função dos 
resultados da sua participação, poderão ser necessários ajustes no plano de trabalho. A planilha abaixo 
relaciona os valores da fase de experimentação. 

Somente poderão ser apoiadas, com recursos do PMMA, as categorias de despesas identificadas abaixo: 

 Contratação de serviços de terceiros (pessoas físicas e jurídicas); 

 Despesas de viagem, reuniões e seminários (passagens, diárias e seguros de viagem); 

 Transportes; 

 Seguros de veículos e Encargos Sociais; 

 Equipe diretamente ligada ao projeto (salários e encargos devidamente comprovados);  

 Máquinas, veículos, eletroeletrônicos, equipamentos, imagens, mapas, vídeos e software, desde que 
as atividades previstas justifiquem plenamente estas aquisições. Caso sejam incluídas aquisições 
deste tipo deverá ser apresentada uma justificativa que demonstre a necessidade para as atividades 
do projeto;  

 Despesas correntes (fotocópias, manutenção de equipamentos, combustível, telefone, correios, 
aluguel de equipamentos, material de escritório, material de laboratório, materiais de consumo 
necessários para a execução das atividades, entre outros), deverão ser descritas e comprovadas 
individualmente na prestação de contas. 

 Na análise dos projetos durante o processo de implementação poderão ser, parcial ou totalmente, recusadas 
quaisquer despesas consideradas injustificadas para a realização das atividades do projeto. Poderão ser 
financiadas taxas de administração ou similares com recursos do PMMA. Tais custos poderão compor a 
contrapartida ou não. Não será apoiada/financiada pelo PMMA a terceirização total do projeto. 

 

ORÇAMENTO MÍNIMO 

FASE DE EXPERIMENTAÇÃO Valor do Investimento (R$) 

7 PROGRAMAS R$ 3.200.000,00 

CUSTO OPERACIONAL  

CONTRAPARTIDAS  

TOTAL – 36 MESES R$ 3.200.000,00 

 

 

Segue, em anexo ao VOLUME 1, o cronograma de desembolso estruturado pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente para a fase de experimentação – 36 meses. Se a parceria não for financeira, a instituição 
proponente deverá valorar cada participação. A contratação do projeto será condicionada à comprovação do 
efetivo aporte dessas contribuições. Como contrapartidas poderão ser computados os valores estimados das 
instalações, materiais e equipamentos da instituição cedidos ou utilizados na implantação do projeto. Para 
detalhar o orçamento do projeto, foi utilizado o modelo de planilha de Orçamento Físico-Financeiro e 
Cronograma de Desembolso. O modelo a seguir é apenas um começo do planejamento estratégico do PMMA. 
As rubricas PESSOAL, e EQUIPAMENTOS PERMANENTES E INSTALAÇÕES FÍSICAS devem ser quantificadas e 
especificadas (memória de cálculo). No caso de aquisição de equipamentos e materiais permanentes, será 
necessário apresentar a justificativa para a compra e a destinação para a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente ou outras entidades, após o término do projeto. No caso de obras e reformas, é obrigatória a 
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apresentação de justificativa, comprovação de propriedade do terreno, memória de cálculo e a destinação 
que será dada às instalações ao término do projeto. Os custos dessas obras são passíveis de aprovação ou 
não pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. A entidade deverá apresentar também, no ato da 
contratação: projeto executivo da obra, memorial descritivo, planta baixa, licenças relacionadas e contratação 
de profissional responsável.  

Os recursos financeiros serão liberados após aprovação e deverão ser justificados no produto final, e sua 
prestação de contas aprovada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. Poderá ser admitida a inclusão 
no orçamento de despesas referentes a taxas de administração, serviço, overhead ou de elaboração dos 
programas posteriores. Como orientação deve ser estimado um cronograma de desembolso que seja 
compatível com a efetiva capacidade de implementação para os próximos 36 meses, evitando uma excessiva 
concentração de recursos na fase pré-operacional sem possibilidade real de concretização. Para isso deve-se 
ter cuidado no planejamento das atividades na implementação física e financeira em etapas bem definidas, 
com metas associadas a cada objetivo. 

 

Custos Fixos         

 Telefone/internet      

 Despesas bancárias           

 Despesas de postagem  

 Despesas administrativas         

Pessoal 

 Coordenadores            

 Profissionais técnicos           

 Profissionais administrativos          

 Profissional de comunicação          

 Consultorias            

 Monitores 

 Estagiários 

 Bolsistas 
 
 
 
 
 

Equipamentos permanentes e instalações físicas 

 Maquinário/ equipamentos técnicos         

 Eletroeletrônicos           

 Equipamentos de informática          

 Equipamentos audiovisuais          

 EPI (Equipamento de Proteção Individual - Específico) 

 Veículos adaptados (logística interna)  

 Instalação e instrumentalização da base de apoio no CCAB     
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Capacitação, Percepção e Mobilização Ambiental 

 Gratificações           

 Pagamento de palestrantes e moderadores        

 Material didático           

 Diárias            

 Aluguel de equipamentos         

Despesas com deslocamentos  

 Passagens            

 Hospedagem            

 Transporte            

 Diária (alimentação e deslocamento)         

Despesas Básicas 

 Materiais técnicos           

 Materiais de escritório           

 Materiais de laboratórios 

 Mapas e imagens           

 Manutenção de veículos          

 Manutenção de equipamentos          

 Aluguel de máquinas e equipamentos         

 Combustível            

Comunicação 

 Mídia (rádio, TV, jornal, internet, outdoor, etc.)        

 Banners, adesivos, cartilhas 

 Atlas Municipal           

 Publicações em geral           

 Eventos            

 Vídeos, imagens digitais, etc. 

 Plataforma digital  
    

 

 
 
 
 

9. Etapas, metas e resultados alcançados 

Estão programadas 6 etapas para a fase de experimentação, que se conectam sistematicamente com as 
informações descritas no item acima: 

A. Gerenciamento do projeto de implementação, monitoramento e avaliação do PMMA;  
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ATIVIDADES METAS 

Gerenciamento do 
Projeto de 

Implementação 
Monitoramento e 

Avaliação do PMMA 

Fase de Experimentação Concluída 

36 meses (12 trimestres) 

Custos, Metas, Resultados e Prazos Atendidos 

Monitoramento integrado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

 

Implantação e 
Funcionamento da 

base de apoio CCAB  
Formação do 
Colegiado de 

Coordenação, Equipe 
Multidisciplinar e 

Conselho Consultivo 
do PMMA 

01 Base de apoio do PMMA no CCAB 

Formação e Institucionalização do Colegiado de Coordenação do PMMA (permanente), 
da Equipe Multidisciplinar (temporário), do Conselho Consultivo do PMMA (temporário) 
e de 03 Grupos de Trabalho (temporários) 

Caracterização 
Ambiental 

Diagnóstico e 
Prognóstico 

Desenvolvimento da 
Pesquisa - (Ambiental, 

Social, Cultural, 
Econômico e Jurídico) 

e Atualização de 
Metas para a fase 3 - 

execução 

 

• Documento com lista da base de dados que será disponibilizada junto com a 
publicação do Atlas Municipal os dados também devem ser organizados em um 
arquivo digital para disposição na plataforma.  

• Documento formatado e referenciado de tópicos a serem abordados na revisão 
sobre a caracterização ambiental do Município de Caxias do Sul, das iniciativas 
de mapeamentos para a conservação e restauração da biodiversidade na Mata 
Atlântica.  

• Documento e arquivo digital com indicação/atualização das 14 metas que 
acompanhará as publicações do PMMA.  

• Minuta de relatório sobre as perspectivas do uso de Sistemas de Informação 
Geográfica para subsidiar a tomada de decisão acerca da restauração e 
conservação da biodiversidade na Mata Atlântica.  

• Documento formatado e referenciado de tópicos a serem abordados na 
elaboração do relatório sobre o mapeamento da conservação e restauração da 
biodiversidade na Mata Atlântica e o Cadastro Ambiental Rural.  

• Relatório técnico sobre a importância de uma abordagem integradora, incluindo 
alvos da biodiversidade e da paisagem para a restauração e conservação da Mata 
Atlântica.  

• Documento formatado e referenciado das alternativas para a Arborização 
Urbana, juntamente com a minuta do plano. 

• Documento formatado e referenciado das alternativas econômicas para a 
conservação e restauração da biodiversidade na Mata Atlântica através do 
Mercado Ambiental com os PSAs.  

• Relatório técnico sobre as perspectivas do uso do solo para subsidiar a tomada 
de decisão acerca da restauração e conservação da biodiversidade na Mata 
Atlântica com a indicação prévia do zoneamento ecológico da cadeia produtiva e 
a indicação de áreas de relevante interesse ambiental para o PMMA e a 
caracterização municipal. 

• Estudo técnico-científico sobre o corredor ecológico que conectará as áreas 
prioritárias para a conservação e recuperação hidroflorestal. 

• Documento formatado e referenciado sobre as perspectivas da fase 03 – 
execução.  

• Estudo técnico-científico sobre os planos municipais incidentes no PMMA. 
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B. Implantação e funcionamento da base de execução do Plano e formação e institucionalização do 
Colegiado de Coordenação do PMMA, Equipe Multidisciplinar e Conselho Consultivo do PMMA;  

C. Desenvolvimento da Pesquisa (Caracterização Ambiental) - Diagnóstico e Prognóstico e 
Indicação/Atualização das 14 metas previamente definidas na aprovação do PMMA;  

D. Mobilização Social, Capacitação Ambiental e Percepção Local acerca do PMMA; 

• Diagnóstico e Prognóstico-Ambiental, Social, Cultural, Econômico, Político, 
Jurídico do Município de Caxias do Sul (impresso e digital) 

• Cadastro Ambiental Rural em 4.260 propriedades, podendo o número ser 
reajustado. 

• Atualização, compilação e normatização de planos, leis, decretos sobre o PMMA 
pertinente à execução da fase 03. 

• Revisão técnica dos textos a serem publicados.  
• Parecer, incluindo comentários e sugestões sobre os textos a serem publicados. 

 

Mobilização Social, 
Capacitação 
Ambiental e 

Percepção Local 

 

03 Capacitações do COMDEMA 

03 Capacitações da Equipe Multidisciplinar do PMMA 

06 Capacitações da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

10 Capacitações dos Atores envolvidos diretamente com o PMMA, organizados por 
categorias 

10 audiências/consultas públicas em parceria com o Conselho Consultivo do PMMA para 
avaliação do plano e levantamento de dados relevantes 

09 Ações de Mobilização Social e Percepção Local do PMMA nas Macrozonas Rurais 

05 Ações de Mobilização e Capacitação em órgãos públicos municipais, estaduais ou 
federais 

01 Consulta Pública da Instituição do Corredor Ecológico no Município 

 

Publicação 
Educomunicação  

ATLAS AMBIENTAL              (impresso e digital) 

MATERIAL DE APOIO           (impresso e digital) 

 

Instrumentalização, 
Monitoramento e 

Atualização da 
Plataforma Digital 

Plataforma Digital em rede entre os signatários do PMMA 

Sistema de Informação Ambiental Digital do PMMA do Município de Caxias do Sul 

Mobilização Digital e Percepção Ambiental das ações do PMMA 

*Este Programa deverá ser desenvolvido junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 
visto que toda informação ambiental externa do PMMA deverá sair através do Setor de 
Projetos e Contratos via aprovação do Secretário do Meio Ambiente. 
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E. Publicações - Produção Educomunicativa;  
F. Instrumentalização, Monitoramento e Atualização da Plataforma Digital e do Sistema de Informação 

Ambiental Digital do PMMA. 

*As etapas do Projeto estão relacionadas ao produto final e apresentadas na forma de uma EAP (Estrutura Analítica do Projeto).  

A. Implantação dos objetivos, gerenciamento de programas, monitoramento e avaliação do PMMA 

Gestão e gerenciamento das metas 

Para que se possa identificar e indicar as oportunidades de melhoria do desempenho ambiental do PMMA, 
primeiramente será situado o gerenciamento dos 36 meses em relação às etapas previamente estabelecidas. 
A logística de gerenciamento do PMMA será executada pelo Colegiado de Coordenação do PMMA, através 
da institucionalização dos GT’S, com apoio do Conselho Consultivo do PMMA e Equipe Multidisciplinar. 
Abaixo, vem o comprometimento do PMMA frente à execução da fase de experimentação: 

1. Política Ambiental – comprometimento municipal, participativo e descentralizado, através do 
Conselho Municipal do Meio Ambiente; 

2. Aspectos Ambientais, Sociais, Culturais, Econômicos e Jurídicos – identificação (diagnóstico e 
prognóstico) da situação atual (caracterização do Município), para ajuste das metas previamente 
estabelecidas;   

3. Requisitos Legais e outros – cumprimento da norma, atualização, compilação e proposição de 
parâmetros, diretrizes e dispositivos legais; 

4. Objetivos e Metas – estudos, pesquisas e planejamentos que contemplam as próximas ações; 
5. Programa de Gerenciamento Ambiental - planejamento efetivo para as metas estabelecidas;  
6. Captação de Recursos – planejamento e direcionamento dos recursos financeiros para suporte às 

metas;  
7. Estrutura e Responsabilidades – equipe apta a várias atribuições, para o desenvolvimento e 

cumprimento de ações pertinentes, com um direcionamento para continuidade do plano de trabalho;  
8. Capacitação, Percepção e Mobilização Ambiental – sensibilização; 
9. Comunicação Interna e Externa - educomunicação e acesso à informação ambiental; 
10. Integração Sistêmica – plataforma virtual para compilação de dados, documentos e informações; 
11. Documentação – diminuição da duplicidade de dados e cientificidade na tomada de decisão; 
12. Controle Operacional – controle, monitoramento e avaliação das metas previamente estabelecidas; 
13. Planos de Emergência, alternativas e atualizações – elaboração de uma metodologia padrão, visando 

preparar e tornar apto um Município para planejar a gestão pública sobre o bioma Mata Atlântica;  
14. Medições, análises e indicadores – elaboração, implementação e avaliação de políticas públicas 

visando a mobilização social, a capacitação ambiental e o desenvolvimento da percepção local; 
15. Avaliações Ambientais - indicadores de desempenho ambiental e cumprimento da norma; 
16. Melhoria Contínua e Gerenciamento Compartilhado - elaboração do Planejamento Estratégico, 

através das áreas prioritárias de conservação e recuperação municipal, proporcionando melhorias na 
qualidade de vida e o efetivo cumprimento da legislação ambiental. 

ESTRUTURA DE GESTÃO  

O Projeto deve ter um modelo de gestão participativo e descentralizado, onde a interação com a sociedade 
civil, governos estaduais e municipais e outras instituições do governo federal são valorizadas e agregadas. A 
responsabilidade geral pelo projeto ficará a cargo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, através do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente, responsável por implantar o Plano Municipal da Mata Atlântica, que 
fornece as diretrizes estratégicas e faz a interface com os demais órgãos de governo e a população em geral. 
As atividades desenvolvidas consistem, principalmente, em assegurar os trâmites técnicos, administrativos e 
financeiros, supervisão e coordenação geral, gerenciamento de estudos e apoio logístico e operacional ao 
trabalho de gestão na Mata Atlântica no Município. Inicialmente foram identificadas três áreas chaves para a 
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implementação do PMMA e a criação de Grupos de Trabalho (GT’s): fortalecimento institucional, técnico- 
científico e informação. Esses GT’s serão compostos por profissionais capacitados nos temas dos Grupos e 
indicados pelas instituições signatárias do plano. Estes e outros GT’s que venham a ser criados pelo Roteiro 
de Implementação do PMMA terão caráter temporário durante a fase de experimentação. 

 

B. Implantação e funcionamento da base de apoio e formação/institucionalização do Colegiado de 
Coordenação do PMMA, da Equipe Multidisciplinar e do Conselho Consultivo do PMMA 

Este Plano é de responsabilidade do Município de Caxias do Sul, com a integração dos atores envolvidos na 
tomada de decisão, execução, avaliação e atualização do planejamento municipal, cabendo à SEMMA 
implementar o roteiro metodológico, sob aprovação do COMDEMA, e fiscalizar o cumprimento dos 
dispositivos indicados na fase de experimentação.  

Para a execução do PMMA poderão ser instituídas parcerias com Instituições de Ensino (Parágrafo único do 
Art. 2º - Decreto 16.054/2012 – PMMA de Caxias do Sul) e, também, com os demais órgãos ambientais, sejam 
eles municipais, estaduais ou federais, bem como a parceria com organizações não governamentais para a 
realização deste gerenciamento e possíveis tomadas de decisões, avaliações e certificações. A implantação e 
o desenvolvimento do PMMA demandarão a contratação de Equipe Técnica Multidisciplinar, além da 
constituição do Colegiado de Coordenação do PMMA, do Conselho Consultivo do PMMA e Grupos de 
Trabalho para o cumprimento das metas previamente estabelecidas, com experiência comprovada em 
projetos ambientais e notório saber, para constituir a gestão tripartite.  

O modelo descentralizado proposto para gestão do PMMA envolve princípios e procedimentos de ação 
compartilhada entre as três esferas governamentais e a participação da sociedade civil, com dedicação 
integral da gestão municipal. Estimula-se, assim, a implantação de uma rede de parcerias, tendo como 
objetivo as intervenções necessárias ao uso comum desse espaço, com planejamento ambiental e territorial 
e divisão clara de tarefas entre todas as partes. A execução do Projeto está alicerçada à Coordenação do 
PMMA, apoiada pelo Conselho Consultivo do PMMA como instância consultiva e promotora de articulações 
intergovernamentais e interinstitucionais, sendo monitorada e avaliada nos GT’s. 

 

O Sistema de Implementação do PMMA e as instâncias:  

• Colegiado de Coordenação do PMMA 
• Conselho Consultivo do PMMA 
• Equipe Técnica Multidisciplinar 

 

A Gestão Tripartite será responsável pelo desdobramento das metas e poderá, ainda, a critério de sugestão, 
ser constituída de:  

 (1 – Um) Técnico (a) em informação e/ou análise de sistemas e/ou programador: com formação em 
nível superior, preferencialmente com pós-graduação na área de atuação e com experiência 
comprovada para criação, manutenção, atualização de plataformas virtuais de informações, como 
suporte geral para o desenvolvimento da etapa 6 (Instrumentalização, Monitoramento e Atualização 
da Plataforma Digital). Esse tecnólogo desenvolve, analisa, projeta e implementa sistemas de 
informação, deve ter noções de gerenciamento, com especialidade em criação de sistemas 
informatizados. Programação de computadores e desenvolvimento de softwares que permitem o 
melhor aproveitamento e acesso das informações. Outra tarefa importante executada por esse 



22 
 

profissional será a atualização constante dos sistemas, uma vez que mesmo os produtos existentes 
necessitam de programação e análise. Pode dedicar-se à implantação e ao desenvolvimento de banco 
de dados para sistemas de computação e para a internet e intranet, elaborando estruturas de 
programas compatíveis com as necessidades do PMMA. Para isso, ele deve conhecer a estrutura física 
de equipamentos e periféricos, softwares, bancos de dados, bem como o projeto em que vai 
trabalhar. Pode atuar, ainda, como consultor na área de sistemas de informação. 
 

 (1 – Um) Técnico (a) em Contabilidade e/ou Gestor Financeiro: profissionais para trabalhar na área 
contábil, com possibilidade de registro no CRC (Conselho Regional de Contabilidade), ou seja, 
credenciado a assinar balanços, balancetes, demonstrativos contábeis, responsabilizar-se pela escrita 
contábil e financeira no gerenciamento da fase de experimentação. Profissionais da área de 
administração financeira, com conhecimentos contábeis, especialmente análise financeira dos 
demonstrativos contábeis. Balanço do projeto, gestão financeira para organizar a entrada e saída de 
recursos do PMMA. Profissionais que com experiência em gerenciamento de políticas públicas 
ambientais, fundos de incentivo econômico, nacional e internacional, com conhecimento em 
princípios, normas e regras estabelecidas nas prestações de contas, proporcionar ao grupo 
habilidades e atitudes na adequação da necessidade do plano; sólida formação intelectual, moral, 
cívica e técnica, associada ao desenvolvimento e incentivo à participação efetiva, consciente e 
responsável na gestão financeira da fase de experimentação. 
 

 (1 – Um) Advogado (a) especialista em Direito Ambiental: profissional com Pós-Graduação na área, 
experiência em contratos ambientais, em processos administrativos, defesas, autuações e 
acompanhamento junto aos órgãos ambientais competentes. Acompanhamento e assessoria nos 
pedidos de Licenciamento Ambiental (Licenças Prévias, de Instalação e de Operação). Processos de 
outorgas, alvarás e despachos. Participação junto ao Ministério Público e órgãos ambientais. 
Auditoria ambiental legal e voluntária para análise da adequação legal do PMMA. Pareceres jurídicos 
relativos às questões ambientais. Avaliação de riscos e diagnóstico em projetos e atividades 
referentes às questões socioambientais. O trabalho compreende a assistência legal e consultoria 
jurídica nas seguintes atividades, dentre outras relacionadas: auditoria para avaliação de passivo 
ambiental, diagnóstico legal ambiental, avaliações de viabilidade ambiental em projetos estratégicos, 
captação de financiamento para projetos ambientais, negociação de termos de ajustamento de 
conduta, regularização ambiental, procedimentos administrativos perante os órgãos ambientais, 
defesa em ações civis públicas e outras demandas judiciais, assistência legal na obtenção e 
manutenção dos certificados, representação em conselhos normativos e perante o Legislativo. 
 

 (1 – Um) Técnico/Profissional (a) em Topografia Aplicada em Georreferenciamento: Profissional, 
preferencialmente com Pós Graduação em Georreferenciamento de Imóveis Rurais, com 
conhecimentos técnicos de Topografia aplicada ao Georreferenciamento, Cartografia, Sistemas de 
Referências, Projeções Cartográficas, Ajustamentos, Métodos e Medidas de Posicionamento 
Geodésico, bem como atividades práticas dirigidas. Deverá ser capaz de desenvolver serviços de 
determinação das coordenadas do desenho municipal dos remanescentes florestais da Mata 
Atlântica, com vértices espaciais definidores dos limites do PMMA.  
 

 (1 – Um) Engenheiro Agrônomo (a): profissional com formação superior para o campo de atuação 
técnico-científico, abrangendo fitotecnia, zootecnia, solos, engenharia rural e meio ambiente. O 
agrônomo é o profissional que estuda, planeja e supervisiona a aplicação de princípios e processos 
básicos da produção agrícola, combinando conhecimentos de biologia, química e física, aos estudos 
específicos sobre o solo, clima, culturas e rebanhos, envolvendo um campo bem diversificado.  Para 
exercer essa posição, é necessário ter um bom trato com os números, ser curioso, gostar de 
atividades ao ar livre e de tecnologia e, além disso, ter disposição para enfrentar o trabalho inclusive 
no mau tempo, em fazendas e cooperativas, atuando em empresas, indústrias, instituições 
financeiras que tenham negócios ligados à atividade rural do PMMA. Deve ser capaz de pesquisar e 
aperfeiçoar a evolução, fazer investigações sobre cultivos agrícolas e pastagens. Ainda, elaborar novos 
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métodos de produção ou aperfeiçoar os já existentes, orientar a técnica agrícola: semeadura, plantio, 
adubação, melhoramento e aumento das espécies vegetais, colheita, armazenamento, combate às 
pragas, rendimento de produtos, reflorestamento, processos de irrigação e drenagem, regulagem das 
águas por meio de diques, barragens e canais, qualidade e o tratamento do solo. Além de todas essas 
funções, o agrônomo precisa se adaptar às novas tecnologias, ter preocupação ecológica e 
responsabilidade social com as indicações e diretrizes do PMMA.  
 

 (1 – Um) Biólogo (a): formação superior em Ciências Biológicas com ênfase nas áreas de meio 
ambiente, ou botânica ou sensoriamento remoto, com prática no desenvolvimento de projetos 
voltados para a conservação e recuperação, preferencialmente experiência no bioma Mata Atlântica, 
assessorando na implantação de metas de proteção ambiental e certificação. Pesquisador científico 
com conhecimentos de Ecologia aplicada, Ecologia vegetal, Ecologia de ecossistemas, Ecologia de 
populações, Ecologia da paisagem, Bioclimatologia, Biogeografia, Ecotoxicologia,  Fitossociologia, 
Ecomorfologia dos Recursos Hídricos, Legislação Ambiental, Limnologia, Manejo e conservação, Meio 
ambiente, Gestão ambiental. 
 

 (1 – Um) Arquiteto/Desenhista 3d: Experiência como desenhista 3d. Conhecimentos desejáveis em 
design ou arquitetura urbana e sustentável, imprescindível conhecimentos avançados em autocad e 
3d studio max. Profissional criativo, ágil, com boa relação interpessoal e proativo para digitalização 
de mapas, imagens, desenhos para a plataforma digital. 
 

 (1 – Um Secretário (a) Executivo/Administrador: Ensino superior completo. Desejável Pós-Graduação 
e Registro. Experiência com rotinas de secretariado. Atuará com controle de agendas, contatos 
telefônicos, agendamento de reuniões, elaboração de comunicados, e-mails para a diretoria, gestão 
das viagens, vistorias, ações dos programas em geral, auxiliando na realização das atividades 
administrativas e em reuniões. Agendar e cancelar compromissos, controlar equipes em suas 
atividades. Controlar documentos e correspondências, atender clientes externos e internos, 
organizar eventos e viagens. Cuidar da agenda do PMMA. Domínio em informática, Excel, Power 
Point, Internet, Outlook, entre outros. Planejamentos de planos de trabalhos, despacho e conferência 
de documentos, organização de arquivos, atendimento telefônico, auxílio departamental e 
planejamento em geral do PMMA.  
 

 

 (1 – Um) Consultor Sênior que coordenará o Grupo Técnico, com formação em nível superior, pós-
graduação na área de atuação, com experiência comprovada de mais de 10 anos na área ambiental. 
Este profissional, que trabalhará em “dedicação integral” será o responsável pela formulação de 
indicadores, análise de metas, avaliação e compilação de dados e documentos, capacitação e 
treinamento socioambiental, com experiências em educomunicação e mobilização social, 
implementação e coordenação de ações previstas neste projeto, reportando-se diretamente com os 
grupos de trabalho e o Conselho Consultivo do PMMA. O consultor ambiental diagnostica e avalia o 
projeto ou as atividades e as relaciona às diretrizes para garantir que todas as atividades são 
conduzidas de modo que cause o mínimo possível de impactos, com um plano de ações para garantir 
que tudo se insere nas legislações ambientais. Realizar projetos sociais, ambientais, diligências e 
assessorias. Verificar relatórios de sustentabilidade, avaliar fornecedores e prestadores de serviços 
ambientais. Atuar na plataforma digital e manter contato de forma proativa, presencial e virtual. 
Desenvolver propostas e negociações de contratos e contribuir para o desenvolvimento do PMMA. 
Estudar e compreender o mercado e tendências para serviços de sustentabilidade. Experiência na 
área de sustentabilidade, preferencialmente nos seguintes temas: avaliações ambientais, valoração 
dos serviços ambientais e gestão de projetos. Experiência com relatórios sociais e ambientais. Por 
fim, deverá auxiliar na produção do produto final da fase de experimentação.  
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A Equipe deverá analisar detalhadamente, em estrutura analítica de projetos, as atividades e etapas do 
PMMA, manutenção e operação da base de apoio, além da gestão completa do plano e a identificação de 
medidas a serem seguidas na fase 3 – execução e ações que envolvam relacionamento transdisciplinar:  

 Estabelecimento de procedimentos e diretrizes ambientais para o plano de trabalho, instalação e 
operação da base de apoio; 

 Logística interna e gestão do projeto;  

 Estabelecimento de mecanismos de controle a serem executados para fiscalização, monitoramento e 
avaliação com a colaboração de parceiros;  

 Acompanhamento do detalhamento e a execução das metas propostas para a fase de 
experimentação, programada pelo período de 36 meses, dentro dos cronogramas pré-estabelecidos 
e em termos de procedimentos e resultados;  

 Prestação de esclarecimentos sobre o desempenho ambiental do cronograma físico-financeiro 
perante órgãos ambientais e de financiamento;  

 Elaboração de relatórios parciais e final, consolidados, de avaliação ambiental do PMMA;  

 Estabelecimento das interações institucionais necessárias com outros órgãos governamentais 
federais, estaduais e municipais, visando desenvolver ações de esclarecimento e para ajustar 
procedimentos de caráter ambiental e atendimento às metas do PMMA;  

 Estabelecimento em conjunto com a Plataforma Digital;  

 Manutenção e operação de arquivos e registros atualizados relativos ao diagnóstico e prognóstico, 
com a criação de do Cadastro Ambiental Rural e a identificação de Áreas Prioritárias para Conservação 
e Recuperação da Mata Atlântica;  

 Definição e implantação de ações de educomunicação, mobilização social e capacitação ambiental, 
potencializadas nos resultados alcançados. 
 
 

 Atividades 

As principais atividades desse Roteiro de Implementação do PMMA se refere à análise da situação atual do 
Município, através do levantamento de dados, Georreferenciamento dos remanescentes florestais, 
mobilização local do PMMA, monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas, com a implantação de 
metodologias de conservação e recuperação para identificar os provedores de serviços ambientais prestados 
na cadeia produtiva da sociobiodiversidade da Mata Atlântica, com atenção especial ao cumprimento das 
diretrizes legais da Lei 11.428 de 2006 e do Decreto Municipal 16.054 de 2012. A operacionalização do PMMA 
se dará com a institucionalização do Colegiado de Coordenação do PMMA e do Conselho Consultivo, 
formação da Equipe Multidisciplinar e instrumentalização da base de apoio no CCAB, voltada ao 
gerenciamento das ações, bem como ao repasse do recurso financeiro para iniciar as etapas previamente 
estabelecidas na pg. 18-19. Neste contexto, a Equipe Multidisciplinar, juntamente com o Colegiado de 
Coordenação do PMMA e o Conselho Consultivo do PMMA, será responsável pela execução da fase de 
experimentação (36 meses), procurando garantir que as ações de implantação sejam desenvolvidas com o 
pleno atendimento das “especificações/diretrizes metodológicas” que, obrigatoriamente, integrarão os 
contratos firmados e o planejamento estratégico, financeiro e jurídico, do PMMA. 
Elaboração / cumprimento de metas 

Além das normas técnico-científicas a serem utilizadas ou indicadas no projeto para a fase de 
experimentação, deverão ser ainda corretamente indicadas aquelas relativas à fase 3 – execução, programada 
para após a caracterização ambiental do Município. Alternativas e necessidades emergentes na proposição 
do produto final da fase de experimentação deverão ser consideradas em razão de minimizar impactos 
durante a fase de execução, diminuindo, inclusive, custos nesse período.  
 
 

Coordenação do PMMA 
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 Divulgar o Projeto e mobilizar o Município, parceiros e a sociedade civil; 

 Elaborar agenda de reuniões para instrumentalização do cronograma físico-financeiro, apresentando 
as bases técnicas, conceituais, benefícios e sistemática de implementação do Projeto; 

 Analisar e participar da composição dos grupos locais e grupos de trabalho; 

 Complementar, quando necessário, critérios de inserção e analisar as propostas encaminhadas; 

 Levantar base de dados e informações disponíveis; 

 Definir agenda comum, junto ao Município e ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, para 
capacitação e meios a serem disponibilizados por cada parte envolvida; 

 Assistir na capacitação e consolidação do plano de trabalho; 

 Analisar o conteúdo e emitir pareceres; 

 Acompanhar e apoiar a implantação do PMMA e seus desdobramentos; 

 Identificar fontes de recursos e orientar para as formas de acesso; 

 Aprovar os resultados finais, relatórios, contas, minutas, planos e publicações. 
 
 

Atribuições dos GT’s 

 Formular proposta de adesão ao Projeto, por meio do Cadastro Ambiental; 

 Elaborar agenda de atividades para o Projeto, incluindo reuniões preliminares e avaliadoras da 
proposta; 

 Apresentar e justificar a composição preliminar do grupo de atores a serem capacitados. 
Capacitações para as metas estabelecidas; 

 Organizar e listar documentos técnicos, cartográficos, base legal e logística para realização das ações 
de mobilização social e percepção local do PMMA no Município; 

 Convocar audiências para legitimação da fase de experimentação, do Conselho Consultivo do PMMA 
e do Colegiado de Coordenação do PMMA os e das ações; 

 Capacitar os atores envolvidos; 

 Propor a celebração de convênios relativos ao PMMA; 

 Analisar a base legal e os instrumentos necessários à celebração de futuros convênios relativos ao 
PMMA; 

 Coordenar a execução das ações propostas no Plano de Trabalho no Cronograma físico-financeiro; 

 Gerar insumos e disponibilizar materiais de comunicação (informação atualizada - bases de dados 
georreferenciadas, ações governamentais que possam atender às demandas locais, experiências e 
modelos de intervenção/ gestão); 

 Capacitar instrutores para aplicação da metodologia do Projeto e manter cadastro atualizado de 
consultores/ especialistas para apoiar a elaboração de projetos executivos; 

 Acompanhar e executar a implementação do Projeto por meio da análise dos produtos decorrentes 
do atendimento das metas (Plano de ação e projetos executivos correlatos); 

 Proceder relatoria de atividades específicas, encaminhando às demandas surgidas diretamente aos 
atores envolvidos com o plano; 

 Desenvolver procedimentos administrativos internos e normas complementares voltados para a 
gestão do plano; 

 Identificar fontes de recursos e promover as articulações necessárias à priorização do planejamento 
estratégico da fase 3 – Execução; 

 Investigar, revisar, analisar, contatar, publicar e monitorar as atividades previamente estabelecidas no 
gerenciamento do projeto e execução do plano de ação. 
 
 

Conselho Consultivo do PMMA 
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Trata-se de um núcleo consultivo de articulação permanente entre diferentes instituições com atuação na 
Mata Atlântica, que tem a função de acompanhar a implementação do Plano Municipal da Mata Atlântica e 
articular políticas, planos e programas nos remanescentes florestais. Sua atuação colegiada é balizada pelo 
PMMA, que visa ao planejamento de ações estratégicas para integração de políticas públicas ambientais, ao 
compartilhamento de responsabilidades e à definição de um referencial claro do papel municipal do Conselho 
de Meio Ambiente na gestão da Mata Atlântica. 

O Conselho Consultivo do PMMA tem a função de apoiar a Coordenação do PMMA, segundo uma agenda de 
trabalho contínua previamente acordada entre seus componentes. Deve constituir-se em um grupo que 
articule e contribua para a harmonização de políticas atuantes no bioma, participando ativamente do plano 
em momentos chave: 

 Na seleção das localidades inseridas no PMMA, na reunião e disponibilização de dados e informações 
necessárias à elaboração do produto final sobre as áreas de interesse do Projeto, na análise final do 
Plano de Ação da fase de experimentação, na implementação dos Planos de Gestão viabilizando os 
meios disponíveis para apoiar a execução das ações propostas e na capacitação e mobilização social 
ampliando a percepção local acerca do PMMA. 
 

A composição do Conselho Consultivo do PMMA pode ser variável, entretanto, a experiência é importante 
para a participação de instituições, universidades, centros de pesquisa, instituições de fomento e 
planejamento e sociedade civil organizada, como associações do setor produtivo, organizações não 
governamentais, entidades de trabalhadores, movimentos populares, etc. O Conselho Consultivo do PMMA 
deve ser formalizado por ato normativo no Conselho Municipal de Meio Ambiente, com a definição de sua 
composição, competências, mandato dos membros e os aspectos de sua organização e funcionamento. 

O Conselho Consultivo do PMMA deve se constituir no fórum promotor das ações de capacitação, percepção 
e mobilização do PMMA, especialmente junto aos diferentes atores da sociedade, para que possa integrar a 
gestão compartilhada nas reflexões acerca da Mata Atlântica. Sua atribuição é divulgar, discutir, articular, 
acompanhar, monitorar, fiscalizar, capacitar, mobilizar, avaliar e indicar alternativas e sugestões a respeito da 
implantação do conjunto de ações pertinentes ao Projeto, assim como propor adequações e realinhamento 
das mesmas ao longo do tempo. Sua composição preliminar poderá ser formada durante as oficinas de 
capacitação e os representantes do referido fórum deverão participar de todas as etapas das Oficinas de 
Capacitação. Conhecer e fomentar estas articulações e suas atribuições amplia as potencialidades de atuação 
de cada entidade participante, aprimorando as rotinas de operação internas, os mecanismos de troca de 
informação e o encaminhamento de produtos entre os parceiros, contribuindo, assim, para o fortalecimento 
da implantação do Projeto no Município de Caxias do Sul. 

Vale destacar que esses projetos deverão ser desenvolvidos de forma integrada com o gerenciamento do 
PMMA. Dado o volume de material excedente a ser depositado, os projetos deverão incorporar: (i) seleção 
de áreas com visão de restrições ambientais de áreas prioritárias de preservação e recuperação, associando 
a conservação dos remanescentes, privilegiando o reuso e diminuindo custos; (ii) projetos detalhados, 
integrados com o desenho e a paisagem, incluindo drenagem, estabilidade geotécnica, georreferencial, áudio 
e mídia, métodos ecológicos e de controle, monitoramento e avaliação, além do planejamento estratégico; 
(iii) recomposição, reurbanização e arborização urbana.  Esse arranjo é fundamental para que cada nível de 
atuação desenvolva e otimize suas atribuições na mesma proporção que reconheça o seu papel frente à 
gestão do PMMA, aprimorando as rotinas de execução, os mecanismos de troca de informação e o 
encaminhamento das demandas e dos produtos gerados. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente é 
responsável pela integração das políticas públicas municipais ao PMMA, com a construção de uma agenda 
comum de coordenação, planejamento e roteiro metodológico, de forma articulada com os demais atores 
com atuação no PMMA. 

A articulação e integração das ações setoriais se dão: 



27 
 

• No planejamento e na logística de funcionamento do PMMA; 
• Na capacitação, mobilização e educomunicação; 
• Na captação de recursos e sustentabilidade do gerenciamento do PMMA; 
• Na definição de instrumentos de conservação e recuperação; 
• Na avaliação e levantamento dos impactos em relação às políticas ambiental, social, territorial e 

patrimonial, com o diagnóstico e prognóstico da situação atual. 

Os projetos a serem desenvolvidos são:  

i. Aprovação do Roteiro de Implementação do PMMA; 
ii. Projeto executivo da Fase 2 – Experimentação do PMMA; 

iii. Produto final – Indicação e Atualizadas das 14 metas – Execução PMMA; 
iv. Indicadores de Cumprimento da Norma – Monitoramento e Avaliação do PMMA; 
v. Plataforma digital; 

vi. Atlas Ambiental – Caracterização Municipal; 
vii. Cadastro Ambiental Rural – 4.262 propriedades. 

 

C. Desenvolvimento da pesquisa - Diagnóstico e Prognóstico (Caracterização Ambiental Municipal) 

Situação atual do Município, com base nos indicadores econômicos, jurídicos, socioculturais, político-
institucionais e ambientais. Diagnostico do “status quo” (ar, água, vegetação e solo). Com base nos 
remanescentes florestais, será elaborado o Atlas Municipal para aporte das metas seguintes à fase de 
experimentação, por meio de indicadores (básicos e adicionais) de cumprimento da norma ambiental, 
apresentando a proposta de recuperação e conservação do bioma Mata Atlântica no Município de Caxias do 
Sul. Georreferencial e desenho espacial, com a indicação de alternativas econômicas e relatórios técnico-
científicos das macro/micro regiões municipais. 

 

I) Fase preliminar às atividades de campo: definição da metodologia a ser adotada durante a abordagem 
aos atores sociais e durante a realização do diagnóstico e prognostico municipal, na elaboração do 
instrumental de coleta de dados, abordagem das temáticas e identificação das prioridades e 
características das biorregiões; 

II) Pesquisa de campo: demarcação pela interação da equipe com as organizações e entidades existentes 
no Município, etapa na qual se aplicará as técnicas, metodologias e os instrumentos definidos durante a 
pesquisa; 

III) Pós-campo: quando se procede à sistematização, à análise dos dados levantados e à elaboração do 
Atlas da Mata Atlântica do Município de Caxias do Sul, dos Indicadores de Cumprimento da Norma 
Ambiental, monitorados e avaliados, da indicação de metas para a fase 3 – execução e publicação do 
Cadastro Ambiental Rural, dos provedores de serviços ambientais e demais documentos acerca da fase 
de experimentação na plataforma digital. 

Estabelecimento de uma Base de Apoio específica para suporte no levantamento de dados, diagnóstico e 
prognóstico da situação atual, orientada para: 

► Levantamento de dados e produção de documentos, mapas, georreferenciamento, informações na 
instância municipal e em entidades e órgãos estaduais e federais; 

► Diagnóstico e Prognóstico da Situação Atual; 
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► Levantamento de dados primários para obtenção de parâmetros de referência necessários à adequada 
caracterização da área e posterior análise dos impactos ambientais para indicação de metas de execução 
do PMMA. 

No âmbito deste projeto, será consolidada uma estratégia espacial direcionando esforços para a conservação 
e restauração da Mata Atlântica. Esta estratégia deve levar em conta temas da biodiversidade, conectividade 
da paisagem e das Unidades de Conservação (UC), licenciamento ambiental e valoração de serviços 
ambientais. A referida estratégia será uma abordagem inédita, que visa consolidar e reunir análises em 
Sistemas de Informação Geográfica, integrados por biorregiões, com vistas à restauração florestal e à 
conservação da biodiversidade. Neste contexto, é importante documentar iniciativas de mapeamento para 
organizar publicações que detalhe estas abordagens, suas metodologias e resultados, visando à divulgação 
da iniciativa e o potencial de replicação em outros contextos espaciais e temáticos. 

As principais atividades serão as seguintes:  

• Organização de publicação (Atlas Ambiental Municipal) sobre mapeamentos para a conservação e 
restauração da biodiversidade na Mata Atlântica. Os temas abordados devem estar relacionados à 
revisão das iniciativas de priorização para conservação da biodiversidade, sistemas de informação 
geográficos aplicados ao estudo de serviços ecossistêmicos e pagamentos por serviços ambientais na 
Mata Atlântica, novas abordagens em ecologia da paisagem para a definição de áreas estratégicas 
para restauração florestal, abordagens integradoras das iniciativas já existentes e desafios e 
perspectivas na tomada de decisão e ações para a conservação, restauração e uso sustentável da 
Mata Atlântica no Município; 

• Revisão de todos os textos referentes à publicação;  
• Elaboração de relatório técnico preliminar e final sobre a indicação/ atualização das 14 metas, com a 

execução efetiva da restauração e conservação da Mata Atlântica prevista para a fase 3; 
• Organização e facilitação de reuniões com o Conselho Consultivo do PMMA e Colegiado de 

Coordenação do PMMA sobre o tema;  
• Organização da base de dados que será disponibilizada junto com a publicação eletrônica do Atlas na 

plataforma digital;  
• Apresentação e discussão dos produtos na versão preliminar para equipe, parceiros e demais 

interessados, visando receber comentários e contribuições para ajustes e consolidação do produto 
final;  

• Consolidação e apresentação dos produtos na versão final e acompanhamento da diagramação, 
impressão (livro e DVD) e finalização da publicação, além da publicação eletrônica de toda a 
documentação pertinente o PMMA. 
 
 

Levantamento de dados 

 Georreferencial das propriedades cadastradas ambientalmente (CAR); 

 Caracterização Ambiental (Ambiental, Social, Cultural, Econômico e Jurídico);  

 Identificação de Áreas Prioritárias e Biorregiões; 

  Alternativas para os ecossistemas urbanos e conexões de áreas de relevante interesse ambiental; 

 Viabilidade, Estruturação e Planejamento do Corredor Ecológico; 

 Serviços Ambientais Prestados pelo Bioma no território municipal e identificação dos provedores; 

 Cadeia Produtiva Local e APLs; 

 Arborização Urbana e Áreas Verdes Públicas; 

 Metodologias de Conservação e Recuperação; 

 Banco de Projetos e Boas Práticas; 

 Zoneamento Ecológico; 

 Indicadores de Cumprimento da Norma Ambiental (Água, Ar, Solo, Vegetação). 
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Legislações  

 Avaliação e Compilação Jusambiental; 

 Arcabouço jurídico da Mata Atlântica em âmbito local e global. 
 
 

Objetivos 

 Transparência de dados; 

 Dados quali-quantitativos e colaborativos; 

 Cumprimento da Norma na Gestão Municipal da Mata Atlântica; 

 Acesso à informação ambiental digital. 
 

Na segunda fase (fase de experimentação) serão realizadas pesquisas de campo para reconhecimento das 
características de cada uma das áreas que serão objeto do estudo preliminar, a partir de discussões realizadas 
para a elaboração de propostas de ações dentro das diretrizes estipuladas pelo modelo de elaboração do 
plano, conforme descrito nos itens abaixo elencados: 

• Estabelecimento dos critérios de escolha para elencar áreas prioritárias para conservação e 
recuperação, que são: extensão, estado de conservação dos fragmentos, estágio de regeneração, 
efeito de borda e conectividade (com base na Resolução CONAMA Nº 10 de outubro de 1993) e 
situação fundiária; 

• Trabalhos contínuos de campo com a finalidade de atualizar e ampliar os dados levantados na 
pesquisa cartográfica e bibliográfica e para reconhecimento dos problemas e potencialidades de cada 
área; 

• Indicação técnica de áreas prioritárias para fins conservação, no caso de áreas públicas e, no caso de 
áreas particulares, para fins de aquisição; 

• Indicação de áreas a serem integradas ao Sistema de Unidades de Conservação Municipal; 
• Concluir o mapeamento e auxílio técnico por meio do Cadastro Ambiental Rural; 
• Cadastrar e Auxiliar os provedores de serviços ambientais. 

A segunda fase corresponde às ações previstas e às atividades propostas referentes às áreas definidas como 
integrantes dos programas do Plano de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, conforme descrito nos 
itens abaixo elencados: 

 O levantamento do meio biótico auxiliará no detalhamento das condições da Mata Atlântica no 
Município para a elaboração do Diagnóstico Municipal, sendo necessária a obtenção de informações 
referentes à atual situação da Mata Atlântica no Município, com mapas e imagens aéreas e de 
satélites atualizadas, além de informações a respeito da fauna e flora da região de forma qualitativa, 
e não apenas quantitativa; 

 Para realização do diagnóstico dos aspectos técnico-científicos relacionados ao meio biótico será 
realizada uma pesquisa de levantamento de dados baseados na caracterização ambiental, realizados 
nos limites do Município e na biorregião da Floresta Ombrófila Mista (Floresta de Araucária); 

 A utilização das imagens do satélite aliado aos Sistemas de Informação Geográfica (SIGs) constitui-se 
em ferramentas importantes para a análise dos padrões de uso ocupação do solo do Município de 
Caxias do Sul, sendo um importante elemento para o planejamento do PMMA.  
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Caracterização AMBIENTAL Municipal 

O diagnóstico deve, no mínimo, ter as seguintes informações: 

1 – Situação atual da Mata Atlântica no Município: 

1.1- Caracterização e mapeamento dos remanescentes de vegetação nativa; 

1.2- Caracterização e mapeamento das Unidades de Conservação, inclusive as em processo de criação; 

1.3- Indicação das principais espécies de Fauna e Flora; 

1.4- Identificação e mapeamento das APP, tais como matas ciliares, encostas de morros, topos de morro, 
entorno de nascentes, etc, demonstrando as APP preservadas e as que precisam de recuperação; 

1.5- Mapeamento e descrição da situação das Reservas Legais; 

1.6- Indicação das áreas identificadas como prioritárias para conservação ou recuperação pelo Município, 
estado ou união, se houver; 

1.7- Mapeamento e descrição geral da situação dos Recursos Hídricos; 

1.8- Mapeamento e descrição das áreas frágeis e de risco de enchentes e deslizamento ou desbarrancamento 
de terra ou rochas; 

2 – Identificação, descrição e mapeamento das oportunidades para conservação da biodiversidade, tais como: 

2.1- Áreas importantes para criação de RPPNs;  

2.2- Áreas/atrativos com potencial para turismo ecológico;  

2.3- Atividades e usos sustentáveis existentes, compatíveis com a conservação da biodiversidade; 

2.4- Existência de demandas sociais locais em prol da conservação;  

3 - Identificação, descrição e mapeamento dos principais vetores de desmatamento ou destruição da 
vegetação nativa e das ameaças à biodiversidade, tais como:  

3.1- Expansão agrícola; 

3.2- Expansão da área urbana de forma desordenada; 

3.3- Expansão de atividades de turismo/lazer sem controle ambiental;  

3.4- Projetos e obras de infraestrutura;  

3.5- Caça e tráfico de animais silvestres e plantas nativas;  

3.6- Desmatamento;  

3.7- Exploração de espécies ameaçadas de extinção;  
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3.8- Mineração, quando houver. 

 

A partir do diagnóstico, o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica deve apontar 
Áreas Prioritárias para a conservação e recuperação da vegetação nativa e da biodiversidade no Município, 
voltadas à: 

• Criação de Unidades de Conservação públicas e privadas (RPPN); 

• Recuperação de Reservas Legais; 

• Recuperação de APP; 

• Manutenção de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção; 

• Formação de Corredores Ecológicos; 

• Proteção de áreas frágeis e de riscos de enchente e deslizamentos ou desbarrancamentos; 

• Proteção dos aspectos cênicos e paisagísticos (serras, montanhas, cachoeiras, lagos, cânions, etc.); 

• Implantação de projetos de valoração e pagamentos por serviços ambientais (proteção de mananciais, 
proteção e recargas de aquíferos, fixação e prevenção de emissão de carbono, proteção do solo, manutenção 
do clima/microclima, etc.); 

• Implantação de projetos de uso sustentável; 

• Implantação de atividades de ecoturismo; 

• Fiscalização; 

• Realização de inventários e pesquisa. 

Na caracterização dessas Áreas Prioritárias para a conservação e recuperação da vegetação nativa e da 
biodiversidade devem ser considerados os aspectos já apontados no Mapa de Áreas Prioritárias, 
disponibilizado pelo Ministério do Meio Ambiente no sítio: www.mma.gov.br, bem como possíveis 
mapeamentos de áreas prioritárias feitos pelos estados ou Municípios.  

Para cada Área Prioritária deverá ser atribuída uma Classe de Prioridade de Ação, com indicação de atores e 
parceiros para a realização da ação especificada, bem como um cronograma para sua execução:  

a) extremamente alta; 

b) muito alta; e 

c) alta 

 

D. Capacitação, percepção e mobilização ambiental 
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A metodologia para o estudo inclui o engajamento comunitário e a participação de Equipe Técnica 
Multidisciplinar, com o respaldo da educomunicação colaborativa entre os atores e das políticas 
conservacionistas no Bioma Mata Atlântica para fortalecer a rede de cooperação socioambiental local. Os 
eixos transversais do Projeto contextualizam com a mobilização social para o cumprimento da Lei 11.428 de 
2006 e do Decreto Municipal 16.054 de 2012.  Nesse sentido, a proposta combina percepção com ação, visão 
ampla com a realidade do local, mobilização social com informação e participação inclusiva. O projeto se 
movimentará pelo vértice da educomunicação, enquanto exercício primordial para a consecução dos 
indicadores de cumprimento da norma. A metodologia de intervenção social ocorrerá a partir das ações de 
Percepção, Capacitação, Instrumentalização Ambiental Municipal, de acordo com as diretrizes do projeto, 
com a adesão gradativa da comunidade no desenvolvimento das atividades, promovendo a articulação de 
ações entre os atores sociais envolvidos e unindo informações e documentos pertinentes ao Bioma Mata 
Atlântica. Dentro desta recomendação, os objetivos estão vinculados às ações de mobilização social e 
capacitação dos diferentes atores envolvidos nesse paradigma de convivência, que necessita ser preenchido 
com dados atuais e indicadores de conservação e recuperação para fortalecer e direcionar as políticas 
públicas ambientais. O COMDEMA, bem como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, integrarão a etapa 
inicial de capacitação do PMMA, sendo diretamente envolvidos com a mobilização social, capacitação 
ambiental e o desenvolvimento da percepção local acerca do PMMA. Vale salientar que a distribuição das 
metas será atualizada de acordo com o crescimento da capacidade colaborativa dos envolvidos, por meio dos 
seguintes princípios norteadores:  

 Fortalecimento de redes de conservação e recuperação, situando-se criticamente no contexto 
ambiental, social e cultural;  

 Oportunizar a socialização das experiências e conhecimentos entre os participantes e amparar a 
percepção ambiental;  

 Fortalecimento da cidadania pela prática do exercício da corresponsabilidade com o dever de 
sustentabilidade local;  

 Metodologia inclusiva, participativa e informativa;  

 Mobilização Social por meio do “aprender-fazendo”, de acordo com a realidade local e considerando 
as várias dimensões dos atores sociais;  

 Garantir o envolvimento local na execução e manutenção das ações estabelecidas; 

 Produzir dados atuais sobre a caracterização municipal e indicadores de conservação e recuperação 
do bioma; 

 Desenvolver, planejar, implementar, monitorar, avaliar e integrar as ações da Lei 11.428 de 2006 e do 
Decreto 16.054 de 2012; 

 Sensibilização dos atores de forma que integrem o planejamento municipal; 

 Mobilização Social e Capacitação Técnico-científica dos profissionais que atuam nas prefeituras, 
instituições de ensino, conselhos e entidades relacionadas, contribuindo para que assumam a 
competência da gestão ambiental compartilhada; 

 Integração de dados, mapas e documentos - open data, e monitoramento e avaliação do 
cumprimento da norma com amplo acesso na plataforma digital; 

Nesse contexto, a educomunicação prevê ações críticas, transformadoras, propositivas e continuadas, 
conforme apresentado na metodologia da mobilização social. A conservação e recuperação da Mata 
Atlântica são indicadas como prioridade nas políticas públicas conservacionistas brasileiras e estrangeiras, 
onde a participação colaborativa é indispensável para ampliar a percepção ambiental de toda comunidade. 
Desta forma, a avaliação da sociedade deve ser encarada como um indicador de desempenho e adequação 
da lei, reivindicando a transparência das ações de gestão ambiental, minimizando a duplicidade de dados, 
esforços, recursos e investimentos, através de informações básicas confiáveis e permanentes para o 
fortalecimento dos arranjos produtivos locais. 

Para que a Mobilização Social atinja seus objetivos é necessário criar uma espiral de atuação progressiva 
em todos os vértices da cadeia produtiva. Afinal, a mobilização não é simplesmente uma manifestação 
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pública: significa unir vontades para atuar em busca de um objetivo comum. As prioridades foram instituídas 
de acordo com as diretrizes do Roteiro Metodológico: 

• Continuar a avaliação de relações municipais, incluindo conflitos locais; 
• Avaliar o impacto em diferentes Municípios e implementar diretrizes de mobilização social da Lei 

11.428 de 2006, a fim de maximizar os benefícios; 
• Incentivar o desenvolvimento de uma pesquisa de longo prazo na Gestão Pública; 
• Fortalecimento institucional na cadeia produtiva local para ampliar a percepção ambiental; 
• Compilar dados e informações na área estudada para minimizar a duplicidade de dados que 

amparem outras políticas públicas; 
• Fomento de projetos de mobilização e capacitação nas diferentes regiões socioculturais do bioma 

Mata Atlântica; 
• Monitoramento do projeto e avaliação de seus resultados, através do aprimoramento de 

metodologias e avaliação das atividades estabelecidas por meio de indicadores open data; 
• Captação e mobilização de recursos para apoio a ações de conservação e recuperação ambiental;  
• Contribuição para formulação e implementação de políticas públicas que contribuam para a Mata 

Atlântica como eixo transversal;  
• Geração e ampliação das oportunidades de trabalho e renda na cadeia produtiva local; 
• Integração dos atuais esforços e estabelecimento de parcerias estratégicas para a cooperação entre 

signatários; 
• Desenvolvimento e disseminação contínua de tecnologias e conhecimentos; 
• Promover e incentivar a realização de oportunidades de capacitação e qualificação dos diferentes 

atores envolvidos; 
• Fortalecimento do processo de produção, sistematização e análise de estatísticas e indicadores no 

projeto; 
• Instituição da plataforma conceitual baseada na integração e compartilhamento de dados entre os 

diversos sistemas existentes no âmbito do Município, bem como a integração de bancos de dados e 
sistemas de informação ambiental. 

A metodologia é dividida em três partes principais: elaboração de documentos, implementação de ações 
e avaliação do cumprimento da norma. A parte da Mobilização Social será implementada por meio de 
processos educativos democráticos, efetivos, participativos, continuados, sem um currículo único, para 
identificar o diagnóstico da realidade e das necessidades e potencialidades da comunidade local. A 
intervenção como parte do processo de mobilização social, atuará junto com parceiros, identificando e 
contribuindo para equacionar problemas e indicar soluções de conservação e recuperação da Mata 
Atlântica brasileira, criando assim um referencial nacional do PMMA. 

 

 

 

DIRETRIZES PARA EMBASAMENTO DA PROPOSTA APRESENTADA: 

a) Mobilização Social e Capacitação Ambiental: busca estimular os diversos atores sociais envolvidos para 
interagir de forma articulada e propositiva. A ideia é que a sociedade seja mais do que a beneficiária 
passiva dos serviços ambientais, seja atuante e defensora e propositora dos serviços que deseja em sua 
localidade, por meio de canais de comunicação e de diálogo entre a sociedade civil e o poder público; 

b) Possibilidade de articulação – busca a integração de programas, projetos e ações em meio ambiente, 
desenvolvimento urbano e rural que promovam o fortalecimento das políticas públicas nas áreas 
prioritárias de conservação e recuperação do Bioma Mata Atlântica. Busca-se uma visão sistêmica e 
integrada, visando desencadear processos que levem à otimização de recursos ambientais, financeiros 
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e humanos, e que tenha como resultado a sinergia entre as ações por meio da interação entre os órgãos 
públicos federais, as iniciativas locais e os diferentes atores sociais envolvidos; 

c) Ênfase na escala da localidade – Compreende que a participação comunitária é facilitada na escala local, 
onde os laços territoriais, econômicos e culturais são fortemente ligados às noções de identidade e 
pertencimento. A proximidade da realidade a qual se quer transformar, assim como dos fatores que 
afetam diretamente a qualidade de vida da localidade, é um grande estímulo para a atuação 
colaborativa. Acompanhar de perto a evolução e os resultados positivos das ações deflagradas fortalece 
a cidadania ambiental e tende a estimular a adesão de novas pessoas, grupos e instituições no decorrer 
do processo; 

d) Intervenção pelas dimensões da sustentabilidade – Propõe que a mobilização social esteja atenta às suas 
diferentes dimensões, sejam elas de natureza política, econômica, ambiental, ética, social, tecnológica 
ou cultural. A continuidade e a permanência das ações são fatores determinantes para a sustentabilidade 
do processo, e devem ser buscadas de forma intencional ainda no planejamento das ações propostas; 

e) Respeito às culturas locais – Considera que a diversidade cultural presente no país proporciona uma 
riqueza de olhares e percepções sobre a realidade que deve ser respeitada na condução do processo. As 
tradições locais, assim como o seu patrimônio histórico, devem ser consideradas no planejamento, uma 
vez que revelam a ligação da população ao lugar em que vive; 

f) Uso de tecnologias sociais sustentáveis – Busca alternativas tecnológicas que levam em consideração o 
conhecimento popular e a aplicação de técnicas simples, de baixo custo e impacto, e que podem ser 
mais apropriadas, eficientes e eficazes frente à realidade de uma dada localidade. O diálogo entre as 
tecnologias e técnicas de conhecimento comunitário e aquelas produzidas pelos centros de pesquisa 
deve ser estimulado sempre que possível. A tomada de decisão quanto às tecnologias que serão 
utilizadas, bem como o sistema de gestão dos serviços, não deve levar em consideração apenas os 
aspectos convencionais, mas observar na formulação dos seus custos e benefícios a participação popular, 
a inclusão social, os aspectos culturais e tradicionais, entre outros indicadores. 

As ações e estratégias contidas no Plano de Ação estão divididas em 5 pilares: 

• A importância da participação social e organização comunitária, que aborda a necessidade de 
articulação entre os diversos atores envolvidos e apresenta algumas possibilidades de contribuição 
no desenvolvimento das metas; 

• O planejamento do diagnóstico participativo, que destaca algumas informações sobre a realização de 
diagnósticos e apresenta uma proposta metodológica calcada em temas-geradores, que abordam as 
diferentes dimensões da situação atual e da visão de futuro, e buscam proporcionar a investigação 
de informações e subsídios necessários ao aferido conhecimento da realidade, assim como um 
adequado planejamento das intervenções e resultados futuros; 

• O plano de intervenção participativo, a ser desenhado no início das atividades, deve esclarecer as 
intervenções de capacitação ambiental, mobilização social e percepção ambiental, apresentando 
sugestões de ações baseadas em um cenário hipotético, considerando enquanto possibilidades de 
intervenção, a formação de agentes, gestores, estudantes, técnicos, consultores, pesquisadores e 
população em geral, fomentando a educomunicação socioambiental e a implementação de práticas 
e tecnologias de informação; 

• O monitoramento e avaliação do processo, que destaca a necessidade e importância de sua 
realização, e apresenta questões orientadoras na construção de indicadores de cumprimento da 
norma ambiental, bem como alguns questionamentos que buscam aferir os critérios de avaliação da 
Lei 11.428 de 2006; 

• A sistematização do processo, que aponta para a necessidade e os benefícios de se realizar a 
sistematização analítica das experiências desenvolvidas, com o objetivo de subsidiar novas iniciativas 
e oportunizar o surgimento de referências positivas na região. 

 

ATORES SOCIAIS: 
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Sociedade civil organizada  

Os inúmeros grupos e instituições que compõem a chamada sociedade civil organizada como: organizações 
não governamentais, organizações da Sociedade Civil de interesse Público, associações, cooperativas, 
sindicatos e grupos são atores com legítimo poder de reinvindicação e influência nas políticas públicas de 
educação ambiental para transformação cultural da realidade política. São agentes importantes que podem 
inovar na relação entre estado e sociedade por meio da ampliação da participação social, uma vez que podem 
atuar junto aos órgãos públicos competentes, no monitoramento e fiscalização das ações e 
empreendimentos, na luta pela eficiência dos serviços prestados ou, ainda, na minimização dos possíveis 
impactos socioambientais causados. Podem contribuir ativamente para a realização de diagnósticos e 
prognósticos, atuar como agentes indutores da organização e articulação comunitária, no desenvolvimento 
de ações práticas e na busca de aliados. As características de tais grupos possibilitam a celebração de 
convênios, acordos de cooperação técnica e outros instrumentos jurídicos de parceria, e com isso podem 
abrir vias legais de acesso. Sua atuação na formação continuada também pode ser destacada na medida em 
que inúmeras organizações desta natureza já desenvolvem outros processos de mobilização da comunidade. 
O desafio é articular as diversas competências e habilidades específicas de organizações não governamentais, 
associações, grupos organizados e outros, em prol de um progresso comum de reflexão e intervenção nas 
políticas e ações educomunicativas.  

Gestores Públicos  

Entre os desafios e atribuições dos gestores públicos está a formulação de políticas públicas que estimulem 
os processos participativos e legitimem decisões coletivas e democráticas. É fundamental sensibilizá-los para 
a necessidade dos processos de capacitação ambiental e mobilização social e também no envolvimento da 
população e de técnicos da administração pública no decorrer das ações propostas. Para tal, é importante 
proporcionar vias de diálogo nos conselhos e fóruns comunitários existentes, buscando atuar nas tomadas 
de decisões com o intuito de incentivar a autonomia da população, além de assegurar o controle social que 
legitime as demandas prioritárias da comunidade. Visando qualificar a prestação dos serviços, é importante 
que os gestores públicos proporcionem processos de formação que sejam direcionados aos servidores e 
instituições que atuam diretamente com a temática. Destaca-se, ainda, entre as possibilidades de 
contribuição do gestor, destinar recursos específicos no orçamento para o financiamento de programas, 
projetos e ações de mobilização social em sintonia com as diretrizes e princípios das políticas públicas 
orientadoras. 

Universidades, centros de pesquisa e escolas  

As instituições de ensino têm o desafio de incentivar linhas de pesquisa voltadas para o desenvolvimento de 
metodologias e técnicas sustentáveis do ponto de vista social, ambiental, político e econômico que valorizem 
o contexto local e o conhecimento popular. Outro desafio é promover cursos que estimulem a inserção da 
dimensão educadora em processos de planejamento e implementação de políticas públicas como: 

 

• Desenvolver projetos permanentes de extensão comunitária, relacionados à temática; 
• Desenvolver em parceria com outros grupos e instituições, processos permanentes de 

formação de educadores ambientais populares; 
• Contribuir para a realização de diagnósticos socioambientais; 
• Promover concursos cooperativos que incentivem o desenvolvimento de técnicas e 

tecnologias apropriadas e valorizem a troca de saberes; 
• Disponibilizar laboratórios e outras estruturas para a realização das análises que se façam 

necessárias; 
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• Elaborar materiais didáticos voltados para eventos técnico-científicos, valorizando a 
linguagem popular e a sintonia conceitual e pedagógica com as Políticas Públicas 
relacionadas. 

É importante que a comunidade acadêmica se faça presente em foros populares na intenção de aportar o 
conhecimento técnico-científico e se aproximar das demandas da comunidade, abrindo vias de diálogo que 
proporcionem, a todos, a oportunidade de convergir ações e interesses pessoais e coletivos em um processo 
onde a troca de saberes é alimentada cotidianamente.  É desejável que as universidades e centros de pesquisa 
constituam redes de formação e se articulem com as instituições públicas. Tais redes buscam qualificar a 
formação dos técnicos envolvidos por meio de processos permanentes que estimulam a atuação dos 
servidores não somente como técnicos, mas também como educadores no planejamento, na implantação e 
na gestão das ações da rede. 

Movimentos sociais 

Os processos de mobilização alcançados no âmbito dos movimentos sociais são importantes ações em prol 
da defesa dos direitos dos cidadãos. Estimular a inserção de tais movimentos nas ações desenvolvidas pelos 
grupos que conduzem processos de cidadania ambiental é um desafio estratégico que deve ser buscado. 

Parlamentares 

Outra importante possibilidade de articulação conjunta é incentivar a constituição de espaços de debates nas 
câmaras de vereadores, assembleias legislativas distritais, estaduais e federais, assim como na Câmara e no 
Senado, com o intuito de refletir sobre a gestão pública do meio ambiente. 

Técnicos, Ecovoluntários, Coordenadores, Bolsistas 

Como estratégia, efetuarão o aporte multidisciplinar na implementação das ações. Essa é uma grande 
oportunidade para direcionar recursos e ferramentas para mobilização social. A participação dos técnicos na 
rede é extremamente positiva, uma vez que sua atuação na gestão proporciona um nível de conhecimento 
prático que qualifica a descrição da realidade, assim como a identificação dos entraves e potencialidades dos 
elementos envolvidos. Suas atividades podem ainda, agregar na organização e logística de eventos técnico-
científicos. 

Agentes comunitários 

O agente comunitário é um importante ator social no processo de sensibilização, informação e mobilização 
comunitária, assim como na realização de diagnósticos socioambientais, uma vez que conhece e convive de 
forma muito próxima com a realidade local. Os agentes comunitários têm como desafio atuar como 
mediadores entre a comunidade e o poder público, interagindo de forma ativa e isenta nas demandas da 
comunidade e dos governos locais. Em muitos casos, o representante do poder público é o ente mais próximo 
da comunidade. Nesses casos sua atuação é ainda mais destacada, visto que funciona como uma espécie de 
porta voz para as propostas, programas e ações que visam a promoção da qualidade de vida da população. 

Setor privado 

Entre as atribuições e deveres da iniciativa privada está o cumprimento da legislação ambiental vigente e das 
regulamentações. Cada vez mais este setor adere proativamente em ações de responsabilidade 
socioambiental, traduzidas no apoio técnico e financeiro que determinadas empresas e indústrias 
estabelecem com o poder público e a sociedade civil organizada. Interagir com a iniciativa privada pode ser 
uma interessante estratégia para viabilizar ações e processos de educação ambiental e mobilização social.  

Arte-educadores, Agroecologia, Bioconstrução, Consultores, Comunidades Tradicionais e Remanescentes 
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Focalizadores com experiência em mobilização para a sustentabilidade e uma capacidade comprovada em 
desenvolvimento de equipes, consistentemente atingindo metas de educação e cooperação e crescimento 
inter-organizacional.  Facilitadores de encontros, mesas-redondas, e sessões de formação internacionais que 
criam o conhecimento necessário para o desempenho global sustentável, através de processos sistêmicos 
que aumentam a capacidade de aprender e se adaptar às novas circunstâncias. 

 

E. Produção educomunicativa, disponibilização de dados, documentos e informações 

Produção/Publicação de material educomunicativo para subsidiar o Município na tomada de decisões. Para 
alcançar os objetivos de descentralização e participação do projeto são necessárias estratégias claras de 
envolvimento da sociedade na difusão do conhecimento produzido. Por esta razão é fundamental que tais 
estratégias sejam sensíveis às características diferenciadas de cada biorregião, bem como às diferentes 
possibilidades de contribuição dos parceiros no Projeto (promotores, executores e participantes diretos e 
indiretos) com acesso a informação de forma integrada, evitando a duplicidade de dados e contribuindo para 
a transparência de dados. A orientação apresentada a seguir objetiva auxiliar na construção de estratégias 
articuladas nos níveis Municipal, Estadual e Federal. 

Estratégias de divulgação/comunicação 

Tem por objetivo dar maior visibilidade e coesão às ações do projeto, possibilitando que estas sejam 
conhecidas e compreendidas pelos diferentes atores da sociedade, através do acesso a informação ambiental 
digital. 

A sustentabilidade deixou de ser utopia depois da internet, hoje voltada amplamente à mobilização e 
integração da educação à comunicação. O que poderia ser um contrassenso acaba por integrar globalmente 
a proposta, divulgando ações voltadas principalmente à questão ambiental, social, política, econômica e 
cultural. No processo de estímulo a uma visão mais abrangente, as mídias socioambientais fortalecem cada 
vez mais a sustentabilidade. O mundo, conectado, é impulsionado pela comunicação em tempo real através 
da internet, apontando que o ser humano é a engrenagem desta mudança com diálogo, participação e 
informação.  Trata de uma iniciativa que congrega pessoas dedicadas a disseminação de conhecimentos onde 
a sustentabilidade é o elo que as liga. A internet, por meio da criação e transferência de tecnologias, amplia 
a percepção ambiental da comunidade virtual em escala nunca antes vista. Para isso é possível conceber que 
sustentabilidade e web são extremamente indispensáveis para a visão de mundo, através de formação e 
integração de dados.  

Temos que levar em conta a relevância das tecnologias e dos meios de comunicação na sociedade; e na 
educação a educomunicação como um instrumento pedagógico. Educar de forma adequada tem como 
principal característica a autogestão do conhecimento. Essa prática não deve permanecer excluída nesse 
universo extramuros da educação. A Educomunicação dever permear toda a produção/publicação de 
conhecimento, como um instrumento sustentável, capaz de ampliar a percepção ambiental do mundo como 
um todo, e garantir a melhoria da qualidade de vida, não o contrário. 

Mas afinal o que é Educomunicação? 

Chamamos aqui Educomunicação o campo de reflexão e ação que une as áreas de Educação e Comunicação 
Social. Tem como finalidade básica utilizar as tecnologias e linguagens das mídias para que as pessoas ou 
grupos se expressem mostrando todo o seu conhecimento, explicitando o que pensam e o que sentem, 
servindo para transformar, reorientar, integrar e dialogar sobre a vida que nos une. Na Educomunicação os 
processos são mais importantes que os produtos. Os meios que escolhemos para ilustrar uma determinada 
situação não é o principal, e sim como as pessoas envolvidas no processo assimilam as informações que estão 
se movimentando. Antes de tudo, a Educomunicação pode ser considerada uma intervenção social que o 
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indivíduo vê, sente, reflete e produz sobre um determinado tema. O ser humano sofre influência do meio 
social que o cerca nos dias de hoje, encontra-se conectado por completo através da internet. 

Muitas ferramentas já estão presentes, totalmente acessíveis em todos os tipos de mídias, basta integrá-las 
para dar continuidade ao debate. O que se deve fazer é apenas uma seleção desse material e aplica-lo de 
forma contextualizada e relacionada. As pessoas estão inseridas em um novo contexto de sociedade, 
permeadas por todos os lados de tecnologias através de um mundo cada vez mais audiovisual. Emergiu então 
uma concepção mais social do sujeito do que se podia imaginar. O indivíduo passou a ser visto como mais 
localizado e “definido” no interior dessas grandes estruturas e formações sustentadoras da sociedade 
moderna que se auto-organiza através da comunicação. 

A Educomunicação é um conjunto de ações e reflexões inerentes que permite uma prática contínua de troca 
dos conhecimentos, aberta e com constantes colaborações, por meio da prática democrática dos recursos da 
informação. Em uma sociedade moderna onde pessoas carregam consigo verdadeiras estações eletrônicas, 
que antes só era possível ter em um local fixo, hoje tudo está dentro do bolso ou na palma da mão. Não é 
mais possível ignorar as ferramentas do mundo tecnológico, é preciso colocar em prática uma gestão 
sociocultural que olhe para isso como um aliado na produção do conhecimento sustentável. O exercício da 
expressão comunicativa por parte dos indivíduos além de se tornar uma prática de autogestão do 
conhecimento é também um ato de cidadania. A prática educomunicativa é adotada em ONG´s, em centros 
culturais, secretarias de cultura e meio ambiente para desenvolver a percepção ambiental, participação e 
controle social através de métodos extremamente participativos. A partir dos temas propostos será possível 
entender como poderão ser criadas metodologias para encorajar os processos que envolvem a construção 
de conhecimentos, com foco na cooperação e na troca de experiências do PMMA, para fortalecer a ação 
comunicativa, os princípios ecológicos em rede, a mediação e a globalização da cultura e da identidade 
colaborativa. 

O campo da Educomunicação se construiu sob essas circunstâncias, tornando-se inclusivo nos saberes da 
Educação e da Comunicação, através do campo da pesquisa, reflexão e intervenção social, com conteúdo e 
metodologia diferente dos campos originários. A Educomunicação levou à contemplação de conceitos como 
a mediação, a criticidade, a informação, o conhecimento, a circulação das formas simbólicas, a ressignificação 
do papel da política. O objeto da educomunicação tornou-se multifacetado, constituído por relações entre 
saberes, porém, muito mais um espaço de questionamentos, de organização de ações e experiências que 
indicam novas descobertas através do seu caráter político fortemente marcado pela concretização de projetos 
em processo de formação e organização, na qual a “vontade sociocultural” opera no coletivo e, 
principalmente, no sujeito apto para alterar seu meio social, ambiental e cultural. No caso específico, as ações 
previstas na presente proposta também buscam responder sensivelmente à demanda de integralizar as ações 
ambientais através da sustentabilidade na rede social. 

A carência de uma política integrada de comunicação ambiental deixa sem resposta uma demanda crescente 
por informação e conhecimento. Podemos perceber um movimento ascendente no Brasil por organização e 
formulações em torno da sustentabilidade, muitas vezes integrados, porém sem articulação conjunta em 
rede. A Educomunicação é uma linha de ação que tem como objetivo proporcionar meios interativos e 
democráticos para que a sociedade possa produzir conteúdo ambiental e disseminar experiências, através da 
comunicação voltada para a sustentabilidade.  

A ação decorrente deste objetivo consiste em cadastrar eletronicamente as informações relativas ao PMMA, 
com seguintes dimensões:  

a) Canais e conteúdos;  

b) Mobilização social e Percepção Ambiental;  

c) Estruturas de apoio à produção e difusão de conhecimento;   
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d) Sistemas informais;  

e) Capacitação e Informação Ambiental Digital. 

Assim, para divulgar e dar visibilidade ao PMMA, também poderão ser criados ou adaptados cartilhas, 
cartazes, sites, propagandas rádio/ televisão, web, banner, campanhas, produção e distribuição de materiais 
de divulgação publicitária e jornalística nos veículos de comunicação oficiais, de mídia aberta e canais de 
associações, organizações não governamentais disponíveis, etc. Estratégias de comunicação visam promover 
maior integração entre os atores do Projeto em diferentes níveis de atuação. Uma boa estratégia de 
comunicação deve permitir que o fluxo de informação seja otimizado, contribuindo para o fortalecimento e 
reconhecimento dos processos em desenvolvimento. Para tanto, poderão ser utilizados ou desenvolvidos 
redes virtuais de discussão, jornais comunitários, produção e distribuição de material informativo das 
atividades do Projeto aos veículos de comunicação oficiais, de mídia aberta e canais de associações, 
organizações não governamentais, etc.  

Estratégias de legitimação 

• Tem o objetivo de garantir a transparência e a inserção das demandas da sociedade nas decisões 
do PMMA; 

• Para fortalecer a legitimidade do processo junto aos parceiros e sociedade local, poderão ser 
utilizados ou desenvolvidos meios de divulgação das audiências públicas em veículos de 
comunicação oficiais, de mídia aberta e anais de associações, organizações não governamentais 
disponíveis, etc; 

• A troca de experiências entre os grupos de parceiros também se apresenta como um excelente 
caminho para conhecer possibilidades e limites à construção de estratégias de mobilização 
integrada do PMMA através da plataforma digital; 

• Orienta-se que as estratégias de integração e difusão de informações sejam elaboradas de 
comum acordo e compartilhadas entre os parceiros do Projeto. Desta forma, serão construídas 
as bases para uma atuação descentralizada, com maior grau de autonomia, porém, de forma 
coordenada e compilada na plataforma digital. 

 

Divulgar, Comunicar e Legitimar. 

Uma estratégia integrada de mobilização busca oferecer às diferentes instâncias participantes do PMMA uma 
atuação proativa que qualifique e potencialize seus resultados. 

PROPÓSITO E VALORES 

Propósito 

Promover a convergência e disseminação de conhecimentos e práticas para a conservação da Mata Atlântica 
e o planejamento municipal dos remanescentes florestais em uma plataforma digital. 

Valores Indicados Virtualmente: 

 Ambientais 

 Socioculturais 

 Jurídicos 

 Econômicos 

 Político-Institucional 
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O enfoque metodológico deverá ser subsidiado pelos Indicadores de Cumprimento da Norma Ambiental, 
como sistematizadores para as diversas propostas previamente estabelecidas. A Metodologia referencial 
empregada para elaboração dos indicadores é a mesma adotada, com adaptações, pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Trata-se de base conceitual reconhecida 
internacionalmente na produção de indicadores, seguindo o modelo Pressão-Estado-Resposta (PER), que 
possibilitam comparações entre os avanços nacionais e os obtidos por outras Nações. Entre as vantagens 
desse modelo conceitual estão sua aceitação pela comunidade internacional devida à sua simplicidade, seu 
uso facilitado como instrumento eficaz no acompanhamento e monitoramento dos progressos alcançados e 
a possibilidade de sua aplicação a diferentes níveis, escalas e atividades sociais. 

METODOLOGIA: 

a) Mobilização Social, Capacitação Ambiental e Percepção Ambiental: busca estimular os diversos 
atores sociais envolvidos para interagir de forma articulada e propositiva. A ideia é que o Município de Caxias 
do Sul seja mais do que um beneficiário passivo dos serviços ambientais, seja atuante, defensor e propositor 
da mudança que deseja, por meio de canais de comunicação e de diálogo entre a sociedade civil, poder 
público e a gestão do PMMA, integrando as informações na produção do conhecimento. 

b) Interatividade e Articulação: busca a integração de programas, projetos e idéias que promovam o 
fortalecimento das políticas públicas ambientais na Mata Atlântica, sob uma visão sistêmica e integrada, para 
desencadear um processo que leve a otimização de recursos ambientais, financeiros e humanos, e que tenha 
como resultado a sinergia entre as ações por meio da interação entre os órgãos públicos, as iniciativas locais 
e os diferentes atores sociais envolvidos. 

c) Transversalidade e Interdisciplinaridade: compreende a participação facilitada na escala local e 
global, através da renovação, onde os laços são fortemente ligados a busca da superação da disciplinaridade. 
A proximidade da realidade a qual se quer transformar, assim como os fatores que afetam diretamente a 
qualidade de vida, é um grande estímulo para a atuação colaborativa. Acompanhar de perto a evolução e os 
resultados positivos das ações deflagradas fortalece a participação popular e tende a estimular a adesão de 
novas pessoas, grupos e instituições no andamento do processo. 

d) Intervenção e Valorização: propõe que a mobilização social esteja atenta às suas diferentes 
dimensões, sejam elas de natureza política, econômica, ambiental, ética, social, tecnológica ou cultural. A 
continuidade e a permanência das ações são fatores determinantes para a próxima fase de implementação 
do PMMA, e devem ser buscadas de forma intencional ainda no planejamento das ações propostas, 
concretizando objetivos em relação ao bioma, por meio da valorização de processos sustentáveis. 

e) Etnoecologia: Considera que a diversidade cultural proporciona uma riqueza de olhares e percepções 
sobre a realidade que se vive, e deve ser respeitada na condução do processo. As tradições locais, assim como 
o seu patrimônio histórico, estético, ambiental e social, devem ser consideradas no planejamento das ações 
políticas, uma vez que revelam a ligação da população a justiça ambiental. 

f) Democracia por meio de Cidadania Ambiental: Busca alternativas que levam em consideração o 
conhecimento popular e a aplicação de técnicas simples, de baixo custo e impacto, e que podem ser mais 
apropriadas, eficientes e eficazes frente à realidade de uma dada localidade, com um conjunto de condições 
que possibilitam ao ser humano atuar na defesa do meio ambiente. Trata-se da participação de cada cidadão 
para a promoção do equilíbrio ambiental. O diálogo entre as tecnologias e técnicas de conhecimento 
comunitário e aquelas produzidas pelos centros de pesquisa deve ser integrado nos pilares da sensibilização, 
capacitação e gerenciamento da plataforma digital como potencializadores da integração e colaboração. 

 

F. Instrumentação, manutenção e atualização da plataforma digital 
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Espaço web destinado à disponibilização de informações e agrupamento de conteúdos e dados referentes 
aos indicadores de sustentabilidade, em especial os indicadores de cumprimento da norma ambiental, cujo 
espaço serve à disponibilização de metodologias e resultados de ações e projetos desenvolvidos nos países - 
favorecendo a observação da evolução dos fenômenos naturais e antrópicos, bem como a análise dos 
resultados em longo prazo das ações desenvolvidas nos contextos específicos à cada Município. Animação de 
processos de troca de experiências e democratização da informação, por meio da disponibilização das 
mesmas, de maneira simples e acessível, buscando a utilização de linguagens audiovisuais. Articulação e 
formação de rede de instituições e profissionais do campo ambiental, buscando ampliar a comunicação entre 
os mesmos, de maneira continuada e assegurando espaços para a permanência dos materiais e produtos 
gerados. Divulgação das ações, instituições e informações postadas no sistema, por meio de boletins 
informativos periódicos e outros produtos impressos, como o Atlas Municipal. Faz parte do eixo comunicação 
à realização da proposta de mobilização social e acesso a informação ambiental. Apoio aos processos de 
formação desenvolvidos no âmbito do PMMA, oferecendo um banco de dados acessível aos usuários da 
Internet, bem como espaço para a realização de módulos de formação e tutoria à distância, dando 
continuidade de maneira complementar às formações presenciais realizadas. O banco de informações 
abrigado no sistema poderá ser utilizado como conteúdo para a elaboração de materiais didáticos e 
pedagógicos a partir da construção e integração de saberes, contribuindo para a identificação de áreas 
prioritárias no gerenciamento do plano, bem como divulgar as tecnologias e competências disponíveis entre 
colaboradores e usuários, promovendo a troca de saberes entre os atores envolvidos. 

 
 
Estruturação da Rede de Colaboração dos Atores integrantes do PMMA 
 
O portal está estruturado em cinco (5) seções principais: 
#MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
#PLATAFORMA AMBIENTAL DIGITAL 
#BANCO DE PROJETOS 
#ATLAS AMBIENTAL 
#MERCADO AMBIENTAL 
 
 
 
Ferramentas disponíveis no PMMA: 
 

 ATLAS MUNICIPAL 

 EXPOSIÇÃO DE MÍDIA 

 MATERIAIS DIDÁTICOS 

 BOLETINS INFORMATIVOS E CARTILHAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS 

 CLASSIFICADOS DE SERVIÇOS AMBIENTAIS E MERCADO AMBIENTAL 

 BASE DE DADOS - CARACTERIZAÇÃO 

 INTERATIVIDADE – PLATAFORMA DIGITAL 

 NEWSLETTER 

 INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DO PMMA 
 

 
A sustentabilidade é cada vez mais reconhecida como uma questão-chave para preservar o mínimo existencial 
ecológico. Isto inclui o desenvolvimento das sociedades e a remodelação de seus planejamentos, de forma 
coerente com os objetivos globais para um futuro sustentável com muita mobilização social, global ou local, 
virtual ou presencial para garantir a continuidade da vida, da coletividade e da evolução da biodiversidade. 
Como os programas de sustentabilidade se tornam mais emancipados, há uma necessidade urgente de uma 
abordagem unificada para a partilha de experiências, incluindo mediações, publicações, experiências, 
conhecimentos e desempenho ambiental. Isso requer andamento e continuidade da temática através da 
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articulação em networking. Uma plataforma para apoiar a troca de informações, ideias e melhorias práticas, 
por meio da integração de dados e mobilização social. Essa partilha é complementada de iniciativas em nível 
local, nacional e global como um sistema de informação interativo, composto por uma plataforma na internet 
e uma rede de colaboradores distribuídos nos Municípios que abrigam remanescentes da Mata Atlântica. 

Nasce no âmbito do PMMA a criação de uma Plataforma digital para Acesso a Informação Ambiental Digital, 
inovando no Sistema Nacional de Informação Ambiental, integrando em rede ações de Conservação e 
Recuperação do bioma Mata Atlântica e publicando a avaliação do cumprimento da norma ambiental, como 
suporte das ações do PMMA. A proposta é a elaboração de um Atlas Municipal, no contexto da lei 
11.428/2006,  a partir do produto final da fase de experimentação, com o diagnóstico e prognóstico da 
situação atual do Município, com o monitoramento e avaliação das metas, realizada por meio de 
levantamento de dados, entrevistas e reuniões, gradualmente incorporada a uma ideia mais ampla e atual 
dos remanescentes florestais, atendendo às expectativas normativas, disponibilizando informações a diversos 
usuários, com a participação de grupos e instituições em uma plataforma interativa na Internet, facilitando o 
intercâmbio de experiências na área, o monitoramento e análise da evolução dos fenômenos naturais e 
sociais relacionados às temáticas identificadas. Assim, vem contribuir para a ampliação da comunicação nos 
processos de cooperação entre os Municípios signatários do plano. Desenhada para concentrar as 
informações e conteúdos dispersos, o sistema busca a ampla colaboração dos atores e instituições regionais 
e locais, e interação entre as esferas estadual e federal. Os diversos conhecimentos possibilitarão a divulgação 
de capacidades e demandas, tecnologias disponíveis e a possibilidade da aproximação de atores chave para 
o cumprimento dos compromissos assumidos pelo PMMA. O Sistema de Informação Ambiental Digital busca 
facilitar a disponibilização de informações produzidas no campo planejamento político ambiental, permitindo 
a inter-relação entre os aspectos sociais, políticos, culturais, ambientais jurídicos e econômicos. Um aspecto 
complementar da proposta aqui apresentada é a de contribuir para os processos de inclusão digital, por meio 
de formações técnicas e educação à distância, propiciando um espaço virtual para o agrupamento de 
informações dispersas, evitando a duplicidade de dados, e complementando através da Internet. Ao auxiliar 
no desdobramento das áreas do PMMA e acesso às informações referentes às distintas realidades 
investigadas, a plataforma contribui para intervenções justificadas e contextualizadas, bem como, para a troca 
de iniciativas e tecnologias entre diferentes atores; o sistema poderá, inclusive, facilitar e ampliar os processos 
de formação de gestores, técnicos, consultores, educadores com informações de alta confiabilidade para que 
estas sirvam aos tomadores de decisão. 

 
10. Planejamento financeiro e captação de recursos 

Os indicadores abaixo pedem destaque para a sustentação econômica e organizacional da instituição 
proponente, a continuidade do projeto após o encerramento dos contratos e de seus resultados em longo 
prazo: 

 Financeiros: presença de outras fontes de financiamento ou empreendimento de autofinanciamento; 

 Políticos: articulação com políticas públicas, atuação em redes; 

 Técnicos: metodologias, estratégias, planejamento, capacidade de formação de equipes e de 
transferir competências de gestão; 

 Comunitários: apropriação do projeto pela comunidade e como a comunidade participará do projeto; 

 Divulgação: processo de comunicação do projeto e divulgação dos resultados. 

 Sistematização, Comunicação, Formação, Ação: 

Algumas orientações para o planejamento estratégico: 

 Informações utilizadas; 

 Metodologia de levantamento das informações e fonte das mesmas; 

 Técnicas utilizadas; 

 Resultados atingidos; 
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 Dificuldades enfrentadas; 

 Fontes dos recursos; 

 Perspectivas; 

 Parcerias e sinergias com outras ações; 

 Duração da ação. 

 
O objetivo desta recomendação é estimular algumas reflexões a respeito do financiamento das políticas 
públicas ambientais no Brasil, a partir de uma breve comparação com o financiamento de outras políticas 
setoriais, e discutir oportunidades para a construção de uma perspectiva sistêmica do PMMA no Município 
de Caxias do Sul. O presente texto enuncia alguns aspectos importantes dos investimentos, e os demais textos 
deste roteiro complementam a discussão, mas, é certo que esse diálogo é apenas um começo. O 
planejamento contribuirá para desencadear a construção de conhecimentos, sensibilização de atores, 
processos de reflexão e discussão, fundamentais para a construção de uma perspectiva sistêmica do 
financiamento futuro do PMMA e sua auto sustentabilidade econômica. 

Embora a setorialização seja interessante, fica evidente a necessidade de coordenação e integração. Assim, 
com tal objetivo, foi estabelecida a pauta para o Colegiado de Coordenação do PMMA, juntamente com o GT 
de Arranjo Institucional. Cabe salientar que a implantação das ações transversais necessárias ao 
planejamento estratégico, orientado para a utilização de recursos de diversos fundos setoriais, deve ser 
minunciosamente planejada dentro do cronograma e diretamente apresentadas em entidades de fomento 
às políticas ambientais brasileiras, principalmente com apoios e incentivos econômicos internacionais. Esta 
breve análise sobre algumas políticas setoriais nos apresenta diferentes modelos para o financiamento de 
políticas públicas no Brasil. Dessa forma, compete avaliar e refletir sobre as possibilidades e características de 
um modelo estratégico para as fases futuras do PMMA. Ainda no setor público existem diversas 
oportunidades para as políticas ambientais, tendo em vista seu caráter transversal. Nesse sentido, o PMMA 
pode e deve dialogar com diversas outras políticas setoriais. Em algumas destas, a relação é bem evidente, e 
se observarmos a situação no âmbito federal, observaremos resultados concretos de amparo no MMA. 

O diálogo com os demais poderes também é estratégico para compor uma lógica sistêmica do financiamento 
ambiental. Por exemplo, parcerias com Ministério Público podem auxiliar na obtenção de recursos para o 
PMMA decorrentes de Termos de Ajuste de Conduta (TAC); ou, ainda, por meio da destinação de metidas 
compensatórias e mitigatórias do processo de Licenciamento Ambiental Municipal. A articulação com o 
Legislativo é fundamental para garantir recursos orçamentários, seja na elaboração das leis regulamentares 
ou nas emendas parlamentares. Os entes privados também vêm participando das ações de financiamento 
ambiental, principalmente devido às suas ações e estratégias de responsabilidade socioambiental.  

Dentre o leque de instituições, podemos citar: (1) empresas, de diversos ramos; (2) organismos 
internacionais; (3) ONGs e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, às OSCIPs; e (4) instituições 
financeiras – bancos públicos e privados (5) fundos setoriais.  Existem algumas experiências que demandam 
atenção, tendo em vista sua efetividade no que tange à capacidade de articulação de atores, ou seja, sinergia 
para adotar no PMMA um arranjo institucional inovador, na busca simultânea de governabilidade, 
participação, transparência, transversalidade e eficiência administrativa. Tal arranjo contém instâncias para 
conceber, planejar, estabelecer, executar e avaliar o plano, de modo a envolver instituições públicas de 
diferentes setores, instituições privadas, organismos internacionais, patrocinadores, financiadores ou 
demandas espontâneas. A articulação intencional desses setores pode compor um mosaico de possibilidades, 
cada qual preenchendo um nicho de um sistema de financiamento ambiental. 

O aumento do número de atores e fontes que compõem o arcabouço estratégico-econômico é proporcional 
à demanda por recursos. Talvez seja também proporcional à degradação ambiental, e dessa forma a 
necessidade de enfrentamento das causas e efeitos da degradação ambiental cresce na medida em que 
aumenta degradação. Contudo, embora crescentes, os recursos ainda são parcos, e principalmente 
desconectados e desarticulados das políticas públicas de valoração ambiental e consequente, pagamentos 
por serviços ambientais. Assim, a conexão de recursos é uma das estratégias para ser planejada desde a 
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elaboração do projeto, pois tende a promover sinergia, ampliar a organicidade, buscar complementaridade, 
potencializar o uso dos recursos e evitar sobreposições. Portanto, justifica-se a urgência de ações sistêmicas 
para o planejamento financeiro do PMMA. Essa é uma discussão que precisa ser ampliada e qualificada pelo 
Colegiado de Coordenação do PMMA, sendo trazidos aqui, apenas alguns poucos elementos que devem estar 
presente no planejamento estratégico para captação de recursos como garantia da continuidade da política 
pública. Os atores trarão subsídios e experiências concretas de planejamento no decorrer das atividades da 
fase de experimentação. É nesse somatório de reflexões e práticas que o PMMA deve contribuir para a 
construção de uma lógica sistêmica do financiamento ambiental e uma possível gestão compartilhada com 
atores.  

A complementaridade dessas perspectivas do financiamento deve atentar para alguns aspectos: 

1. Ampliação da base de arrecadação de recursos 
2. Garantia que os recursos sejam efetivamente aplicados no PMMA 
3. Redução do contingenciamento de recursos para a área ambiental 
4. Diversificação de atores que participam de investimento ambiental 
5. Diferenciação de nichos de financiamento pelos inúmeros atores 
6. Construção coletiva do planejamento estratégico do PMMA 
7. Revisão do marco legal 

Saiba mais: 

• http://www.finep.gov.br/fundos_setoriais/fundos_setoriais_ini.asp 
• http://www.mma.gov.br (Fundo Clima, Fundo Nacional do Meio Ambiente, Fundo da Mata Atlântica) 
• http://www.funbio.org.br 
• http://www.petrobras.com.br/minisite/programa-ambiental/index.asp 
• http://portal.mj.gov.br/cfdd/ 
• http://www.mda.gov.br/portal/ 
• https://www.convenios.gov.br/ 
• http://www.sosma.org.br/ 

 

11. Plataforma virtual, inclusão digital e acesso à informação ambiental 

A sensibilização da sociedade civil para a proteção do Bioma Mata Atlântica, Patrimônio Nacional Brasileiro, 
vem, ao longo de sua existência, somando esforços com o movimento ambientalista e diversos setores da 
sociedade, na luta pelo meio ambiente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. A Constituição 
Federal de 1988 eleva o Município a ente da Federação, conferindo-lhe autonomia política, administrativa e 
financeira, inclusive tributária, para atuar de forma efetiva na proteção ao meio ambiente e integra-o ao 
Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. 

As disposições tratadas no Capítulo do Meio Ambiente, entre outros, necessitam ser regulamentadas e 
efetivadas para a sua aplicação no nível local, assim como aquelas previstas na Lei Orgânica Municipal. 
Embora polêmica, a nova Lei Complementar nº 140, de 08/12/2011, que trata da Competência Ambiental, 
fixou normas de cooperação para o exercício da competência comum dos entes federados na defesa do meio 
ambiente e buscou harmonizar a atuação administrativa para evitar a sobreposição de atuação. (Art. 3º, 
incisos I, II) Como ponto positivo, fortalece o papel dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente, destacando 
expressamente a necessidade da sustentabilidade social e de uma gestão ambiental democrática e eficiente 
dos recursos naturais. 

Compete aos Municípios a obrigação de formular e implantar a Política Municipal de Meio Ambiente e o 
Sistema Municipal de Informações sobre Meio Ambiente, além de executar no seu território as políticas 
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estadual e nacional e fornecer os dados para os sistemas de informações integrados; aplicar os dispositivos 
do Estatuto da Cidade, elaborar o Plano Diretor, respeitando os zoneamentos ambientais estabelecidos pelo 
estado e União (Art. 9º, incisos) e elaborar o Plano Municipal da Mata Atlântica. As conquistas a partir da Eco 
92 – Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento -, bem como os novos desafios 
apontados pela Cúpula dos Povos na Rio +20 impõem à sociedade e a todos, responsabilidade ainda maior, 
nas questões a serem enfrentadas, em um Brasil urbano, que concentra mais de 80% da população morando 
nas cidades, em contraposição a necessidade da produção de disposição e utilização dos recursos naturais de 
forma eficiente, limpa e com responsabilidades no uso da água, do solo e ecossistemas interligados.  

Neste cenário, a Mata Atlântica que foi destruída e reduzida a 7,9% de sua cobertura original, abrange as 
áreas mais urbanizadas do país e abriga mais de 112 milhões de habitantes, 62% da população brasileira. A 
Lei da Mata Atlântica representa um importante passo para a proteção, conservação e disposição dos 
remanescentes florestais, bem como dos serviços ambientais e ecossistêmicos prestados pelo Bioma Mata 
Atlântica. 

Mudanças no contexto político, na perspectiva do desenvolvimento sustentável, com a inclusão do referencial 
socioambiental nas políticas públicas, são prioridades e desafios para a implementação dos Planos Diretores 
e do Plano Municipal da Mata Atlântica. Com este espírito, o acesso a informação ambiental surge como 
contribuição da sociedade para propor metas no PMMA, ampliando dados do Atlas Municipal da Mata 
Atlântica, para garantir um conjunto de compromissos e ações que, hoje, decorridos 25 anos da Constituição 
Cidadã e do reconhecimento da Mata Atlântica como Patrimônio Nacional, passa de um caráter temático, 
partindo dos problemas ambientais sem estratégias efetivas de recuperação e conservação no planejamento 
das cidades que abrigam remanescentes.  

Ser verdadeiramente sustentável é um desafio e uma meta para que se consiga melhorar a qualidade do 
ambiente e assegurar a evolução biológica de toda e qualquer forma de vida. A sustentabilidade está 
intimamente ligada ao conceito de continuidade, e por isso, depende da gestão eficiente dos recursos 
naturais e do extremo cuidado com a biodiversidade. A cada dia cresce a consciência de que nossas ações e 
atitudes moldam o futuro do planeta, e mais gente se mobiliza em uma série de organizações, entidades e 
grupos que buscam mobilizar sustentavelmente a sociedade, conciliando a preservação do meio ambiente 
com o mundo pós-moderno, tecnológico e comunicacional, repleto de alternativas e variedades sustentáveis 
emergentes para a cidadania ambiental. 

 As ferramentas de network atualmente são indispensáveis para quem quer se integrar a sustentabilidade. 
Uma infinidade de blogs, grupos do Facebook, perfis do Twitter, canais do YouTube e softwares livres se 
dedicam a inúmeros assuntos interligados a área ambiental. Para reunir estes diversos grupos, movimentos, 
entidades e pessoas que possuem projetos voltados para a Mata Atlântica foi criado a plataforma digital, com 
a possibilidade de ampliar a aplicação para os signatários do PMMA. Na plataforma, os usuários poderão 
acompanhar as causas que mais lhes interessam e descobrir formas de colaborar, além de debater sobre os 
mais diversos eixos e iniciativas de fortalecimento do PMMA.  Além de programas de preservação, 
conservação e recuperação ambiental, por meio de programas emergentes, será possível identificar os 
serviços ambientais encontrados na cadeia da sociobiodiversidade municipal.  

A agência Click realizou um levantamento onde apontou que um a cada três brasileiros está conectado à 
internet, o que corresponde ao alto número de 70 milhões de pessoas “plugadas”. Com uma média de 22 
horas mensais de acesso à rede, cada pessoa que compõe o universo “cibernético” vive um mundo à parte, 
interagindo e participando de maneira ativa dos mais diferentes movimentos virtuais, inclusive das redes 
sociais que estimulam a interpessoalidade.  As redes avançam a cada dia com novidades e tendências que 
são capazes de fazer as pessoas não quererem se desconectar, ou se sair, logo quererem voltar. Por isso a 
importância de estruturar um paralelo entre as redes sociais e a sustentabilidade.  

Porque aprender em Redes? 
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A rede permite concentrar nossa aprendizagem em líderes selecionados e suas organizações. Estas 
intervenções facilitam o progresso em questões centrais da sustentabilidade, promovendo uma compreensão 
aprofundada das demandas mais importantes para os movimentos políticos. Além disso, a oportunidade de 
aprender coletivamente permite ter um currículo cada vez mais ajustado, com novas relações desenvolvidas 
ou já existentes, reforçando com confiança os mobilizadores, gestores e líderes. As ferramentas digitais são 
baseadas em quatro conexões que propõe um processo de construção de mudanças socioculturais, seguindo 
a base da inovação da sustentabilidade neste século XXI. Em primeiro lugar, o desafio central da inovação 
contemporânea está no aumento da produtividade do capital e do trabalho, através do uso intenso dos 
recursos naturais, da biodiversidade e da energia ecossistêmica, interferindo drasticamente nos sistemas 
naturais, com permanente poluição, degradação e usurpação da natureza, sem sequer valorar os serviços 
ecológicos prestados pela natureza. Em segundo lugar, é urgente que a inovação contribua para substituir a 
política de destruição da natureza, marca decisiva da ocupação desordenada do solo, sobretudo nas regiões 
tropicais endêmicas, pela economia do conhecimento da natureza, que faz do uso sustentável da 
biodiversidade uma fonte de ganhos continuados. A terceira questão vem da sociedade da informação em 
rede e se exprime tanto na ampliação de formas colaborativas de produção, consumo, comercialização e 
educação quanto em métodos que valorizam a iniciativa de indivíduos e dos grupos que mobilizam as 
comunidades, com preceitos ecológicos expandindo o agir local. O quarto vetor surge como elo, é o que 
coloca cada vez mais a ética no centro da vida e das decisões comportamentais, sejam elas pessoais, 
econômicas ou políticas. Falar de Ética do Ambiente, ou das relações entre a ética e a ecologia é, antes de 
tudo, refletir sobre as relações entre o comportamento humano e as consequências dessa intervenção sobre 
o ambiente. 

Quais são os setores da Educomunicação Sustentável? 

1. Dialogismo e Interatividade  

Uma ação comunicativa não excludente, mas cumulativa a novos modos de saber e novas formas de fazer, 
sempre pelo bem comum, onde os benefícios não são unilaterais. Uma mobilização constantemente 
recíproca entre governo e sociedade. Uma política de comunicação interativa, baseada na a ação 
comunicativa advinda dos públicos sustentáveis para levar informação e conhecimento.  

2. Transversalidade e Interdisciplinaridade  

Uma comunicação que não se contente com um discurso especializado em ecologia, mas tenha clareza de 
suas interfaces com as produções discursivas de função ética, pedagógica, jurídica, histórica, com princípios 
universais e diretrizes avaliativas para valorizar as formas de intermídia, conjugando formas de articular 
modelos de difusão da informação.  

3. Encontro e Integração  

União e contato entre gerações, culturas, regiões, movimentos e redes que promovem o encontro, e a 
continuidade do relacionamento, presencial ou virtual, plenamente para desenvolver a integração de 
saberes. A ação comunicativa não descarta ou reduz o valor deste tipo de mediação, e sempre valoriza o 
encontro. A ação comunicativa deve funcionar em rede e, consciente dessa forma de funcionamento, ser 
mobilizadora da formação de novas redes e da integração e cooperação nas biorregiões. 

4. Proteção e Valorização  

 A comunicação deve favorecer a construção de identidades individuais e coletivas sem promover 
apropriações de saberes. Uma infinidade de tecnologias sociais populares associadas à comunicação ainda 
estão por ser conhecidas.  

5. Acessibilidade e Democratização 
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A ação comunicativa argumentativa serve como elemento de difusão da experiência democrática. Por isso, a 
comunicação visa favorecer e aperfeiçoar a organização da sociedade. Nesse sentido, o efeito organizativo 
torna-se, na verdade, o indicador mais seguro de continuidade e sustentabilidade do processo comunicativo. 
A ação comunicativa objetiva representar a articulação permanente com a formação de lideranças e gestão 
com os processos continuados de mobilização social, com condições de acesso, não só a informação, mas 
também ao seu meio de gestão participativa. As redes oferecem recursos para a difusão de ideias, 
posicionamentos, notícias e rumores de modo quase instantâneo. A sustentabilidade ganha as vias expressas 
da Web 2.0 em uma velocidade espantosa e alcançam dimensão nacional e global, trazendo impactos 
algumas vezes irreversíveis. É cada vez mais difícil ocultar dados ou comportamentos que sejam incoerentes 
com os discursos com a ajuda dos plugados. Essa realidade apenas reforça a necessidade de que as 
organizações sejam elas empresariais governamentais ou da sociedade civil, não somente assumam atitudes 
sustentáveis de forma mais ampla, como também se ocupem em desenvolver estratégias de relacionamento 
por meio das redes sociais, em uma perspectiva contínua, visando prestar contas à sociedade e, 
principalmente, engajar seus aliados nos temas e iniciativas que lhes sejam particularmente importantes. 

 

Abordagens 2.0 

 As iniciativas relacionadas à sustentabilidade presentes na web se estruturam de formas bastante 
diversificadas. A perspectiva colaborativa se manifesta por meio de diferentes ferramentas, desde blogs, sites 
e fóruns, a ratings, softwares e outros. 

 Ao analisar as tendências mais relevantes à sustentabilidade, com enfoque nas redes e ferramentas 2.0, foi 
possível identificar dois grandes grupos: 

 1. As redes como Instrumento de Capacitação, Mobilização e Conscientização 

2. As redes como Viabilizadoras de Ações Concretas, Programas e Cooperação  

A Sustentabilidade 2.0 é uma realidade cada vez mais presente na sociedade. Neste contexto, toda a 
população, assim como empresas líderes, organizações da sociedade civil e governos têm a oportunidade de 
assumir papéis protagonistas e de utilizar as soluções tecnológicas para intensificar o efeito alcançado por 
suas ações, viabilizando o desenvolvimento numa perspectiva política. As tecnologias e práticas aqui expostas 
devem ser compreendidas como ferramentas para a transformação de comportamentos sociais. Por isso, os 
aspectos técnicos são apenas viabilizadores. A sustentabilidade, como estado desejável a ser atingido, pode 
ser intensificada com a capacitação ambiental, a integração de agentes e a mobilização por meio das redes 
sociais, produzindo mudanças reais através da educomunicação. 

A sustentabilidade deixou de ser um conceito indeterminado, sem indicadores objetivos e qualiquantitativos 
mínimos para avaliar os resultados alcançados. O foco está nos processos de governança e na utilização das 
melhores práticas disponíveis, difundidas na internet como resposta a quebra de paradigma. Consideramos 
que uma política de comunicação ambiental, que esteja baseada nos princípios da democratização, promoção 
da autonomia e emancipação, não pode se materializar sem que haja condições de inclusão ampla no direito 
à informação, que significa não só poder ter acesso, mas também participar na gestão e criação da 
sustentabilidade. Essa necessidade de “conscientizar” emerge da expansão e reformulação constante das 
metodologias educativas. Comunicação não é o mesmo que informação, contudo, atualmente esta confusão 
tem se acentuado, com a preponderância das abordagens da teoria da informação, em função da 
informatização dos processos culturais e educativos. Uma ética discursiva e comunicativa deve, contudo, 
compreender o seu caráter dialógico e crítico como inalienáveis. Paulo Freire foi decisivamente inspirado por 
Martin Buber (1976), que empregava os conceitos de “círculo”, “roda”, “partilha”, “rede” e “encontro” como 
elementos sustentadores da coletividade, e o diálogo ético como fator determinante da manutenção da união 
e do pertencimento à mesma.  Neste caso, o papel do Poder Público é de sensibilizador/mobilizador, e não 
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de nivelador/conquistador dos públicos. O diálogo promove da forma mais permanente possível o horizonte 
da transformação. Formar uma cultura dialógica é determinante onde a comunicação e a educação é 
indissociável, como o yin e o yang. Não pode haver comunicação plena sem consciência educativa, e nem 
educação plena sem instrumentalização comunicativa.  

A identificação dos sujeitos virtuais atuantes num território impôs alguns questionamentos:  

 O registro dos principais sujeitos sociais segundo sua capacidade de mobilização e 
interferência no debate;  

 A identificação de temas e estudos de caso da sociedade local;  

 A relação entre impactos, mobilização social e conflitos, observando-se a forma como as 
demandas político-ambientais se institucionalizam. 
 

Nessa direção, a problemática ambiental constitui um tema muito propício para aprofundar a reflexão e a 
prática em torno dos constantes e crescentes impactos sobre os recursos florestais constitucionalmente 
protegidos. Mas também representa a possibilidade de abertura de estimulantes espaços para implementar 
alternativas diversificadas de democracia colaborativa, notadamente a garantia do acesso à informação e a 
consolidação de canais abertos para uma participação coletiva. Nesse momento em que a comunicação 
assume um papel cada vez mais relevante, ciberespaço, multimídia e internet, a educação para a cidadania 
representa a possibilidade de transformar as diversas formas de participação na defesa da melhoria da 
qualidade de vida. Nesse sentido cabe destacar que a percepção ambiental assume cada vez mais uma função 
transformadora, na qual a mobilização e capacitação dos indivíduos torna-se um objetivo essencial para 
promover um novo tipo de relacionamento. Entende-se, portanto, que a educação ambiental é condição 
necessária para modificar um quadro de crescente degradação socioambiental.  

Um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a divulgação de dados e informações ambientais, 
visando à formação de uma consciência pública sobre a qualidade e o desempenho ambiental. O acesso às 
informações ambientais garante que a população tenha conhecimento sobre: 

 A qualidade e a saúde ambiental local, regional ou do país; 

 Atividades impactantes que podem afetar direta ou indiretamente diferentes ambientes e, 
consequentemente, suas vidas; 

 Tomadas de decisão que influenciam a forma como são usados os recursos naturais e quais as 
medidas tomadas para garantir o equilíbrio dos ambientes, etc. 

Um dos mais recentes e maiores avanços em relação ao direito internacional do meio ambiente na atualidade 
é a Convenção de Aarhus, um acordo que conecta direitos ambientais e direitos humanos. A Convenção de 
Aarhus foi adotada em 25 de junho de 1998 pela 4ª Conferência Interministerial da Comissão Econômica da 
ONU para a Europa. Embora conhecida pelo nome da cidade onde foi assinada, seu verdadeiro nome é 
Convenção sobre Acesso à Informação, Participação Pública em Processos Decisórios e Acesso à Justiça em 
Temas Ambientais, o que demonstra o âmbito e a importância deste tratado. Atualmente a Convenção de 
Aarhus é considerada um modelo planetário para legitimar o papel da sociedade civil, apesar de entrar em 
vigor apenas nos países que fazem parte da Comunidade Europeia. A convenção de Aarhus define informação 
ambiental como qualquer informação apresentada sob a forma escrita, visual, oral, eletrônica, ou outra, sobre 
o estado dos elementos ambientais, locais de interesse paisagístico e natural, diversidade biológica, fatores 
relacionados à energia, medidas administrativas, acordos, política, legislação, planos e programas ambientais, 
análises econômicas que afetem a tomada de decisões de caráter ambiental, o estado da saúde e condições 
humanas e outras condições ambientais físicas que possam ser afetadas por atividades ou medidas de 
interesse ambiental. Este tratado pode influenciar a maneira como o Poder Público trata o direito de acesso 
do cidadão às informações ambientais geradas pelos diferentes órgãos ambientais, e de que maneira a 
sociedade civil pode intervir nas tomadas de decisão sobre qualquer assunto relevante. A Declaração do Rio 
contém 27 princípios que devem ser implementados pelos Estados para garantia da integridade da vida no 
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planeta e visam a cooperação entre Estados, sociedade e indivíduos. Em razão desta visão de parceria global, 
a Declaração busca fomentar e assegurar a participação dos cidadãos nos processos decisórios em matéria 
ambiental. Como base, o Princípio 10 estabelece de forma clara o direito de acesso a informações ambientais: 

A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no 
nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada 
indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que 
disponham as autoridades públicas, inclusive informações acerca de materiais e 
atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar 
dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a 
participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será 
proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive 
no que se refere à compensação e reparação de danos. 

A Agenda 21, por sua vez, estabeleceu a importância de cada país e sua sociedade e indivíduos refletirem 
sobre soluções para os problemas socioambientais. Cada Estado deve estabelecer sua própria Agenda 21 
através de um processo participativo entre poder público, setor privado e sociedade civil, para definir 
compromissos, ações e metas para influir no desenvolvimento do país. A Agenda 21 brasileira foi elaborada 
entre 1998 e 2000 através de um processo de consultas que ouviu mais de 40mil pessoas. Centenas de 
Municípios brasileiros também possuem suas Agendas 21 locais. Há muito o direito de acessar livremente a 
informações de todo tipo, inclusive aquelas em poder do Estado, tem sido fortalecido no âmbito 
internacional. Esse direito é conhecido como direito de acesso ou liberdade de informação e decorre do 
direito humano à liberdade de expressão e informação prevista em uma série de documentos internacionais 
de direitos humanos, como a Declaração Universal (artigo 19), o Pacto Internacional de Direitos Civis e 
Políticos (artigo 19) e normas de cunho regional, como a Declaração e a Convenção Americanas de Direitos 
Humanos (artigos 4º e 13, respectivamente). 

A classificação do direito de acesso como um direito humano demonstra a centralidade desse direito como 
um direito fundamental, essencial para exercício da cidadania e o fortalecimento da democracia. A boa-
governança exige transparência. A lei estabelece também temas relacionados à questão ambiental sobre os 
quais, obrigatoriamente e independentemente de requisição, devem ser disponibilizadas informações à 
população: qualidade do meio ambiente; políticas, planos e programas potencialmente causadores de 
impacto ambiental; resultados de monitoramento e auditoria nos sistemas de controle de poluição e de 
atividades potencialmente poluidoras, bem como de planos e ações de recuperação de áreas degradadas; 
acidentes, situações de risco ou de emergência ambientais; emissões de efluentes líquidos e gasosos, e 
produção de resíduos sólidos; substâncias tóxicas e perigosas; diversidade biológica; e organismos 
geneticamente modificados. Não só a população tem direito de exigir informações. O artigo 3º da mesma lei 
define que as autoridades públicas podem exigir a prestação periódica de qualquer tipo de informação por 
parte das entidades privadas sobre os impactos ambientais potenciais e efetivos de suas atividades. Ou seja, 
qualquer entidade considerada fonte potencial de impacto ambiental deve emitir relatórios sobre suas 
atividades para órgãos ambientais, uma vez solicitadas. 

II - PROPOSTA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

1. Indicadores de Cumprimento da Norma Ambiental – Lei 11.428/2006, Lei 12.651/2012 e Decreto 
Municipal 16.054/2012 

Os indicadores de cumprimento da norma ambiental constitui-se um instrumento de aporte para a 
sustentabilidade local. No entanto, a incidência do Direito, seja para mudar a realidade fática ou 
simplesmente regular a ação antrópica, só é avaliada a partir de dados quantitativos que expressam o número 
de autos de infrações, ações judiciais, compromissos de ajustamento, denúncias, sentenças e recursos, não 
servindo para mensurar a qualidade das políticas públicas ambientais ou a metodologia dos procedimentos. 
Em outras palavras, não há indicadores que avaliem se as ações de prevenção, recomposição, reparação ou 
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repressão do dano ambiental são eficazes para garantir a conservação e/ou recuperação de um bioma 
protegido pela Constituição. 

Assim, o conceito de sustentabilidade tem sido esvaziado na gestão ambiental pela amplitude das suas 
possibilidades e o seu emprego é muitas vezes feito de forma insustentável. O processo de construção, 
aplicação e avaliação dos chamados indicadores de sustentabilidade visa contribuir para a objetivação do 
conceito, ao mesmo tempo em que surge como alternativa programática de metas e resultados mais 
tangíveis. 

Esta ferramenta tem se diferenciado nas etapas de planejamento, monitoramento e avaliação de políticas 
públicas em diversas áreas, incluindo aquelas direcionadas a tutela ambiental de áreas endêmicas (únicas) e 
prioritárias (alto índice de pressão), auxiliando os gestores públicos na definição de prioridades e metas, além 
da tomada de decisão e monitoramento das ações indicadas, no sentido de adaptá-las à realidade local. 

O desafio de avaliar a Implementação do PMMA já havia sido diagnosticado no roteiro de elaboração do plano 
e para isso foi desenvolvido nesta próxima etapa, os indicadores de avaliação em rede, através da participação 
informativa e colaborativa da comunidade local, juntamente com os parceiros. O PMMA preocupa-se, desde 
o início, em melhorar a articulação entre os Municípios que abrigam remanescentes do bioma e, por 
conseguinte, o desenvolvimento de ações que promovam a melhoria colaborativa entre os atores, e ações 
informativas, com equidade e inclusão, de todos os Municípios que dependem da cadeia produtiva 
ecossistêmica da Mata Atlântica. Na avaliação do plano haverá um processo de expansão e atualização 
conceitual e metodológica que se constitui no instrumento dos indicadores de sustentabilidade como 
norteadores dos resultados alcançados. A avaliação busca possibilitar não somente o julgamento de sua 
efetividade, mas também dos fatores explicativos dos resultados obtidos, tendo em vista possíveis 
atualizações e reforços. Não basta apenas implementar, é preciso avaliar se o cumprimento da norma 
ambiental está ocorrendo transversalmente nas quatro dimensões de avaliação, água - ar - vegetação - solo. 

Deverá conter uma parte central, contemplando marcos avaliativos e consultivos de demarcação 
georreferencial do cenário municipal de referência; para em seguida, sistematizar o conjunto de indicadores 
atrelados aos princípios e dispositivos da implementação do PMMA (matrizes lógicas de indicadores 
formatadas a partir das variáveis); e por último integrar os quatro sistemas que potencialmente serão 
utilizados nas avaliações, promovendo uma análise colaborativa entre os signatários do plano. 

A necessidade de acompanhar a execução do PMMA incentivará a integração de dados entre os atores 
envolvidos. A utilização de indicadores de avaliação é um recurso que pode contribuir para o 
acompanhamento dos processos, auxiliando no gerenciamento e integração de quase 70% da população 
brasileira que usufrui diretamente sobre a cadeia produtiva. O presente estudo propõe indicadores básicos e 
indicadores extras, podendo ser diferenciado por cada signatário, de acordo com a caracterização ambiental 
municipal. Em relação ao cumprimento da norma no cenário atual, verificaram-se informações dispersas e 
dessemelhantes nos diversos órgãos ambientais estaduais e municipais que poderiam ser integradas para a 
aplicação comum das metas estabelecidas, através da produção de indicadores pertinentes aos sistemas 
avaliados, já que a aplicação da norma não tem garantido a tutela do bem protegido. 

O Brasil, como exemplo de inovação jurídica, possui uma das melhores legislações ambientais do planeta, 
sendo seu modelo copiado por muitos países, contudo precisa desenvolver indicadores a fim de avaliar como 
as regras são cumpridas e aplicadas, para que não se torne inexequível sua mensuração. Uma implementação 
incipiente é capaz de inviabilizar as metas estabelecidas e descaracterizar a importância do agir local. Avaliar 
o cumprimento da norma ambiental, principalmente no Bioma Mata Atlântica, se apresenta como um 
importante mecanismo para a simplificação de informações e identificação de ações prioritárias, além de 
fornecer dados suscetíveis acerca dos fatores fisiográficos e biopsicossociais dos sistemas integrados, 
possibilitando mais efetividade e conexão a realidade dos recursos ambientais e da atividade produtiva no 
bioma local. 
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A definição das variáveis e o levantamento e acúmulo de dados são etapas fundamentais para o planejamento 
urbano da população incidente no bioma. Necessariamente, as políticas públicas ambientais apresentam 
certo grau de sistematização, de maneira que, aquelas que são avaliadas de maneira inclusiva simplificam as 
informações relevantes, fazendo com que a realidade fática possa ser de fato melhorada in loco. A avaliação 
das atividades estabelecidas é particularmente importante na gestão ambiental. Os indicadores têm sido 
bastante utilizados para melhorar a base de informações sobre o meio ambiente, integrando ações 
participativas para assegurar a comparabilidade entre diferentes regiões (MILANEZ & TEIXEIRA, 2003). 

Os indicadores são, portanto, instrumentos essenciais para guiar a implementação dos planos municipais e 
subsidiar o acompanhamento e a avaliação do progresso alcançado. Os indicadores viabilizam o acesso à 
informações relevantes, geralmente retidas a pequenos grupos ou instituições, assim como apontam a 
necessidade de geração de dados atuais (IBGE, 2004). O PMMA possibilitará o acesso fácil e rápido às 
informações para definir políticas públicas, programas e projetos de desenvolvimento local. 

Escopo dos Indicadores 

 Indicadores ESSENCIAIS e OPCIONAIS  

 Protocolos 

 Relevância 

 Compilação 

 Definições 

 Documentação 

 Avaliação 

 

Objetivos da Avaliação  

• Criar um sistema de dados abertos e acessíveis: compartilhar livremente a maior quantidade de 
dados possíveis com cidadãos, empresas e outras jurisdições, respeitando, concomitantemente, a 
privacidade e a segurança; 

• Criar um sistema de padrões abertos: avançar o mais rapidamente possível a adoção de padrões 
inclusivos para dados, documentos, mapas e outros formatos pertinentes a Mata Atlântica; 

• Criar um sistema de software de código aberto para o Sistema Municipal de Informação Ambiental. 

 

Cronograma 

• 2013-2016 Lançamento do Programa de dados abertos no Projeto-Piloto do Município de Caxias do 
Sul; 

• 2017-2022 Ampliação do Programa. 

 

Resultados 

• Benefícios para o serviço público, a pesquisa e a educação; 
• Dados integrados e publicados; 
• Mudança cultural participativa de todos os atores envolvidos, principalmente dos próprios gestores 

públicos e profissionais da área; 
• Mudança no processo produtivo e valoração dos serviços ambientais na Mata Atlântica; 
• Experimentação e Incorporação de novas tecnologias de informação e conhecimento ao cotidiano, 

transformando o cidadão no principal ator na produção, gestão e usufruto de seus benefícios 
ecológicos; 
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• Efetividade da norma ambiental com base nos princípios de: confiança e transparência, excelência de 
serviço, participação e cooperação para ampliar a percepção ambiental; 

• Contribuição com instituições de ensino e pesquisa no desenvolvimento de competências e 
habilidades para a formação de um cidadão capaz de conviver, se comunicar e dialogar num mundo 
interativo e interdependente, utilizando tecnologias de formação e comunicação em atividades 
informativas e colaborativas sobre o meio ambiente; 

• Integração de uma rede de infraestrutura de educomunicação como patrimônio da comunidade, 
visando à inclusão digital das ações locais na cadeia produtiva da Mata Atlântica e possibilitando o 
acesso a informação ambiental digital. 

• A proposta sugere um portal institucional para ampliar o acesso à informação e propiciar meios de 
participação na avaliação das políticas municipais do Bioma Mata Atlântica, primando pelo 
fortalecimento do Sistema Nacional de Informação Ambiental, em uma rede que abarca a validação 
de dados e informações relevantes, em atenção ao princípio democrático, à defesa da ordem jurídica 
e à integração dos diversos atores da sociedade na defesa do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. 

A Avaliação da implementação do PMMA é indispensável para produção de arranjos produtivos locais em 
busca da preservação efetiva do bioma. Mas como e quando se dá a proteção ambiental? Como identificar 
impactos que inviabilizam o equilíbrio ambiental? Como definir alternativas e medidas restritivas ou 
compensatórias? Como aferir a afetação dos recursos da agricultura, florestais e do patrimônio pesqueiro? 
Como conservar a biodiversidade única de um bioma endêmico? Como prevenir desastres e surgimento de 
conflitos na teoria do risco ambiental? Como garantir a saúde pública sem preocupar-se com a qualidade 
ambiental? Como compatibilizar interesses contrapostos naquela que já foi a maior floresta longitudinal do 
mundo? Como respeitar tradições e a formação de uma herança sociocultural para ampliar a percepção 
ambiental? Como reduzir impactos sociais negativos e prover as sociedades de equidade e justiça ambiental? 
Como potencializar os positivos e agregar os colaborativos? Como mensurar o mínimo existencial ecológico? 
Enfim, dentre tantas perguntas, como assegurar um desenvolvimento estratégico da sustentabilidade no 
âmbito da Mata Atlântica, aquele que garanta às gerações presentes e futuras a cadeia produtiva? E, 
sobretudo, como fazer com que a decisão seja legítima, representando democraticamente os interesses dos 
titulares do direito ao meio ambiente equilibrado e chamados constitucionalmente no dever de preservar? 
Dentre os instrumentos possíveis, a Constituição estabeleceu o acesso à informação para participar. 

No PMMA cabe aos cidadãos o poder de exercer o controle sobre os atos do órgão ambiental e a 
oportunidade de oferecer seus comentários, avaliações críticas e contribuições acerca dos projetos e 
atividades propostas. Assim, a legitimidade e a percepção da gestão ambiental residem também no amplo 
acesso público à informação e em sua efetiva participação no processo decisório local. O funcionamento da 
plataforma deve estar em permanente desenvolvimento, podendo ser utilizada e avaliada em toda expansão 
territorial.  

Não existem dados atualizados sobre a extensão da cobertura florestal e os serviços ecossistêmicos 
associados a Mata Atlântica em âmbito municipal. O levantamento dos dados é o passo inicial do 
monitoramento, necessário para a definição de uma metodologia mais aprofundada para a conservação e 
recomposição do bioma, que permitirá a atualização das informações municipais sobre a situação da 
cobertura florestal da mata atlântica e dos ecossistemas associados. O levantamento dos dados existentes e 
a definição da metodologia a ser adotada é também uma etapa necessária para a delimitação da logística 
geral. Com vistas a permitir a organização e a gestão das informações ambientais, bem como, sua 
disponibilização para os demais setores locais, será implementado o Sistema Municipal de Informação 
Ambiental. Este sistema atuará em rede com o PMMA, permitindo desta forma a otimização na utilização das 
informações geradas, tanto sobre monitoramento, quanto sobre os estudos e avaliações das áreas prioritárias 
para a conservação da Mata Atlântica. 

Há várias ferramentas para a sistematização das conclusões da avaliação da situação atual, destacando os 
aspectos positivos – pontos fortes e oportunidades - e negativos – pontos fracos e riscos (ou ameaças). A 
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maioria delas organiza as informações sob a forma de uma Matriz de Planejamento, como a Matriz SWOT – 
Forças, Oportunidades, Fragilidades e Ameaças ou a METAPLAN – Estruturação Visualizada de Idéias, por 
exemplo. A caracterização ambiental será o ponto de destaque do processo de avaliação. Primeiramente 
serão escolhidos os indicadores básicos e adicionais para avaliação da fase de experimentação. Como 
destaque, a metodologia do Cadastro Ambiental Rural e o Cadastro de Serviços Ambientais serão 
desdobrados entre os indicadores de cumprimento da norma ambiental para implementação do PMMA e 
para avaliação do plano. 

 

III - METODOLOGIA APLICADA – MATRIZ SISTÊMICA 

A Lei nº 11.428, de dezembro de 2006 – Lei da Mata Atlântica, sancionada após 14 anos de tramitação no 
Congresso Nacional, abre a possibilidade dos Municípios, cujo território está total ou parcialmente nela 
inserido, atuarem de maneira proativa na defesa, conservação e recuperação da vegetação nativa da Mata 
Atlântica. O Art. 38 da Lei nº 11.428/06 instituiu o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata 
Atlântica, a ser elaborado e implementado em cada Município abrangido pela Mata Atlântica, conforme 
regulamentado pelo o Art. 43 do Decreto nº 6.660, de 21 de novembro de 2008. Para promover a elaboração 
do Plano Municipal da Mata Atlântica em cada um dos mais de 3.200 Municípios por ela abrangidos em 17 
estados, o Art. 38 da Lei nº 11.428/06 determina que somente os Municípios que aprovarem tais planos em 
seus Conselhos Municipais de Meio Ambiente terão acesso aos recursos do Fundo de Restauração do Bioma 
Mata Atlântica. O Fundo também foi criado pela Lei da Mata Atlântica e é destinado ao financiamento de 
projetos de conservação dos remanescentes de vegetação nativa, restauração ambiental e de pesquisa 
científica.  Os recursos disponibilizados para biomas de conservação mundial, podem ser aplicados na 
implementação do PMMA no estágio inicial após a elaboração do Plano, ou até mesmo para avaliação e 
monitoramento das atividades previamente indicadas, no estágio de acompanhamento e indicação do 
desempenho ambiental pretendido. 

 

1. Método de implementação do Plano Municipal da Mata Atlântica – PMMA 

Aproximadamente 120 milhões de pessoas vivem na área da Mata Atlântica, em mais de 3.200 Municípios, 
abrigando cerca de 70% da população brasileira. Ao imaginar a relevância da Mata Atlântica e seu status atual 
de fragmentação e degradação, decorrente da falta de planejamento, principalmente quando interligados à 
ocupação territorial, é impossível visualizar a sua conservação e recuperação sem uma efetiva contribuição 
dos Municípios no cumprimento da norma ambiental. A Lei 11.428, de dezembro de 2006 – Lei da Mata 
Atlântica – abre a possibilidade dos Municípios, cujo território está total ou parcialmente nela inserido, 
atuarem proativamente na defesa, conservação e recuperação da vegetação nativa da Mata Atlântica. O Art. 
38 da Lei instituiu o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. O Plano deve apontar 
ações prioritárias e áreas para a conservação e recuperação da vegetação nativa e da biodiversidade da Mata 
Atlântica, com base em um mapeamento e identificação do “status quo” dos remanescentes do Município e 
do planejamento de metas. O Plano deverá, igualmente, ser capaz de fornecer os subsídios ambientais a 
programas de ação, correlato a outros Planos de Gestão Municipal, tais como o Plano Diretor Municipal, o 
Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano de Bacia Hidrográfica. 

Qual o objetivo do PMMA? 

Desenvolver, planejar, implementar, monitorar, avaliar e integrar as ações de Conservação e Recuperação da 
Mata Atlântica, abrangendo: 

• Sensibilização dos atores municipais para a conservação e recuperação da Mata Atlântica, de forma 
que integrem o planejamentos municipal; 
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• Capacitação dos profissionais que atuam nas prefeituras, conselhos e entidades relacionadas, 
contribuindo para que assumam a competência da gestão ambiental local; 

• Integração de dados sobre os serviços ambientais prestados pelo bioma e acesso à informação. 

Quem pode participar? 

Pesquisadores, técnicos, membros dos conselhos de meio ambiente municipais, organizações de apoio à 
gestão municipal e outros atores envolvidos na conservação da Mata Atlântica, que possam multiplicar ações 
e entendimentos em seus Municípios e garantir a efetiva elaboração e implantação dos Planos Municipais. 

Por que participar? 

A capacitação gera oportunidade efetiva de promover a realização do PMMA e ampliar a percepção ambiental 
da população que reside e depende dos serviços ecológicos. Os Planos Municipais buscam retratar a realidade 
de cada Município, servindo de orientação para as ações públicas e privadas, bem como para a atuação de 
entidades acadêmicas, de pesquisa e das organizações da sociedade, empenhadas em promover a 
recuperação e a conservação dos remanescentes de vegetação nativa e da biodiversidade existentes na Mata 
Atlântica. 

Não raramente, os gestores municipais recebem o PMMA, como recebem outros planos e programas, e se 
sentem pouco preparados para implementá-los. As indagações mais frequentes são: Por onde começar? 
Como estabelecer a precedência ou hierarquia entre os múltiplos instrumentos de planejamento e gestão à 
disposição da Administração Municipal? Como saber se o que está sendo implementado está de fato sendo 
benéfico para a comunidade local? Como transformar propostas de diretrizes, estratégias e ações em projetos 
em atividades efetivas? Como fazer com que os diversos instrumentos de planejamento, Conselhos, órgãos 
da Administração Municipal trabalhem de forma articulada e convergente, para se chegar à visão pretendida? 
Como promover as ações que fogem da competência do Executivo Municipal? Como monitorar as ações e 
avaliar os resultados alcançados? 

ESTRUTURA DE GESTÃO  

O plano deve ter um modelo de gestão participativo e descentralizado, onde a interação com a sociedade 
civil, governos estaduais e municipais e outras instituições são valorizadas e agregadas. A responsabilidade 
geral pelo projeto ficará a cargo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, através do Conselho Municipal 
de Meio Ambiente, responsável por implantar o Plano Municipal da Mata Atlântica, que fornece as diretrizes 
estratégicas e faz a interface com os demais órgãos de governo e a população em geral. As atividades 
desenvolvidas consistem, principalmente, em assegurar os trâmites técnicos, administrativos e financeiros, 
supervisão e coordenação geral, gerenciamento de estudos e apoio logístico e operacional ao trabalho de 
gestão na Mata Atlântica no Município. 

 

 

2. Criação de GTs e fomento de APL na implantação do PMMA 

Inicialmente foram identificadas três áreas chaves para a implementação do PMMA e a criação de Grupos de 
Trabalho (GT): fortalecimento institucional, técnico científico e informação. Esses GTs serão compostos pela 
Equipe Multidisciplinar, Colegiado de Coordenação e Conselho Consultivo do PMMA, indicados pelas 
instituições signatárias do Plano. Estes e outros GTs que venham a ser criados no processo de Implementação 
do PMMA poderão ter caráter temporário ou permanente. Dentre outras, as ações dos GTs serão delineadas 
de acordo com as seguintes prioridades: 
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• Geração, sistematização e difusão de conhecimentos municipal sobre restauração florestal;  
• Divulgação de experiências de restauração na Mata Atlântica, considerando seus aspectos 

técnicos, socioeconômicos e operacionais;  
• Captação e mobilização de recursos para apoio a ações de conservação hidroflorestal;  
• Contribuição para formulação e implementação de políticas públicas que contribuam para a 

sustentabilidade como eixo transversal;  
• Monitoramento dos projetos e avaliação de seus resultados;  
• Valoração dos serviços ambientais e ecossistêmicos oferecidos para a sociedade pelas áreas 

remanescentes e em restauração, reforçando sua importância para a qualidade de vida e os 
meios de produção, aproveitando oportunidades no mercado ambiental global;  

• Geração e ampliação das oportunidades de trabalho e renda na cadeia produtiva local; 
• Integração dos atuais esforços e estabelecimento de parcerias estratégicas para a cooperação 

entre signatários do Plano; 
• Desenvolvimento e disseminação contínua de tecnologias e conhecimentos visando ampliar 

a percepção ambiental; 
• Promover e incentivar a realização de oportunidades de capacitação e qualificação dos 

diferentes atores envolvidos em ações e projetos de restauração florestal; 
• Fortalecimento do processo de produção, sistematização e análise de estatísticas e 

indicadores relacionados com as atribuições do PMMA; 
• Instituir a plataforma conceitual baseada na integração e compartilhamento de dados entre 

os diversos sistemas existentes no âmbito do Município, bem como a integração de bancos 
de dados e sistemas de informação ambiental. 

Ao longo desta seção será feita uma contextualização dos arranjos estabelecidos na implementação do 
PMMA, salientando a necessidade das políticas públicas na Gestão Municipal, dentre elas, a política de apoio 
aos APLs (Arranjos Produtivos Locais) e a criação de GT’s (Grupos de Trabalho). A importância da parceria 
entre PMMA e APL, vem com o intuito de amortizar a ação antrópica sobre os ecossistemas urbanos. A política 
de fomento a APLs pode contribuir de maneira significativa na aplicação da sustentabilidade, desde que não 
se constitua na única política de desenvolvimento, mas numa sugestão extra que promova uma visão 
sistêmica da cadeia produtiva local, capaz de mobilizar meios e instrumentos de incentivo a realidade em que 
se vive. Este deve ser visto como um processo de mudanças estruturais, gerando dinamismo econômico e 
inserção da participação sociocultural e da caracterização das biorregiões. Quanto à metodologia para 
caracterizar e classificar os APLs foram adotadas duas classificações: uma de acordo com a presença ou 
ausência de incentivos econômicos através dos pagamentos por serviços ambientais e a outra quanto ao nível 
de consolidação do APL na gestão municipal, através do processo de licenciamento ambiental. A partir da 
identificação, a política de APL pode ser uma alternativa de fomento a implementação de objetivos do PMMA, 
como:  

 Identificação de aglomeração territorial de bens e serviços;  

 Mapeamento dos produtores de bens e serviços dessas regiões;  

 Identificação do Município por enquadramento;  

 Mapeamento dos APLs individualmente e por região;  

 Seleção dos APLs prioritários, analisando os Municípios que se enquadram nos respectivos critérios; 

 Caracterização Ambiental das biorregiões. 

Os arranjos com melhor articulação entre os indicadores de cumprimento da norma ambiental, segundo as 
diretrizes da Agenda 21 Brasileira (MMA), são definidos sob o uso eficiente e racional dos recursos naturais 
do bioma.  Dentre os critérios parciais de Avaliação, foram indicados aqueles que consideram o 
fortalecimento das cadeias produtivas de produtos e serviços gerados a partir dos recursos da 
sociobiodiversidade, fundamental para possibilitar a integração da conservação e o uso sustentável dos 
ecossistemas ao desenvolvimento sustentável de cada Município. Com a inclusão participativa da 
comunidade nesses processos, será possível a agregação de valor ambiental as cadeias produtivas da Mata 
Atlântica e a distribuição justa e equitativa de benefícios em todas as suas etapas de implementação, 
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fortalecendo a justiça ambiental. Assim, o PMMA propõe uma nova fronteira, levando em conta as dimensões 
ambiental e sociocultural, com base em vantagens comparativas e integradas. A proposta tem como objetivo 
criar um ambiente favorável para a flexibilização da legislação incidente, fortalecendo a visão estratégica de 
apoio/fomento às cadeias de valor e arranjos produtivos locais, a partir de um enfoque sistêmico, 
participativo e descentralizado.  

 

OBJETIVO GERAL 

Reunir subsídios para a formulação de políticas que integram produtos da sociobiodiversidade, com foco na 
agregação de valor e na consolidação dos pagamentos por serviços ambientais nos processos de gestão da 
economia local. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Definir cadeias prioritárias e sistematizar informações sobre a situação dos principais produtos 
da biodiversidade local na Mata Atlântica, considerando suas principais limitações/gargalos e 
potencialidades/vantagens competitivas; 

• Elencar ações prioritárias que contribuam para subsidiar a valoração ambiental como incentivo a 
estas cadeias; 

• Indicar estratégias para a consolidação de mercados sustentáveis no âmbito municipal, através 
de produtos que venham a valorizar a sua origem, a forma de produção (agroecológica, orgânica 
e afins), aspectos socioculturais relevantes, sua importância para a geração de emprego e renda, 
a conservação e uso sustentável da biodiversidade e a repartição justa e equitativa de seus 
benefícios; 

• Aperfeiçoar a estratégia política do governo municipal para os produtos da sociobiodiversidade 
e suas cadeias e arranjos produtivos; 

• Incentivar a formação de grupos locais para a discussão, articulação e implementação de ações e 
estratégias visando integrar dados e compartilhar boas práticas para fortalecer os APLs e 
consolidar mercados sustentáveis; 

• Fomentar a regularização ambiental, através do processo de licenciamento ambiental e Cadastro 
Ambiental Rural; 

 

RESULTADOS E PRODUTOS ESPERADOS 

• Cadeias de produtos da sociobiodiversidade priorizadas na gestão municipal; 
• Sensibilização dos potenciais beneficiários sobre a relevância da temática e a importância de 

envolvimento cooperativo, multi-institucional e inter-setorial; 
• Aperfeiçoamento da estratégia política do governo local para viabilização destes mercados e 

agregação de valor nestas cadeias; 
• Subsídios para a caracterização das principais limitações ou gargalos e potencialidades ou vantagens 

competitivas das cadeias de produtos da sociobiodiversidade e elaboração de estratégias de ação 
como aporte da continuidade das práticas já existentes; 

• Formação de grupos locais de referência para a discussão, articulação e implementação de ações e 
estratégias, visando agregar valor às cadeias, fortalecer os APLs e consolidar mercados ecológicos. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS – APLs (Arranjos Produtivos Locais) 

Princípios participativos/integrativos que procuram reunir técnicas e instrumentos para facilitar o processo 
de intercâmbio de experiências, melhorando a dinâmica dos processos ecológicos municipais. O enfoque 
metodológico deverá ser subsidiado pelos Indicadores de Cumprimento da Norma Ambiental, como 
sistematizadores para as diversas propostas previamente estabelecidas durante a implementação do plano. 
A criação de Grupos de Trabalho para a implementação do PMMA é outro vértice indispensável para a 
qualificação da execução dos objetivos propostos. Os GTs desenvolvem com mais objetividade e 
transparência a metodologia de implementação em todos os níveis Os trabalhos em grupos podem ser 
organizados de forma sequencial, conforme hierarquia ou logística interna/externa, subsequente a formação 
do Conselho Consultivo do PMMA, que tem caráter consultivo, e o Colegiado de Coordenação do PMMA. O 
espaço dos grupos de trabalho busca operacionalizar o plano de ação e aumentar a comunicação das 
propostas que foram debatidas e validadas em plenária, provendo o Sistema de Informação com dados e 
documentos pertinentes ao Bioma Mata Atlântica. Os GT’s serão responsáveis pelo arranjo político-
institucional, técnico-científico e colaborador-integrativo. 

Num estudo elaborado para identificar as principais carências da gestão pública ambiental do meio ambiente, 
Fernandes et all (2003) identificaram algumas deficiência no processo operacional: assimetria de informação 
social/responsabilização; comportamento burocrático e acomodação dos funcionários públicos; baixa 
capacidade organizacional; fragilidade para implementação das leis; baixa capacidade das agências 
governamentais; e atuação de grupos de interesse. Para Teixeira e Santana (1995), a descentralização impõe-
se como uma estratégia de primeira importância para reverter essa tendência altamente centralizadora do 
modelo de gestão vigente sobre o bem ambiental. Contudo, não basta apenas descentralizar; faz-se 
necessário a integração como estratégia para garantir a perfeita aplicação dos sistemas articulados e 
verticalizados entre os diversos níveis de fluxos da gestão ambiental. Os autores apontam outros aspectos 
que são essenciais para alcançar a descentralização e integração: 

a) Fortalecimento da delegação de competência executiva aos diversos níveis da administração, transferindo-
a, quando devido, para os Estados, Municípios, instâncias setoriais, instituições da administração indireta, 
instituições de ensino, organizações de interesse público, etc.; 

b) Descentralização das estruturas fiscalizadoras fazendo com que as atividades de monitoramento e controle 
permeiem organicamente na rede administrativa, tornando a função mais próxima da fonte de execução da 
atividade correspondente, e, portanto da população; 

c) Consequente apoio aos órgãos com poderes descentralizados como Câmaras Legislativas, grupos 
executivos de projetos locais, entidades populares distritais, bairros etc., para que exerçam atividades 
administrativas e fiscalizadoras de processos e projetos participativos. 

**Cumpre ressaltar: 

*Os principais incentivos das prefeituras para intervir na gestão ambiental respondem a motivações políticas 
dos prefeitos, ou a possibilidades de conseguir recursos financeiros provenientes do governo municipal, 
estadual ou federal por meio de programas específicos para os Municípios. 

*Os temas mais importantes para a questão municipal ambiental geralmente são deixados de lado pela sua 
complexidade política e falta de aporte técnico-científico a situação atual; 

*Entre as principais relutâncias das prefeituras para intervir na questão ambiental estão os custos financeiros 
para criar novas secretarias ou implementar planos e programas.  Em muitos casos, as prefeituras criam tais 
secretarias, mas não fornecem os recursos para mantê-las funcionando em condições apropriadas de cumprir 
com a sua responsabilidade.  
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*Os governos estaduais e a esfera federal não estão dispostos a descentralizar as atividades de 
implementação de políticas públicas, usualmente com argumentos mais políticos que técnicos. 

Inicialmente foram identificadas três áreas chaves para o estabelecimento de Grupos de Trabalho (GT): 
fortalecimento institucional; técnico científico; comunicação e integração.  

O GT Fortalecimento Institucional (Produção) é responsável pela criação e permanente aprimoramento do 
arranjo institucional de produção (investigação, normatização, publicação) do PMMA, concebendo a melhor 
forma de organizar os diversos agentes participantes, bem como pela coordenação dos esforços de captação 
de recursos e planejamento estratégico; O GT Técnico Científico (Operacionalização) tem por missão 
identificar as áreas potenciais para restauração florestal e articular as informações técnicas e científicas 
necessárias à qualidade das ações de conservação e recuperação, bem como, capacitar e ampliar a percepção 
ambiental dos atores envolvidos; O GT de Comunicação e integração (Publicação) é responsável pela 
elaboração e implementação das estratégias de divulgação da iniciativa e comunicação, interna e externa, 
possibilitando o acesso às informações do PMMA.         

Matriz sistêmica integrada: 

• Colegiado de Coordenação do PMMA – Coordenação do Projeto de Implementação 
• Conselho Consultivo do PMMA – apoio ao Colegiado de Coordenação do PMMA e Grupos de Trabalho 
• Grupos de Trabalho (Equipe Multidisciplinar, Conselho Consultivo e Colegiado de Coordenação do 

PMMA) – responsável pelo desdobramento do plano de ação 2013 - 2016 

SUGESTÃO DE PLANO DE TRABALHO 

1. GT DE PRODUÇÃO – ARRANJO INSTITUCIONAL 
1.1 INVESTIGAÇÃO 
1.2 NORMATIZAÇÃO 

 
2. GT DE OPERACIONALIZAÇÃO – ARRANJO TÉCNICO CIENTÍFICO 

2.1 CARACTERIZAÇÃO MUNICIPAL 
2.2 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO 
2.3 CAPACITAÇÃO 

 
3. GT DE PUBLICAÇÃO – ARRANJO EDUCOMUNICAÇÃO 

3.1 SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL  
3.2 PLATAFORMA DIGITAL 

*A nomeação das pessoas físicas/jurídicas que irão compor os Grupos de Trabalho será de responsabilidade do Colegiado de 
Coordenação do PMMA, por meio da elaboração de Documento de Nomeação específico para este fim, e que fará parte da 
Implementação do PMMA. 

*Os GTs podem reunir representantes indicativos dos ministérios do Meio Ambiente, Agricultura e da Ciência e Tecnologia, Ibama, 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Associação Nacional de Órgãos e Municípios de Meio Ambiente, Conselho Nacional da Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica, SBPC, Confederações Nacional da Agricultura (CNA), Nacional da Indústria (CNI), organizações indígenas, 
comunidades quilombolas, organizações não governamentais e a sociedade em geral, sem impedimentos pela lei. 

3. Método de avaliação e atualização do Plano Municipal da Mata Atlântica  

A presente metodologia de avaliação pretende abordar a operacionalização de indicadores de cumprimento, 
aplicado aos instrumentos de gestão territorial, através de sistemas de mensuração. De forma particular, 
pretende-se caracterizar o Município, mediante ferramentas de avaliação qualiquantitativa, onde se propõe 
integrar indicadores que permitam aferir o contributo das medidas e ações alcançadas na execução do plano 
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de ação. Assim, a estrutura da avaliação é constituída pelos seguintes vértices: político-institucional, 
ambiental, econômico, sociocultural e jurídico. 

A mensuração do cumprimento poderá ser brevemente indicada de acordo com a caracterização ambiental 
e amparada pelas ações do PMMA. Em muitos aspectos, a avaliação busca reaproximar da sociedade da 
gestão pública, através da construção de indicadores e áreas interligadas. 

O Plano objetiva uma prática contínua no planejamento dos remanescentes florestais, que integram o bioma 
Mata Atlântica, para o qual concorre a proposta de um eficiente sistema de avaliação e de monitoramento, 
para posterior integração colaborativa de dados, documentos, mapas, boas práticas e caracterização das 
biorregiões. Há permanente confrontações entre as propostas inscritas no plano e a sua implementação, 
permitindo a avaliação detectar desvios de execução às metas previamente estabelecidas. A avaliação dos 
instrumentos de gestão territorial e cumprimento da norma ambiental é uma matéria relativamente recente 
no Brasil, apesar de ser uma prática corrente há alguns anos nos Estados Unidos, Canadá e em vários países 
da União Europeia. 

Em síntese, o quadro legal nacional em vigor apresenta a crescente expansão do território frente os 
ecossistemas urbanos, e exige a avaliação dos instrumentos de gestão pública ambiental municipal, 
designadamente a avaliação “ex-ante”, antes da aprovação do plano, e a avaliação “ex-post”, durante a 
implementação do plano. A avaliação é um processo, o que significa que “o seu objetivo não é um julgamento 
a posteriori, mas um utensílio indispensável para a formulação da ação em si, a sua condução e o seu 
aperfeiçoamento. Desta forma a avaliação não se deve limitar a medir os resultados da ação, mas deve 
compreender os meios postos em curso (meios financeiros, humanos, materiais ou jurídicos). (Monnier, 
1991) 

Contudo, tem-se claro que a avaliação não deve ser um procedimento externo ao processo de 
implementação, mas sim algo que faz parte desse mesmo processo e que o acompanha de forma cíclica e 
permanente, visando sempre a melhoria das intervenções propostas na busca constante de indicadores mais 
adequados para melhorar a perspectiva local, com a efetiva proteção dos remanescentes da Mata Atlântica.  

A especificidade da avaliação reside nos seguintes quatro aspectos:  

• Privilegia a exploração de dados qualiquantitativos;  
• Clarifica os sistemas de inter-relação de uma realidade territorial;  
• Constitui um trabalho criativo, com a construção de indicadores não estandardizados, com 

informações como de base quantitativa, aliada a uma análise de carácter qualitativo, especificamente 
adaptados à realidade que se pretende avaliar;  

• Assume-se como um processo permanente, desenvolvido em paralelo com a função de 
implementação, e que se vai desenvolvendo ao longo do processo de atualização.  

A utilidade da aplicação da avaliação ao processo de planejamento assume três dimensões distintas, embora 
complementares (MONS, 1995):  

 

• De carácter instrumental – encarada como instrumento de melhoria da execução e da gestão dos 
planos e programas (particularmente relevante nas avaliações efetuadas durante a 
implementação do plano);  

• De carácter estratégico – constitui uma forma de divulgação de informação estratégica e de 
integração de dados; 

• De carácter substantivo - favorece a readequação mediante a análise dos resultados, podendo 
justificar a reconceitualização de intervenções políticas, ultrapassando manifestamente o papel 
meramente corretor associado à dimensão instrumental.    
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O processo de avaliação pode ocorrer em diversos tempos, designadamente:  

• Durante a elaboração / revisão / alteração do plano – processo;  
• Durante o período de vigência do plano – processo.  

A avaliação contínua do plano implica na globalidade da proposta, interconectada pelas variáveis do banco 
de dados, através indicadores comuns aos Municípios que tenham em seu território municipal, 
remanescentes do Bioma Mata Atlântica. Deste modo será preciso definir um conjunto de indicadores 
possíveis para aferir os níveis de sustentabilidade do PMMA, de forma a serem operacionalizáveis e 
mensuráveis no cumprimento da norma.  

Aspectos metodológicos 

De acordo com a classificação da OCDE (1993), os indicadores ambientais podem ser sistematizados pelo 
modelo Pressão-Estado-Resposta (PER), que assenta em três grupos chave de indicadores de avaliação:  

• Pressão - caracterizam as pressões sobre os sistemas ambientais e podem ser traduzidos por 
indicadores de produção;  

• Estado - reflete a qualidade do ambiente num dado horizonte espaço/tempo; são por exemplo os 
indicadores do status quo do diagnóstico e prognóstico municipal do remanescente;  

• Resposta - avaliam as respostas da sociedade às alterações e preocupações ambientais, bem como à 
colaboração de boas práticas para subsidiar a percepção ambiental e a garantia da informação 
qualificada. 

Os indicadores de cumprimento da norma ambiental integrarão os sistemas avaliados pelo PMMA. O 
processo de seleção dos indicadores deve assim seguir um conjunto de critérios objetivos, exequíveis e 
verificáveis que justifiquem a escolha efetuada nos indicadores opcionais e no cumprimento dos indicadores 
essenciais. Os indicadores escolhidos devem priorizar aqueles que a gestão pública está de fato disposta a 
implementar. 

Critérios Sugeridos para Seleção 

• existência de dados base;  
• possibilidade de inter-relação;  
• possibilidade de comparação com critérios legais ou outros padrões/metas existentes;  
• facilidade e rapidez de determinação e interpretação;  
• grau de importância e validação científica;  
• sensibilidade do público alvo;  
• custo de implementação;  
• possibilidade de ser rapidamente atualizado e avaliado.  

 

 

4. Orientações para o monitoramento das ações elencadas 

Os mecanismos de monitoramento, necessários para que o processo de implementação seja efetivo e 
apresente resultados satisfatórios, são criados a partir da construção e/ou seleção de indicadores que 
possibilitem a observação objetiva de diferentes momentos do processo, favorecendo a verificação da 
ocorrência, ou não, de mudanças na realidade local. É recomendável que se faça essa observação antes e 
durante o processo, para os eventuais ajustes e correções, com as ações ainda em curso. Além disso, deve 
ser feita uma primeira avaliação, logo após o término das ações programadas, com vistas a avaliar os 
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resultados, e outra, algum tempo depois, que permitirá medir os impactos resultantes das ações 
implementadas dentro de uma escala temporal. As formas, os indicadores e o momentos adequado para 
acompanhar o plano de ação, devem ser definidos em função dos objetivos específicos do PMMA. 

O sistema de monitoramento é formado por um conjunto de procedimentos destinados ao acompanhamento 
da implementação do plano, de forma a possibilitar a tomada de decisões para correções de rumo, como 
também avaliar os resultados e impactos deles decorrentes. Deve integrar a informação ambiental, com 
dados e documentos sobre os diferentes aspectos da dinâmica municipal, a ser usado pelos diversos órgãos 
da Administração Municipal e passível de ser acessado pelo setor privado e pela sociedade civil, subsidiando 
a tomada de decisões, orientando investimentos, simplificando processos e dando transparência à gestão do 
plano. Os indicadores definidos para o monitoramento devem ser construídos ou selecionados a partir do 
Sistema Municipal de Informação Ambiental Digital. É necessário que as informações necessárias cheguem 
ao usuário de forma oportuna e confiável. É preciso que o monitoramento seja: projetado para um usuário, 
finalidade ou plano específico; tenha informações específicas, referidas a um processo particular; seja 
direcionado, em geral, a uma informação que deve ser recebida em tempo eficaz; contenha as informações 
necessárias para acompanhar, corrigir ou dar “alarme” sobre uma ação em andamento. 

O monitoramento deve cobrir, basicamente, o acompanhamento do PMMA, utilizando tecnologias que 
meçam o resultado do empenho operacional, ou seja, o estágio de execução das ações. A montagem de um 
Sistema de Informações Geográficas (SIG) com informações sobre a área completa do Município (área urbana 
e rural) é uma etapa essencial para gerenciar as informações necessárias ao monitoramento do Plano 
Municipal da Mata Atlântica - PMMA e acompanhar a implementação e resultados das ações contidas no 
plano de ação. 

*Neste domínio em particular, assume especial relevância o recurso a Sistemas de Informação Geográfica 
(SIG). Com efeito, os SIG são uma das mais potentes tecnologias de informação, recentemente difundidas e 
que ocupam hoje, um papel preponderante nos diversos domínios, tais como: a cartografia, a geografia, o 
planeamento urbanístico, gestão ambiental, etc. O SIG possibilita constituir uma plataforma que permite que 
a avaliação dos planos, nomeadamente no que se refere aos seus níveis de sustentabilidade, seja dinâmica e 
constantemente atualizada (metas, ações e resultados).   

A montagem do SIG depende de um conjunto de fatores que envolvem: 

Hardware 

A grande maioria dos computadores atuais é capaz de executar os Sistemas de Informações Geográficas sem 
grandes limitações. É importante ressaltar a importância de espaço em disco para permitir o armazenamento 
de imagens de satélite de alta resolução ou ortofotos digitais, quando disponíveis. Outro requisito importante 
é a placa de vídeo, que deve ter memória para melhorar o desempenho geral do SIG. 

Software 

O software é uma parte essencial e uma escolha importante que deve afetar diretamente a implantação do 
sistema. A escolha do software é influenciada principalmente pelo custo, experiências e conhecimento da 
equipe técnica e disponibilidade de treinamento e suporte. Existem softwares comerciais, que normalmente 
apresentam maior facilidade em relação à disponibilidade de suporte técnico e treinamento. O software 
comercial mais utilizado em projetos similares é pacote do ArcView (ArcGis 10). Existem softwares livres que 
tem evoluído constantemente em termos de funcionalidade e facilidade de uso. Já podem ser consideradas 
boas alternativas, tendo como ponto negativo sua menor rede de suporte e disponibilidade de treinamento. 
Entre as melhores opções disponíveis podemos citar o Quantum GIS (http://qgis.org/) e o SIG 
(http://www.gvsig.org/web/) 

Recursos humanos 
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É essencial que tenha ao menos um técnico capacitado para operar as ferramentas digitais de implementação, 
monitoramento e avaliação. De acordo com o tamanho do Município, esse técnico pode ficar responsável 
pela especificação, validação e incorporação dos mapeamentos e o gerenciamento da plataforma digital.  

Base de dados 

A base de dados pode ser uma das principais barreiras à implantação do SIG. O formato de dados mais comum 
é o formato shapefile. É o formato utilizado pela maioria dos softwares comerciais e livres, e o formato de 
publicação da maioria dos dados já existentes em outros monitoramentos da gestão pública. 

 

5. Avaliação dos resultados e integração dos dados produzidos por biorregiões 

A Mata Atlântica tem fundamental importância na conservação do equilíbrio ecossistêmico da natureza. Estão 
sendo conduzidos estudos para implementar o Plano Municipal da Mata Atlântica, que estabelece diretrizes 
para a gestão municipal e a proteção da biodiversidade, propõe o zoneamento e a contextualização da 
percepção ambiental. Esse Plano tem como objetivo identificar as áreas de maior importância para a 
biodiversidade, elaborar seu pré-zoneamento, propor uma ferramenta replicável de valoração ambiental e 
planejar em nível local a gestão ambiental com base nos indicadores de cumprimento da norma ambiental. 
A partir de índices e indicadores bioativos, está sendo desenvolvida a proposta de avaliação do Plano 
Municipal, manipulados em ferramentas digitais de análise espacial, para elaborar uma camada de 
informações especializada e integrada, que apoiará a tomada de decisão na cadeia produtiva da Mata 
Atlântica.  

Inicialmente uma breve descrição desta metodologia interativa através de dados abertos será apresentada. 
Os operadores algébricos aplicados (Pondere, Maioria Zonal, Atualize, Espacialize, Fatie, Reclassificação por 
Atributos) serão descritos no decorrer de seu uso, seguido dos mapas resultantes e das informações 
colaborativas produzidas na caracterização ambiental. 

Aprender a aprender na era de tecnologias e informações é condição imprescindível para formação humana. 
Desta forma, o uso do computador como ferramenta de ensino/aprendizagem (educomunicação) tem sido 
de suma importância para todas as áreas de conhecimento. A integração de dados é um aspecto a ser 
pensado neste momento, pois as tecnologias interferem na função de compartilhamento do conhecimento e 
da ampliação percepção ambiental. Acreditamos que o uso de software livre proporciona a democratização 
de saberes, possibilitando a criação de ambientes onde se possa refletir sobre a própria aprendizagem. 
Objetivando oferecer um espaço para disponibilizar informações relacionadas ao meio ambiente, este 
trabalho apresenta o desenvolvimento de um protótipo de plataforma ambiental digital, voltada para a 
conscientização ambiental e acesso à informação, com base nos princípios da Web 2.0. Essa rede se mostra 
de grande valia, visto que preservar o meio ambiente é um tema que vêm apresentando expressiva relevância 
e abrangência na sociedade civil.  

 

Cada vez mais pessoas buscam maneiras para agregar e participar em causa locais. Apesar dos esforços nesse 
sentido, as pessoas ainda sentem a falta de um espaço onde possam opinar e participar das discussões 
ambientais, contando com o compartilhamento e a transparência de dados públicos. Com base na 
conceituação de redes, busca-se expor os principais fatores que garantem uma boa receptividade dos 
usuários comprometidos com programas e ações da sua localidade territorial. Para isso, são apresentadas as 
tecnologias da Web 2.0, as quais estão cada vez mais completas e prezando por agilidade no 
desenvolvimento. Vale destacar também o diferencial do protótipo apresentado, pois o assunto meio 
ambiente pede reflexão e mais ação. As pessoas sabem que precisam se conscientizar e melhorar suas 
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atitudes, então para tornar isso mais simples nada melhor que utilizar a inclusão digital na participação e 
avaliação da gestão municipal por biorregiões que serão indicadas na fase de experimentação. 

A área geográfica descrita em termos de sua combinação única de plantas, animais, geologia, clima e recursos 
hídricos, definida por fronteiras naturais e comunidades de vida distintas, com o conjunto que a distingue de 
outros espaços investigados, será denominado biorregião. A biorregião se refere tanto ao terreno geográfico 
ou um terreno de consciência. Assim, as formas naturais e as comunidades de vida, incluindo a humana, 
tornam-se as características descritivas de cada local, sendo uma predicado importante na caracterização 
ambiental, como também, na integração de dados e disposição dos conteúdos na plataforma ambiental. O 
planejamento biorregional ainda tem alguns paradigmas estabelecidos ou métodos, mas a teoria e prática 
estão começando a se aglutinar em torno dos padrões regionais, tal qual no PMMA. Uma escala biorregional 
do plano significará a compreensão geográfica local, para projetá-lo a longo prazo como sustentável, 
tornando-se evidente por um conjunto de atributos que aportam sua caracterização ambiental. 
Conscientização e cuidado com a casa biorregional e seus padrões é fundamental para uma compreensão de 
base.  

O biorregionalismo amplia as possibilidades de um lugar. É uma consciência do meio ambiente local, história 
e aspirações da comunidade que conduz a um futuro sustentável. Lewis (1996) descreveu como compreender 
os padrões, cores e texturas da paisagem que dá uma ordem lógica para um sistema, onde os padrões 
biorregionais sugerem limitações e soluções únicas. Uma vez identificados, o conhecimento científico 
adquirido a partir desses padrões ecológicos e dos recursos espaciais são determinantes na forma lógica de 
planejamento - eles sugerem a delimitação temporal para orientar as políticas públicas ambientais.  O autor 
sugere que se pode discernir padrões que diminuem a qualidade de vida, sentido de lugar, e sustentabilidade, 
bem como padrões que melhoram esses recursos, adotando esta constelação ou visão biorregional. 
Considerando os problemas e soluções a partir de uma perspectiva biorregional, surge a oportunidade de se 
envolver na mudança, abrangendo adaptativamente a oportunidade global da sociedade para alcançar a 
sustentabilidade em uma escala que não é possível dentro de um esforço da comunidade única. Pode-se 
discernir integradamente, adotando atividades comunitárias de convergência ou uma visão biorregional. A 
Caracterização Biorregional baseada em diagnósticos, planejamentos e metas pode ajudar nos problemas da 
sociedade por estreitas soluções, e ajudar os participantes a reconhecer as limitações de um lugar e de seus 
recursos, de modo que eles não vão continuar a superestimar a capacidade das regiões que habitam e que 
conhecem. 

 

6. Orientações Operacionais para o PMMA no Município de Caxias do Sul 

1. JUSTIÇA 
AMBIENTAL

2. MANEJO 
EFICIENTE E 
EQUITATIVO DO 
USO DA NATUREZA

ÁREA 
CENTRAL

3. VALORAR E 
CONSERVAR A 
BIODIVERSIDADE

4. LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL

TEMÁTICA
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Qual a diferença entre áreas centrais e áreas temáticas? 

Áreas Centrais 

• Trabalho central do PMMA para a visão de mundo.  

Áreas Temáticas 

• Enfoque a um nicho que o PMMA pode fazer a diferença, através de colaborações. 

 

AS ÁREAS DO PMMA  

 A situação 

– O que está acontecendo. 

 A justificativa 

– Porque somos indicados a trabalhar com isso? 

 O enfoque 

– Como vamos trabalhar? 

 Os resultados 

– O que esperamos alcançar? 

1. JUSTIÇA AMBIENTAL 

 

 A situação 

– Injustiças Ambientais 

 A justificativa 

– Para apoiar as políticas correlacionadas e identificar conflitos e riscos ambientais 

 O enfoque 

– Sistematizar e socializar informações disponíveis  

 Os resultados 

– Diagnóstico de Conflitos e Riscos Ambientais (Mapa de Conflitos) 
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Justiça Ambiental: 

O estudo de conflitos e riscos ambientais é um projeto a ser desenvolvido em conjunto com o PMMA. Seu 
objetivo maior é, a partir de um mapeamento inicial, diagnosticar populações e grupos atingidos em seus 
territórios por projetos e políticas baseadas numa visão de desenvolvimento considerada insustentável e 
prejudicial à qualidade de vida, sem garantia do mínimo existencial ecológico.  

Em consonância com os princípios da justiça ambiental, o aprofundamento busca sistematizar e socializar 
informações disponíveis, dando visibilidade às informações apresentadas. Os casos serão selecionados a 
partir de sua relevância socioambiental, seriedade e consistência das informações apresentadas, quando 
inseridas dentro das áreas prioritárias de conservação e recuperação de remanescentes florestais, ou 
indiretamente afetadas pela abrangência do PMMA. Com isso, esperamos contribuir para o monitoramento 
de ações e de projetos que enfrentem situações de injustiças ambientais em diferentes espaços e populações 
do Município de Caxias do Sul, entre campos, florestas, mananciais, encostas e demais ecossistemas 
protegidos.  

Este trabalho tem por respaldo a Constituição da República Federativa do Brasil, em especial seus artigos 1º 
inciso III e artigo 5º, os quais estão diretamente relacionados à missão institucional no tocante à defesa da 
dignidade humana e do direito à vida, à liberdade e à igualdade e o dispositivo 225, que assegura a todos de 
forma justa e equitativa a qualidade de vida. As informações disponibilizadas no conteúdo deste mapa são 
de responsabilidade do projeto, através do Colegiado de Coordenação, GT’s e o Conselho Consultivo do 
PMMA.  Abordagens integradas para a promoção da justiça ambiental envolvendo populações vulneráveis. 
Nesse sentido, o estudo se apresenta como um espaço aberto de expressão dos conflitos ambientais 
associados à Mata Atlântica, contribuindo, desta forma, na busca de soluções. 

Os conflitos serão levantados, tendo por base, principalmente, as situações discutidas em diferentes fóruns 
e redes a partir do início de 2000. O foco do mapeamento, portanto, é a visão das populações atingidas, suas 
demandas, estratégias de resistência e propostas de encaminhamento. As fontes de informação privilegiadas 
e sistematizadas nos casos apresentados seguiram essa orientação. Consistem principalmente de 
documentos disponibilizados publicamente por entidades e instituições solidariamente parceiras: 
reportagens, artigos e relatórios acadêmicos, ou ainda relatórios técnico-científicos e materiais presentes em 
ações desenvolvidas pelo Ministério Público, e demais partes integrantes do Judiciário. Os casos selecionados 
não esgotam as inúmeras situações existentes no Município, mas refletem uma parcela importante nos quais 
populações atingidas, movimentos sociais e entidades vêm se posicionando. As informações nele contidas 
devem ser vistas como dinâmicas e em processo de aperfeiçoamento, na medida em que novas informações 
e situações possam, na continuidade do projeto, aprimorar, corrigir, dar visibilidade e permitir o 
monitoramento de ações e de projetos que enfrentem situações de vulnerabilidade. A análise busca dados 
para suporte nas políticas públicas municipais, direcionado os conflitos da sociedade civil. Nesse sentido, o 
diagnóstico está democraticamente a serviço do público em geral e, principalmente, das populações 
atingidas, dos parceiros e de todos que absorvem a justiça social e ambiental. O Mapa apresentará 
ocorrências georreferenciadas pelo Município, analisados qualiquantitativamente, e distribuídos nas 
biorregiões indicativas do plano. O documento pertence a todos os interessados na construção de uma 
sociedade socialmente justa e ambientalmente sustentável. Por isso mesmo, caberá a nós não apenas dispô-
lo e usá-lo, mas também mantê-lo alimentado de novas informações, fazendo dele um importante 
instrumento para o aprimoramento da democracia e para a garantia dos direitos humanos e da cidadania 
plena para cada habitante do Município. 

Em face da atual crise sócio-ambiental-econômica de nosso Planeta, torna-se cada vez mais urgente a 
mobilização por parte de todos os cidadãos na busca de soluções que contornem estes problemas. Frente a 
isto, a Justiça Ambiental promove a luta para acabar com a distribuição desigual dos riscos ambientais, que 
vem afetando a qualidade de vida não só ambiental, como social, das populações. O tema da justiça ambiental 
indica a necessidade de trabalharmos a questão do ambiente não apenas em termos de preservação, mas 
também de justiça. Representa, assim, o marco conceitual necessário para aproximar, em uma mesma 
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dinâmica, as lutas populares pelos direitos sociais e humanos, pela qualidade coletiva de vida e pela 
sustentabilidade ambiental. Na verdade, trata-se de uma justiça socioambiental como marco central, 
integrando as dimensões ambiental, social e ética da sustentabilidade e do desenvolvimento, 
frequentemente dissociados nos discursos e nas práticas. 

 

2. MANEJO EFICIENTE E EQUITATIVO DO USO DA NATUREZA  

 

 A situação 

– A natureza apoia o crescimento e o progresso das sociedades humanas.  

– Os benefícios da natureza não se repartem de forma equitativa.  

– Uma governança inequitativa dos recursos naturais gera práticas insustentáveis e atividades ilegais que 
ameaçam a biodiversidade e a segurança humana.  

 A justificativa 

– Os deveres e a equidade são a chave para boas decisões de governança 

– Mais de 100 resoluções que vinculam diretamente a conservação à justiça e a equidade 

 O Enfoque 

– Demonstrar como a equidade e a eficiência podem sustentar a conservação e o bem-estar humano 

– Reunir e apoderar os atores apropriados 

– Estandarizar os princípios e diretrizes através de metodologias confiáveis 

– Preparar e difundir produtos e conhecimentos para apoiar o processo de decisão 

– Influenciar políticas públicas ambientais 

 Os Resultados 

– Ferramentas e conhecimentos para uma melhor tomada de decisões acerca da biodiversidade.  

– Política e Governança para a conservação e recuperação, que reconheçam e respeitem os direitos e deveres 
constitucionais.  

– Cumprimento da Norma Ambiental. 

 

Manejo Eficiente e Equitativo da Natureza:  

A missão da UICN, como União Mundial de Conservação da Natureza, é influenciar e alertar as sociedades do 
mundo todo a conservar a integridade e a diversidade da natureza, assegurando que o uso dos recursos 
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naturais seja equitativo e ecologicamente sustentável. Garantir o manejo e o acesso equitativo dos benefícios 
decorrentes da biodiversidade é o terceiro objetivo da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). Tal 
objetivo é de extrema relevância para os países em desenvolvimento que tem grande parte da biodiversidade 
mundial, e por se tratar de um bioma de conservação mundial, é destacado no PMMA como área central. É 
de suma importância que o Brasil apresente de forma efetiva instrumentos jurídicos para a proteção da 
biodiversidade, uma vez que a falta de regras claras e o hábito de conduzi-las de maneira informal contribuem 
para o acesso desordenado e, em alguns casos, ilegal. Observa-se, pois, que a ausência de um arcabouço 
claro e efetivo tem permitido, ou até mesmo incentivado, a ocorrência de importantes controvérsias sobre a 
questão, como ferramentas ineficientes para a conservação e recuperação de ecossistemas endêmicos. 

O nicho do PMMA radica em promover soluções baseadas no manejo eficiente da natureza, tanto para deter 
a destruição da biodiversidade dos remanescentes florestais no Município de Caxias do Sul, como apoiar o 
desenvolvimento de forma equitativa. O manejo eficiente dos recursos naturais depende do conhecimento 
das inter-relações dos organismos com os vários níveis de atividade e suas relações com os subsistemas 
abióticos (COUPLAND et al., 1969). O PMMA acredita na produção de bens e serviços através do manejo 
eficiente dos recursos naturais como caminho central para a conservação dos remanescentes florestais e a 
promoção do desenvolvimento econômico de forma sustentável. Um mundo justo que valora e conserva a 
biodiversidade de maneira eficiente, com igualdade de acesso a biodiversidade.  

Em função disso, o PMMA dedica uma das áreas centrais para o aproveitamento de forma eficiente dos 
recursos naturais e da biodiversidade como eixo transversal das atividades desenvolvidas no plano de ação, 
com intuito de consolidar a execução do PMMA como um instrumento de planejamento municipal dos 
benefícios da natureza.  A cooperação entre os eixos temáticos centrais traz prerrogativas mútuas a todos os 
atores envolvidos:  

• Maior divulgação das ações realizadas pelas instituições e visibilidade ao projeto; 
• Novas oportunidades de negócios através do intercâmbio de informações e contatos; 
• Criação de competências técnico-científicas na área de manejo eficiente de recursos naturais; 
• Possibilidades de extensão da parceria para outros programas de interesse mútuo como serviços ambientais. 

 

 

3. VALORAR E CONSERVAR A BIODIVERSIDADE 
 

• A Situação 

– A biodiversidade segue em crise. 

• A justificativa 

– Carro-chefe das ações de conservação e recuperação do bioma Mata Atlântica no PMMA 

– Inúmeros tratados, resoluções e dispositivos legais 

– Contribui a muitos dos objetivos do PMMA 

• Enfoque 

– Continuar a prover o conhecimento real sobre o estado de conservação da biodiversidade 

– Influenciar políticas e planejamentos desde o conhecimento gerado 
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– Implementar o PMMA para conservação e recuperação da biodiversidade 

– Apoiar ações de conservação e recuperação das áreas especialmente protegidas e indicadas nas biorregiões 

• Resultados 

– Ferramentas e conhecimentos para a conservação e recuperação da Mata Atlântica 

– Apoio político para a conservação através da valoração da natureza 

Valorar e Conservar a Biodiversidade: 

Um mundo justo que valora e conserva a natureza é a visão de futuro do PMMA. A natureza é um sistema de 
apoio para a vida, condição sine qua non para a materialização de toda e qualquer forma de vida, sociedade, 
ou população. Para conservar a diversidade da vida e da natureza, há que se conservar sua integridade para 
que o desenvolvimento seja de fato sustentável. Isso requer câmbios fundamentais em todas as dimensões 
da sociedade, incluindo a política e a economia. A Mata Atlântica necessita de planejamento e valoração 
ambiental para fazer frente a crescente crise na perda da biodiversidade e na expansão desordenada do solo.  

O PMMA será o principal provedor de conhecimentos, ferramentas e normas relacionadas a biodiversidade 
local, influenciando diretamente em políticas de planejamento, com medidas concretas de conservação e 
recuperação dos remanescentes florestais em âmbito municipal. Nesse sentido, o PMMA, está em condições 
de reunir e trabalhar com uma variedade de atores de diferentes níveis. Baseado na visão da UICN, de um 
mundo justo que valora e conserva a biodiversidade, o PMMA está organizado em torno das áreas centrais 
em simetria com as metas do plano de ação, aprofundadas nas áreas temáticas como suporte de cooperação. 

 Então porque devemos valorar a biodiversidade? Nós obtemos muitos benefícios diretos e indiretos da 
natureza. Com isso, temos o interesse em valorar e conservar a biodiversidade pelos recursos que usamos, 
pelos serviços que ela nos proporciona, pelo prazer que os organismos vivos dão e até mesmo por questões 
éticas e estéticas. A valoração dos bens e serviços ambientais é um elemento chave nos desenhos das políticas 
que tem como objetivo a gestão sustentável dos recursos naturais. Sem embargo, o PMMA, um sistema 
municipal para amparar o tema, como uma metodologia efetiva para conservação e recuperação dos serviços 
ecológicos, não só para as presentes gerações, como também para as futuras gerações. Ademais, os sistemas 
que mantem a regeneração da capacidade de operação dos recursos naturais renováveis implica 
necessariamente uma eleição coletiva através da valoração ambiental, como um fator estratégico na logística 
externa do PMMA. 

 

4. LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 
 

• A situação 

– Conflitos legais, técnico-científicos e injustiças ambientais na proteção da Mata Atlântica 

• A justificativa 

– Deficiência de recursos físicos (infraestrutura), falta de capacitação dos que atuam na área, demora na 
análise dos pedidos de licenciamento pela ausência de dados confiáveis, conflitos de competência e falta de 
flexibilidade e fundamentação no caráter decisório 

• O enfoque 
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– Incentivos às atividades de conservação e recuperação do bioma Mata Atlântica 

– Suporte técnico-científico 

• Os resultados 

– Integração de dados e digitalização das informações compiladas, buscando aperfeiçoar o Licenciamento 
Ambiental de acordo com as áreas prioritárias de conservação e recuperação dos remanescentes florestais, 
em âmbito municipal, inclusive possibilitando o acesso a diagnósticos e prognósticos, dispostos no atlas 
municipal, a todos os atores envolvidos no procedimento, bem como a capacitação dos atores envolvidos. 

 

Licenciamento Ambiental: 

O licenciamento ambiental é uma obrigação legal prévia à instalação/funcionamento de qualquer 
empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente, e possui como 
uma de suas mais expressivas características a participação social na tomada de decisão, por meio da 
realização de Audiências ou Consultas Públicas, como parte do processo.  Essa obrigação é compartilhada 
pelos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente e pelo Ibama, como partes integrantes do SISNAMA (Sistema 
Nacional de Meio Ambiente). O Ibama atua, principalmente, no licenciamento de grandes projetos de 
infraestrutura que envolvam impactos em mais de um estado e nas atividades do setor de petróleo e gás na 
plataforma continental. As principais diretrizes para a execução do licenciamento ambiental estão expressas 
na Lei 6.938/81 e nas Resoluções CONAMA nº 001/86 e nº 237/97. Além dessas, recentemente foi publicado 
a Lei Complementar nº 140/2011, que discorre sobre a competência municipal para o licenciamento, tendo 
como fundamento a localização do empreendimento. 

Através do licenciamento ambiental, a administração pública busca exercer o necessário controle sobre as 
atividades humanas que interferem nas condições ambientais, buscando conciliar o desenvolvimento 
econômico com o uso planejado dos recursos naturais. Pretende-se que o sistema informatizado da 
plataforma digital agilize os trabalhos e as comunicações inerentes ao processo de licenciamento, e permita 
maior visibilidade e transparência para os processos envolvidos com o PMMA. Apesar de sedimentado pela 
legislação pátria e devidamente regulamentado pelas Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 
CONAMA, o Licenciamento Ambiental ainda desperta uma série de dúvidas, não só entre os juristas, como 
principalmente entre aqueles que lidam diariamente com a matéria. Entre as mais frequentes podemos citar: 
(1) a questão da competência dos Municípios para licenciar, (2) a natureza jurídica da licença ambiental, (3) 
o caráter do rol de atividades e empreendimentos sujeitas ao licenciamento ambiental e (4) o auto 
licenciamento efetuado pelo Poder Público (5) dificuldade na valoração das medidas mitigatórias e 
compensatórias da atividade. 

A qualidade do licenciamento ambiental depende, em grande parte, da disponibilidade e da produção de 
informação básica acerca dos recursos naturais (solos, minerais, fauna, flora, ecossistemas etc) de uma 
determinada região. Portanto, investir na produção de conhecimento é fundamental para a gestão pública. 
Tarefa que cabe também a todas as instituições, em especial às de pesquisa e às universidades. Depende, 
também, do conhecimento pela maioria dos interessados quanto aos procedimentos e trâmites requeridos 
para a sua concessão. E, sob esse aspecto, a presente iniciativa do PMMA irá suprir essa lacuna, na medida 
em que orienta os interessados e garante maior publicidade ao processo de licenciamento, por meio da 
divulgação da situação atual do Município e dos benefícios às ações de recuperação e conservação no bioma 
Mata Atlântica. Além disso, o Atlas Municipal é extremamente louvável, porque divulga conhecimentos e 
compartilha dados, mapas e informações sobre as especificidades das biorregiões, inerentes ao 
licenciamento ambiental. 
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7. Plano de Trabalho para 2013-2016 (36 meses) – Fase de Experimentação 

META                    ETAPA  
TRIMESTRE 

 
03 

 
06 

 
09 

 
12 

 
15 

 
18 

 
21 

 
24 

 
27 

 
30 

 
33 

 
36 

Gerenciamento do 
projeto 

(Implementação, 
monitoramento e 

avaliação) 

Implementação/gerenciamento da fase de 
experimentação 

x x x x x x x x x x x x 

Captação de Recursos/Planejamento Estratégico x x x x x x x x x x x x 

Monitoramento     x x x x x x X  

Avaliação     x x x x x x x  

Implantação da Base 
de apoio e Equipe 

Multidisciplinar 

Implantação e funcionamento da base de apoio  x x x x x x x x x x x x 

Equipe Multidisciplinar 
Colegiado de Coordenação do PMMA 

Conselho Consultivo do PMMA 

x x x x x x x x x x x x 

Diagnóstico e 
Prognóstico 

(Situação Atual) 
Caracterização 

Ambiental 

Cadastro Ambiental Rural  x x x x x x x     

Mapeamento Cartográfico Digitalizado e  
Polígono Geotécnico  

(Atlas Municipal) 

 x x x x x x x x x   

Levantamento dos Serviços Ecológicos da Cadeia 
Produtiva 

  x x x x x x x x   

Mapa de Conflitos/Riscos  
Apoio - Plano Diretor 

         x x x 

Proposta de Zoneamento Ecológico do PMMA 
PLANO DIRETOR DA MATA ATLÂNTICA 

         x x x 

Compilação/Atualização/Minutas/Planos Legislação 
Ambiental Municipal incidente no PMMA 

       x x x x x 

Arborização Urbana (Diagnóstico e Alternativas)  x x x x x       

Análise e Parecer dos 7 Programas Experimentais x x x x x x x x x x x  

Caracterização Municipal 
(Social, Jurídico, Econômico, Ambiental, Cultural, Político-Institucional) 

 x x x x x x x x x x  

Atualização/Indicação das 14 Metas 
Art 2º Decreto 16.054/2012 

           x 
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META ETAPA 
 

 TRIMESTRE 

 
 
03 

 
 

06 

 
 
09 

 
 

12 

 
 
15 

 
 
18 

 
 

21 

 
 
24 

 
 
27 

 
 
30 

 
 
33 

 
 
36 

Mobilização Social, 
Capacitação Ambiental 

e Percepção Local 
 

Capacitação do COMDEMA  x  x    x     

Capacitação da Equipe Multidisciplinar, Colegiado 
de Coordenação e o Conselho Consultivo do PMMA 

X x x x x x x x x x   

Capacitação da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente – SEMMA 

 x  x  x  x  x  x 

Mobilização Social dos Atores envolvidos 
diretamente com o PMMA 

 x x x x x x x x x   

Audiências e consultas públicas em parceria com o 
Conselho Consultivo do PMMA para 
avaliação/cumprimento do PMMA 

  x x x x x x x x   

Ações de Mobilização Social e Percepção Local do 
PMMA nas Macrozonas Rurais 

  x x x x x x     

Ações de Mobilização e Capacitação para órgãos 
públicos municipais, estaduais ou federais acerca do 

PMMA 

        x x   

Publicação 
Educomunicação 

 

Material de apoio   x x x x x x x x   

Indicadores do PMMA            x 

POCKET AMBIENTAL MUNICIPAL 
(Atlas, Guia, Manual, Código) 

           x 

Instrumentalização, 
Monitoramento e 

Atualização da 
Plataforma Digital 

 

Instrumentalização    x x        

Funcionamento     x x x x x x x x 

Atualização da Plataforma Digital     x x x x x x x x 
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IV - INSTRUMENTOS ECONÔMICOS DE AMPARO À IMPLEMENTAÇÃO DO PMMA E O MERCADO AMBIENTAL 

Sendo o conceito de sustentabilidade tão amplo, não é de se admirar que sua aplicação se manifeste em relação a 
aspectos intersistemicos da questão. Uma empresa ou um governo que planeja aspectos específicos do meio 
ambiente (tais como recursos hidroflorestais ou áreas protegidas) está utilizando certos "instrumentos" de 
planejamento ambiental. A escolha do tipo ou do instrumento de planejamento depende do contexto e dos 
objetivos almejados. Em qualquer caso, o planejador deve ter uma visão global, sem perder o foco principal do 
plano local. Para categorizar os planejamentos, são escolhidos adjetivos que melhor representam as características 
do processo indicado. As categorias mais comuns são a abrangência espacial, operacional ou de acordo com a 
natureza dos objetivos. Aqueles que se enquadram na abrangência espacial referem-se a uma localidade 
(Município) ou uma área (bioma), no caso específico. Os planejamentos de abrangência operacional relacionam-se 
a determinada atividade, específica ou não, dando mais destaque à ação que será realizada, independente do 
território. Tratando-se da natureza dos objetivos temos os que focam apenas os resultados, por exemplo: 
planejamento emergencial que visa combater situações de emergência, sem levar em consideração o local ou 
quaisquer atividades ali desenvolvidas. Surge então, um novo tipo de planejamento para amparar os gestores 
públicos no território, ou em parte, do bioma Mata Atlântica, é aquele que envolve a sustentabilidade como 
conceito transversal da gestão municipal. 

A perda de cobertura florestal e a fragmentação dos ecossistemas compromete a biodiversidade e os serviços 
ambientais da Mata Atlântica. É necessário reverter esse processo de degradação e amortização da ação antrópica, 
para começar um amplo programa de recuperação dessa floresta. A restauração hidroflorestal deverá estar 
associada a outras ações, como a criação de Unidades de Conservação, mosaicos e corredores de biodiversidade, a 
promoção do manejo eficiente e equitativo, e a eficácia de instrumentos de monitoramento e avaliação. Somente 
assim será possível manter vivo este bioma, que garante o abastecimento de água para quase 130 milhões de 
pessoas, além de ser um dos maiores repositórios de biodiversidade endêmica do planeta 

O Fundo de Restauração da Mata Atlântica, que será implantado pelo Ministério do Meio Ambiente, servirá de 
subsídio para os planos municipais. De acordo com o Departamento de Florestas do Ministério do Meio Ambiente, 
o governo tem o compromisso de gerenciar bem o bioma (biorregião), considerada a mais ameaçada do continente 
americano.  

Já há algum tempo a ciência descobriu que a natureza, além de fornecedora de bens e produtos, é provedora de 
serviços ao homem. Parte destes serviços prestados pelo meio ambiente, chamados de “serviços ambientais” ou de 
“serviços ecológicos”, são conhecidos, outros ainda não foram desvendados, em vista da complexidade das inter-
relações ecológicas. Serviços ambientais, de acordo com o Projeto de Lei 792/2007, são aqueles oriundos do 
saudável funcionamento dos ecossistemas naturais (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2007).  

Para introduzir a temática dos serviços ambientais, é preciso conceituar bens e serviços valorados economicamente 
como estratégia conservacionista. As pessoas se utilizam de produtos para satisfazer suas necessidades de natureza 
econômica. Os produtos, em razão de sua tangibilidade, podem ser classificados como bens ou serviços. Os bens 
ambientais são todos aqueles oferecidos pelos ecossistemas, para consumo próprio ou para serem comercializados 
(água, madeira, frutos, combustíveis, fibras, peles, carne, sementes). Já os serviços ambientais também são 
oferecidos pelos ecossistemas, mas estes cumprem uma função ecológica no ciclo biosférico, seja através da 
preservação das florestas, da proteção da fauna, da regulação de gases, da conservação da biodiversidade e outros. 

Em 1997 um estudo calculou quanto custaria substituir os serviços ecológicos prestados por 16 ambientes 
diferentes, se isto fosse possível. A estimativa chegou à cifra de 33 trilhões de dólares. Importante lembrar que, na 
época, o Produto Interno Bruto mundial era de 18 trilhões de dólares. Vale ressaltar, também, que, à medida que 
os ambientes são alterados e os serviços ecológicos comprometidos, o valor de cada um tende a aumentar 
significativamente (BENSUSAN, 2002).   
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Nesse sentido, a mensagem-chave da AVALIAÇÃO ECOSSISTÊMICA DO MILÊNIO (2005) é um alerta: 

(I) todos, no mundo, dependem da natureza e dos serviços providos pelos ecossistemas 
para terem condições a uma vida decente, saudável e segura; (II) os seres humanos 
causaram alterações sem precedentes nos ecossistemas nas últimas décadas para atender 
a crescentes demandas por alimentos, água, fibras e energia; (III) estas alterações 
ajudaram a melhorar a vida de bilhões de pessoas, mas ao mesmo tempo, enfraqueceram 
a capacidade da natureza de prover outros serviços fundamentais, como a purificação do 
ar e da água, proteção contra catástrofes naturais e remédios naturais; (IV) a perda dos 
serviços providos pelos ecossistemas constitui uma grande barreira às Metas de 
Desenvolvimento do Milênio de reduzir a pobreza, a fome e as doenças; (V) as pressões 
sobre os ecossistemas aumentarão em uma escala global nas próximas décadas se a 
atitude e as ações humanas não mudarem; (VI) a tecnologia e conhecimento de que 
dispomos hoje podem reduzir consideravelmente o impacto humano nos ecossistemas, 
mas sua utilização em todo o seu potencial permanecerá reduzida enquanto os serviços 
oferecidos pelos ecossistemas continuarem a ser percebidos como ‘grátis’ e ilimitados e 
não receberem seu devido valor; (VII) esforços coordenados de todos os setores 
governamentais, empresariais e institucionais serão necessários para uma melhor 
proteção do capital natural. A produtividade dos ecossistemas depende das escolhas 
corretas no tocante a políticas de investimentos, comércio, subsídios, impostos e 
regulamentação. 

  

A crise da polinização, do aquecimento global, da escassez de água, do enfraquecimento do solo e consequente 
degradação do lençol freático, bem como a perda de espécies animais e vegetais são exemplos de problemas que 
exigem não apenas uma nova atitude humana acerca da natureza, mas também uma nova concepção desta quando 
disposta para utilização humana. O entendimento deve orientar qualquer modelo de desenvolvimento que se 
pretenda, na medida em que o homem deve observar o tempo e o espaço que a natureza necessita para renovar-
se. Uma vez percebida a importância dos serviços ecológicos, resta traçar estratégias para preservação dos mesmos. 
Uma das propostas é o Pagamento pelos Serviços Ambientais (PSA). O voto do Relator do PL 792/2007 resume a 
ideia central da proposta de PSA: 

O pagamento ou a compensação por serviços ambientais tem como principal objetivo transferir 
recursos, monetários ou não, àqueles que voluntariamente ajudam a conservar ou a produzir tais 
serviços. Como os efeitos desses serviços são usufruídos por todos, é justo que as pessoas por eles 
responsáveis recebam incentivos. A ideia é que não basta apenas cobrar uma taxa de quem polui 
ou degrada, mas é preciso destinar recursos a quem garante a oferta dos serviços voluntariamente.  

 

Reforçando a importância do sistema de Pagamento por serviços ecossistêmicos, afirma LEITÃO (2005):  

Está se tornando cada vez mais evidente que os serviços gerados pela natureza devam ser 
compensados economicamente aos seus provedores. Tais serviços incluem a provisão de água em 
qualidade e regularidade apropriada para o consumo humano pelos mananciais protegidos, a 
manutenção da fertilidade dos solos pelo controle da erosão e a proteção contra mudanças 
climáticas ao longo prazo. Para tanto, articula-se a adoção de instrumentos econômicos que 
incentivem os atores no sentido de garantir o fluxo contínuo de tais serviços. Em alguns casos, tais 
instrumentos implicam na criação dos chamados mercados para serviços ambientais. Estes 
mercados estabelecem um mecanismo para que os beneficiários dos serviços ambientais em 
questão transfiram pagamentos aos ofertantes, no sentido de compensá-los pelos custos de 
oportunidade associados à restrição de uso dos recursos naturais protegidos. Este processo implica 
uma reversão do conceito já amplamente aceito do “poluidor-pagador” em “provedor-recebedor”. 
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No entendimento dos economistas MAY e GELUDA (2005): 

Os ecossistemas naturais provêm uma série de valiosos serviços ambientais, os quais, devido a uma 
deficiente gestão ou a carência de incentivos econômicos para serem preservados, com frequência 
vêm sendo degradados (Pagiola e Platis 2003). Hoje buscamos soluções inovadoras para este 
problema, e entre elas temos os sistemas de pagamento por serviços ecossistêmicos como uma 
das opções. Refere-se a serviços ecossistêmicos aqueles benefícios gerados à sociedade pela 
natureza, até então sem remuneração monetária aos provedores destes. Tais serviços incluem, 
como exemplos, a provisão de água em qualidade e regularidade apropriada para consumo 
humano pelos mananciais protegidos, a manutenção da fertilidade dos solos pelo controle da 
erosão e a proteção contra mudanças climáticas ao longo prazo prestado pela manutenção de 
estoques de carbono terrestre. (...) Em alguns casos, tais instrumentos implicam na criação dos 
chamados mercados para serviços ambientais; em outros, recursos são obtidos de diversas fontes 
e destinados a fundos de pagamento para serviços, alocados segundo critérios técnicos. Ao 
aprender sobre a importância dos serviços gerados, é esperado que os beneficiários venham a 
transferir recursos aos provedores, estes assim sendo compensados pelos custos de oportunidade, 
gerando uma fonte adicional de renda oriunda dos serviços ambientais prestados. Quando os 
agentes econômicos efetivamente pagam pelos serviços gerados por boas práticas de uso do meio 
ambiente, temos uma variante de responsabilização que vem sendo referido como “provedor-
recebedor”. Procura-se neste sentido a implementação de políticas e instrumentos visando 
articular e motivar os atores privados, tanto provedores quanto beneficiários, no sentido de 
garantir o fluxo contínuo dos serviços. [grifo nosso] 

Conforme a FUNDAÇÃO BOTICÁRIO DE PROTEÇÃO À NATUREZA (2008): 

Serviços ecossistêmicos podem ser definidos como os benefícios gerados pelo funcionamento dos 
ecossistemas naturais, tendo valor indireto, porém imensurável. São exemplos a produção de água 
doce e de oxigênio, a proteção do solo e a regulação do clima. A estratégia de pagamento por 
serviços ecossistêmicos parte do pressuposto de que os protetores de áreas naturais – sejam eles 
governos, organizações não-governamentais ou particulares – devem ser reconhecidos pela 
conservação de suas terras. Afinal, os serviços ecossistêmicos gerados em suas propriedades 
beneficiam toda a sociedade. 

WUNDER (2005), ao conceituar o PSA, chama a atenção para a importância desse instrumento:  

A PES is: (1) a voluntary transaction where (2) a well-defined ES (or a land-use likely to secure that 
service); (3) is being ‘bought’ by a (minimum one) ES buyer; (4) from a (minimum one) ES provider; 
(5) if and only if the ES provider secures ES provision (conditionality). (...) Payments for 
environmental services (PES) are part of a new and more direct conservation paradigm, explicitly 
recognizing the need to bridge the interests of landowners and outsiders.1 

O ponto central da questão é, portanto, a escassez (ou o risco de escassez) do serviço ambiental e a consequente 
valorização deste no bioma em questão. No entanto, não se trata de “mercantilizar” o meio ambiente. Busca-se 
uma estratégia que incentive quem contribui para a preservação dos serviços ambientais, como também 
cooperação técnico-científica/financeira para aqueles que buscam recompor as áreas degradadas. Considerar os 
benefícios trazidos pelo equilíbrio ecossistêmico refere-se, portanto, não a uma lógica de mercado, mas sim a uma 
lógica econômica. O PNUMA está contabilizando os serviços ambientais para instrumentalizar os devidos 
pagamentos. A estratégia econômica surge como ferramenta positiva diante dos indicadores de degradação. 

 

                                                           
1 Tradução – O PSA é: (1) uma transação voluntária onde (2) um SA bem definido (ou uma terra de usar susceptível de assegurar 

que o serviço), (3) está a ser "comprado" por um comprador SA (mínimo um), (4) a partir de um provedor de SA (mínimo um), 

(5) e somente se o provedor do SA o assegura ES (condições). (...) Os pagamentos por serviços ambientais (PSA) são parte de 

um novo paradigma de conservação, reconhecendo explicitamente a necessidade de remediar os interesses forasteiros. 
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O princípio do Provedor-Recebedor e do usuário-pagador: 

Os princípios do provedor-recebedor e do usuário-pagador são desdobramentos do consagrado princípio de direito 
ambiental do “Poluidor-Pagador”. O princípio do poluidor-pagador, recomendado pela Conferência das Nações 
Unidas de Estocolmo de 1972, estabelece que os custos da poluição (externalidades negativas) sejam arcados pelo 
poluidor. Já o princípio do usuário-pagador estabelece que o usuário dos recursos naturais deve pagar pelo seu real 
valor, no sentido de sensibilizá-los para um uso racional e sustentável. Em avanço, o princípio do provedor-recebedor 
recomenda que aqueles que contribuem para a preservação e conservação do meio ambiente (serviços ambientais) 
sejam retribuídos, compensados de forma financeiramente justa. MAY (2007) resume a lógica do princípio do 
provedor-recebedor, a qual fundamenta o PSA, através do seguinte esquema: 

O princípio provedor-recebedor 

Fornecedores de serviços ecossistêmicos 

p.e., unidades de conservação; agricultura em curva de nível 

(encaram custos de oportunidade e de manutenção) 

+ 

Beneficiados pelos serviços ecossistêmicos 

(percebem e valorizam o benefício gerado) 

(disposição a pagar ≥ custos de oportunidade + de manutenção) 

↓ 

Pagamentos (PSE): beneficiário para fornecedor 

(fornecedor compensado pelos custos → fonte adicional de renda) 

(provedor-recebedor) 

(promove fluxo contínuo dos serviços) 

A adoção do princípio do provedor-recebedor está auferindo cada vez mais atenção no sentido de implementar 
sistemas que compensem àqueles que efetivamente contribuam com a preservação através de mecanismos de 
incentivo positivo, como, por exemplo, o sistema de Pagamento opor Serviços Ambientais. 

De acordo com o Relatório Final do Fórum Eletrônico sobre Sistemas de Pagamento por Serviços Ambientais em 
Bacias Hidrográficas da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO, 2004):  

El concepto de PSA ha recibido mucha atención en varios países de América Latina en los últimos 
años como herramienta innovadora para financiar inversiones en manejo sostenible de tierras. (...) 
El PSA es un mecanismo flexible y adaptable a diferentes condiciones, que apunta a un pago o 
compensación directo por el mantenimiento o provisión de un servicio ambiental, por parte de los 
usuarios del servicio el cual se destina a los proveedores.2 

                                                           
2 Tradução - O conceito PSA tem recebido muita atenção em vários países da América Latina nos últimos anos como uma 

ferramenta inovadora para o financiamento de investimentos em manejo sustentável da terra. (...) O PSA é um mecanismo 
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Na América Latina, várias experiências locais de PSA apontam para resultados interessantes. De acordo com 
VERWEIJ (2002): 

At watershed level, there are examples of local level private entities that have developed 
mechanisms to ensure water quality and a stable water flow. The principal activities benefited by 
these mechanisms are the provision of drinking water, hydroelectric power generation and 
irrigated agriculture. In Ecuador, the municipal water companies of Quito and Pimampiro created 
water funds by charging levies on drinking water (Hofstede & Alban, 2002). In the case of Quito, 
the revenues of the water tax are planned to be complemented by voluntary payments of major 
agricultural and industrial water consumers, and be invested into nature conservation activities in 
upland areas. In Pimampiro, the municipal water fund was set up with the help of an environmental 
NGO and results into direct payments to forest owners. International donors provided initial 
donations to the water funds. The municipal water company of Cuenca, also in Ecuador, invested 
revenues from water into the purchase of upstream nature areas for strict conservation purposes 
(Hofstede & Alban, 2002). In Colombia, water users’ associations charge fees on the large 
agricultural producers in the Cauca Valley, to finance watershed management practices in upland 
areas (Perrot-Maître & Davis, 2001). In this way, reforestation, erosion control on steep slopes, land 
purchases and protection of stream buffers are being paid for in order to improve base flows and 
reduce sedimentation in irrigation canals. In Costa Rica, there is the example of a voluntary 
agreement since 1998 between a hydroelectric power company and the conservation organisation 
Monteverde, where the company pays 10 US$/ha per year to the NGO for maintenance of forest 
hydrological services in the Peñas Blancas watershed (Reyes et al., 2002). In The Philippines, a 
hydroelectric power company successfully provides incentives to local communities for 
reforestation activities (Mero, 2002).3 

De fato, o PSA considera, sobretudo, o custo da perda de tais serviços, sendo um importante instrumento para evitar 
a degradação e promover a restauração e conservação da natureza. A constatação de que, no Brasil hoje, a 
impunidade somada à falta de incentivos gera inevitavelmente a degradação do meio ambiente, é uma das 
justificativas para aplicação imediata na compra de serviços ambientais. Outra justificativa é que o PSA pode 
contribuir para a redução da pobreza, na medida em que os incentivos financeiros podem ser destinados aos 
provedores de baixa renda. Além disso, é importante considerar que as populações mais atingidas pelo declínio da 
oferta de serviços ambientais são, via de regra, as mais vulneráveis socialmente.   

O reconhecimento econômico das funções ambientais como valiosas e escassas ao bem-estar humano conduziram 
os esforços para valorizar os serviços ambientais através de esquemas que visam a sua remuneração (WERTZ-
KANOUNNIKOFF, 2006). Surge assim o sistema de PSA para suporte da plena gestão dos Municípios. A ideia principal 
consiste em pagamentos espontâneos por parte dos beneficiários dos serviços ambientais aos provedores desses 
serviços, remuneração está condicionada à sua manutenção. O sistema de PSA, portanto, é também uma estratégia 

                                                           
Flexível e adaptável a diferentes condições, que apontam para um pagamento direto ou compensação para a manutenção ou a 

prestação de um serviço do ecossistema, por usuários do serviço que se destina a fornecedores. 
3 Ao nível da bacia hidrográfica, há exemplos de entidades de nível local privadas que desenvolveram mecanismos que garantem 

a qualidade da água e um fluxo de água estável. As principais atividades beneficiadas por estes mecanismos são o fornecimento 

de água potável, geração de energia hidrelétrica e agricultura irrigada. No Equador, as empresas municipais de água de Quito e 

Pimampiro criam fundos de água através da cobrança de impostos sobre a água potável (Hofstede & Albano, 2002). No caso de 

Quito, as receitas do imposto sobre a água está previsto para ser complementado por pagamentos voluntários de grandes 

consumidores de água agrícolas e industriais, e será investido em atividades de conservação da natureza em áreas de sequeiro. 

Em Pimampiro, o fundo municipal de água foi criado com a ajuda de uma ONG ambiental e os resultados em pagamentos diretos 

aos proprietários florestais. A empresa de água municipal de Cuenca, no Equador, também, investiu a receita da água para a 

compra de áreas naturais a montante para fins de conservação estritas (Hofstede & Albano, 2002). Na Colômbia, as associações 

de utilizadores da água cobrar taxas sobre os grandes produtores agrícolas do Vale do Cauca, para financiar práticas de gestão 

de bacias hidrográficas em áreas de planalto (Perrot-Maître & Davis, 2001). Desta forma, o reflorestamento controle de erosão, 

em encostas íngremes, as compras de terras e proteção dos buffers de fluxo estão sendo pagos, a fim de melhorar os fluxos de 

base e reduzir a sedimentação em canais de irrigação. Na Costa Rica, há o exemplo de um acordo voluntário, desde 1998, entre 

uma empresa de energia hidrelétrica e da organização conservacionista Monteverde, onde a empresa paga 10 EUA $ / ha por ano 

para a ONG para a manutenção dos serviços florestais hidrológicos na bacia Peñas Blancas (Reyes et al., 2002). Nas Filipinas, 

uma empresa de energia hidrelétrica com sucesso fornece incentivos para as comunidades locais para atividades de 

reflorestamento (Mero, 2002). 
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de incentivo àqueles que preservam, através da qual o provedor recebe uma contrapartida pelo custo de 
oportunidade. Daí a concepção do conceito de provedor-recebedor. 

A função promocional do ordenamento jurídico é o que se pretende com a inclusão do PSA como instrumento do 
Plano Municipal da Mata Atlântica. Isso não significa “descartar” ou diminuir a importância dos instrumentos de 
comando-e-controle. Pelo contrário, com a inclusão de instrumentos de incentivo positivo, se pretende prevenir a 
degradação ambiental de tal sorte que não se faça necessária à utilização de instrumentos de comando-e-controle. 
Isso é relevante se considerarmos que os instrumentos de comando-e-controle são bastante onerosos ao Estado. A 
utilização de instrumentos de incentivo positivo, assim, tende a complementar os instrumentos de comando-e-
controle, bem como os demais instrumentos da Política Ambiental.  

De modo, o PSA desponta como mecanismo promissor de incentivo positivo para fazer frente aos complexos 
problemas sociais, econômicos e ambientais enfrentados no Brasil, e nos parece adequado que o mesmo seja 
recepcionado no ordenamento jurídico pátrio, por traduzir a função promocional socioambiental. Importante 
ressaltar que o sistema de Pagamento por Serviços Ambientais é compatível com os instrumentos de 
implementação do PMMA, por atuar de forma complementar, portanto, em consonância com as diretrizes 
estabelecidas neste roteiro metodológico.  

No Brasil, os Pagamentos por Serviços Ambientais ainda são considerados políticas inovadoras, contudo tem 
apresentado avanços efetivos na tutela ambiental. A regulamentação jurídica federal tramita no Congresso 
Nacional, através do Projeto de Lei n. 5.487. O projeto de lei tem por finalidade instituir a Política Nacional dos 
Serviços Ambientais, o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais, bem como estabelecer formas de 
controle e financiamento desse programa. Porém, enquanto estagnado na esfera federal, a nível regional avança 
rapidamente, como é o caso do Amazonas, Santa Catarina, Acre e São Paulo que já possuem legislação especifica e 
políticas públicas de operacionalização dos PSAs.  O Estado do Paraná, apesar de não possuir legislação especifica é 
o estado com o Programa de PSAs em Matas Ciliares mais eficiente para ser multiplicado em outras unidades da 
federação. 

O Programa Produtor de Água da Agência Nacional de Águas (ANA) remunera proprietários de terras que preservam 
suas propriedades nas bacias hidrográficas do Rio Guandu, no Rio de Janeiro, no sul de Minas Gerais, na bacia do 
Rio Jaguari que abastece o Sistema Cantareira, nas Microbacias do Rio Moinho e do Rio Cancã, em Joanópolis (SP) 
e Nazaré Paulista (SP), na Bacia do Ribeirão Piripau no Distrito Federal e no Espírito Santo, na bacia do Rio Benevente.  
Neste último projeto, que tem previsão de expansão para todo o Estado, já são realizados pagamentos no valor de 
R$ 36.966,10 por ano para 13 proprietários que respondem por uma área de 272,21 hectares preservados. Os 
recursos para o PSA, neste caso, vêm em parte de royalties do petróleo e gás natural (3% dos royalties) e de 100% 
da compensação ambiental de empreendimentos hidrelétricos que são repassados ao Estado.  

O Projeto Oásis foi lançado em 2006 na Região Metropolitana de São Paulo e, atualmente, 14 proprietários de terras 
que historicamente preservam suas áreas naturais integram o projeto. Ao todo, são conservados 747,7 hectares de 
áreas naturais. Ao incentivar a preservação da vegetação natural, o Projeto Oásis contribui para a conservação de 
um manancial estratégico, que garante o abastecimento de água para quase quatro milhões de habitantes da 
Grande São Paulo.  

O Programa Estadual de Mata Ciliar no Paraná teve início em 2003 com uma meta ousada de plantar 90 milhões de 
árvores para recomposição da vegetação que protege às margens dos principais rios do estado, bacias hidrográficas, 
mananciais de abastecimento público, Unidades de Conservação, reservatórios de usinas hidrelétricas e bacias dos 
rios que integram os corredores de biodiversidade da região. Com investimentos da ordem de R$ 20 milhões pelo 
Governo do Estado do Paraná, já possibilitou a reestruturação de 20 viveiros regionais do Instituto Ambiental do 
Paraná (IAP), além dos viveiros cedidos a 280 Municípios, Colégios Agrícolas, Companhia de Saneamento do Paraná 
(SANEPAR), Associações de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE), Centros de Menores Infratores, Penitenciárias, 
Instituições públicas e privadas. Todos os 399 Municípios paranaenses já aderiram ao Programa.  
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Percebe-se que diante das dificuldades em implementar políticas conservacionistas, bem como a tardia efetividade 
da tutela jus ambiental, existem instrumentos que apresentam balanços positivos e devem ser amparados, 
principalmente quando interligados a produção de água. A Política dos Pagamentos por Serviços Ambientais pode 
ser considerada uma delas. 

Para que seja possível remunerar os proprietários de terras pelos serviços ecossistêmicos da mata ciliar é necessário 
que se busquem recursos econômicos. E aí vem a pergunta: quem irá pagar por estes serviços. No Brasil os recursos 
são gerados em parte pela cobrança pelo uso da água onde as verbas arrecadadas são destinadas para projetos que 
visem à proteção de bacias hidrográficas. Em alguns Estados, parte do ICMS (Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) é destinada a projetos de conservação ambiental, é o chamado ICMS Ecológico. Existem 
projetos de lei que também visam aplicar parte do Imposto de Renda em projetos ambientais. Além de Fundos 
específicos como o Fundo Amazônia, o Fundo de Recursos Hídricos, o Fundo Nacional da Mata Atlântica, o Fundo 
da Biodiversidade e o Fundo Clima. Especialistas defendem o pagamento por serviços ambientais como uma forma 
eficiente de incentivar a conservação e a recomposição ambiental. Porém, este mecanismo de proteção traz 
intrinsecamente conflitos teóricos acerca de quem paga, quem recebe e quem fiscaliza. Contudo, na prática essas 
dúvidas são sanadas com bons exemplos de políticas públicas na área de PSA. Nesta ótica, as iniciativas do terceiro 
setor, em parceria com os órgãos públicos, apresentam excelentes resultados, porque pagam aos provedores que 
oferecem a continuidade do serviço, com aporte financeiro público, privado e até mesmo de instituições ambientais 
internacionais, sendo que os serviços são custeados e fiscalizados pelo programa pelo programa implantado in loco. 

 

Metodologia para aplicação dos PSAs e Atividades recomendadas para o PMMA 

 

O projeto deverá ser estruturado da seguinte forma: 

 Identificação das áreas prioritárias para o PSA e seus respectivos proprietários na fase experimentação; 

 Adequação institucional para gerenciar os recursos do PSA (forma de cobrança pelos PSA’s, forma de 
pagamento, etc.) na fase de execução; 

 Qualificação dos participantes do projeto (averbação de APP’s e Reserva Legal, capacitação ambiental, 
adoção de boas práticas agroflorestais); 

 Plano de recuperação de áreas degradadas e indicação de áreas prioritárias através da compra dos serviços 
ambientais; 

 Institucionalização do Corredor Ecológico e respectivo plano de manejo para compra de créditos ambientais 
urbanos 

 Fiscalização do cumprimento e continuidade na prestação do serviço; 

 Elaboração de minutas de contratos; 

 Efetiva recuperação/conservação através dos pagamentos. 
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VI – EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR E SUPORTE OPERACIONAL DO (BOLSISTAS) 

 Sugestão  

Formação e/ou 
qualificação 
profissional 

Função no projeto Natureza do vínculo 
empregatício 

BOLSISTAS 
ESTAGIÁRIOS 

QUANTIDADE 

BIOLOGIA CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL BOLSA DE DESENVOLVIMENTO 
CIENTÍFICO 

8 

ENGENHARIA 
AGRONOMICA 

CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL BOLSA DE DESENVOLVIMENTO 
CIENTÍFICO 

8 

ARQUITETURA CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL BOLSA DE DESENVOLVIMENTO 
CIENTÍFICO 

2 

GESTÃO DE PROJETOS COORDENADOR DA EQUIPE PRODUTO 1 – ECONOMIA 

1 - BIBLIOTECÁRIO 

1 – DESIGN 
GRÁFICO 

SECRETÁRIO 
EXECUTIVO 
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VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS E ALTERNATIVAS 

O Plano Municipal da Mata Atlântica tem como objetivo geral contribuir para a proteção, conservação e recuperação 
da Mata Atlântica. Já o objetivo específico é dotar o Conselho Municipal do Meio Ambiente e a Secretaria do Meio 
Ambiente, por meio dos Indicadores de Cumprimento da Norma Ambiental, de capacidade gerencial para planejar, 
implantar e acompanhar as políticas do Município na Mata Atlântica, por meio da mobilização de atores, 
capacitação individual e coletiva, disseminação de informações, assessoramento, coordenação, gerenciamento de 
ações e produção de conhecimento. O presente estudo objetiva apresentar o roteiro metodológicos de 
Implementação do PMMA, em busca da redução de riscos, bem como amortizar as transformações durante a 
aplicação do Plano. O trabalho descreve as dificuldades de implantação e funcionamento, relaciona os 
custos/benefícios, além indicar diretrizes e metodologias de valoração de serviços ambientais e indicadores de 
cumprimento da norma municipal em rede pelos Municípios signatários do plano.   

Com os apontamentos descritos, viabiliza-se os resultados positivos para cumprimento do plano em âmbito local. 
A fase de experimentação terá como base de implementação e avaliação os Indicadores de Cumprimento da Norma 
Ambiental e sua metodologia para a caracterização ambiental será a partir da ERA – Avaliação Ecológica Rápida, 
muito utilizada internacionalmente pelas agências de conservação, por meio da Equipe Multidisciplinar, Colegiado 
de Coordenação e Conselho Consultivo do PMMA, que desdobrarão os Grupos de Trabalho, gerenciados pela à 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Parceiros do PMMA, em conjunto com toda a Administração Municipal e 
amparo do Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

A logística de execução pretende fortalecer e consolidar o Planejamento Municipal da Mata Atlântica, oferecendo 
condições de articulação e integração das políticas públicas, interna e externamente, junto aos demais órgãos 
públicos e políticos, nas diferentes esferas de poder, organizações da sociedade civil e iniciativa privada. Para a 
implementação do PMMA estão previstas ações estratégicas capazes de gerar informações qualificadas e 
quantificadas sobre a caracterização ambiental dos remanescentes florestais do Bioma Mata Atlântica em âmbito 
municipal, como também captar recursos econômicos e fontes de incentivo para o gerenciamento do PMMA e 
cumprimento das metas previamente estabelecidas. Os Grupos de Trabalho devem trazer uma perspectiva analítica 
das questões no Bioma Mata Atlântica, tanto na busca de soluções a pressões ambientais imediatas, quanto em 
estudos estratégicos de longo prazo. Seu foco está primariamente associado ao cumprimento da norma ambiental 
e o fortalecimento de arranjos produtivos na cadeia da sociobiodiversidade local. O PMMA tem caráter 
compartilhado e será desenvolvido de forma articulada com a comunidade local e a administração municipal. 

Não existem dados atualizados sobre a extensão da cobertura florestal e os serviços ecossistêmicos associados a 
Mata Atlântica em Caxias do Sul. A caracterização Ambiental é o passo inicial, necessário para a definição de uma 
metodologia mais aprofundada de conservação e recomposição do bioma, que permitirá a atualização das 
informações municipais sobre a situação da cobertura florestal da mata atlântica e dos ecossistemas associados, 
avaliados durante a execução do plano. O levantamento dos dados existentes e a definição da metodologia a ser 
adotada é também uma etapa necessária para a delimitação de etapas. Com vistas a permitir a organização e a 
gestão das informações ambientais, bem como, sua disponibilização para os demais setores, será implantado o 
Sistema Municipal de Informação Ambiental Digital para acesso aos documentos, mapas e publicações do PMMA. 
Este Sistema atuará em rede open data, permitindo, desta forma, a otimização das informações geradas, tanto sobre 
o monitoramento desenvolvido, quanto sobre os estudos e definição das áreas prioritárias para a conservação da 
Mata Atlântica, por meio de um banco de dados técnico-científico e da avaliação colaborativa dos Indicadores de 
Cumprimento da Norma Ambiental. 

O Município, signatário do plano, busca compartilhar alternativas bem sucedidas de políticas públicas ambientais e 
difundir experiências metodológicas acerca da gestão do Bioma Mata Atlântica. Devido à escassez dos recursos 
naturais se aposta numa nova ótica de preservação e recuperação, ou seja, a valoração econômica dos bens e 
serviços ecológicos na gestão municipal, inclusive como área temática do PMMA. Essa abordagem vem ganhando 
cada vez mais destaque nas agendas de governos de diversos países, onde se incentiva os serviços ambientais 
devido à carência da sua oferta e abundância de sua demanda.  
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Percebe-se que diante das dificuldades em implantar políticas conservacionistas, bem como a tardia efetivação da 
tutela jusambiental, existem instrumentos que apresentam avaliações positivas e devem ser amparados, 
principalmente quando inseridos no Bioma Mata Atlântica. Porém, é importante salientar que a recuperação e/ou 
conservação das áreas deve ocorrer em consonância com investigações científicas, jurídicas, econômicas e 
socioculturais, previamente estabelecidas como as dimensões-marco dos indicadores de avaliação do PMMA. A 
conservação e recuperação da Mata Atlântica é uma necessidade emergencial, devendo assegurar-se 
interdisciplinarmente na restauração dos processos ecológicos. A revegetação do bioma deve ser encarada com um 
requisito básico para a gestão ambiental, tanto como em embelezamento estético através da arborização urbana, 
ou a recuperação efetiva de matas ciliares dos mananciais no Município para garantir a produção de água.  

A matriz metodológica se originou da ideia de instrumentalizar uma ferramenta que permitisse o acompanhamento 
e avaliação da implantação do PMMA para a descentralização e fortalecimento da gestão ambiental, considerando 
os passos elementares e o modelo misto para a integração de dados. A Matriz é um modelo misto para a 
descentralização da gestão local, como uma ferramenta de planejamento participativo e ações práticas para o 
desenvolvimento sustentável, que possibilita a plena execução de políticas públicas no âmbito das competências 
legais do PMMA. Objetiva-se com a matriz, apresentar uma metodologia multicriterial para a gestão pública da 
Mata Atlântica, por meio de indicadores, sejam eles básicos ou opcionais, mais adequados às condições sociais, 
econômicas e ambientais de cada biorregião, dentro das áreas centrais e temáticas do PMMA. A implementação do 
plano deverá ser planejada mediante matriz de rápida avaliação através da AER. Os resultados mostrarão que a 
integração dos métodos é uma ferramenta útil para o planejamento e gestão ambiental, por orientar a tomada de 
decisão no cumprimento da norma, com a elevação dos padrões de qualidade dos recursos naturais e da qualidade 
de vida, garantindo o mínimo existencial ecológico, de acordo com a justiça ambiental e o manejo eficiente e 
equitativo do uso da natureza. A reflexão sobre o planejamento municipal, em um contexto marcado pela 
degradação permanente do meio ambiente e expansão desordenada do solo, envolve uma necessária articulação 
para mobilizar a percepção ambiental da sociedade local e os instrumentos legais de aporte a gestão pública.  

A dimensão ambiental figura, crescentemente, como uma questão que envolve um conjunto de atores, expandido 
e estendido pela inclusão digital, contudo muitas vezes, sem a informação correta, que potencializa os diversos 
sistemas de conhecimento, capacitação e mobilização numa perspectiva diversificada e interdisciplinar pode se 
apresentar tanto boa quanto perigosa. Nesse sentido, a sustentabilidade deve, necessariamente, contemplar a 
tecnologia da informação, como fator determinante no processo de expansão da percepção ambiental, integrando 
dados referenciados e confiáveis para orientar em todas as esferas de atuação. 

O momento atual exige que a sociedade esteja mais motivada para assumir um caráter igualmente propositivo, para 
assim, questionar de forma concreta e efetiva iniciativa dos governos em implementar políticas pautadas no 
binômio sustentabilidade e cidades. Da nossa perspectiva, os esforços para engajar a população sobre questões 
ambientais muitas vezes se assemelham a uma série de táticas em busca de uma estratégia que garante os 
resultados ora propostos. A sustentabilidade deixou de ser assunto restrito a intelectuais e hoje segue amplamente 
mobilizada na rede virtual. Frente a essa realidade, amplia-se a percepção ambiental para integrar os diversos atores 
envolvidos nas políticas públicas ambientais que implicam em produção de conhecimento. Como não poderia deixar 
de ser, o tema se reflete e se amplifica na tecnologias de informação, representando demandas e interesses, como 
também, possibilitando o acesso à informação ambiental. Para o perfeito gerenciamento do plano, será preciso 
integração, cooperação e difusão de conhecimento, que propiciará a continuidade das metas estabelecidas no 
PMMA, como pressuposto da sustentabilidade local, atualizando, monitorando e avaliando constantemente a 
logística de funcionamento dos grupos de trabalhos, e demais ações correlatas do PMMA. 
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ANEXO I 

 

Indicadores de Cumprimento da Norma Ambiental 

Os Indicadores de Cumprimento da Norma Ambiental têm adquirido crescente importância nos últimos anos, 
especialmente pelo grau de intervenção nas políticas associadas, e que, direta ou indiretamente, afetam em 
dimensão global e local às comunidades humanas.  Estes indicadores, também conhecidos como Indicadores de 
Desempenho Ambiental, permitem o seguimento das normas com mais efetividade e conexão a realidade incerta 
dos recursos ambientais e da atividade produtiva. 
 
A exploração do tema tem posto em evidência a quantidade e qualidade da informação disponível sobre a derivação 
ambiental, o que permite ampliar o uso destes indicadores para avaliar a tutela ambiental, por meio da aplicação 
e cumprimento das normativas já existentes. Os temas analisados nas distintas esferas – ar, água, solo, vegetação, 
têm tornado possível o gerenciamento que prioriza a sustentabilidade, cuja função principal é atingir o bem-estar 
e a qualidade de vida, tanto para as pessoas como para o meio ambiente. 
 
A indicação de vetores ecológicos, ao longo das últimas décadas, vem se destacando como uma importante 
ferramenta para as metodologias de gestão, assim como para o planejar e avaliar as políticas públicas, fortalecendo 
as decisões ambientais e facilitando a inclusão da sociedade no dever comum de proteção ao meio ambiente. 
 
Os Indicadores de Cumprimento da Norma Ambiental constituem-se um instrumento de aporte para a 
sustentabilidade. No entanto, a incidência do Direito, seja para mudar a realidade fática ou simplesmente regular 
a ação antrópica, só é avaliada a partir de dados quantitativos que expressam o número de autos de infrações, 
ações judiciais, compromissos de ajustamento, denúncias, sentenças e recursos, não servindo para mensurar a 
contribuição do movimento estatal para fazer frente à degradação do meio ambiente. Em outras palavras, não há 
indicadores que revelem se as ações de prevenção, recomposição, reparação ou repressão do dano ambiental são 
eficazes para manter a produção da biodiversidade e a sucessão ecológica.4 
 
A difusão dos indicadores ambientais data do final da década de 1980, no Canadá e em alguns países da Europa, 
mas o acréscimo do tema ocorreu a partir da aprovação da Agenda 21, na Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente realizada no Rio de Janeiro em 1992, que enfatizava a formulação de indicadores de desempenho 
ambiental. A Comissão de Desenvolvimento Sustentável, após uma avaliação dos 10 anos de vigência das ações 
propostas na Conferência de Estocolmo, foi criada pela ONU e 1983, para promover discussões entre líderes de 
governo e membros da sociedade civil, e atualmente, tem liderado os esforços em motivar os países signatários da 
Agenda 21 a criar e planejar o uso de indicadores, através da incorporação das dimensões econômica, social e 
cultural, para o mapeamento não prescritivo das limitações ecológicas dos recursos naturais. 
 
A CEPAL, no estudo denominado Indicadores de Sostenibilidad Ambiental y de Desarrollo Sostenible: Estado del 
Arte y Perspectivas (2001), menciona que um dos principais desafios para produção de indicadores consiste na 
complexidade de seu delineamento. A elaboração de indicadores pressupõe disponibilidade e cientificidade das 
informações, podendo ser comparável num determinado período de tempo. A dificuldade em gerar parâmetros 
ambientais interdisciplinares reduz a experiência de desenvolvimento dos indicadores, e assim, quando pertinente 
ao meio ambiente, os indicadores se mostram infactíveis de revelar significados mais amplos sobre os fenômenos 
a que se refere, desprovidos de conhecimento acerca das interações naturais. 
Entretanto, os Indicadores Ambientais podem representar o estado do ambiente (que não é o mesmo que 
sustentabilidade ambiental), contribuindo em metodologias de recuperação e conservação quando bem 
desenvolvidos, pois identificam fatores fisiográficos como: solo, água, relevo, geologia, paisagem e clima. Os 

                                                           
4 Indicadores de aplicação e cumprimento da norma ambiental para ar, água e vegetação no Brasil. Elaboração “O Direito por 
um Planeta Verde”. Publicação das Nações Unidas, 2007.   
Acesso em 19/11/2012. http://www.mp.rs.gov.br/areas/atuacaomp/anexos_noticias/livrosilviacappelli.pdf 
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Indicadores de Sustentabilidade mostram os fatores fisiográficos relacionados com o fator temporal (continuidade), 
seja pela capacidade de manter ou aumentar, por exemplo, a produção da biodiversidade. Incluem-se aqui, os 
fatores biopsicossociais e sociológicos. Já os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável avaliam o desempenho 
do desenvolvimento (exemplo: diminuição da pobreza) sobre o vértice da sustentabilidade.  
 
A literatura confunde os termos e por isso é possível identificar assimetrias quando estiverem em pauta os 
indicadores ambientais. Sugerir caminhos para a conservação e recomposição da natureza não é tarefa fácil, 
contudo seu universo de aplicação é imensurável quando em conjunto com a tutela do meio ambiente. A tarefa 
parece desafiadora quando relacionada ao cumprimento e aplicação da norma ambiental, na medida em que não 
existem registros de análise de sua eficácia. Em outras palavras, o nível de implementação das normas nunca foi 
averiguado, utilizando a metodologia de indicadores, para avaliar os resultados alcançados nos 40 anos da 
Declaração de Estocolmo. 5 
 
Portanto, este deve ser um processo interdisciplinar, inclusivo e progressivo, a fim de que se obtenha um resultado 
relevante aos operadores do Direito Ambiental, gestores públicos, tomadores de decisão e cidadãos em geral. A 
formulação de um sistema de indicadores sobre aplicação e cumprimento da norma ambiental depende da 
propositura de uma estrutura metodológica capaz de avaliar a aplicabilidade das regulamentações, utilizando como 
critério a relevância para o contexto in loco, provendo a norma de adequação, suficiência e efetividade dentro do 
arcabouço jurídico. 

 
[...] um ponto inicial para se discutir a transdisciplinariedade do direito ambiental é, sem 
dúvida, o conceito do meio ambiente e suas diversas matizes. A preocupação jurídica do 
ser humano com a qualidade de vida e a proteção do meio ambiente, como bem difuso, 
é tema recente. Pode-se dizer que estas questões só vieram alcançar interesse maior dos 
Estados a partir da constatação da deterioração da qualidade ambiental e da 
limitabilidade do uso dos recursos naturais, ou seja, com a referida crise ambiental e do 
desenvolvimento econômico. 6 
 

Desta forma, as informações dispersas e dessemelhantes nos diversos órgãos ambientais estaduais e municipais 
poderiam ser integradas para a aplicação comum por meio da produção de indicadores pertinentes ao tema, já que 
os poucos estudos desenvolvidos dizem respeito ao ambiente, à sustentabilidade ou ao desenvolvimento 
sustentável. 
 
No Brasil, um projeto piloto patrocinado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e 
desenvolvido pelo Instituto “O Direito por um Planeta Verde” buscou identificar as experiências existentes e propor 
um sistema de indicadores destinados a avaliar o cumprimento das normas ambientais.  Desta forma, o Instituto 
“o Direito por um Planeta Verde” propôs ao Conselho Nacional do Meio Ambiente a criação de um Grupo de 
Trabalho de Indicadores para a Implementação da Legislação Ambiental, com o objetivo de elaborar uma Resolução 
sobre os critérios que norteariam um Programa de Indicadores voltado para a realidade brasileira. O Grupo de 
Trabalho, que conta com a participação de representantes dos Ministérios do Meio Ambiente, das Cidades, das 
Minas e Energia, IBAMA, IBGE, órgãos ambientais estaduais e municipais, setor produtivo privado, ONGs e 
Ministério Público, foi instalado em setembro de 2004, porém não obteve a merecida ampliação. 
De tal modo, vislumbra-se a necessidade de indicadores de implementação, avaliação e cumprimento do PMMA, 
nas áreas prioritárias, para incentivar a evolução jusambiental acerca da problemática ecológica em busca da 
ampliação da percepção ambiental. 
 
A necessidade de disciplinar a ação antrópica sobre os recursos naturais conferiu ao Direito Ambiental o papel de 
relevante instrumento para a harmonização dos pilares interdisciplinares que se relacionam com a temática 
ambiental. No Brasil, apesar de existir uma enorme quantidade de normas destinadas à proteção ambiental, o seu 

                                                           
5 Indicadores de aplicação e cumprimento da norma ambiental para ar, água e vegetação no Brasil. Elaboração “O Direito por 
um Planeta Verde”. Publicação das Nações Unidas, 2007.  Acesso em 19/11/2012. 
http://www.mp.rs.gov.br/areas/atuacaomp/anexos_noticias/livrosilviacappelli.pdf 
6 Leite e Ayala (2001, p.63), 
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cumprimento é ainda um fenômeno cujas proporções permanecem pouco conhecidas. A utilização de indicadores 
nas diversas áreas do conhecimento tem possibilitado compreender, objetivamente, e comparar situações 
verificadas em sistemas complexos, servindo de instrumento para a propositura e reformulação de ações, visando 
o alcance de metas específicas, como o planejamento da gestão municipal no Bioma Mata Atlântica. 

O Plano Municipal da Mata Atlântica foi elaborado em consonância com o disposto na legislação ambiental federal 
e estadual, com o aporte de diretrizes, metas e resultados a serem alcançados. Também foram observadas as 
normas constantes da legislação municipal, em especial a Lei Orgânica do Município, as leis ambientais, o Plano 
Diretor, as leis urbanísticas relativas ao parcelamento e ao uso e ocupação do solo urbano, entre outros planos e 
programas locais. 

É importante observar que a Lei da Mata Atlântica prevalece sempre que houver outra mais evasiva, em caso de 
conflitos legislativos. A título de exemplo, leis estaduais e municipais não podem estabelecer parâmetros de APPs 
inferiores ou menos restritivos que o arcabouço jurídico do PMMA. Demais leis que estabelecem planos territoriais 
e normas de zoneamento, como o zoneamento ambiental, além de planos e normas setoriais também deverão ser 
avaliadas, a exemplo de eventuais planos de saneamento ambiental, de redução de riscos e de habitação, entre 
outros. 

O levantamento dessa documentação será extremamente útil, uma vez que as propostas do Plano Municipal de 
deverão ser elaboradas de forma articulada e, tanto quanto possível, complementar as ações e normas em vigor no 
Município.  

 

PROJETO PILOTO - INDICADORES DE CUMPRIMENTO DA NORMA AMBIENTAL - AVALIAÇÃO 

 

A seguir, são indicadas as principais normas federais relativas à matéria objeto do Plano Municipal de Conservação 
e Recuperação da Mata Atlântica. 

 

 

• Poluição Atmosféria

• Fixação de Carbono e Emissões Evitadas                               
(Política Nacional sobre Mudança do Clima)

AR
• Gerenciamento de Bacias Hidrográficas

• Conservação e Revegetação de Matas Ciliares

• (Política Nacional de Recursos Hídricos) 
ÁGUA

• Áreas Protegidas

• Licenciamento Ambiental

• (Lei da Mata Atlântica)
VEGETAÇÃO

• Plano Diretor Urbano

• Zoneamento Ecológico

• (Estatuto das Cidades)
SOLO
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Legislação Federal: 

• Constituição Federal 1988; 
• Lei complementar nº140/2011 - Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo 

único do Art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à 
proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em 
qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; 

• Lei federal nº 6.938/1981 – Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins mecanismos de 
formulação e aplicação, e dá outras providências; 

• Lei federal nº 9.605/1998 – Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências; 

• Decreto nº 6.514/2008 – Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece 
o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências; 

• Lei federal nº 10.650/2003 – Dispõe sobre o acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos 
e entidades integrantes do SISNAMA; 

• Lei federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 – Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, com a redação 
alterada pela Lei federal nº 12.727, de 17 de outubro de 2012 (revoga o Novo Código Florestal); 

• Lei federal nº 11.428/2006 – Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata 
Atlântica, e dá outras providências; 

• Decreto nº 6.660/2008 – Regulamenta a Lei federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da Mata Atlântica; 

• Lei federal nº 11.284/2006 – Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável; 
institui o Serviço Florestal Brasileiro – SFB; cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal – FNDF; 

• Lei federal nº 9.985/2000 – Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC; 
• Decreto nº 4.340/2002 – Regulamenta a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC; 
• Decreto nº 5.758/2006 – Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas - PNAP, seus princípios, 

diretrizes, objetivos e estratégias; 
• Decreto nº 2.519/98 – Promulga a Convenção sobre a Diversidade Biológica; 
• Decreto nº 4.339/2002 – Institui princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional da 

Biodiversidade; 
• Decreto nº 4.703/2003 – Dispõe sobre o Programa Nacional da Diversidade Biológica - PRONABIO e a 

Comissão Nacional da Biodiversidade; 
• Decreto nº 5.092/2004 – Define regras para identificação de áreas prioritárias para a conservação, utilização 

sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade, no âmbito das atribuições do Ministério do Meio 
Ambiente; 

• Lei federal 10.257/2001 – Estabelece diretrizes gerais da política urbana - Estatuto da Cidade; 
• Lei federal nº 9.433/1997 – Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
• Lei federal nº 11.326/2006 – Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura 

Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais; 
• Lei federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999 – Dispõe sobre a educação ambiental e institui a política nacional 

de educação ambiental; 
• Lei no 7.661, de 16 de maio de 1988, institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC, dispõe 

sobre regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece critérios de gestão da orla marítima. 
• Decreto n. 5.300, de 7 de dezembro de 2004. Regulamenta a Lei n. 7.661/88 
• Decreto n. 4.297, de 10 de julho de 2002. Regulamenta o Art. 9o, inciso II, da Lei n. 6.938, de 31 de agosto 

de 1981, estabelecendo critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil - ZEE. 
• Decreto nº 6.040/2007 – Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais; 
• Decreto Municipal 16.054/12 – Institui o Plano Municipal da Mata Atlântica no Município de Caxias do Sul. 
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Regulamentos federais: 

• Portaria do MMA nº 09/ 2007 – Reconhece áreas prioritárias para a conservação, utilização sustentável e 
repartição de benefícios da biodiversidade brasileira; 

• Instrução Normativa do ICMBIO nº 05/2008 – Dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização 
de estudos técnicos e consulta pública para a criação de Unidade de Conservação federal; 

• Instrução Normativa do MMA nº 03/2003 – Reconhece como espécies da fauna brasileira ameaçadas de 
extinção, aquelas constantes da lista anexa à referida Instrução Normativa; 

• Instrução Normativa do MMA nº 05/2004 – Reconhece como espécies da fauna brasileira ameaçadas de 
extinção, aquelas constantes da lista anexa à referida Instrução Normativa; 

• Instrução Normativa do MMA nº 06/2008 – Reconhece Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção; 
• Instrução Normativa do IBAMA nº 62/2005 – Estabelece critérios e procedimentos administrativos 

referentes ao processo de criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN; 
• Resolução do CONABIO nº 03/2006 – Dispõe sobre Metas Nacionais de Biodiversidade para 2010; 
• Resolução do CONABIO nº 04/2006 – Dispõe sobre os ecossistemas mais vulneráveis às mudanças 

climáticas, ações e medidas para sua proteção; 
• Resolução do CONAMA nº 369/2006 – Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse 

social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de 
Preservação Permanente. 

• Resolução do CONAMA nº 009/1996 – Define “corredor de vegetação entre remanescentes” como área de 
trânsito para a fauna; 

• Resolução do CONAMA nº 003/1996 – Esclarece que vegetação remanescente de Mata Atlântica abrange a 
totalidade de vegetação primária e secundária em estágio inicial, médio e avançado de regeneração, com 
vistas à aplicação de Decreto nº 750, de 10 de fevereiro de 1993; 

• Resolução do CONAMA nº 10/1993 – Estabelece os parâmetros para análise dos estágios de sucessão da 
Mata Atlântica; 

• Resolução do CONAMA nº 001/1994 – Define vegetação primária e secundária nos estágios pioneiro, inicial, 
médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os procedimentos de licenciamento 
de exploração da vegetação nativa no Estado de São Paulo; 

• Resolução do CONAMA nº 002/1994 – define formações vegetais primárias e estágios sucessionais de 
vegetação secundária, com finalidade de orientar os procedimentos de licenciamento de exploração da 
vegetação nativa no Estado do Paraná; 

• Resolução do CONAMA nº 004/1994 – Define vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e 
avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os procedimentos de licenciamento de 
atividades florestais no Estado de Santa Catarina; 

• Resolução do CONAMA nº 005/1994 – Define vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e 
avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os procedimentos de licenciamento de 
atividades florestais no Estado da Bahia; 

• Resolução do CONAMA nº 006/1994 – Estabelece definições e parâmetros mensuráveis para análise de 
sucessão ecológica da Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro; 

• Resolução do CONAMA nº 025/1994 – Define vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e 
avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os procedimentos de licenciamento de 
atividades florestais no Estado do Ceará; 

• Resolução do CONAMA nº 026/1994 – Define vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e 
avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os procedimentos de licenciamento de 
atividades florestais no Estado do Piauí; 

• Resolução do CONAMA nº 028/1994 – Define vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e 
avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os procedimentos de licenciamento de 
atividades florestais no Estado de Alagoas; 

• Resolução do CONAMA nº 029/1994 – Define vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e 
avançado de regeneração da Mata Atlântica, considerando a necessidade de definir o corte, a exploração e 
a supressão da vegetação secundária no estágio inicial de regeneração no Estado do Espírito Santo; 
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• Resolução do CONAMA nº 030/1994 – Define vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e 
avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os procedimentos de licenciamento de 
atividades florestais no Estado do Mato Grosso do Sul; 

• Resolução do CONAMA nº 031/1994 – Define vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e 
avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os procedimentos de licenciamento de 
atividades florestais no Estado de Pernambuco; 

• Resolução do CONAMA nº 032/1994 – Define vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e 
avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os procedimentos de licenciamento de 
atividades florestais no Estado do Rio Grande do Norte; 

• Resolução do CONAMA nº 033/1994 – Define estágios sucessionais das formações vegetais que ocorrem na 
região de Mata Atlântica no Estado do Rio Grande do Sul; 

• Resolução do CONAMA nº 034/1994 – Define vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e 
avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os procedimentos de licenciamento de 
atividades florestais no Estado de Sergipe; 

• Resolução do CONAMA nº 391/2007 – Define vegetação primária e secundária de regeneração de Mata 
Atlântica no Estado da Paraíba; 

• Resolução do CONAMA nº 392/2007 – Define vegetação primária e secundária de regeneração de Mata 
Atlântica no Estado de Minas Gerais; 

• Resolução do CONAMA nº 007/1996 – Aprova os parâmetros básicos para análise da vegetação de restingas 
no Estado de São Paulo; 

• Resolução do CONAMA nº 261/1999 – Aprova parâmetro básico para análise dos estágios sucessivos de 
vegetação de restinga para o Estado de Santa Catarina; 

• Resolução do CONAMA nº 417/2009 – Dispõe sobre parâmetros básicos para definição de vegetação 
primária e dos estágios sucessionais secundários da vegetação de Restinga na Mata Atlântica; 

• Resolução do CONAMA nº 423/2010 – Dispõe sobre parâmetros básicos para identificação e análise da 
vegetação primária e dos estágios sucessionais da vegetação secundária nos Campos de Altitude associados 
ou abrangidos pela Mata Atlântica; 

• Resolução do CONAMA nº 338/2007 – Dispõe sobre a convalidação das resoluções que definem a vegetação 
primária e secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica para fins do 
disposto no Art. 4º § 1º da Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006. 

• Resolução do CONAMA nº 302/2002 – Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de 
Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno;  

• Resolução do CONAMA nº 303/2002 – Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de APPs – Áreas de 
Preservação Permanentes;  

• Resolução no 429/2011 - Dispõe sobre a metodologia de recuperação das Áreas de Preservação 
Permanente – APPs; 

• Resolução do CONAMA nº 357/2005 – Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 
efluentes, e dá outras providencias; 

• Resolução do CONAMA nº 396/2008 – Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 
enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências; 

• Resolução do CONAMA nº 397/2008 – Altera o inciso II do § 4º e a Tabela X do § 5º, ambos do Art. 34 da 
Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº 357, de 2005, que dispõe sobre a 
classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece 
as condições e padrões de lançamento de efluentes; 

• Resolução do CONAMA nº 425/2010 – Dispõe sobre critérios para a caracterização de atividades e 
empreendimentos agropecuários sustentáveis do agricultor familiar, empreendedor rural familiar, e dos 
povos e comunidades tradicionais como de interesse social para fins de produção, intervenção e 
recuperação de Áreas de Preservação Permanente e outras de uso limitado; 

Acordos Internacionais:  
• Convenção de Washington 12/10/1940 – Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países 

de América. 
• Convenção das Nações Unidas sobre a Conservação da Biodiversidade – 1992 
• Convenção –Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima - 1992 
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ANEXO II 

 

Indicadores de Implementação do PMMA 

1. INDICADOR DE RESULTADO (Pressão): 

Indicador de resultado intermediário/parcial – refere-se ao impacto das ações propostas pelos planos, medido sobre 
as causas da situação objeto da ação dos planos/projetos. 

*Indicador de resultado final – refere-se à mudança da situação que motivou a formulação do Plano, em função das 
ações desenvolvidas; deverá ser definido, a priori, antes do início da implementação/Avaliação, de forma a garantir 
sua eficácia; 

Dentre os fatores de pressão tipicamente encontrados nos Municípios com fragmentos significativos de Mata 
Atlântica que se constituem em Riscos ou Ameaças reais ou potenciais, destacam-se os seguintes: 

Expansão urbana sobre áreas contendo remanescentes florestais e outras formas de vegetação nativa de Mata 
Atlântica; 

A título de exemplo, apresentam-se dois aspectos das questões ambientais verificadas em um Município hipotético, 
inserido no bioma Mata Atlântica. 

1. Qualidade ambiental e paisagística  

Análise interna: 

Pontos fortes – Diversificação dos ecossistemas naturais com relativo grau de preservação. 

Pontos fracos – Algumas áreas com evidência de impactos ambientais negativos. 

Análise externa: Oportunidades – Proteção e valorização do patrimônio natural. 

Ameaças: Deterioração do meio ambiente e da paisagem, com consequente perda de qualidade de vida e de 
atratividade. 

Ponto Forte: Diversificação dos ecossistemas naturais com relativo grau de preservação 

Ponto Fraco: Algumas áreas com evidência de impactos ambientais negativos 

Oportunidade: Proteção e valorização do patrimônio natural 

Ameaça: Deterioração do meio ambiente e da paisagem, com consequente perda de qualidade de vida e de 
atratividade 

2. Gestão Ambiental 

Análise interna: 

Ponto fortes: 
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Conselho Municipal de Meio Ambiente organizado; 

Existência de Unidades de Conservação; 

Existência de parcerias entre alguns setores organizados. 

Pontos fracos: 

Deficiência de atuação do poder público e do Conselho municipal de Meio Ambiente; 

Qualificação insuficiente; 

Descontinuidade das políticas públicas ambientais. 

Análise externa: 

Oportunidades - Possibilidade de se ordenar o crescimento econômico preservando o meio ambiente; 

Interesse da iniciativa privada em investir na região. 

Riscos ou ameaças:  Ocupação desordenada de Áreas de Preservação Permanente e de Unidades de Conservação; 

Política ambiental insuficiente e inadequada. 

2. INDICADOR DE DESEMPENHO AMBIENTAL (Estado): 

a. Indicador de execução física - mede o andamento da execução física das ações propostas pelos planos; 

b. Indicador de execução orçamentária - estabelece a relação entre o orçamento executado e o programado para 
as ações propostas pelos planos em um determinado período de tempo; 

c. Indicador de eficiência - que mede a relação entre os produtos das ações propostas pelos planos e os insumos 
empregados para obtê-los; 

d. Indicador de qualidade: 

d.1. Do produto - mede o grau de satisfação dos beneficiários com o produto das ações propostas pelos planos; e 

d.2. Do processo – refere-se à forma como se realizam as ações propostas, permitindo medir e controlar os erros e 
corrigi-los durante o processo de implantação. 

*Muitas vezes os indicadores de qualidade ajudam a explicar os desvios nos resultados da execução física. 

3. INDICADOR DE INFORMAÇÃO (Resposta): 

Sistema Operacional 

Participativo/Colaborativo  

Integração de Dados 

Dados Qualiquantitativos 
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PRESSÃO

RESPOSTAESTADO

P
R

ES
SÃ

O •EXPANSÃO DE 
AGLOMERADOS URBANOS 
INFORMAIS EM ÁREAS DE 
APP E ÁREAS DE RISCO; 

•EXPANSÃO DAS 
ATIVIDADES 
AGROPASTORIS;

•ATIVIDADES MINERÁRIAS E 
DE EXTRAÇÃO DE AREIA 
EM LEITOS DE RIOS; 

•EXPANSÃO DAS 
ATIVIDADES DE TURISMO E 
LAZER SOBRE ÁREAS 
RURAIS SEM 
PLANEJAMENTO;

•PROJETOS E OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA;

•CAPTURA E TRÁFICO DE 
ANIMAIS SILVESTRES E 
PLANTAS NATIVAS;

•EXPLORAÇÃO DE ESPÉCIES 
AMEAÇADAS DE 
EXTINÇÃO;

•DESMATAMENTOS 
CLANDESTINOS;

•MUDANÇAS CLIMÁTICAS;

•EFICIÊNCIA ECOLÓGICA;

•INTERVENÇÃO NO 
TERRITÓRIO.

ES
TA

D
O

•DADOS 
QUALIQUANTITATIVOS

•QUALIDADE DO 
AMBIENTE

•QUANTIDADE DOS 
RECURSOS NATURAIS

•AÇÃO ANTRÓPICA

•AR - ÁGUA -SOLO

•BIODIVERSIDADE

•ENDEMISMO

•AGENTES 
ECONÔMICOS E 
AMBIENTAIS

•POLUIÇÃO AMBIENTAL

•IMPACTOS

•RISCOS

•REDUÇÃO DE DANOS

•ECOSSISTEMAS 
URBANOS

•ECOSSISTEMAS 
COSTEIROS

•PAGAMENTOS POR 
SERVIÇOS AMBIENTAIS

•APLs

•RECUPERAÇÃO DE 
ÁREAS DEGRADADAS

• CADASTRO 
AMBIENTAL RURAL

R
ES

P
O

ST
A •IMPLEMENTAÇÃO DO 

PMMA

•AÇÕES POLÍTICAS E 
OUTRAS RESPOSTAS DE 
ALTERAÇÕES RUMO AO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

•ATIVIDADES HUMANAS, 
PROCESSO E COSTUMES

•IMPACTO NO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

•ESTÁGIO DE EXECUÇÃO

•POLÍTICAS NACIONAIS 
NA GESTÃO MUNICIPAL

•PARTICIPAÇÃO 
COLABORATIVA

•INTEGRAÇÃO DE DADOS

•INCLUSÃO DIGITAL DA 
GESTÃO AMBIENTAL DA 
MATA ATLÃNTICA

• AVALIAÇÃO EM REDE

• AMPLIAÇÃO DA 
PERCEPÇÃO AMBIENTAL

• CAPACITAÇÃO LOCAL

•FORMAÇÃO DE 
AGENTES

•CONSERVAÇÃO E 
RESTAURAÇÃO DO 
BIOMA MATA 
ATLÂNTICA
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ORGANOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PMMA

PMMA
PLATAFORMA

INDICADORES DE 
CUMPRIMENTO DA 

NORMA AMBIENTAL
AVALIAÇÃO EM REDE

SISTEMA DE 
IMPLEMENTAÇÃO

SEMMA-COMDEMA

COLEGIADO DE 
COORDENAÇÃO DO PMMA

INDICADORES DE PRESSÃO

GTS

(PRODUÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, 
COMUNICAÇÃO)

INDICADORES DE ESTADO

CONSELHO 
CONSULTIVO DO 

PMMA

INDICADORES DE RESPOSTA

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL

SISTEMA 4 

AMBIENTAL

SISTEMA 1

SOCIOCULTURAL

SISTEMA 2

ECONÔMICO

SISTEMA 3

JURÍDICO

SISTEMA 5

PLATAFORMA 
DO PMMA

PLANOS 
CORRELATOS

INDICADORES

VARIÁVEIS

MATA 
ATLÂNTICA

ROTEIRO DE 
IMPLEMENTAÇÃO
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ANEXO III 

Indicadores de Sustentabilidade 

Avaliação em Rede Colaborativa (open data) 

 

SUSTENTABILIDADE

AMBIENTAL

ECONÔMICO

SOCIOCULTURALJURÍDICO

POLÍTICO

INSTITUCIONAL

FLORESTA

RECUPERAÇÃO 
DE ÁREAS 

DEGRADADAS

CADEIA
PRODUTIVA

CERTIFICAÇÕES

PERCEPÇÃO
AMBIENTAL

PSAs

REDUÇÃO 
DE RISCOS

REDUÇÃO 
DE DANOS

ATMOSFERA

ENERGIA

ÁGUA

ÁREAS 
PROTEGIDAS
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SISTEMA AMBIENTAL  

INDICADORES DE AVALIAÇÃO EM REDE 

SISTEMA AMBIENTAL

RECURSOS NATURAIS

MINERAIS NÃO RENOVÁVEIS
CUMPRIMENTO DA 

NORMA
DADOS 

QUALIQUANTITATIVOS

BIOLÓGICOS RENOVÁVEIS
ÁREAS 

PRIORITÁRIAS

AÇÕES DE 
CONSERVAÇÃO E 

RECUPERAÇÃO

HÍDRICOS
RENOVÁVEIS

DESEJÁVEL

GESTÃO PARTICIPATIVA COMITES DE 
BACIAS HIDROGRÁFICAS

IMPLEMENTAÇÃO  DO

PLANO DE MANEJO

ENERGÉTICOS

RENOVÁVEIS
ENERGIA ALTERNATIVA

INCENTIVOS

EÓLICA

GEOTERMINA

MARES

NÃO RENOVÁVEIS
ENERGIA FÓSSIL

COMPENSAÇÃO DE DANOS

NUCLEAR

CARVÃO

PETRÓLEO

BIODIVERSIDADE

APLS

TECNOLOGIAS 
SUSTENTÁVEIS

ECONOMIA VERDE

ECONOMIA AZUL
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SISTEMA SOCIOCULTURAL 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO EM REDE 

SISTEMA 

SOCIOCULTURAL

CAPACITAÇÃO

INTEGRAÇÃO AMBIENTAL 
MUNICIPAL E GESTÃO 

COMPARTILHADA
AÇÕES LOCAIS

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, 
PERCEPÇÃO E MOBILIZAÇÃO 

AMBIENTAL

IMPLEMENTAÇÃO E 

AVALIAÇÃO

DADOS BIOGEOGRÁFICOS

POPULAÇÃO

TRABALHO

SATISFAÇÃO

TRADIÇÃO

EDUCAÇÃO

PARTICIPAÇÃO

ORGANIZAÇÃO

EQUIDADE

SEGURANÇA

SAÚDE

HABITAÇÃO

MOBILIDADE

MELHORIA DA QUALIDADE 
AMBIENTAL
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SISTEMA ECONÔMICO 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO EM REDE 

SISTEMA 

ECONÔMICO

QUADRO ECONÔMICO

VIABILIDADE ECONÔMICA

FATOR BRUTO E LUCRO 
OPERACIONAL FAMILIAR

PADRÕES DE PRODUÇÃO E 
CONSUMO

DADOS  
QUALIQUANTITATIVOS

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL

CERTIFICAÇÃO VERDE 

ENERGIAS RENOVÁVEIS

SUSBISTITUIÇÃO DE 
TECNOLOGIAS SUJAS

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO 
DOS RESÍDUOS

PSA 

CADEIAS PRODUTIVAS

IMPACTOS AMBIENTAL

ZONEAMENTO ECOLÓGICO E 
PLANEJAMENTO AMBIENTAL

DADOS    
QUALIQUANTITATIVOS
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SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO EM REDE 

SISTEMA 

POLÍTICO

INSTITUCIONAL

IMPLEMENTAÇÃO DO PMMA

RESULTADOS ALCANÇADOS

ESTÁGIO ATUAL

PARTICIPAÇÃO COLABORATIVA

INTEGRAÇÃO DE DADOS E 
ATUALIZAÇÕES

EDUCOMUNICAÇÃO

LOGÍSTICA GERAL

DADOS  
QUALIQUANTITATIVOS

GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

TRATAMENTO SETORIAL DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS BÁSICO

QUADRO INSTITUCIONAL E 
CAPACIDADE TÉCNICO-

CIENTÍFICA

SANEAMENTO BÁSICO

COLETA SELETIVA

ARBORIZAÇÃO URBANA

ÁREAS VERDES

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

CONSELHOS MUNICIPAIS

ARCABOUÇO NORMATIVO

DADOS 
QUALIQUANTITATIVOS
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SISTEMA JURÍDICO 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO EM REDE 

SISTEMA 

JURÍDICO

NORMATIZAÇÃO ATUAL

FEDERAL

ESTADUAL

MUNICIPAL

CONSTIUIÇÃO
DECRETOS

LEIS
RESOLUÇÕES

SÚMULAS

AVALIAÇÃO, COMPILAÇÃO E 
CRIAÇÃO DE NORMAS MUNICIPAL

PSA
UCs

ARBORIZAÇÃO URBANA
CORREDOR ECOLÓGICO

PLANO MUNICIPAL MATA ATLÂNTICA
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ANEXO IV 

Projeto Demonstrativo – PMMA 

 Município de Caxias do Sul 

 

Inicialmente foram identificadas três áreas chaves para a implementação do PMMA e a criação de Grupos de 
Trabalho (GT): fortalecimento institucional, técnico científico e comunicação. Esses GTs serão compostos por 
profissionais capacitados nos temas dos Grupos e indicados pelas instituições signatárias do Plano. Estes e outros 
GTs que venham a ser criados pelo Colegiado de Coordenação do PMMA poderão ter caráter temporário ou 
permanente. Dentre outras, as ações dos GTs serão delineadas de acordo com as seguintes prioridades: 

 

• Geração, sistematização e difusão de conhecimentos municipal sobre restauração florestal;  

• Divulgação de experiências de restauração na Mata Atlântica, considerando seus aspectos técnicos, 
socioeconômicos e operacionais;  

• Captação e mobilização de recursos para apoio a ações e projetos de restauração e conservação hidroflorestal;  

• Contribuição para formulação e implementação de políticas públicas que contribuam para a sustentabilidade na 
Mata Atlântica;  

• Monitoramento dos projetos e avaliação de seus resultados;  

• Valoração dos serviços ambientais e ecossistêmicos oferecidos para a sociedade pelas áreas remanescentes e em 
restauração, reforçando sua importância para a qualidade de vida e os meios de produção, aproveitando 
oportunidades no mercado ambiental global;  

• Geração e ampliação das oportunidades de trabalho e renda na cadeia produtiva municipal; 

• Integração dos atuais esforços e estabelecimento de parcerias estratégicas para a cooperação entre signatários 
do Plano visando a adequação ambiental de propriedades rurais e urbanas ao Código Florestal e a Lei da Mata 
Atlântica;  

• Desenvolvimento e disseminação contínua de tecnologias e conhecimentos visando ampliar a escala das ações de 
restauração, otimizar e promover a melhoria da qualidade de seus resultados, e contribuir para a diminuição dos 
custos de restauração florestal; 

• Promover e incentivar a realização de oportunidades de capacitação e qualificação dos diferentes atores 
envolvidos em ações e projetos de restauração florestal; 

• Fortalecimento do processo de produção, sistematização e análise de estatísticas e indicadores relacionados com 
as atribuições do PMMA; 

• Instituir a plataforma conceitual baseada na integração e compartilhamento de informações entre os diversos 
sistemas existentes no âmbito do Município, bem como a integração de bancos de dados e sistemas de informação 
ambiental. 
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O Roteiro de Implementação terá a duração mínima de 03 anos e desenvolverá as seguintes atividades básicas, que 
darão início à implantação do Plano Municipal: 

 

• A fase de experimentação terá como base os Indicadores de Cumprimento da Norma Ambiental, e sua 
gestão se dará através do Colegiado de Coordenação do PMMA, com apoio da Equipe Multidisciplinar, em 
conjunto com toda a Administração Municipal e amparo do Conselho Consultivo do PMMA. 

 

O Roteiro de Implementação pretende fortalecer e consolidar o Planejamento Municipal da Mata Atlântica, 
oferecendo condições para a articulação e integração das políticas públicas ambientais, interna e externamente, 
junto aos demais órgãos públicos, nas diferentes esferas de poder, organizações da sociedade civil e iniciativa 
privada. Para a implementação do PMMA estão previstas ações estratégicas capazes de gerar informações 
qualificadas e quantificadas sobre as prioridades para conservação no Bioma Mata Atlântica, como captar incentivos 
econômicos para a recuperação e conservação ambiental em áreas de relevante interesse hidrológico.  

Os Grupos de Trabalho devem trazer uma perspectiva analítica das questões no Bioma Mata Atlântica, tanto na 
busca de soluções a pressões ambientais imediatas quanto em estudos estratégicos de longo prazo. Seu foco está 
primariamente associado ao cumprimento das metas e no fortalecimento de redes e arranjos no âmbito municipal. 
O PMMA tem caráter participativo e será desenvolvido de forma articulada com as comunidades urbanas e rurais. 

Não existem dados atualizados sobre a extensão da cobertura florestal e os serviços ecossistêmicos associados a 
Mata Atlântica em âmbito municipal. O levantamento dos dados é o passo inicial, necessário para a definição de 
uma metodologia mais aprofundada para a conservação e recomposição do bioma, que permitirá a atualização das 
informações municipais sobre a situação da cobertura florestal da mata atlântica e dos ecossistemas associados. O 
levantamento dos dados existentes e a definição da metodologia a ser adotada é também uma etapa necessária 
para a delimitação da logística geral. Com vistas a permitir a organização e a gestão das informações ambientais, 
bem como, sua disponibilização para os demais setores locais, será implementado o Sistema Municipal de 
Informação Ambiental. Este sistema atuará em rede com o PMMA, permitindo desta forma a otimização na 
utilização das informações geradas, tanto sobre monitoramento, quanto sobre os estudos e definição das áreas 
prioritárias para a conservação da Mata Atlântica no Município de Caxias do Sul. 

Há várias ferramentas para a sistematização das conclusões da avaliação da situação atual, destacando os aspectos 
positivos – pontos fortes e oportunidades - e negativos – pontos fracos e riscos (ou ameaças). A maioria delas 
organiza as informações sob a forma de uma Matriz de Planejamento Integrada, como a Matriz SWOT – Forças, 
Oportunidades, Fragilidades e Ameaças ou a METAPLAN – Estruturação Visualizada de Idéias, por exemplo. 
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GT DE PRODUÇÃO 
É responsável pela investigação e permanente aprimoramento do arranjo institucional do PMMA concebendo a melhor forma de organizar os diversos agentes participantes, bem 
como pela coordenação dos esforços de captação de recursos e orientação na criação de leis e regulamentações. 
 

 
 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO META/ATIVIDADE ETAPA/RESULTADO PERÍODO 

DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO 
(AMBIENTAL/ECONÔMICO/JURÍDICO/SOCIOCULT
URAL) 

 Diagnóstico do status quo 

 Situação do Município frente a Mata Atlântica 
 

 Estudo Técnico-científico sobre a 
caracterização ambiental do Município de 
Caxias do Sul 

EXPERIMENTAÇÃO 

MAPEAMENTO MUNICIPAL 
 
ZONEAMENTO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA 
 

 Georreferenciamento e Produção Cartográfica 

 Diagnóstico e Mapeamento das áreas remanescentes 
e prioritárias 

 Atlas Ambiental Municipal 
 

 Identificar ecologicamente o uso e a 
ocupação do solo 

EXPERIMENTAÇÃO 

AVALIAÇÃO JUSAMBIENTAL DO MUNICÍPIO  Avaliação de risco e legislação ambiental municipal  Assessorar a Politica Municipal do 
Meio Ambiente a Criação de um Código 
Ambiental (Compilação Normas) 

EXPERIMENTAÇÃO  

CRIAÇÃO DA LEI PSA 
 
 
 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PSA 
 

 Regulamentação do PSA *Anteprojeto de Lei  
 
 

 Avaliação dos Serviços Ecossistêmicos do Município e 
Respectiva efetivação dos pagamentos através do 
Mercado Ambiental 

 Existência de lei municipal que 
autorize o Poder Público a realizar 
pagamentos a título de PSA 
 

 Mercado Ambiental Municipal 

EXECUÇÃO 
 
 
 

EXECUÇÃO 

CRIAÇÃO DA LEI SMUC 
 
 
 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE UCs 

 Regulamentação do SMUC 
*Anteprojeto de Lei 

 Delimitar áreas e criar unidades de conservação  
*Apoio especial a criação de RPPNs  

 Existência de lei municipal que 
autorize o Poder Público instituir, 
monitorar, avaliar e incentivar as UCs 
Municipais 

 Implantação e Gestão de Unidades de 
Conservação Municipais 

EXECUÇÃO 
 
 
 

EXECUÇÃO 

ELABORAÇÃO DE PLANOS ESTRATÉGICOS  Diretrizes de acordo com o Atlas Municipal  Arborização Urbana  

 Conservação e Manutenção de Áreas 
Verdes Municipais 

 Corredor Ecológico 

EXPERIMENTAÇÃO 
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GT DE OPERACIONALIZAÇÃO 
Tem por missão identificar as áreas potenciais para conservação e restauração florestal, articular as informações técnicas e científicas necessárias à qualidade das ações 
práticas, bem como instruir a comunidade local acerca do PMMA, em linguagem adequada aos diversos níveis de organização.  

 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO META/ATIVIDADE ETAPA/RESULTADO PERÍODO 

CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO  Elaborar pesquisas e relatórios técnico-científicos 
sobre cada área diagnosticada 

 Estabelecer critérios de manutenção e recuperação 
das áreas prioritárias, através de subsídio técnico e 
adequação a legislação ambiental. 

 Ações de Conservação e Recomposição através de 
PSA. 

 Estudos para ampliação e/ou criação de UCs e 
outras medidas mitigadoras de impactos sobre a 
MA, em áreas críticas de expansão urbana, de 
fronteira agrícola e fragmentos florestais. 

 Restauração e recuperação da cobertura vegetal 
nativa, Mitigação da fragmentação de habitats em 
áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, 
Monitoramento das áreas prioritárias de 
mananciais e recarga de aquíferos que prestam 
serviços diretos a produção de água. 

 Implantação de programa de monitoramento participativo 
da Mata Atlântica em âmbito municipal. 

 Estudo para identificação, valoração e regulamentação dos 
serviços ambientais; e desenvolvimento de mecanismos para 
aplicação continuada. 

 Elaboração de planos e implantação de corredores 
ecológicos em áreas prioritárias, estabelecendo 
conectividade com APP e Reserva Legal. 

 Apoio a criação, elaboração de planos de manejo e 
implantação de Ucs municipais, juntamente com a 
recuperação ambiental das áreas verdes do Município e o 
monitoramento dos ecossistemas urbanos que auxiliam na 
regulação climática. 

 Acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações 
propostas. 
 
 

EXPERIMENTAÇÃO 
  EXECUÇÃO 

CAPACITAÇÃO  Campanha de conscientização e mobilização sobre 
preservação, conservação e valoração da Mata 
Atlântica. 

 Manejo Eficiente e Equitativo do uso da natureza 

 Treinamentos para técnicos, gestores, consultores e 
agricultores envolvidos. 

 Capacitação em gestão UCs. 

 Criação de um Laboratório Móvel para as Ações de 
Mobilização Social e Percepção Local do PMMA 

 Capacitação da Comunidade Local. 

 Formação de Agentes Ambientais e Gestores Municipais. 

 Propiciar a comunidade local à participação em atividades de 
capacitação ambiental, conservação, preservação e proteção 
dos recursos naturais nas áreas protegidas, e arranjo 
educomunicacional com as comunidades produtivas, 
populações indígenas, comunidade rural, quilombolas, 
extrativistas e pesca. 

 Orientar e Capacitar o Conselho de Meio Ambiente e a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de forma individual 
e coletiva na busca de alternativas viáveis para a o bom 
andamento da fase de experimentação. 

 Laboratório de Estudos, Análises e Práticas Socioambientais. 

EXPERIMENTAÇÃO 
EXECUÇÃO 
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GT DE INFORMAÇÃO 
 É responsável pela elaboração e implementação das estratégias de divulgação da iniciativa, interna e externa, acerca da cumprimento do Plano Municipal da Mata Atlântica. 
Elaboração do arranjo educomunicacional e logística informativa do cumprimento da Norma Ambiental. 

OBJETIVO ESPECÍFICO META/ATIVIDADE ETAPA/RESULTADO PERÍODO 

SISTEMA MUNICIPAL 
DE INFORMAÇÃO 

AMBIENTAL 
- SMIA -  

 

 Desenvolvimento de sistema de 
informação exclusivo e sob medida, 
direcionado ao PMMA, em rede. 

 Divulgação de dados e informações 
ambientais, visando à formação de uma 
consciência pública comum sobre a 
qualidade ambiental. 

 Maximizar os resultados do PMMA. 

 Desenvolvimento de ferramentas de 
acesso à informação 

 Integração de bancos de dados e 
sistemas de informação entre os 
Municípios que aplicam os Planos, 
comunicação em rede. 

 Fortalecimento do processo de 
produção, sistematização e análise de 
estatísticas e indicadores relacionados 
com as atribuições do PMMA 
 

 Todas as informações relacionadas direta ou indiretamente à situação do meio 
ambiente podem ser consideradas informação ambiental. O âmbito das 
informações ambientais é amplo e inclui desde leis, regulamentos e normas 
ambientais, estrutura, funcionamento e responsabilidades de órgãos 
governamentais atuantes na área; decisões tomadas pelo poder público; assim 
como planos de desenvolvimento, resultados de pesquisas científicas, 
documentos de licenciamento ambiental e relatórios de monitoramento 
ambiental. 

Benefícios Diretos do SMIA: 

 Ganho de eficiência e produtividade; 

 Redução de custos operacionais e administrativos; 

 Menor duplicidade de dados; 

 Maior integridade e confiabilidade da informação; 

 Maior padronização e otimização do fluxo de informação; 

 Maior agilidade e organização; 

 Comunicação Educativa; 

 Maior estabilidade; 

 Maior segurança no acesso à informação; 

 Melhor comunicação. 
 

EXPERIMENTAÇÃO 
EXECUÇÃO 

CADASTRO AMBIENTAL 
RURAL 

 Investigação e monitoramento 
inclusivo das propriedades  

 Pesquisar e realizar levantamentos de 
informações Ambientalmente 
Relevantes para o Município 

 Implementar o Cadastro Ambiental Rural  EXPERIMENTAÇÃO 

CADASTRO DE 
VOLUNTÁRIOS 

(TÉCNICOS, JURISTAS, 
PROFESSORES/ALUNOS) 

 Integração participativa para a 
preservação dos recursos naturais. 

 Programa de Agentes Ambientais Voluntários EXPERIMENTAÇÃO 
EXECUÇÃO 

LOGÍSTICA 
FÍSICA/FINANCEIRA DO 

PLANO 

 Planejamento, Monitoramento e 
Avaliação *Aprovação Anual da 
Coordenação Geral  

 Avaliação da Fase de Experimentação  

 Cumprimento do PMMA 
 

EXPERIMENTAÇÃO 
EXECUÇÃO 
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*A plena implantação da metodologia enfrentará desafios como: 

a) Distribuir indicadores selecionados no Plano Municipal; 
 

b) Estabelecer uma periodicidade para atualização/divulgação dos indicadores, 
asseguradas as devidas particularidades de cada GT; 
 

c) Ampliar o escopo dos indicadores do âmbito regional, envolvendo, entre outros os 
Órgãos Estaduais e Federais de Meio Ambiente, visando o intercâmbio de informações 
de acordo com os preceitos do SISNAMA (Sistema Nacional de Meio Ambiente), e em 
acordo com o SINIMA (Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente), a Política 
de Informação dos Municípios;  
 

d) Institucionalizar, pelos instrumentos legais apropriados, a implementação dos 
indicadores entre os órgãos políticos, as entidades e a sociedade civil; 
 

e) *Cabe ressaltar que o êxito da implementação do conjunto de indicadores depende de 
constantes reavaliações, ajustes e melhorias da metodologia utilizada para cumprimento 
do Plano Municipal da Mata Atlântica. 
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ANEXO V 

 
Monitoramento e Avaliação – Indicadores 

 
 

INDICADORES 
BÁSICOS 

META ZERO 1 
REGULAR 

2 
BOM 

3 
DESEJÁVEL 

AVALIAÇÃO 
POPULAÇÃO 

LOCAL 

AVALIAÇÃO 
CONSELHO 

AVALIAÇÃO  
FINAL 

 POLÍTICA NACIONAL 
DE MUDANÇA DO CLIMA 
 

DESCONHECIMENTO 
TEMA/AÇÕES 

LOCAIS 

DISCUSSÃO EM 
AMBITO GLOBAL 
SEM AÇÃO LOCAL 

IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

MUNICIPAIS 

LEI MUNICIPAL 
AÇÕES LOCAIS 

INFORMAÇÃO E 
EDUCOMUNICAÇÃO 

TRANSPARÊNCIA DE DADOS 
 

 
BREVE 

ANÁLISE 
DESCRITIVA 
GRÁFICOS 

 
BREVE 

ANÁLISE 
DESCRITIVA 

 
BREVE 

ANÁLISE 
DESCRITIVA 

 QUALIDADE DO AR DESCONHECIMENTO 
TEMA/AÇÕES 

LOCAIS 

QUALIDADE RUIM 
SEM 

MONITORAMENTO 

QUALIDADE REGULAR  
MONITORAMENTO 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
MUNICIPAIS 

QUALIDADE BOA 
AVALIAÇÃO E  

TRANSPARÊNCIA DE DADOS  
PROGRAMA DE 

MONITORAMENTO DO AR 
 
 

 
BREVE 

ANÁLISE 
DESCRITIVA 
GRÁFICOS 

 
BREVE 

ANÁLISE 
DESCRITIVA 

 
BREVE 

ANÁLISE 
DESCRITIVA 

AR 
INCENTIVO A TECNOLOGIAS LIMPAS DESCONHECIMENTO 

TEMA/AÇÕES 
LOCAIS 

DISCUSSÃO EM 
AMBITO GLOBAL 
SEM AÇÃO LOCAL 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
MUNICIPAIS 

APLS 
GTs 

REDUÇÃO IMPOSTO 
DEBATE LOCAL 

PSAs 
 

 
BREVE 

ANÁLISE 
DESCRITIVA 
GRÁFICOS 

 
BREVE 

ANÁLISE 
DESCRITIVA 

 
BREVE 

ANÁLISE 
DESCRITIVA 

 EMISSÕES EVITADAS 
Mobilidade/Energia 

DESCONHECIMENTO 
TEMA/AÇÕES 

LOCAIS 

SEM AVALIZAÇÃO DE 
DADOS MUNICIPAIS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
MUNICIPAIS 

MONITORAMENTO E 
COMPARTILHAMENTO 

DE DADOS 
 

ENERGIA RENOVÁVEL 
CICLOVIAS 

RODÍZIO DE CARROS 
TRANSPARÊNCIA DE DADOS 

TRANSPO. COLETIVO 
URBANO/RURAL 

 

 
BREVE 

ANÁLISE 
DESCRITIVA 
GRÁFICOS 

 
BREVE 

ANÁLISE 
DESCRITIVA 

 
BREVE 

ANÁLISE 
DESCRITIVA 

 AMPLIAÇÃO DA PERCEPÇÃO  DESCONHECIMENTO 
TEMA/AÇÕES 

LOCAIS 

DISCUSSÃO EM 
AMBITO GLOBAL 
SEM AÇÃO LOCAL 

 

POLÍTICAS PÚBICAS 
MUNICIPAIS 

ENVOLVIMENTO 
PARTICIPATIVO 

 

IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICA 
NACIONAL EDUCA. AMBIENTAL 
DEBATES/AUDIÊNCIASPÚBLICAS 

 

 
BREVE 

ANÁLISE 
DESCRITIVA 
GRÁFICOS 

 
BREVE 

ANÁLISE 
DESCRITIVA 

 
BREVE 

ANÁLISE 
DESCRITIVA 
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INDICADORES 
BÁSICOS 

META ZERO 1 
REGULAR 

2 
BOM 

3 
DESEJÁVEL 

AVALIAÇÃO 
POPULAÇÃO 

LOCAL 

AVALIAÇÃO 
CONSELHO 

AVALIAÇÃO 
FINAL 

 POLÍTICA NACIONAL 
RECURSOS HÍDRICOS 
 

DESCONHECIMENTO 
TEMA/AÇÕES LOCAIS 

DISCUSSÃO EM 
AMBITO GLOBAL SEM 

AÇÃO LOCAL 
 

 

IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

MUNICIPAIS 

LEI MUNICIPAL 
INFORMAÇÃO E 

EDUCOMUNICAÇÃO 
COLABORATIVA 

TRANSPARÊNCIA DE 
DADOS 

 

 
BREVE 

ANÁLISE 
DESCRITIVA 
GRÁFICOS 

 
BREVE 

ANÁLISE 
DESCRITIVA 

 
BREVE 

ANÁLISE 
DESCRITIVA 

 QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS DESCONHECIMENTO 
TEMA/AÇÕES LOCAIS 

QUALIDADE RUIM 
SEM 

MONITORAMENTO 

QUALIDADE REGULAR  
MONITORAMENTO 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
MUNICIPAIS 

QUALIDADE BOA 
AVALIAÇÃO E  

TRANSPARÊNCIA 
100% monitorado 

TRATAMENTO DE ÁGUAS 
POLUÍDAS 

 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 
GRÁFICOS 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 

AGUA 
REVEGETAÇÃO 
MATAS CILIARES 

DESCONHECIMENTO 
TEMA/AÇÕES LOCAIS 

DISCUSSÃO EM 
AMBITO GLOBAL SEM 

AÇÃO LOCAL 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
MUNICIPAIS 

PARCERIAS E INCENTIVOS 
PLANEJAMENTO E 
MONITORAMENTO 

 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 
GRÁFICOS 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 

 GERENCIAMENTO BACIAS HIDROGRÁFICAS DESCONHECIMENTO 
TEMA/AÇÕES LOCAIS 

SEM PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO 

OU INCENTIVOS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
MUNICIPAIS 

MONITORAMENTO 
 

COMITES DE BACIAS 
EXECUÇÃO DO  

PLANO DE BACIA 
ATUALIZAÇÃO E 

COMPARTILHAMENTO DE 
PÚBLICA DE DADOS 

 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 
GRÁFICOS 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 

 SERVIÇOS DE  
ÁGUA E ESGOTOS 
 

DESCONHECIMENTO 
TEMA/AÇÕES LOCAIS 

SEM CONCESSÃO 

INEXISTENCIA DE 
DADOS 

SEM REUSO 
ATENDIMENTO 
ABAIXO DE 50% 

 
 
 

TRATAMENTO DE 
ESGOTO PARCIAL 

ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA PARCIAL 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

SERVIÇOS DE 
ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA E ESGOTOS 
(100% dos domicílios) 

Coleta/Tratamento 
OBRIGAÇÃO DE NOVOS 

PROJETOS COM 
COLETORES DE ÁGUA 

PLUVIAL  
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

REUSO ÁGUA 
 
 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 
GRÁFICOS 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 

 SERVIÇOS AMBIENTAIS P/ PRODUÇÃO DE ÁGUA DESCONHECIMENTO 
TEMA/AÇÕES LOCAIS 

DISCUSSÃO EM 
AMBITO GLOBAL SEM 

AÇÃO LOCAL 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
MUNICIPAIS 

LEI MUNICIPAL 
PAGAMENTOS 

MONITORAMENTO 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 
GRÁFICOS 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 
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INDICADORES BÁSICOS META ZERO 1 
REGULAR 

2 
BOM 

3 
DESEJÁVEL 

AVALIAÇÃO 
POPULAÇÃO 

LOCAL 

AVALIAÇÃO 
CONSELHO 

AVALIAÇÃ
O 

FINAL 

 LEI DA MATA ATLÂNTICA 
 
 
 

 

DESCONHECIMENTO 
TEMA/AÇÕES LOCAIS 

DISCUSSÃO EM AMBITO 
GLOBAL SEM AÇÃO 

LOCAL 

APROVAÇÃO DO PLANO 
MUNICIPAL 

IMPLEMENTAÇÃO 
CADASTRO RURAL 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO  
REVEGETAÇÃO APPs 

INCENTIVOS ECONÔMICOS 
PRESERV/RECUPERAÇ 

ZONEAMENTO ECOLÓGICO  
 

 
 
 

BREVE ANÁLISE 
DESCRITIVA 
GRÁFICOS 

 
 
 

BREVE ANÁLISE 
DESCRITIVA 

 
 
 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIV
A 

 COBERTURA VEGETAL CRESCENTE 
DESVEGETAÇÃO 

SEM CONCESSÃO DE 
SERVIÇOS LOCAIS 

SERVIÇOS PÚBLICOS 
INSUFICIENTES  

Proteção/Recuperação 
EXPANSÃO DESORDENADA 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
MUNICIPAIS 

CRIAÇÃO DE UCs 

LEI MUNICIPAL DE UCs 
MONITORAMENTO 

MAPEAMENTO 
TRANSPARÊNCIA DE DADOS 

 

 
BREVE ANÁLISE 

DESCRITIVA 
GRÁFICOS 

 
BREVE ANÁLISE 

DESCRITIVA 

 
BREVE 

ANÁLISE 
DESCRITIV

A 
 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

MUNICIPAL 
DESCONHECIMENTO 
TEMA/AÇÕES LOCAIS 
SEM CONCESSÃO DO 

SERVIÇO 
(LICENCIAMENTO 

ESTADUAL) 

MUNICIPALIZAÇÃO DO 
LICENCIAMENTO 

QUADRO TÉCNICO 
INSUFICIENTE 

SEM FISCALIZAÇÃO 

QUADRO TÉCNICO 
MULTIDISCIPLINAR 

ATENDIMENTO 
EFICIENTE 

ENVOLVIMENTO E 
PARCERIA COM O MP 

  
 

MUNICIPALIZAÇÃO 
PARCERIA/AVAL  

(ESTADUAL E FEDERAL) 
SISTEMA INFORMATIVO 

DISPONIBILIZAÇÃO ON-LINE DE 
DOCUMENTOS, LICENÇAS, 
FORMULÁRIOS E GUIAS) 

TRANSPARÊNCIA DE DADOS 
 

 
BREVE ANÁLISE 

DESCRITIVA 
GRÁFICOS 

 
BREVE ANÁLISE 

DESCRITIVA 

 
BREVE 

ANÁLISE 
DESCRITIV

A 

 ARBORIZAÇÃO URBANA DESCONHECIMENTO 
TEMA/AÇÕES LOCAIS 

SEM LEGISLAÇÃO 
MUNICIPAL COM AÇÕES 

LOCAIS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
MUNICIPAIS 

PLANEJAMENTO E 
MONITORAMENTO 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
 

LEI MUNICIPAL 
ATUALIZAÇÃO DE DADOS 

PARTICIPAÇÃO LOCAL 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

MANUTENÇÃO 
VISÍVEL E CRESCENTE MELHORIA 

 

 
BREVE ANÁLISE 

DESCRITIVA 
GRÁFICOS 

 
BREVE ANÁLISE 

DESCRITIVA 

 
BREVE 

ANÁLISE 
DESCRITIV

A 

 RECUPERAÇÃO DE APPs DESCONHECIMENTO 
TEMA/AÇÕES LOCAIS 

DISCUSSÃO EM AMBITO 
GLOBAL SEM DESTAQUE 

LOCAL 
SEM FISCALIZAÇÃO 

 

POLÍTICAS PÚBICAS  
 RECUPERAÇÃO EM 

PROPRIEDADES 
PRIVADAS 

REVEGETAÇÃO  
MATA CIALIAR 

 

ZONEAMENTO ECOLÓGICO 
NASPROPRIEDADES RURAIS 

FISCALIZAÇÃO 
INCENTIVO ECONÔMICO E 

TÉCNICO-CIENTIFICO 
PSAs 

 
BREVE ANÁLISE 

DESCRITIVA 
GRÁFICOS 

 
BREVE ANÁLISE 

DESCRITIVA 

 
BREVE 

ANÁLISE 
DESCRITIV

A 

 AVERBAÇÃO DA  
RESERVA LEGAL 

DESCONHECIMENTO 
TEMA/AÇÕES LOCAIS 

DIFUSÃO DO TEMA 
PORÉM SEM 

ACOMPANHAMENTO 

PROPOSTA DE 
AVERBAÇÃO 

ZON. ECOLÓGICO DA 
PROPRIEDADE 

FISCALIZAÇÃO  
REQUISITO PRÉVIO NO 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL  
AVERBAÇÃO EM CARTÓRIO 

BREVE ANÁLISE 
DESCRITIVA 
GRÁFICOS 

BREVE ANÁLISE 
DESCRITIVA 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIV
A 
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INDICADORES 
BÁSICOS 

META ZERO 1 
REGULAR 

2 
BOM 

3 
DESEJÁVEL 

AVALIAÇÃO 
POPULAÇÃO 

LOCAL 

AVALIAÇÃO 
CONSELHO 

AVALIAÇÃO 
SOS 

 PLANO DIRETOR 
 

DESCONHECIMENTO 
TEMA/AÇÕES LOCAIS 

INEXISTENCIA DE 
PLANO DIRETOR 

PLANO DIRETOR SEM 
FISCALIZAÇÃO 

E/OU 
MONITORAMENTO 

 
 

IMPLEMENTAÇÃO 
DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 
MUNICIPAIS 

ZONEAMENTO 
ECOLÓGICO 

LEI MUNICIPAL 
TRANSPARÊNCIA DE DADOS 
CUMPRIMENTO DA NORMA 

QUADRO TÉCNICO 
MULTIDISCIPLINAR 

 
BREVE 

ANÁLISE 
DESCRITIVA 
GRÁFICOS 

 
BREVE 

ANÁLISE 
DESCRITIVA 

 
BREVE 

ANÁLISE 
DESCRITIVA 

 ZONEMAMENTO ECOLÓGICO  DESCONHECIMENTO 
TEMA/AÇÕES LOCAIS 

ZONEAMENTO 
ECOLÓGICO NÃO 
ATUALIZADO (10 

ANOS) 
SEM BASE 

CARTOGRÁFICA 

FISCALIZAÇÃO 
BASE 

CARTOGRÁFICA 
BANCO DE DADOS 

 
 

AVALIAÇÃO E  
TRANSPARÊNCIA DE DADOS 

100% monitorado 
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO  
BASE DE CARTOGRAFIA  

(ATLAS DIGITAL) 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 
GRÁFICOS 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 

SOLO 
REDUÇÃO DE RISCOS E REDUÇÃO DE DANOS  
 

DESCONHECIMENTO 
TEMA/AÇÕES LOCAIS 

DISCUSSÃO EM 
AMBITO GLOBAL SEM 

AÇÃO LOCAL 

POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

MUNICIPAIS EM 
ÁREA DE RISCO 

REDUÇÃO DANOS 

PARCERIAS E INCENTIVOS 
PLANEJAMENTO E 
MONITORAMENTO 

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
MAPEAMENTO 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 
GRÁFICOS 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 

 RESÍDUOS 
 

DESCONHECIMENTO 
TEMA/AÇÕES LOCAIS 

SEM CONCESSÃO 

SERVIÇO INEFICIENTE 
NÃO ATENDIMENTO 

RURAL E ZONAS 
DESCENTRALIZADAS 

COLETA SELETIVA 
ATERRO 

SANITÁRIO 
LICENCIADO 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

 

100% COLETA  
SELETIVA E ORGÂNICA 

ATERRO SANITÁRIO 
SUSTENTÁVEL 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
INCLUSÃO SOCIAL 

PLANO MUNICIPAL APROVADO 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 
GRÁFICOS 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 

 AGROTÓXICOS 
PESTICIDAS 

CONSUMO ELEVADO 
SEM FISCALIZAÇÃO 

DAS NORMAS 
ELEVADO ÍNDICE DE 

POLUIÇÃO 

CONSUMO MÉDIO 
SEM RECOLHIMENTO 

DE EMBALAGENS 

REDUÇÃO DE 
DANOS 

FISCALIZAÇÃO  
CUMPRIMENTO DA 

NORMA 
DESCARTE DE 
EMBALAGENS 

 

ACOMPANHAMENTO E 
ASSESSORIA  

TÉCNICO-CIENTÍFICA 
PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

INFORMAÇÃO E 
 BANCO DE DADOS 

BIODEGRADÁVEIS/ORGÂNICOS 
RECOLHIMENTO EMBALAGENS 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 
GRÁFICOS 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 

 EROSÃO DESCONHECIMENTO 
TEMA/AÇÕES LOCAIS 

REDUÇÃO DA 
DIVERSIDADE BIOLÓGICA  
S/ACOMPANHAMENTO 

PÚBLICO 

POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

MUNICIPAIS 

FISCALIZAÇÃO 
RESTAURAÇÃO FLORESTAL 

PLANEJAMENTO E 
ACOMPANHAMENTO 

MAPEAMENTO/BASE DADOS 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 
GRÁFICOS 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 

BREVE 
ANÁLISE 

DESCRITIVA 
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1 

PLANO MUNICIPAL DA 

MATA ATLÂNTICA 
FASE DE EXPERIMENTAÇÃO – 2013/2016 

 

A prática da Gestão Ambiental introduz a variável 

ambiental no planejamento público, e quando bem 

aplicada, permite a redução de custos diretos, pela 

diminuição do desperdício de matérias-primas e de 

recursos cada vez mais escassos e mais dispendiosos, 

como água, florestas e energia, e de custos indiretos, 

representados por sanções e indenizações relacionadas ao 

meio ambiente, incluindo excessos administrativos, com a 

duplicidade de dados, atos e informações, decorrentes da 

falta de caracterização da situação atual, para cumprir a 

ação política do Município e o dever do Poder Público em 

propiciar mecanismos asseguradores da efetividade do 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

como um dever ético para com a comunidade local. 

Contudo, o cumprimento da norma é um fator de 

destaque em inúmeros investimentos e cooperações 

internacionais, com incentivos financeiros para a melhoria 

da gestão pública, principalmente daqueles inseridos em 

biomas internacionalmente protegidos, como no caso em 

questão, a Mata Atlântica, Hotspot Mundial de 

Conservação da Biodiversidade. 

Deve-se ressaltar que o “desafio de modernizar a gestão 

pública é dos três níveis de governo, dos três poderes e 

também da sociedade". De fato, a garantia dos direitos 

básicos de cidadania, da qualidade de vida da população, 

de um ambiente de negócios com igualdade de 

oportunidades e de um desenvolvimento sustentável nas 

cidades, num contexto de demandas sociais amplas e 

complexas, exige não apenas o aumento da efetividade 

das políticas públicas e a melhoria da gestão nos três níveis 

de governo, mas, principalmente, a melhoria dos 

processos de articulação e cooperação da governança 

ambiental, estabelecendo iniciativas coordenadas e 

sinérgicas, sendo o Município o exemplo local, para buscar 

apoio global nas demais instituições e esferas político-

financeiras.  

 

Compete observar que, segundo 

a Lei Federal n° 11.428/06 – Lei 

da Mata Atlântica, um dos 

principais objetivos do Plano 

Municipal é a indicação das 

estratégias e medidas a serem 

adotadas, preconizadas em 

roteiro de implementação, 

cronogramas e plano de ação. 

Nesse sentido, o Plano 

Municipal da Mata Atlântica 

deve ser essencialmente 

programático, ou seja, deve 

conduzir à indicação de metas, 

da forma mais explícita possível 

à realidade em que se vive, o 

que contribuirá para sua 

viabilização financeira, uma vez 

cumpridas as exigências 

técnicas e procedimentais, via 

recursos do Fundo Municipal de 

Meio Ambiente, Fundo Nacional 

da Mata Atlântica e de outras 

fontes de incentivo e 

cooperação internacional. 
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Por representarem as oportunidades mais frequentemente de incentivo financeiro no contexto atual, 

o PMMA limita‑se as áreas temáticas, sendo o PSA (Pagamento por Serviço Ambiental relacionado a 

carbono, água e biodiversidade) direcionado para a recuperação e conservação das áreas prioritárias 

e previamente instituídas no CRA – Cota de Reserva Ambiental, através do Sistema Municipal de 

Pagamentos por Serviços Ambientais na área rural, e o Licenciamento Ambiental para gerenciar a 

paisagem urbana através de medidas compensatórias e mitigatórias de forma integrada e 

previamente estabelecida no plano de ação. De maneira local, PSA são definidos como pagamentos 

diretos aos provedores de serviços, em contraposição a “PSA Municipal”, receberia pagamentos para 

implementar políticas voltadas à provisão de serviços ambientais sob seu domínio. Os PSA estão sendo 

discutidos como medidas para o desmatamento evitado ou Redução de Emissões por Desmatamento 

e Degradação Florestal – REDD. Recursos internacionais que viabilizam REDD poderiam, também, 

financiar pagamentos diretos em âmbito local, com uma parte para ser aplicada pelos governos para 

reforçar mecanismos de comando-controle e de incentivo-positivo, de forma a assegurar a 

conservação ambiental em áreas de relevante interesse ecológico. Já o Licenciamento Ambiental, 

como importante instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, deve ser integrado ao Plano, 

amparado pelo suporte técnico-científico da equipe multidisciplinar, para direcionar medidas de 

suporte ao gerenciamento de ações (mitigações/compensações) na área urbana, dando continuidade 

à melhoria do espaço coletivo e das demandas públicas. Contribuindo assim, com a sustentabilidade 

integrada entre o espaço urbano, onde está a maior demanda ambiental, e o espaço rural, onde estão 

os provedores de serviços ambientais, para dar continuidade as ações estabelecidas no plano 

municipal, com o amparo do planejamento estratégico de incentivos.  

O PMMA consiste em uma ferramenta de gerenciamento das atividades relacionadas à melhoria da 

qualidade ambiental, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados, 

contribuindo com o cumprimento da norma ambiental, com a efetiva conservação e recomposição 

dos remanescentes florestais no bioma Mata Atlântica, por meio da valoração dos serviços ambientais 

prestados pela cadeia produtiva da sociobiodiversidade, e finalmente, poder contribuir com um 

melhor estado possível de qualidade do meio ambiente e das comunidades abrangidas no Município 

de Caxias do Sul, assim como dos parceiros envolvidos nas atividades programáticas e participativas. 

Durante o processo de implementação do PMMA, programado para 36 meses – Fase de 

Experimentação – Caracterização Ambiental Municipal e após concluída a segunda fase, haveria a 

execução – efetiva conservação e recuperação ambiental, com amparo do Decreto Municipal 

16.054/2012, sendo que, na Caracterização, serão identificados os serviços ambientais prestados no 

Município e sua respectiva valoração, através do Cadastro Ambiental Rural, direcionando esforços na 

captação de recursos financeiros para custear a fase de execução, a fim de dar continuidade às 

demandas do plano de ação. Nesse sentido, a realização da Fase de Experimentação do PMMA 

constitui-se uma contrapartida municipal para possíveis investimentos que possam ser buscados no 

amparo da gestão pública ambiental, com investimentos e cooperação internacional para o 

desenvolvimento das metas estabelecidas no PMMA. Tal iniciativa pode e deve contribuir para o 

aumento da efetividade de políticas públicas e a melhoria da gestão em nível municipal, além da 

capacitação e mobilização institucional da unidade administrativa, com a efetiva participação de 

servidores municipais, entidades representativas, profissionais da área, e a coletividade como um 

todo, propiciando a formação de equipe multidisciplinar para desdobrar o PMMA, que conta com 
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duas fases de intenso trabalho e dedicação, sendo a fase de experimentação avaliada em R$ 

3.600.000,00  para caracterização ambiental do município e a fase de execução, estimada em 36.800 

ha disponíveis para valoração ambiental. O município, como contrapartida para buscar fontes de 

investimentos para a fase de execução, custeará a fase de experimentação através de recursos 

oriundos do Fundo Municipal do Meio Ambiente. 

Planejar, portanto, não deve resumir-se a propor soluções para problemas atuais. O processo de 

planejamento deve ter a realidade atual como ponto de partida, ou situação de saída, e uma visão de 

futuro como ponto de chegada. A visão de futuro representa uma nova abordagem, desejada e viável, 

consideradas as condições locais, a conjuntura existente, os recursos disponíveis, as oportunidades 

de desenvolvimento e os riscos a serem enfrentados. Assim, é fundamental que se defina claramente 

a Caracterização Ambiental do Município, para o início das transformações, e a visão de futuro, como 

o cenário a ser alcançado ou, em outras palavras, o objetivo para o processo de desenvolvimento a 

ser obtido em um prazo previamente determinado no PMMA. 

Custos e Benefícios da Implementação do  

Sistema Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais 

O material, apresentado em conjunto com o PMMA, oferece um estudo sobre o planejamento 

estratégico, com informações sobre formas alternativas de recuperação ambiental de áreas públicas 

e privadas por meio de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), com investimentos e recursos 

financeiros provenientes de fundos setoriais, embaixadas, cooperações internacionais e organizações 

que apoiam instrumentos de incentivo-positivo. Para utilizar o PSA é necessário haver um programa 

regional de recuperação e conservação, ter o apoio técnico-científico com orientações locais.  

A literatura estabelece o conceito de PSA como: 

1) Uma transação voluntária, na qual 
2) Um serviço ambiental bem definido ou um uso da terra que possa assegurar este serviço  
3) É comprado por, pelo menos, um comprador 
4) De, pelo menos, um provedor 
5) Sob a condição de que o provedor garanta a provisão deste serviço. 

Quase todos os PSA existentes compreendem serviços ambientais associados a uma das quatro 

categorias distintas representadas pela:  

1) Retenção ou captação de carbono; 
2) Conservação da biodiversidade; 
3) Conservação de serviços hídricos  
4) Conservação de beleza cênica e 
5) Gestão pública ambiental 

Já há algum tempo a ciência descobriu que a natureza, além de fornecedora de bens e produtos, é 

provedora de serviços ao homem. Parte destes serviços prestados pelo meio ambiente, chamados de 

“serviços ambientais” ou de “serviços ecológicos”, são conhecidos, outros ainda não foram 

desvendados, em vista da complexidade das interrelações ecológicas. Serviços ambientais, de acordo 
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com o Projeto de Lei 792/2007, são aqueles oriundos do saudável funcionamento dos ecossistemas 

naturais ou modificados pelos seres humanos (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2007).  

Para introduzirmos a temática dos serviços ambientais, precisamos conceituar bens e serviços 

valorados economicamente como estratégia conservacionista. As pessoas se utilizam de produtos 

para satisfazer suas necessidades de natureza econômica. Os produtos, em razão de sua tangibilidade, 

podem ser classificados como bens ou serviços. Os bens ambientais são todos aqueles oferecidos 

pelos ecossistemas, para consumo próprio ou para serem comercializados (água, madeira, frutos, 

combustíveis, fibras, peles, carne, sementes). Já os serviços ambientais também são oferecidos pelos 

ecossistemas, mas estes cumprem uma função ecológica no ciclo biosférico, seja através da 

preservação das florestas, da proteção da fauna, da regulação de gases, da conservação da 

biodiversidade e outros. 

Em 1997 um estudo calculou quanto custaria substituir os serviços ecológicos prestados por 16 

ambientes diferentes, se isto fosse possível. A estimativa chegou à cifra de 33 trilhões de dólares. 

Importante lembrar que, na época, o Produto Interno Bruto mundial era de 18 trilhões de dólares. 

Vale ressaltar, também, que, à medida que os ambientes são alterados e os serviços ecológicos 

comprometidos, o valor de cada um tende a aumentar significativamente (BENSUSAN, 2002).  

Nesse sentido, a mensagem-chave da AVALIAÇÃO ECOSSISTÊMICA DO MILÊNIO (2005) é um alerta: 

(I) todos, no mundo, dependem da natureza e dos serviços providos pelos ecossistemas para terem 

condições a uma vida decente, saudável e segura; (II) os seres humanos causaram alterações sem 

precedentes nos ecossistemas nas últimas décadas para atender a crescentes demandas por 

alimentos, água, fibras e energia; (III) estas alterações ajudaram a melhorar a vida de bilhões de 

pessoas, mas ao mesmo tempo, enfraqueceram a capacidade da natureza de prover outros serviços 

fundamentais, como a purificação do ar e da água, proteção contra catástrofes naturais e remédios 

naturais; (IV) a perda dos serviços providos pelos ecossistemas constitui uma grande barreira às Metas 

de Desenvolvimento do Milênio de reduzir a pobreza, a fome e as doenças; (V) as pressões sobre os 

ecossistemas aumentarão em uma escala global nas próximas décadas se a atitude e as ações 

humanas não mudarem; (VI) a tecnologia e conhecimento de que dispomos hoje podem reduzir 

consideravelmente o impacto humano nos ecossistemas, mas sua utilização em todo o seu potencial 

permanecerá reduzida enquanto os serviços oferecidos pelos ecossistemas continuarem a ser 

percebidos como ‘grátis’ e ilimitados e não receberem seu devido valor; (VII) esforços coordenados 

de todos os setores governamentais, empresariais e institucionais serão necessários para uma melhor 

proteção do capital natural. A produtividade dos ecossistemas depende das escolhas corretas no 

tocante a políticas de investimentos, comércio, subsídios, impostos e regulamentação. 

 A crise da polinização, o aquecimento global, a escassez de água e a perda de espécies são 

exemplos de problemas que exigem não apenas uma nova atitude humana acerca da natureza, mas 

também uma nova concepção desta. O entendimento deve orientar qualquer modelo de 

desenvolvimento que se pretenda, na medida em que o homem deve observar o tempo e o espaço 

que a natureza necessita para renovar-se. Uma vez percebida a importância dos serviços ecológicos, 

resta traçar estratégias para preservação dos mesmos. Uma das propostas é o Pagamento pelos 

Serviços Ambientais (PSA). O voto do Relator do PL 792/2007 resume a ideia central da proposta de 

PSA (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2007):  
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O pagamento ou a compensação por serviços ambientais tem como principal objetivo transferir 

recursos, monetários ou não, àqueles que voluntariamente ajudam a conservar ou a produzir tais 

serviços. Como os efeitos desses serviços são usufruídos por todos, é justo que as pessoas por eles 

responsáveis recebam incentivos. A ideia é que não basta apenas cobrar uma taxa de quem polui ou 

degrada, mas é preciso destinar recursos a quem garante a oferta dos serviços voluntariamente.  

Reforçando a importância do sistema de Pagamento por serviços ecossistêmicos, afirma LEITÃO 

(2005):  

Está se tornando cada vez mais evidente que os serviços gerados pela natureza devam ser 

compensados economicamente aos seus provedores. Tais serviços incluem a provisão de água em 

qualidade e regularidade apropriada para o consumo humano pelos mananciais protegidos, a 

manutenção da fertilidade dos solos pelo controle da erosão e a proteção contra mudanças climáticas 

ao longo prazo. Para tanto, articula-se a adoção de instrumentos econômicos que incentivem os 

atores no sentido de garantir o fluxo contínuo de tais serviços. Em alguns casos, tais instrumentos 

implicam na criação dos chamados mercados para serviços ambientais. Estes mercados estabelecem 

um mecanismo para que os beneficiários dos serviços ambientais em questão transfiram pagamentos 

aos ofertantes, no sentido de compensá-los pelos custos de oportunidade associados à restrição de 

uso dos recursos naturais protegidos. Este processo implica uma reversão do conceito já amplamente 

aceito do “poluidor-pagador” em “provedor-recebedor”. 

 No entendimento dos economistas GELUDA e MAY (2005): 

Os ecossistemas naturais provêm uma série de valiosos serviços ambientais, os quais, devido a uma 

deficiente gestão ou a carência de incentivos econômicos para serem preservados, com frequência 

vêm sendo degradados (Pagiola e Platis 2003). Hoje buscamos soluções inovadoras para este 

problema, e entre elas temos os sistemas de pagamento por serviços ecossistêmicos como uma das 

opções. Refere-se a serviços ecossistêmicos aqueles benefícios gerados à sociedade pela natureza, 

até então sem remuneração monetária aos provedores destes. Tais serviços incluem, como exemplos, 

a provisão de água em qualidade e regularidade apropriada para consumo humano pelos mananciais 

protegidos, a manutenção da fertilidade dos solos pelo controle da erosão e a proteção contra 

mudanças climáticas ao longo prazo prestado pela manutenção de estoques de carbono terrestre. (...) 

Em alguns casos, tais instrumentos implicam na criação dos chamados mercados para serviços 

ambientais; em outros, recursos são obtidos de diversas fontes e destinados a fundos de pagamento 

para serviços, alocados segundo critérios técnicos. Ao aprender sobre a importância dos serviços 

gerados, é esperado que os beneficiários venham a transferir recursos aos provedores, estes assim 

sendo compensados pelos custos de oportunidade, gerando uma fonte adicional de renda oriunda 

dos serviços ambientais prestados. Quando os agentes econômicos efetivamente pagam pelos 

serviços gerados por boas práticas de uso do meio ambiente, temos uma variante de 

responsabilização que vem sendo referido como “provedor-recebedor”. Procura-se neste sentido a 

implementação de políticas e instrumentos visando articular e motivar os atores privados, tanto 

provedores quanto beneficiários, no sentido de garantir o fluxo contínuo dos serviços.  
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Conforme a FUNDAÇÃO BOTICÁRIO DE PROTEÇÃO À NATUREZA (2008): 

Serviços ecossistêmicos podem ser definidos como os benefícios gerados pelo funcionamento dos 

ecossistemas naturais, tendo valor indireto, porém imensurável. São exemplos a produção de água 

doce e de oxigênio, a proteção do solo e a regulação do clima. A estratégia de pagamento por serviços 

ecossistêmicos parte do pressuposto de que os protetores de áreas naturais – sejam eles governos, 

organizações não-governamentais ou particulares – devem ser reconhecidos pela conservação de 

suas terras. Afinal, os serviços ecossistêmicos gerados em suas propriedades beneficiam toda a 

sociedade. 

WUNDER (2005), ao conceituar o PSA, chama a atenção para a importância desse instrumento:  

A PES is: (1) a voluntary transaction where (2) a well-defined ES (or a land-use likely to secure that 

service); (3) is being ‘bought’ by a (minimum one) ES buyer; (4) from a (minimum one) ES provider; (5) 

if and only if the ES provider secures ES provision (conditionality). (...) Payments for environmental 

services (PES) are part of a new and more direct conservation paradigm, explicitly recognizing the 

need to bridge the interests of landowners and outsiders.  

O ponto central da questão é, portanto, a escassez (ou o risco de escassez) do serviço ambiental e a 

valorização deste. No entanto, não se trata de “mercantilizar” o meio ambiente. Deve ser adotada 

uma estratégia que incentive quem contribui para a preservação dos serviços ambientais, incentivo 

este oriundo dos beneficiários da preservação dos serviços ambientais. Considerar os benefícios 

trazidos pela preservação dos serviços ambientais refere-se, portanto, não a uma lógica de mercado, 

mas sim a uma lógica econômica. O PNUMA está contabilizando os serviços ambientais para 

instrumentalizar os devidos pagamentos. A estratégia econômica surge como política 

conservacionista de que se não protegermos por livre e espontânea vontade, então pagaremos por 

determinados serviços.  

A adoção do princípio do provedor-recebedor está auferindo cada vez mais atenção no sentido de 

implementar sistemas que compensem àqueles que efetivamente contribuam com a preservação 

através de mecanismos de incentivo positivo, como, por exemplo, o sistema de Pagamento opor 

Serviços Ambientais. De acordo com o Relatório Final do Fórum Eletrônico sobre Sistemas de 

Pagamento por Serviços Ambientais em Bacias Hidrográficas da Organização das Nações Unidas para 

a Agricultura e Alimentação (FAO, 2004):  

El concepto de PSA ha recibido mucha atención en varios países de América Latina en los últimos años 

como herramienta innovadora para financiar inversiones en manejo sostenible de tierras. (...) El PSA 

es un mecanismo flexible y adaptable a diferentes condiciones, que apunta a un pago o compensación 

directo por el mantenimiento o provisión de un servicio ambiental, por parte de los usuarios del 

servicio el cual se destina a los proveedores.  

Os princípios do provedor-recebedor e do usuário-pagador são desdobramentos do consagrado 

princípio de direito ambiental do “Poluidor-Pagador”. O princípio do poluidor-pagador, recomendado 

pela Conferência das Nações Unidas de Estocolmo de 1972, estabelece que os custos da poluição 

(externalidades negativas) sejam arcados pelo poluidor. Já o princípio do usuário-pagador estabelece 

que o usuário dos recursos naturais deve pagar pelo seu real valor, no sentido de sensibilizá-los para 
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um uso racional e sustentável. Em avanço, o princípio do provedor-recebedor recomenda que aqueles 

que contribuem para a preservação e conservação do meio ambiente (serviços ambientais) sejam 

retribuídos, compensados de forma financeiramente justa.  MAY (2007) resume a lógica do princípio 

do provedor-recebedor, a qual fundamenta o PSA, através do seguinte esquema: 

O princípio provedor-recebedor 

Fornecedores de serviços ecossistêmicos 

p.e., unidades de conservação; agricultura em curva de nível 

(encaram custos de oportunidade e de manutenção) 

+ 

Beneficiados pelos serviços ecossistêmicos 

(percebem e valorizam o benefício gerado) 

(disposição a pagar ≥ custos de oportunidade + de manutenção) 

↓ 

Pagamentos (PSE): beneficiário para fornecedor 

(fornecedor compensado pelos custos → fonte adicional de renda) 

(provedor-recebedor) 

(promove fluxo contínuo dos serviços) 

  

Na América Latina, várias experiências locais de PSA apontam para resultados interessantes. De 

acordo com VERWEIJ (2002): 

At watershed level, there are examples of local level private entities that have developed mechanisms 

to ensure water quality and a stable water flow. The principal activities benefited by these 

mechanisms are the provision of drinking water, hydroelectric power generation and irrigated 

agriculture. In Ecuador, the municipal water companies of Quito and Pimampiro created water funds 

by charging levies on drinking water (Hofstede & Alban, 2002). In the case of Quito, the revenues of 

the water tax are planned to be complemented by voluntary payments of major agricultural and 

industrial water consumers, and be invested into nature conservation activities in upland areas. In 

Pimampiro, the municipal water fund was set up with the help of an environmental NGO and results 

into direct payments to forest owners. International donors provided initial donations to the water 

funds. The municipal water company of Cuenca, also in Ecuador, invested revenues from water into 

the purchase of upstream nature areas for strict conservation purposes (Hofstede & Alban, 2002). In 

Colombia, water users’ associations charge fees on the large agricultural producers in the Cauca 

Valley, to finance watershed management practices in upland areas (Perrot-Maître & Davis, 2001). In 

this way, reforestation, erosion control on steep slopes, land purchases and protection of stream 
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buffers are being paid for in order to improve base flows and reduce sedimentation in irrigation canals. 

In Costa Rica, there is the example of a voluntary agreement since 1998 between a hydroelectric 

power company and the conservation organisation Monteverde, where the company pays 10 US$/ha 

per year to the NGO for maintenance of forest hydrological services in the Peñas Blancas watershed 

(Reyes et al., 2002). In The Philippines, a hydroelectric power company successfully provides 

incentives to local communities for reforestation activities (Mero, 2002).  

De fato, o PSA considera, sobretudo, o custo da perda de tais serviços, sendo um instrumento 

econômico para evitar a degradação e promover a restauração e conservação. A constatação de que, 

no Brasil hoje, a impunidade somada à falta de incentivos gera inevitavelmente a degradação do meio 

ambiente, é uma das justificativas do PSA. Outra justificativa é que o PSA pode contribuir para a 

redução da pobreza, na medida em que os incentivos financeiros podem ser destinados aos 

provedores de baixa renda. Além disso, é importante considerar que as populações mais atingidas 

pelo declínio da oferta de serviços ambientais são, via de regra, as mais vulneráveis socialmente.   

A valoração econômica do serviço ambiental no Brasil ainda espera aprovação da lei federal, em 

tramitação, mas já se efetiva na realidade de diversos municípios brasileiros. A Agência Nacional da 

Água (ANA) tem um programa de incentivo econômico diretamente ligado ao tema, através do 

Programa do Produtor de Água. Santa Catarina, São Paulo, Acre, Amazonas, Paraná e outros estados 

já aplicam o instrumento econômico em busca da conservação da natureza e do equilíbrio 

ecossistêmico. 

O reconhecimento econômico das funções ambientais como valiosas e escassas ao bem-estar humano 

conduziram os esforços para valorizar os serviços ambientais através de esquemas que visam a sua 

remuneração (WERTZ-KANOUNNIKOFF, 2006). Surge assim o sistema de PSA. A ideia principal do 

sistema consiste em pagamentos espontâneos por parte dos beneficiários dos serviços ambientais 

aos provedores desses serviços, remuneração esta condicionada à sua manutenção. O sistema de PSA, 

portanto, é também uma estratégia de incentivo àqueles que preservam, através da qual o provedor 

recebe uma contrapartida pelo custo de oportunidade. Daí a concepção do conceito de provedor-

recebedor.  

O direito ambiental brasileiro carece de instrumentos de incentivo positivo que estimulem as 

condutas desejáveis. A partir destes incentivos, o ordenamento jurídico brasileiro passaria a contar 

com uma função promocional. A respeito da função promocional do ordenamento jurídico, o 

ensinamento de Bobbio (2007) é esclarecedor:  

(...) no Estado contemporâneo, torna-se cada vez mais frequente o uso de técnicas de encorajamento. 

Tão logo comecemos a nos dar conta do uso dessas técnicas, seremos obrigados a abandonar a 

imagem tradicional do direito como ordenamento protetor-repressivo. Ao lado desta, uma nova 

imagem toma forma: a do ordenamento jurídico como ordenamento com função promocional. (...) A 

introdução da técnica de do encorajamento reflete uma verdadeira transformação na função do 

sistema normativo em seu todo e no modo de realizar o controle social. Além disso, assinala a 

passagem de um controle passivo – mais preocupado em desfavorecer as ações nocivas do que em 

favorecer as vantajosas – para um controle ativo – preocupado mais em favorecer as ações vantajosas 

mais do que desfavorecer as nocivas.  
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A função promocional do ordenamento jurídico é o que se pretende com a inclusão do PSA como 

instrumento do direito ambiental brasileiro. Isso não significa “descartar” ou diminuir a importância 

dos instrumentos de comando-e-controle. Pelo contrário, com a inclusão de instrumentos de 

incentivo positivo, se pretende prevenir a degradação ambiental de tal sorte que não se faça 

necessária à utilização de instrumentos de comando-e-controle. Isso é relevante se considerarmos 

que os instrumentos de comando-e-controle são bastante onerosos ao Estado. A utilização de 

instrumentos de incentivo positivo, assim, tende a complementar os instrumentos de comando-e-

controle, bem como os demais instrumentos da Política Ambiental. O PSA desponta como promissor 

mecanismo de incentivo positivo para fazer frente aos complexos problemas sociais, econômicos e 

ambientais enfrentados pelo Brasil, nos parece adequado que o mesmo seja recepcionado no 

ordenamento jurídico pátrio, por traduzir a função promocional deste.  

Importante ressaltar que o sistema de Pagamento por Serviços Ambientais é compatível e 

complementar aos atuais instrumentos de tutela jurídica do meio ambiente, por atuar de forma 

preventiva e, portanto, em consonância com os princípios de direito ambiental. Entende-se é que o 

PSA deva integrar a Política Nacional de Meio Ambiente enquanto um de seus instrumentos, 

constando no rol do art. 9º da Lei 6.938/81. 

 

3.3. Metodologia de estrutura para aplicação dos PSAs em políticas públicas 

O projeto deverá ser estruturado da seguinte forma: 

a. Identificação das áreas prioritárias para o PSA e seus respectivos proprietários; 
b. Adequação institucional para gerenciar os recursos do PSA (forma de cobrança pelos 

PSA’s, forma de pagamento, etc.); 
c. Qualificação dos participantes do projeto (averbação de APP’s e Reserva Legal, 

percepção ambiental, adoção de boas práticas agrícolas); 
d. Plano de recuperação de áreas degradadas; 
e. Fiscalização do cumprimento; 
f. Elaboração de minutas de contratos. 

 

Para a identificação da aplicabilidade de um sistema de PSA ao caso concreto, é imprescindível dispor 

de informações suficientes sobre a condição dos recursos e dos serviços ambientais sendo ofertados, 

dos beneficiários desses serviços e um sistema de monitoramento que garante a sua provisão 

contínua durante o período contratado, ou seja, um sistema de registro e validação de serviços 

ambientais. De forma geral, destacam-se alguns passos e condições básicas que devem ser tomadas 

para a implantação e funcionamento de um PSA (MAY & GELUDA, 2005): 

1) Definir de forma clara quais os serviços ecossistêmicos que devem ser fornecidos pelo instrumento 

elaborado. A definição do commodity é essencial para a criação de um vínculo de mercado, pois é por 

ele que se formará uma demanda. Nada impede que mais de um tipo de serviço seja escolhido. A 
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escolha deve levar em conta o potencial do serviço de ser ofertado e o valor econômico potencial 

percebido por beneficiários; 

2) Estabelecer que um serviço é benéfico e determinar quais as práticas que fornecem o serviço: 

significa evidenciar uma relação de causa e efeito entre a melhoria do serviço e uso de uma 

determinada prática ou mudança de comportamento por parte de usuários dos recursos naturais. 

Ainda existem incertezas quanto a real conexão de usos sustentáveis do solo e melhorias de certos 

serviços devido à falta de evidências científicas. Essa pode ser uma das principais barreiras para a 

criação de sistemas de PSE (Tognetti et al 2003; Landell-Mills e Porras 2002). Ao mesmo tempo torna 

o papel do monitoramento essencial (Faurés 2003). Destaca-se que outras interferências na qualidade 

dos serviços devem estar minimizadas para se poder obter uma relação entre as práticas adotadas e 

a oferta (por exemplo, pode ocorrer que os sedimentos encontrados em um rio sejam derivados da 

poeira levantada pela passagem de veículos em estradas de terra próximas, sendo o uso degradante 

do solo apenas um agente secundário nesse processo – aí temos que a melhoria no uso do solo não 

trará resultados efetivos); 

3) Verificar a existência de uma disposição a pagar pelo benefício gerado: sem demanda não há quem 

pague pelos serviços ecossistêmicos. Nessa etapa será preciso um trabalho de conscientização dos 

beneficiários, além de um estudo de viabilidade econômica (dos demandantes) de se pagar pelos 

serviços;  

4) Projetar e implantar o sistema de pagamentos e instituições de apoio. Uma rede institucional legal 

ou de suporte que dê apoio às negociações deve ser criada (Tognetti et al 2003). Esse suporte deve 

ser estabelecido como forma de ajudar as partes envolvidas a negociar, funcionando como uma parte 

imparcial e que pode ajudar a equilibrar possíveis contrapesos de poder político. A comunidade deve 

estar socialmente preparada para incorporar o PSE, já possuindo uma estrutura social adequada. A 

organização social e institucional deve estar desenvolvida o suficiente para que a negociação, 

implantação e monitoramento dos processos envolvidos no PSE possam acontecer com os menores 

custos de transação possíveis e com o menor número de conflitos possível. Por tratar de grupos de 

beneficiados e grupos de fornecedores, deve existir uma cooperação inter e intra grupos, e estes 

devem estar gerencialmente preparados para a negociação; 

5) Estruturar um sistema de monitoramento para verificar a eficiência social, econômica e ambiental 

do PSE. Uma vez identificado o potencial para pôr em prática um esquema para PSE, há a necessidade 

de acompanhar a manutenção e permanência da qualidade dos serviços prestados. A verificação e o 

monitoramento confiáveis são essenciais para assegurar a credibilidade do sistema aos investidores; 

6) Os direitos de propriedade devem ser bem definidos para se poder ter uma definição precisa de 

quem está oferecendo e quem está recebendo os serviços; 

7) Os bens e serviços devem ser “precificados” corretamente para que não ocorram falhas na alocação 

dos recursos. Os benefícios gerados devem ser maiores que os custos, pois são esses benefícios que 

serão negociados (pagos), e se forem menores que os custos estimados, o fornecedor não terá 

incentivo para manter as práticas sustentáveis;  
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8) Os custos de participação e de transação devem ser os mais baixos possíveis para permitir o acesso 

do maior número de participantes e para dar viabilidade econômica ao processo (King, Letsaolo e 

Rapholo 2005). A existência de altos custos de transação pode funcionar como freio para a criação ou 

desenvolvimento de sistemas de PSE, pois funcionam como barreiras para a entrada daqueles sem 

recursos financeiros, sem habilidade de administração ou coordenação, sem conhecimento técnico 

ou sem conexões políticas (Landell-Mills e Porras 2002).  

A recomendação da literatura (Landell-Mills e Porras 2002) é que a implantação de um PSA deva ser 

iniciada pela verificação de uma demanda por parte dos beneficiários, para depois se identificar o 

potencial de fomentar a oferta com o estímulo do PSE. A motivação por essa sequência no 

desenvolvimento dos instrumentos indica a importância para a consolidação de mercados que os 

beneficiários tenham disposição a pagar efetivamente pelos serviços gerados. Landell-Mills e Porras 

(2002) ressaltam que, normalmente, o mercado aflora em consequência de um movimento dos 

demandantes e não dos ofertantes. Mas casos onde a iniciativa é dos provedores também podem 

ocorrer quando são construídos mecanismos eficientes de cobrança e negociação. Existem também 

os casos em que o mercado é imposto pela regulação do governo como inovação na gestão pública 

ambiental.  

A regionalização adotada deve investir nos instrumentos econômicos de planejamento e gestão dos 

recursos naturais, como o programa de pagamentos por serviços ambientais, uma vez que a análise 

territorial sugere indicadores para subsidiar a formulação de políticas públicas de conservação e 

recuperação do bioma constitucionalmente protegido. 

A recomposição e conservação de áreas prioritária têm sido um desafio para ambientalistas e órgãos 

do governo, principalmente quando implementada em corpos hídricos localizados em propriedades 

particulares. Sendo assim, pode-se considerar que a implantação de áreas demonstrativas do PRMC, 

da Secretaria de Meio Ambiente (SP), na microbacia do Córrego do Barreiro, conseguiu estabelecer 

redes de relações interinstitucionais, envolvendo órgãos de governo e organizações da sociedade civil 

e instituições de ensino, e está contribuindo para o desenvolvimento de modelos representativos para 

reprodução em bioma da Mata Atlântica.   

No Brasil, os Pagamentos por Serviços Ambientais ainda são considerados políticas inovadoras, 

contudo tem apresentado avanços efetivos na tutela ambiental. A regulamentação jurídica federal 

tramita no Congresso Nacional, através do Projeto de Lei n. 5.487. O projeto de lei tem por finalidade 

instituir a Política Nacional dos Serviços Ambientais, o Programa Federal de Pagamento por Serviços 

Ambientais, bem como estabelecer formas de controle e financiamento desse programa. Porém, 

enquanto estagnado na esfera federal, a nível regional avança rapidamente, como é o caso do 

Amazonas, Santa Catarina, Acre e São Paulo que já possuem legislação especifica e políticas públicas 

de operacionalização dos PSAs.  O Estado do Paraná, apesar de não possuir legislação especifica é o 

estado com o Programa de PSAs em Matas Ciliares mais eficiente para ser multiplicado em outras 

unidades da federação. 

O Programa Produtor de Água da Agência Nacional de Águas (ANA) remunera proprietários de terras 

que preservam suas propriedades nas bacias hidrográficas do Rio Guandu, no Rio de Janeiro, no sul 

de Minas Gerais, na bacia do Rio Jaguari que abastece o Sistema Cantareira, nas Microbacias do Rio 

Moinho e do Rio Cancã, em Joanópolis (SP) e Nazaré Paulista (SP), na Bacia do Ribeirão Piripau no 
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Distrito Federal e no Espírito Santo, na bacia do Rio Benevente.  Neste último projeto, que tem 

previsão de expansão para todo o Estado, já são realizados pagamentos no valor de R$36.966,10 por 

ano para 13 proprietários que respondem por uma área de 272,21 hectares preservados. Os recursos 

para o PSA, neste caso, vêm em parte de royalties do petróleo e gás natural (3% dos royalties) e de 

100% da compensação ambiental de empreendimentos hidrelétricos que são repassados ao Estado.  

O Projeto Oásis foi lançado em 2006 na Região Metropolitana de São Paulo e, atualmente, 14 

proprietários de terras que historicamente preservam suas áreas naturais integram o projeto. Ao 

todo, são conservados 747,7 hectares de áreas naturais. Ao incentivar a preservação da vegetação 

natural, o Projeto Oásis contribui para a conservação de um manancial estratégico, que garante o 

abastecimento de água para quase quatro milhões de habitantes da Grande São Paulo.  

O Programa Estadual de Mata Ciliar no Paraná teve início em 2003 com uma meta ousada de plantar 

90 milhões de árvores para recomposição da vegetação que protege às margens dos principais rios 

do estado, bacias hidrográficas, mananciais de abastecimento público, Unidades de Conservação, 

reservatórios de usinas hidrelétricas e bacias dos rios que integram os corredores de biodiversidade 

da região. Com investimentos da ordem de R$20 milhões pelo Governo do Estado do Paraná, já 

possibilitou a reestruturação de 20 viveiros regionais do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), além dos 

viveiros cedidos a 280 municípios, Colégios Agrícolas, Companhia de Saneamento do Paraná 

(SANEPAR), Associações de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE), Centros de Menores Infratores, 

Penitenciárias, Instituições públicas e privadas. Todos os 399 municípios paranaenses já aderiram ao 

Programa.  

Percebe-se que diante das dificuldades em implementar políticas conservacionistas, bem como a 

tardia efetividade da tutela jus ambiental, existem instrumentos que apresentam balanços positivos 

e devem ser amparados, principalmente quando interligados a produção de água. A Política dos 

Pagamentos por Serviços Ambientais pode ser considerada uma delas.   

Você já parou para pensar quanto vale a biodiversidade? Até pouco tempo, considerava-se apenas os 

valores referentes à exploração dos bens ambientais. Porém, devido à escassez dos recursos naturais 

se aposta numa nova ótica de preservação e recuperação, ou seja, a valoração econômica dos bens e 

serviços ecológicos como instrumento de gestão ambiental. Esta abordagem vem ganhando cada vez 

mais destaque nas agendas de governos de diversos países, onde paga-se pelos ditos serviços devido 

à carência da sua oferta e abundancia da sua procura.  

Para que seja possível remunerar os proprietários de terras pelos serviços ecossistêmicos da mata 

ciliar é necessário que se busquem recursos econômicos. E aí vem a pergunta: quem irá pagar por 

estes serviços. No Brasil os recursos são gerados em parte pela cobrança pelo uso da água onde as 

verbas arrecadadas são destinadas para projetos que visem à proteção de bacias hidrográficas. Em 

alguns Estados, parte do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) é destinada a 

projetos de conservação ambiental, é o chamado ICMS Ecológico. Existem projetos de lei que também 

visam aplicar parte do Imposto de Renda em projetos ambientais. Além de cooperações 

internacionais, fontes de investimentos e fundos setoriais, como o Fundo Amazônia, o Fundo de 

Recursos Hídricos, o Fundo Nacional da Mata Atlântica, o Fundo da Biodiversidade e o Fundo Clima.  
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Especialistas defendem o pagamento por serviços ambientais como uma forma eficiente de incentivar 

a conservação e a recomposição ambiental. Porém, este mecanismo de proteção traz intrinsecamente 

conflitos teóricos acerca de quem paga, quem recebe e quem fiscaliza. Contudo, na prática essas 

dúvidas são sanadas com bons exemplos de políticas públicas na área de PSA. Nesta ótica, as 

iniciativas do terceiro setor, em parceria com os órgãos públicos, apresentam excelentes resultados, 

porque pagam aos provedores que oferecem a continuidade do serviço, com aporte financeiro 

público, privado e até mesmo de instituições ambientais internacionais, sendo que os serviços são 

custeados e fiscalizados pelo programa pelo programa implantado in loco.  

Na prática, as primeiras iniciativas eclodiram nos anos 90 na Costa Rica que criou um sistema de 

taxação do combustível para remunerar proprietários de terras preservadas. Junto com a Costa Rica, 

apenas México e Equador possuem políticas públicas consolidadas de PSA, mas existem iniciativas 

reais em escala global. No Brasil, os PSAs ainda são considerados políticas inovadoras, mas já 

produzem avanços efetivos na tutela ambiental. A regulamentação jurídica federal tramita no 

Congresso Nacional, através do Projeto de Lei n. 5.487. O projeto de lei tem por finalidade instituir a 

Política Nacional dos Serviços Ambientais, o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais, 

bem como estabelecer formas de controle e financiamento desse programa. Porém, enquanto 

estagnado na esfera federal, a nível regional avança rapidamente, como é o caso do Amazonas, Santa 

Catarina, Acre e São Paulo que já possuem legislação estadual.  

Percebe-se que diante das dificuldades em implementar políticas conservacionistas, bem como a 

tardia efetividade da tutela jusambiental, existem instrumentos que apresentam balanços positivos e 

devem ser amparados, principalmente quando interligados a produção da água, recurso indispensável 

para a materialização da vida. A Política dos Pagamentos por Serviços Ambientais pode ser 

considerada uma delas. Porém, é importante salientar que a recuperação e/ou conservação das áreas 

deve ocorrer em consonância com investigações cientificas, jurídicas, econômicas e sociais. Assim, 

surge a oportunidade econômica de compensar àqueles que mantêm os serviços ambientais 

excedentes ao legalmente exigido. No entanto, precisa-se da consciência ecológica, através da 

percepção ambiental, para instruir a população sob a importância da manutenção dos serviços 

ecológicos, bem como aporte técnico-científico para implantação de um sistema municipal de 

pagamentos por serviços ambientais.  A conservação e recuperação da Mata Atlântica é uma 

necessidade emergencial, devendo assegurar-se interdisciplinarmente para a restauração dos 

processos ecológicos.  

 

CONCEITOS RELACIONADOS 

Política Pública 

Sistema de decisões de uma autoridade legítima, adotadas dentro do campo legítimo de sua jurisdição 

e conforme procedimentos legalmente estabelecidos, relativas à alocação de recursos públicos, 

vinculantes (obrigatórias) para todos os cidadãos da sociedade ou do grupo ao qual se destinam e que 

se expressam de várias formas (leis, sentença, atos administrativos, planos etc). 
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Políticas Públicas 

As políticas públicas são outputs, resultantes das atividades políticas: compreendem o conjunto das 

decisões e ações relativas à alocação imperativa de valores. Uma política pública geralmente envolve 

mais do que uma decisão e requer diversas ações estrategicamente selecionadas para implementar 

as decisões tomadas. Uma das suas características centrais é o fato de que são decisões e ações 

revestidas da autoridade soberana do poder público e resultam do processamento de demandas. As 

demandas podem ser, por exemplo, reivindicações de bens e serviços, como saúde, educação, 

estradas, transportes, segurança pública, normas de higiene e controle de produtos alimentícios, 

previdência social, etc. Podem ser ainda demandas de participação no sistema político, como 

reconhecimento do direito de voto dos analfabetos, acesso a cargos públicos para estrangeiros, 

organização de associações políticas, direitos de greve, etc. Ou ainda, demandas de controle da 

corrupção, de preservação ambiental, de informação política, de estabelecimento de normas para o 

comportamento dos agentes públicos e privados, etc. 

Plano 

Conjunto de propostas resultantes de um processo de planejamento econômico, urbano, regional etc 

que visam a determinado objetivo e indicam como processos e recursos serão coordenados, 

articulados e alocados para se atingir esse objetivo. 

Projeto/Programa 

É um empreendimento planejado que consiste num conjunto de atividades interrelacionadas e 

coordenadas, com o fim de alcançar objetivos específicos dentro dos limites de um orçamento e de 

um período de tempo dado (PROCHONW, Schaffer, 1999 apud ONU, 1984). Instrumento cuja 

programação deve ser articulada e compatibilizada com outros, para alcançar os objetivos de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto 

que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo. 

(www.portaltransparencia.gov.br/glossario/DetalheGlossario.asp). É a definição qualitativa e 

quantitativa dos atributos técnicos, econômicos e financeiros de um serviço ou obra de engenharia e 

arquitetura, com base em dados, elementos, informações, estudos, discriminações técnicas, 

desenhos, normas, projeções e disposições especiais. 

 

FONTES INOVADORAS PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 

 As fontes inovadoras de financiamento representam modalidades potenciais não tradicionais 
de financiamento para o PMMA 

 Complementam o financiamento via orçamentos e cooperação internacional. 

Nos últimos anos, os mecanismos financeiros inovadores têm sido cada vez mais populares e vistos 

como fontes estáveis e sustentáveis de recursos, que não se interrompem com mudanças de políticas.  
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Tipos de Mecanismos Financeiros Inovadores 

Três principais tipos de mecanismos inovadores: 

i. Mecanismos de mercado (market-based) 
ii. Mecanismos de investimento (investment based) 

iii. Instrumentos fiscais 

Mecanismos de Investimento: Exemplos 

 Fundos ambientais (setoriais) 
 Cancelamento de dívida por natureza 
 Green Venture Capital Funds 

 

Mecanismos de Mercado: Exemplos 

• Disponibilização de terras para conservação 

• Leasing de terras degradas 

• Certificação ambiental de produtos 

• Pagamentos por serviços ambientais 

• Mercado de emissões de carbono – Sectores da Agricultura, Florestas e Outras Utilizações do  

 

MODALIDADES DE TRANSFERÊNCIAS 

Obrigatórias: 

• Constitucionais: FPM 

• Legais: royalties, FNMA, FNC, PDA, Demanda Espontânea, Chamadas Públicas, Ministério Público. 

 

Voluntárias: 

a) Convênio: contrato para transferência de recursos para consecução de objetivos comuns, com 

transferência voluntária da União. Acordo de vontades que visa à realização de objetivos comuns 

entre os integrantes da Administração Pública, estabelecendo a reunião de esforços para realizar o 

mesmo interesse público. O convênio é, por isso mesmo, uma das principais formas de transferência 

de recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da 

União para execução descentralizada de programa de governo envolvendo interesse comum, em 

regime de mútua cooperação entre os partícipes, que são, de um lado, órgão ou entidade da 

Administração Pública Federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da 

Administração Pública Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta, ou, ainda, entidades 

privadas sem fins lucrativos. Está previsto no art. 241 da Constituição da República, bem como no art. 



 

 

 

 

 

 

P
LA

N
EJ

A
M

EN
TO

 E
ST

R
A

TÉ
G

IC
O

 

 

16 

116 e §§ da Lei Federal nº 8.666/93. (Decreto 6.170/2007 e Portaria Interministerial 127, de 

29.05.2008). 

b) Contrato de Repasse: instrumento de transferência com interveniência, por meio do qual a 

transferência dos recursos financeiros se processa por intermédio de instituição ou agente financeiro 

público federal, atuando como mandatário da União. (Decreto 1.819/1996). 

c) Termo de Parceria: firmado só com OSCIP (registrada no MJ). Instrumento jurídico previsto na Lei 

nº 9.790, de 23 de março de 1999, para transferência de recursos às organizações sociais de interesse 

público (OSCIP). 

d) Contrato de Gestão: firmado somente com organização social que recebe valor orçamentário anual 

para desenvolver ação de interesse público, com controle paritário (sociedade e governo), repasse de 

recursos orçamentários (não pode ser OSCIP nem sindicato). Instrumento firmado entre o Poder 

Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria entre as 

partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas no art. 1o. lei nº 9.637, 

de 15 de maio de 1998. art. 5o. 

e) Termo de Cooperação: Instrumento por meio do qual é ajustada a transferência de crédito de órgão 

ou entidade da Administração Pública Federal para outro órgão federal da mesma natureza ou 

autarquia, fundação pública ou empresa estatal dependente (Decreto 6.619, de 29.10.2008). 

f) Protocolo de Intenções: Instrumento com o objetivo de reunir vários programas e ações federais a 

serem executados em conjunto, mas de forma descentralizada, por dois ou mais órgãos ou entidades 

da Administração Pública Federal, indicando-se a concedente ou contratante responsável pela gestão. 

 

PRINCÍPIOS DAS TRANSFERÊNCIAS 

• Coerência da proposta com as normas divulgadas pela concedente; 

• Clareza e consistência da justificativa; 

• Viabilidade de execução da proposta; 

• Geração e manutenção de ocupações produtivas; 

• Desenvolver o bem-estar social e o bem-estar ambiental; 

• Alocar recursos próprios somados aos federais, estaduais e internacionais recebidos; 

• Demonstrar interesse mútuo em relação ao objeto pactuado; 

• Ações orientadas para o desenvolvimento de ações cooperativistas; 

• Reais necessidades do setor urbano ou rural, identificadas pelas entidades representativas do setor 

e a caracterização da situação atual; 

• Integração com planos, programas e projetos que contemplem as ações propostas; 
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• Ser parte de uma proposta maior de desenvolvimento local sustentável; 

• Valor mínimo de R$ 20 Milhões para a fase de execução; 

• Observância do prazo para apresentação da proposta; 

• Formas de habilitação, caso a caso; 

• Aprovação do projeto por Conselho Municipal do Meio Ambiente; 

• Apresentação de Projeto Básico e do Roteiro de Implementação; 

• Apresentação de Termo de Referência e Contratos correlatos (bens e serviços); 

• Capacidade de gestão; 

• Cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal: LC 101/2000; 

• Legalidade; 

• Impessoalidade; 

• Moralidade; 

• Publicidade; 

• Eficiência; 

• Economicidade; 

• Razoabilidade. 

 

IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES 

• Situação-problema (Caracterização Ambiental Municipal); 

• O que fazer para resolver (Pagamentos por Serviços Ambientais); 

• Contemplar a ação mais urgente e eficaz para solucionar o problema (Indicação de Metas); 

• Ouvir a comunidade e entidades representativas (Mobilização Social e Percepção Ambiental):  

• Definição das demandas prioritárias (recursos previamente indicados); 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

P
LA

N
EJ

A
M

EN
TO

 E
ST

R
A

TÉ
G

IC
O

 

 

18 

 

 

 

 

RECURSOS MUNICIPAIS RECEITAS CORRENTES Receitas Próprias 

Transferências Correntes  

RECEITAS DE CAPITAL Operações de Crédito 

Transferências de Capital 

RECEITAS PRÓPRIAS Tributárias Impostos 

Taxas 

Contribuições 

Patrimoniais  

 

Casos Especiais 

Serviços 

Agro 

Industrial 

DESPESAS MUNICIPAIS Educação MÍNIMO DE 25% DA RECEITA 

Saúde MÍNIMO DE 15 % DA RECEITA 

Folha de Pagamento MÁXIMO DE 60% DA RECEITA 

Coleta de Lixo ? 

Iluminação Pública ? 

Energia ? 

Manutenção ? 

Despesas Administrativas ? 

Investimentos ? 
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A escolha deve considerar: 

a) Realidade local; 

b) Consultas a futuros provedores de serviços ambientais; 

c) Entendimentos com potenciais parceiros; 

d) Áreas Prioritárias (espaço urbano e rural); 

e) Impactos e resultados; 

f) Relação custo-benefício; 

g) Disponibilidade de contrapartida. 

 

Principais características do Projeto Básico: 

• Desenvolvimento da alternativa escolhida como sendo viável, técnica, econômica e 

ambientalmente, e que atenda aos critérios operacionais, através das áreas centrais e temáticas do 

plano; 

• Fornecer uma visão local/global e identificar seus elementos constituintes de forma precisa; 

• Especificar o desempenho esperado; 

• Adotar soluções técnicas, quer para o conjunto, quer para suas partes, devendo ser suportadas por 

indicadores, memórias de cálculo e de acordo com critérios previamente estabelecidos no Roteiro de 

Implementação, de modo a evitar e/ou minimizar reformulações e/ou ajustes acentuados, durante 

sua fase de execução; 

• Identificar e especificar, sem omissões, os tipos de serviços a executar, os materiais e equipamentos 

disponibilizados; 

• Definir as quantidades e os custos de serviços e fornecimentos, compatível com a valoração 

ambiental, de tal forma a ensejar a determinação do custo da fase de execução com precisão; 

• Fornecer subsídios suficientes para o desdobramento do plano; 

• Considerar, para uma boa execução, métodos técnico-científicos compatíveis e adequados ao porte 

do planejamento municipal; 

• Detalhar os programas ambientais, compativelmente com as etapas indicadas no Plano de Ação. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

P
LA

N
EJ

A
M

EN
TO

 E
ST

R
A

TÉ
G

IC
O

 

 

20 

PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Ministério do Meio Ambiente 

http://www.mma.gov.br/apoio-a-projetos/fundo-nacional-do-meio-ambiente 

http://www.mma.gov.br/apoio-a-projetos/fundo-nacional-sobre-mudanca-do-clima 

http://www.mma.gov.br/apoio-a-projetos/programa-nacional-do-meio-ambiente 

http://www.mma.gov.br/apoio-a-projetos/sociobiodiversidade 

http://www.mma.gov.br/apoio-a-projetos/tal-ambiental-assistencia-para-agenda-sustentavel 

Ministério das Cidades 

http://www.cidades.gov.br/index.php/planejamento-urbano 

http://www.cidades.gov.br/index.php/prevencao-mediacao-de-conflitos 

http://www.cidades.gov.br/index.php/reabilitacao-de-areas-urbanas-centrais 

http://www.cidades.gov.br/index.php/prevencao-e-erradicacao-de-riscos 

Ministério do Desenvolvimento Agrário 

http://www.mda.gov.br/portal/institucional/Projetos 

http://www.mda.gov.br/portal/institucional/Conv%C3%AAnios 

http://www.mda.gov.br/portal/institucional/Contratos_de_Repasse 

Ministério da Integração Nacional 

http://www.integracao.gov.br/convenios/contas.asp 

Ministério da Justiça 

http://portal.mj.gov.br/cfdd/  

Ministério do Turismo 

http://www.turismo.gov.br/turismo/convenios_contratos/convenios_parceria/ 
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REFERÊNCIAS E ENDEREÇOS 

AGENDA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO DOS MUNICÍPIOS 

http://www.portalfederativo.gov.br/bin/view/Inicio/AgendaNacional 

ALIANÇA INTERAGE 

http://www.interage.org.br/novo/index.php# 

http://www.interage.org.br/novo/admin/programa/arquivos/20090206111644.pdf 

ARTICULÇÃO NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO - ASA BRASIL 

http://www.asabrasil.org.br/ 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS - ABDL 

http://www.abdl.org.br/ 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - ABM 

http://www.abm.org.br/?pg=principal 

ATITUDE, CIDADANIA, ÉTICA 

BARBOSA, Fábio 

http://www.youtube.com/watch?v=SrONJfa9lZU 

AUTORIDADES PÚBLICAS 

www.dicas.com.br 

BNDES 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Galerias/Paginas/404.html 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Navegacao_Suplementar/Perfil/Administrac

ao_Publica/ 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Desenvolvimento_Social

_e_Urbano/pmat.html 

BOAS PRÁTICAS 

http://www.cnm.org.br/v10/boas_praticas.asp 

CALCULADORA DO CIDADÃO 

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/jsp/index.jsp 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL 

http://www.portalfederativo.gov.br/pub/Inicio/Publicacoes/Catalogo_de_Programas_01dez08.pdf 
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CENTRAL DE PROJETOS 

http://www.cnm.org.br/v10/ 

http://www.cnm.org.br/ 

CIDADES 

http://www.pucrs.br/eventos/sios/download/gt1/Denise-Castro-PereiraIIISIOS-TEXTO-Denise.pdf 

http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT03/roseane_cristina_gisela_aquino_m 

ria_naise.pdf 

http://www.anpec.org.br/encontro2003/artigos/A14.pdf 

http://www.bdtd.ndc.uff.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1580 

http://www.usp.br/siicusp/Resumos/15Siicusp/661.pdf 

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/1843/MPBB-

759NGT/1/apres_capa_res_sum.pdf 

http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000417290 

Piquet, Rosélia. Cidade-Empresa. Presença na paisagem urbana brasileira. Rio de Janeiro: Editora 

Jorge Zahar, 1998. 

COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL 

www.comprasnet.gov.br 

CONFERÊNCIA NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

http://www.cnm.org.br/ 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU 

Instrumentos de controle social 

http://www.cgu.gov.br/ 

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/ 

Manual de Elaboração de Projetos para Captação de Recursos Federais 

CONVÊNIOS 

www.convenios.gov.br 

www.convenios.gov.br 

https://www.convenios.gov.br/portal/arquivos/Boletim_Gerencial_SICONV_n2.pdf 

http://www2.ibam.org.br/redemultiplicadores/docs/manual_convenios_final.pdf 
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http://www2.ibam.org.br/redemultiplicadores/ 

http://groups.google.com/group/convenios?hl=pt-BR. 

convenios@googlegroups.com 

CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB) 

http://www.construcaomercado.com.br/IC/ 

http://www.piniweb.com.br/construcao/noticias/custo-unitario-basico-fecha-janeiro-com-leve-alta-

de-007-78298-1.asp 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Custo_Unit%C3%A1rio_B%C3%A1sico 

http://www.cbicdados.com.br/files/textos/057.pdf 

http://www.cimentoeareia.com.br/cub.htm 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

http://www.integraregio.com.br/ 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 

www.in.gov.br 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS - EBAPE 

http://www.ebape.fgv.br/ 

ESCOLA DE GOVERNO 

http://www.escoladegoverno.org.br/ 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL E ENTIDADES 

http://www.piniweb.com.br/portal/assuntos/exercicio-profissional-entidades.asp 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV 

http://www14.fgv.br/dgd/asp/index.asp 

http://www.fgv.br/ 

http://www.fgvsp.br/integracao/ 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS (MS Project) 

http://www.baixaki.com.br/download/openproj.htm 

GESTÃO ESTRATÉGICA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL 

http://www.integracao.gov.br/desenvolvimentoregional/publicacoes/curso_internacional.asp 



 

 

 

 

 

 

P
LA

N
EJ

A
M

EN
TO

 E
ST

R
A

TÉ
G

IC
O

 

 

24 

GOVERNO ELETRÔNICO 

http://www.governoeletronico.gov.br/ 

GUIA DE FORNECEDORES 

http://www.construcaomercado.com.br/gdf/ 

IBGE 

www.ibge.gov.br 

IDÉIAS 

http://www.polis.org.br/publicacoes/dicas/ 

http://www.web-brazil.com/gestaolocal/bd/federativobndesgovbr.html 

ÍNDICE DE DOADORES PARA A AMÉRICA LATINA 

http://www.indicedoadores.org/ 

ÍNDICES PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL (EXPLOTAT) 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/sinapi/default.shtm 

https://webp.caixa.gov.br/urbanizacao/sipci/frepw001.asp 

Manual de Elaboração de Projetos para Captação de Recursos Federais 

INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS ESTADUAIS 

http://www.cepro.pi.gov.br/index.php 

http://www.ipece.ce.gov.br/ 

http://www.imesc.ma.gov.br/principal.htm 

http://diariooficial.ma.gov.br/pagina.php?IdPagina=100 

http://www.sebrae.com.br/uf/rio-de-janeiro/acesse/informacoes-socioeconomicas 

http://www.aprendebrasil.com.br/catalogo/catalogo_lista.asp?id=300&pg=11 

http://www.ibge.gov.br/home/disseminacao/online/catalogo2/doccarttema.php?tema=Atlas&paga

tual=inicio 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM 

http://www.ibam.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IBAP 

http://www.revistagestaopublica.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Ite

mid=82 
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http://www.revistagestaopublica.com.br/ 

http://www.ibap-rj.org.br/principal.aspx 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA - IBRE 

Índices de preços, Índices setoriais, Apuração de preços e custos 

http://www14.fgv.br/dgd/asp/index.asp 

INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO - ILB 

http://www.senado.gov.br/sf/senado/ilb/default.asp 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS - INEP 

http://www.inep.gov.br/default1.htm 

INSTITUTO POLIS 

http://www.polis.org.br/publicacoes/dicas/ 

http://www.polis.org.br/ 

http://www.web-brazil.com/gestaolocal/bd/federativobndesgovbr.html 

LEGISLAÇÃO SOBRE CONVÊNIOS 

https://www.convenios.gov.br/portal/legislacao.html 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12214.htm 

http://www.camaragibe.pe.gov.br/Lei-N%C2%BA-430-2009-Lei-Or%C3%A7ament%C3%A1ria-Anual-

2010/View-category.html 

MANUAIS 

http://www.portalfederativo.gov.br/bin/view/Inicio/ManuaiseDocumentacao 

MANUAL: ORÇAMENTO 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/PortariaConjunta3.pdf 

http://www.financaspublicas.pro.br/arquivos/afc_stn_cg_2008_1_6.pdf 

MANUAL: PREGÃO 

http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/m_publicacoes.stm 

http://www.mda.gov.br/arquivos/Manual_Pregao_Eletronico_Pregoeiro.pdf 

MANUAL TÉCNICO DO ORÇAMENTO 
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https://www.portalsof.planejamento.gov.br/bib/MTO 

https://www.portalsof.planejamento.gov.br/bib/legislacao/portarias/Portconj_2008.pdf 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/leg_contabilidade.asp 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/ManualDespesaNacional. 

MARKETING PÚBLICO 

http://www.ibmep.org.br/artigos/o_marketing_publico_como_fator.pdf 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler 

Philip Kotler. Marketing no Setor Público. Porto Alegre: Editora Armted / Bookman Companhia, 2007. 

MÉTODO ALTADIR DE PLANIFICAÇÃO POPULAR - MAPP 

http://www.iteia.org.br/conhecendo-o-passo-a-passo-do-mapp-metodo-altadir-de-planejamento-

participativo 

http://www.saudebrasilnet.com.br/saude/trabalhos/014s.pdf 

http://www.sepof.pa.gov.br/curso/conteudo.html 

MOBILIZAR: a experiência do programa de formação em mobilização de recursos 

http://www.interage.org.br/novo/admin/programa/arquivos/20090206111644.pdf 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/hp/downloads/MIP.pdf 

ORÇAMENTO 

http://www.ibase.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm 

http://www.pacs.org.br/uploaded_files/20090108135212_printed_outras_c3VwZXJhdml0LnBkZg==.

pdf 

http://fprj.blogger.com/index.html 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

http://www.bancariosce.org.br/Revista.PDF 

http://www.opdigital.pbh.gov.br/ 

http://www.espacoacademico.com.br/022/22ruda.htm 

http://www2.uol.com.br/aprendiz/n_colunas/coluna_livre/id230303.htm 

http://www.prometeu.com.br/noticia.asp?cod=285 

www.ongcidade.org/site/calendario/month.php 
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http://www.pmpalma.com.br/administracao/op/orcamentopart.htm 

http://www.democraciaparticipativa.org/Arquivos/op_sao.htm 

http://www.eaesp.fgvsp.br/subportais/ceapg/Acervo%20Virtual/Cadernos/Experi%C3%AAncias/200

2/8%20%20orcamento%20participativo%20interativo.pdf 

GENRO, T; SOUZA, U. Orçamento Participativo: a experiência de Porto Alegre. 3. ed. São Paulo: Perseu 

Abramo, 1999. p. 45-95. 

PEREIRA, M. L. D. A voz popular no orçamento participativo. São Paulo: Muito Mais, ano VII, n. 29, p. 

6-7, Jun., 2000. 

PIRES, V. Orçamento participativo: o que é para que serve, como se faz. Barueri: Manole, 2001. 

PIRES, Valdemir. Orçamento participativo: O que é, para que serve, como se faz. Piracicaba, Edição do 

Autor, 1999. 

SOUZA, M. J. L. Os Orçamentos participativos e sua espacialidade: uma agenda de pesquisa. São Paulo: 

Terra Livre, n.15, p. 39-58, 2000. 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP 

http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJ3FAC4E0BITEMIDBDBD4F111B034D5FB9773587EABA3D8CPT

BRIE.htm 

FERRAREZI, Elisabete; REZENDE, Valéria. OSCIP – Organização da sociedade civil de interesse público: 

a Lei 9.790/99 como alternativa para o terceiro setor. 2.ed. Brasília: Comunidade Solidária, 2002 

(http://www.mj.gov.br/snj/). 

ORIENTAÇÕES AOS PROPONENTES 

www.convênios.gov.br/portal/avisos/orientacoes_utilizacao_portal_convenios 

https://www.convenios.gov.br/portal/convenenteProponente.html 

PARTICIPAÇÃO POPULAR 

http://www.amarribo.org.br/mambo/images/stories/cartilhap.doc 

www.esplar.org.br/noticias/2004/maio/12.htm 

http://www.fae.unicamp.br/gemdec/ 

www.fae.unicamp.br/gemdec/publicacoesgohn.html 

DANIEL, C. Gestão local e participação da sociedade. São Paulo: Pólis, n. 14, p. 21-42, fev. 1994. 

MODESTO, Paulo. Participação popular na administração pública: mecanismos de operacionalização. 

Jus Navigandi, Teresina, a. 6, n. 54, fev. 2002.  

TREVISAN, Antonino Marmo et al. O combate à corrupção nas prefeituras do Brasil. Cotia: Ateliê 

Editorial, 2003. 
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PERFIL DOS MUNICÍPIOS 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/ 

PLANEJAMENTO 

BISSOLI, Maria Ângela Marques Ambrizi. Planejamento turístico municipal com suporte em 

sistemas de informação. São Paulo: Futura, 1999. 

GIDDENS, Anthony. A terceira via. Borges, Mª Luíza (trad.). 1.ed. Rio: Record, 2000. 

NEVES, Ricardo. Copo pela metade. Uma visão abrangente do mercado brasileiro, seus horizontes e 

transformações que afetarão a vida das pessoas e das empresas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 

Brasil. Ministério das Cidades. Plano Diretor Participativo: guia para elaboração pelos municípios e 

cidadãos. Brasília, 2008. 

WWW.cidades.gov.br > Secretarias Nacionais > Programas > Programa de Fortalecimento da Gestão 

Municipal > Campanha Plano Diretor > Kit > Livro 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E SITUACIONAL 

http://www.espacoacademico.com.br/032/32ctoni.htm 

PMAT 

http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_comercial/municipal/modernizacao_gestao_publica/pmat/index

.asp 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Desenvolvimento_Social

_e_Urbano/pmat.html 

PNAFM 

http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_comercial/municipal/modernizacao_gestao_publica/pnafm/ind

ex.asp 

http://www.ucp.fazenda.gov.br/PNAFM/pnafm/normas-e-orientacoes 

PORTAL DE CONVÊNIOS 

www.convenios.gov.br 

PORTAL FEDERATIVO 

http://www.portalfederativo.gov.br/bin/view/Inicio/WebHome 

http://www.portalfederativo.gov.br/bin/view/Inicio/AgendaNacional 

http://www.portalfederativo.gov.br/bin/view/Inicio/ManuaiseDocumentacao 
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PORTAL MOBILIZAR 

http://portalmobilizar.cesar.org.br/mobilizar/viewUserCadastre.do 

PREFEITURA LIVRE 

Solução de gestão municipal 

http://www.softwarepublico.gov.br/ver-comunidade?community_id=9066433 

PREGÃO 

http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/m_publicacoes.stm 

http://www.mda.gov.br/arquivos/Manual_Pregao_Eletronico_Pregoeiro.pdf 

PREMIO PREFEITO-EMPREENDEDOR 

http://www.sebraepb.com.br/anexos/prefeito_empreendedor/index.jsp 

PROGRAMAS E TEMAS SETORIAIS 

http://www.confiancanobrasil.com.br/ 

REDE GOVERNO – SERVIÇOS E INFORMAÇÕES DO GOVERNO FEDERAL 

http://www.e.gov.br/ 

http://www.siorg.redegoverno.gov.br/ 

REFORMA DE VALORES 

BARBOSA, Fábio 

http://www.youtube.com/watch?v=SrONJfa9lZU 

RESPOSTAS TÉCNICAS - SBRT 

http://www.respostatecnica.org.br/pages/index.jsp;jsessionid=D09A33521AF2C74FE0AF573F13E77

3D6 

SEMIÁRIDO 

http://www.integracao.gov.br/desenvolvimentoregional/publicacoes/delimitacao.asp 

http://www.integracao.gov.br/programas/programasregionais/index.asp?area=spr_conviver 

http://www.integracao.gov.br/programasregionais/publicacoes/conviver.asp 

http://www.asabrasil.org.br/ 

SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS - SBRT 

http://www.respostatecnica.org.br/pages/index.jsp;jsessionid=D09A33521AF2C74FE0AF573F13E77

3D6 
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SICONV – CONVÊNIOS POR MUNICÍPIO 

https://www.convenios.gov.br/portal/arquivos/Boletim_Gerencial_SICONV_n2.pdf 

SICONV – DÚVIDAS: NORMAS 

convenios@planejamento.gov.br 

convenios@serpro.gov.br 

http://www.transparencia.gov.br/ 

http://www.transparencia.inf.br/ 

http://www.transparencia.org.br/docs/Cartilha.html 

http://www.transparencia.org.br/index.html 

TREVISAN, Antonino Marmo et al. O combate à corrupção nas prefeituras do Brasil. Cotia: Ateliê 

Editorial, 2003. 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU 

http://portal2.tcu.gov.br/TCU 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/publicacoes/cartilhas_

tcu 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/gestor_publico 

UCS 

http://www.ucs.br/ 
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PLANO MUNICIPAL DA 

MATA ATLÂNTICA 
CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL E AVALIAÇÃO DO PMMA 

 

Sustentabilidade é um conceito complexo e possui 

diferentes abordagens, mas em todas está intrínseco o 

conceito de equilíbrio da biosfera e da qualidade de vida da 

humanidade. Se o desenvolvimento atual não é 

sustentável, é porque alguns biomas naturais que 

forneciam serviços ambientais foram substituídos pelo 

capital humano de forma ambientalmente imprópria. 

Os indicadores constituem alternativas importantes para 

descrever a sustentabilidade de sistemas (ecológicos e 

humanos), mas precisam considerar seu verdadeiro 

significado e alcance partindo da premissa da 

caracterização atual do que se pretende indicar. O mais 

importante é que tanto índices como Indicadores de 

sustentabilidade já são vistos como padrões utilizados nas 

políticas públicas ambientais no Brasil. Segundo Mitchell 

(1996), indicador é uma ferramenta que permite a 

obtenção de informações sobre uma dada realidade. Para 

Mueller et al. (1997), um indicador pode ser um dado 

individual ou um agregado de informações, sendo que um 

bom indicador deve conter os seguintes atributos: simples 

de entender; quantificação estatística e lógica coerente; e 

comunicar eficientemente o estado do fenômeno 

observado. Até o presente, a principal metodologia para a 

caracterização ambiental da biodiversidade e dos recursos 

naturais tem sido a Avaliação Ecológica Rápida (AER), uma 

metodologia de pesquisa desenvolvida ao longo dos 

últimos dez anos pela The Nature Conservancy. As AER 

combatem a falta de informação disponível sobre o meio 

ambiente, produzindo informações preliminares, 

integradas e espacialmente explícitas sobre a distribuição 

dos ecossistemas. 

O roteiro de implementação do PMMA oferece ao leitor 

uma abordagem detalhada sobre a metodologia escolhida 

para a fase de experimentação, que tem como destaque o 

Cadastro Rural Ambiental e a Caracterização Ambiental 

O PMMA deve identificar, 

planejar e ordenar as ações e 

medidas que visam à 

conservação e à recuperação 

da Mata Atlântica, 

promovendo a conectividade 

das áreas remanescentes. 

Dessa forma, entendendo que 

Caxias do Sul é um Município 

que se encontra em intensa 

expansão urbana e forte 

vocação industrial, o Plano 

será um instrumento de gestão 

ambiental que permitirá, após 

a Caracterização Ambiental, 

que  as reposições florestais 

sejam compensadas em áreas 

de relevante interesse 

ambiental para o bioma, 

norteando o uso do solo, 

promovendo qualidade de 

vida para seus moradores e 

permitindo que os impactos 

ambientais gerados no 

Município sejam efetivamente 

compensados por meio de 

medidas eficientes de ganho 

ambiental. 
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Municipal, para posterior, propor de uma maneira mais rápida e integrada do que a permitida por 

inventários tradicionais, um modelo conceitual quanto orientações sobre como devem ser planejadas 

e implementadas a indicação de ações para a conservação e recuperação dos ecossistemas em âmbito 

municipal. Os esforços do PMMA não serão bem sucedidos se lhes faltar o conhecimento acerca do 

caráter e localização da biodiversidade que buscam proteger e, consequentemente, mensurar a 

efetividade da norma para avaliar os programas do Novo Código Florestal e da gestão pública da Mata 

Atlântica.  

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO RÁPIDA (AER) – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 

Muitas das espécies ameaçadas são, em grande parte, devido à rápida expansão das atividades e do 

crescimento das populações humanas. As principais causas incluem a conversão de florestas para usos 

agrícolas e outros como, fragmentação de habitat, expansão urbana, introdução de espécie exóticas, 

coleta excessiva de espécies com valor comercial e execução inadequada de planejamentos e normas 

ambientais.  

Cada perda é irreparável; uma espécie extinta não pode ser recuperada. Em conjunto, estas perdas 

certamente comprometem a infraestrutura natural do planeta, oferecendo novas ameaças às 

espécies que permanecem.  O valor econômico da herança natural da Terra vem obtendo cada vez 

mais reconhecimento. Por exemplo, estudos recentes sugerem que o extenso rol de serviços 

prestados pelo mundo natural e pelas espécie vivas - polinização das plantas, limpeza do ar e das 

águas, controle de inundações e pestes, ciclagem de nutrientes - valem bilhões de dólares anuais. 

Com a perda destas espécies, pode ser impossível (ou pelo menos proibitivamente caro) reproduzir 

estas funções através de outros meios que não sejam os naturais. 

Durante as últimas décadas, a preocupação com a perda da biodiversidade incitou muitas respostas 

positivas. A comunidade internacional colocou espaços do mundo sob o status de protegidas, adotou 

leis nacionais e internacionais de proteção de espécies ameaçadas de extinção, e concordou com uma 

nova Convenção sobre Diversidade Biológica. Apesar disto, enquanto uma parte da biodiversidade do 

planeta foi “capturada” em áreas protegidas, a maior parte não o foi, continuando sujeita a ameaças 

significativas por parte da ação antrópica. Devido à falta de um programas para a conservação, 

principalmente em áreas endêmicas como a Mata Atlântica, os serviços ambientais são 

frequentemente ameaçados. É evidente que resta muito a fazer na área de conservação da produção 

da biodiversidade.  

Com o aumento da percepção ambiental, muitos gestores públicos passaram a demonstrar interesse 

em proteger o patrimônio natural. Entretanto, informações fidedignas e abrangentes sobre os 

recursos de biodiversidade raramente estão disponíveis, especialmente em países em 

desenvolvimento. Antes que qualquer governo, comunidade, ou organização ambiental possam agir 

para salvar os recursos naturais, é preciso descobrir quais os recursos que ali existem e de fato devem 

ser preservados.  Em um mundo ideal, estas avaliações deveriam ser exaustivas e minuciosas. Devido 

à urgência da situação climática e à limitação de recursos financeiros para as políticas públicas, 

entretanto, era necessário que se encontrasse alguma alternativa que, embora aquém do ideal, fosse 

ainda cientificamente viável para o planejamento público do bem ambiental. 
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A AER é conhecida em inglês como Rapid Ecological Assesment e integra múltiplos níveis de 

informações desde imagens de satélites, até avaliações de campo bem detalhadas. As avaliações 

ecológicas rápidas resultam em mapas temáticos atualizados e diagnósticos e prognósticos que 

descrevem o meio físico, a vegetação, fauna, assim como as atividades humanas e uso atual da terra. 

A síntese e análise destas informações permitem fazer recomendações apropriadas sobre atividades 

de conservação e recuperação ambiental. As AER também produzem informações básicas para 

programas de monitoramento de longo prazo dos recursos naturais. Desta forma, por serem 

ferramentas úteis para a conservação, as AER são cada vez mais implementadas para a rápida 

caracterização da biodiversidade de uma área (Sayre et. al., 2003).  

Este método pode ser definido como uma rápida caracterização, entendido pela comunidade 

científica como levantamento flexível, acelerado e direcionado: 

I) A representatividade das fisionomias; 

II) A distribuição dos sítios nos polígonos;  

III) O tamanho dos fragmentos que comporiam os sítios, priorizando regiões com fragmentos 

maiores; e  

IV) a diversidade de fisionomias.  

Importante lembrar que muitos estudos recentes que se apoiam em metodologia de diagnóstico 

rápido, vem simplificando e de certo modo distorcendo a proposta da Avaliação Ecológica Rápida 

(AER), segundo metodologia do TNC (The Nature Conservancy). As AER, apesar do seu caráter célere, 

exige um procedimento metodológico seguro e não devem se confundir com estudos exploratórios. 

A AER é um conceito verticalizado, que tem sido descrito como uma abordagem, uma metodologia, 

uma ferramenta, uma estratégia, um processo, um programa, uma avaliação de conservação e várias 

outras descrições. Em geral, entretanto, referem-se à AER como uma metodologia.   

 

INDICADORES DE CUMPRIMENTO DA NORMA AMBIENTAL – IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO 

O PMMA utiliza indicadores denominados Enforcement and Compliance Indicators - ECE, a partir da 

metodologia desenvolvida pela Rede Internacional para Aplicação e Cumprimento da Norma 

Ambiental – INECE, explicitada no documento INECE-OECD Workshop on Environmental Compliance 

and Enforcement Indicators: Measuring What Matters e sua estrutura é definida e detalhada no 

Roteiro de Implementação.  A metodologia de implementação e avaliação tem como objetivo 

destacar a importância dos indicadores de aplicação e cumprimento das normas ambientais sobre os 

remanescentes florestais, constitucionalmente protegidos por biomas, caracterizando a situação 

atual para elaborar um projeto piloto de planejamento e avaliação da Mata Atlântica através da 

efetividade da norma, de modo a verificar a pertinência e aplicabilidade da metodologia, com a 

seguinte perspectiva de avaliação: 
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a) formulação e eficácia das normas ambientais de remanescentes florestais; 

b) gestão pública ambiental; 

c) avaliação dos novos programas do Código Florestal (CAR/PRA/CRA). 

A metodologia proposta é desafiadora, na medida em que não existem registros de análise da eficácia 

das normas ambientais no País. Em outras palavras, o nível de implementação das normas nunca foi 

averiguado utilizando-se uma metodologia de indicadores, conforme a que se propõe. Portanto, este 

deve ser um processo de construção gradativo e colaborativo, a fim de que se obtenha um resultado 

relevante, consequente e útil aos operadores da norma, gestores públicos, profissionais da área, 

tomadores de decisão e cidadãos. 

Considerando a necessidade de instituir mecanismos estruturados e objetivos na implementação e 

avaliação do PMMA, para que permitam:  

a) A implementação dos instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente de forma 

sistemática e continuada. 

b) A avaliação da aplicação e do cumprimento das leis, regulamentos e programas ambientais, 

bem como de seu efetivo impacto na promoção da melhoria da qualidade do ambiente e do bem-

estar da população local 

c) Caracterização dos instrumentos de gestão pública ambiental e planos correlatos ao 

planejamento municipal. 
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O que e  o CAR? 

O CAR – Cadastro Ambiental 
Rural – e  um cadastro, 
obrigato rio a todas as 
propriedades e posses rurais. As 
informaço es do cadastro sera o 
declarato rias, como a declaraça o 
do Imposto de Renda, de 
responsabilidade do proprieta rio 
ou possuidor rural, e fara o parte 
do Sistema Nacional de Cadastro 
Ambiental Rural – o SiCAR, que 
ficara  sob responsabilidade do 
Ministe rio do Meio Ambiente e 
do IBAMA, juntamente, com o 
Cadastro Ambiental Municipal 
Rural, a ser instituí do pela 
Prefeitura Municipal de Caxias 
do Sul no Plano Municipal da 
Mata Atla ntica. 

CADASTRO  
AMBIENTAL RURAL 
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Resumo Executivo 

O Cadastro Ambiental Rural  será implementado no âmbito do Sistema Nacional de Informação 

sobre Meio Ambiente - SINIMA, e posterior, do Sistema Municipal de Informações Ambientais, 

instituído legalmente como um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para 

todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e 

posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e 

econômico e combate ao desmatamento, com informações ambientais referentes à situação das 

Áreas de Preservação Permanente - APP, das áreas de Reserva Legal, das florestas e dos 

remanescentes de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, das Áreas de Uso Restrito e das áreas 

consolidadas das propriedades e posses rurais do Município de Caxias do Sul. 

Criado pela Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal, o CAR se constitui uma importante e 

estratégica base de dados para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das 

florestas e demais formas de vegetação nativa do Brasil, bem como para planejamento ambiental e 

econômico dos imóveis rurais por meio de políticas públicas, e por isso, é considerado prioritário 

dentro dos 14 objetivos propostos no Plano Municipal da Mata Atlântica. No entanto, cumpre 

salientar, que o CAR é requisito primordial para os demais programas instituídos em âmbito federal, 

estadual, regional e municipal, como o Programa de Regularização Ambiental e o Licenciamento 

Ambiental. 

 

1. O CAR e a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul 

A Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está 

proporcionando uma grande oportunidade para os Proprietários de Imóveis Rurais, situados dentro 

do território legal, um dos objetivos do Plano Municipal da Mata Atlântica – Decreto Municipal 

16.054/12, que tem por finalidade assistir as propriedades rurais de informação, conhecimento e 

produção de dados, capacitação e incentivos para a regularização do passivo ambiental, 

proporcionando a todas as propriedades e posses rurais o programa público, sem custos para a 

população incidente. 

O Cadastro Ambiental Rural – CAR consiste no registro dos imóveis rurais perante a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, por meio do Plano Municipal da Mata Atlântica, para fins de 

efetuar o controle, o monitoramento e a fiscalização mais eficaz do uso dos recursos naturais, bem 

como, integrar dados e ações para o desenvolvimento socioambiental e econômico da cadeia 

produtiva local. 

Será fornecido às propriedades cadastradas, arquivo eletrônico com os mapas digitais, relatórios, 

registros, e outras informações do imóvel rural juntamente com a licença única da propriedade. A 

Caracterização da propriedade é imprescindível, e depois de elaborada, será enviado para a 

plataforma digital, sistema eletrônico específico como projeto-piloto do Sistema Municipal de 

Informação Ambiental Digital, e seguirá as orientações disponíveis no roteiro de implementação do 

PMMA. 
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A Secretaria Municipal de Meio Ambiente elaborou um roteiro, com vários conceitos opcionais, para 

o desenvolvimento das atividades propostas para os 36 meses iniciais, ilustrando a metodologia 

para cada um dos 14 objetivos elencados no art. 2 do Decreto Municipal que institui o PMMA em 

Caxias do Sul. O PMMA, será desenvolvido em parceria com a Fundação da Universidade de Caxias 

do Sul, que integrará o aporte técnico-científico da política pública, com a formação do Colegiado de 

Coordenação do PMMA, Equipe Multidisciplinar e o Conselho Consultivo do PMMA para fortalecer a 

Gestão Compartilhada do bioma Mata Atlântica em âmbito municipal. 

 

2. Marco Legal 

Lei n°12.651, de 25, de maio de 2012  

(Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa) 

(...) 

CAPÍTULO VI 

DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL 

Art.29. É criado o Cadastro Ambiental Rural – CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação 

sobre o Meio Ambiente – SINIMA, registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para 

todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e 

posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e 

econômico e combate ao desmatamento. 

§ 1o A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita, preferencialmente, no órgão ambiental 

municipal ou estadual, que, nos termos do regulamento, exigirá do proprietário ou possuidor rural: 

(Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012). 

I - identificação do proprietário ou possuidor rural; 

II - comprovação da propriedade ou posse; 

III - identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das 

coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel, 

informando a localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação 

Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e, caso existente, também da 

localização da Reserva Legal. 

§ 2o O cadastramento não será considerado título para fins de reconhecimento do direito de 

propriedade ou posse, tampouco elimina a necessidade de cumprimento do disposto no art. 2o da 

Lei no 10.267, de 28 de agosto de 2001. 

§ 3o A inscrição no CAR será obrigatória para todas as propriedades e posses rurais, devendo ser 

requerida no prazo de 1 (um) ano contado da sua implantação, prorrogável, uma única vez, por igual 

período por ato do Chefe do Poder Executivo. 
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(...) 

Decreto n° 7.830, de 17 de outubro de 2012 (Dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o 

Cadastro Ambiental Rural, estabelece normas de caráter geral aos Programas de Regularização 

Ambiental, de que trata a Lei n° 12.651/2012). 

(...) 

Art. 3º Fica criado o Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR, com os seguintes objetivos: 

I - receber, gerenciar e integrar os dados do CAR de todos os entes federativos; 

II - cadastrar e controlar as informações dos imóveis rurais, referentes a seu perímetro e localização, 

aos remanescentes de vegetação nativa, às áreas de interesse social, às áreas de utilidade pública, 

às Áreas de Preservação Permanente, às Áreas de Uso Restrito, às áreas consolidadas e às Reservas 

Legais; 

III - monitorar a manutenção, a recomposição, a regeneração, a compensação e a supressão da 

vegetação nativa e da cobertura vegetal nas áreas de Preservação Permanente, de Uso Restrito, e de 

Reserva Legal, no interior dos imóveis rurais; 

IV - promover o planejamento ambiental e econômico do uso do solo e conservação ambiental no 

território nacional; e 

V - disponibilizar informações de natureza pública sobre a regularização ambiental dos imóveis 

rurais em território nacional, na Internet. 

(...) 

Art.5° O Cadastro Ambiental Rural – CAR deverá contemplar os dados do proprietário, possuidor 

rural ou responsável direto pelo imóvel rural, a respectiva planta georreferenciado do perímetro do 

imóvel, das áreas de interesse social e das áreas de utilidade pública, com a informação da 

localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das 

Áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e da localização das Reservas Legais. 

Art.6° A inscrição no CAR, obrigatória para todas as propriedades e posses rurais, tem natureza 

declaratória e permanente, e conterá informações sobre o imóvel rural, conforme disposto no 

art.21. 

§ 1o As informações são de responsabilidade do declarante, que incorrerá em sanções penais e 

administrativas, sem prejuízo de outras previstas na legislação, quando total ou parcialmente falsas, 

enganosas ou omissas. 

(...) 

§ 3o As informações serão atualizadas periodicamente ou sempre que houver alteração de natureza 

dominial ou possessória. 

§ 4o A atualização ou alteração dos dados inseridos no CAR só poderão ser efetuadas pelo 

proprietário ou possuidor rural ou representante legalmente constituído. 
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Art. 7o Caso detectadas pendências ou inconsistências nas informações declaradas e nos 

documentos apresentados no CAR, o órgão responsável deverá notificar o requerente, de uma única 

vez, para que preste informações complementares ou promova a correção e adequação das 

informações prestadas. 

§ 1o Na hipótese do caput, o requerente deverá fazer as alterações no prazo estabelecido pelo 

órgão ambiental competente, sob pena de cancelamento da sua inscrição no CAR. 

§ 2o Enquanto não houver manifestação do órgão competente acerca de pendências ou 

inconsistências nas informações declaradas e nos documentos apresentados para a inscrição no 

CAR, será considerada efetivada a inscrição do imóvel rural no CAR, para todos os fins previstos em 

lei. 

 

3. Objetivos 

Além de possibilitar o planejamento ambiental e econômico do uso e ocupação do imóvel rural, a 

inscrição no CAR, acompanhada de compromisso de regularização ambiental quando for o caso, é 

pré-requisito para acesso à emissão das Cotas de Reserva Ambiental e aos benefícios previstos nos 

Programas de Regularização Ambiental – PRA e nos Programas de Apoio e Incentivo à Preservação e 

Recuperação do Meio Ambiente, ambos definidos pela Lei 12.651/12. Dentre os benefícios desses 

programas pode-se citar: 

• Possibilidade de regularização das APP e/ou Reserva Legal com vegetação natural suprimida 

ou alterada até 22/07/2008 no imóvel rural, sem autuação por infração administrativa ou crime 

ambiental, nem custos notariais, visto que o Cadastro Ambiental não querer o ato registrário de 

averbação; 

• Suspensão de sanções aplicadas em função de infrações administrativas por supressão 

irregular de vegetação em áreas de APP, Reserva Legal e de uso restrito, cometidas até 22/07/2008. 

• Obtenção de crédito agrícola, em todas as suas modalidades, com taxas de juros menores, 

bem como limites e prazos maiores que o praticado no mercado; 

• Contratação do seguro agrícola em condições melhores que as praticadas no mercado; 

• Dedução das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito da base 

de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR, gerando créditos tributários; 

• Linhas de financiamento para atender iniciativas de preservação voluntária de vegetação 

nativa, proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção, manejo florestal e agroflorestal 

sustentável realizados na propriedade ou posse rural, ou recuperação de áreas degradadas; e 

• Isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos, tais como: fio de arame, 

postes de madeira tratada, bombas d’água, trado de perfuração do solo, dentre outros utilizados 

para os processos de recuperação e manutenção das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva 

Legal e de uso restrito. 
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4. O CAR e a Lei 12.651/12 (Novo Código Florestal) 

O que é o CAR? 

O CAR – Cadastro Ambiental Rural – é um cadastro eletrônico, obrigatório a todas as propriedades e 

posses rurais. As informações do cadastro serão declaratórias, como a declaração do Imposto de 

Renda, de responsabilidade do proprietário ou possuidor rural, e farão parte do Sistema Nacional de 

Cadastro Ambiental Rural – o SiCAR, que ficará sob responsabilidade do Ministério do Meio 

Ambiente e do IBAMA, juntamente, com o Cadastro Ambiental Municipal Rural, disposto 

eletronicamente pela Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. 

Quais são as novidades do CAR? 

O CAR, ao contrário de outros cadastros já existentes, e outros que estão sendo planejados no 

Brasil, será composto também, além dos requisitos federais, de informações espaciais, metodologia 

científica de caracterização ambiental, com mapas e informações devidamente justificadas, 

simultaneamente com a capacitação da população rural através do programa proposto. Isso significa 

que, além de conter os dados básicos da propriedade ou posse rural, como endereço e área total, 

também vai conter informações diferenciadas, oferecido pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, através do Plano Municipal da Mata Atlântica, que será feito em conjunto com instituição 

técnico-científica, bem como, com o apoio do quadro operacional da SEMMA e do Conselho 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente. 

Os proprietários e posseiros do município de Caxias do Sul devem fazer o seu cadastro eletrônico, 

com as informações básicas para compor o banco inicial de cadastramento, somente com endereço 

e nome do proprietário ou possuidor. As informações serão enviadas a partir do aplicativo online 

que estará disponível no momento do lançamento do CAR, ou também pessoalmente e 

eletronicamente (e-mail) junto à sede do projeto. 

O CAR é a principal ferramenta prevista na nova lei florestal para a conservação do meio ambiente, a 

adequação ambiental de propriedades, o combate ao desmatamento ilegal e o monitoramento de 

áreas em restauração, auxiliando no cumprimento das propostas nacionais e internacionais para 

manutenção de vegetação nativa e restauração ecológica de ecossistemas. 

O CAR também facilitará a vida do proprietário rural que pretende obter licenças ambientais, pois a 

comprovação da regularidade da propriedade se dará por meio da inscrição e aprovação do CAR e o 

cumprimento no disposto no Plano de Regularização Ambiental, sem a necessidade de 

procedimentos anteriormente obrigatórios, como a averbação em matrícula de Reservas Legais no 

interior das propriedades. Todo o procedimento para essa regularização poderá ser feito online 

através da Plataforma Digital. 

As equipes da Secretaria de Meio Ambiente de Caxias do Sul, vêm trabalhando em conjunto para 

definir estratégias e somar esforços no sentido de tornar o processo de inscrição das propriedades 

rurais no CAR mais simples e eficiente. Com vistas a formalizar essa interlocução entre as equipes 
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será firmado um Convênio de Cooperação Técnica entre atores para a fase de experimentação do 

PMMA. 

O convênio prevê o gerenciamento técnico entre os partícipes, com o repasse de recursos 

financeiros e informações (dados) úteis às atividades propostas.  Também prevê que os cadastros, 

realizados sempre no âmbito do Município, sejam disponibilizados aos partícipes da União para 

criação do Banco de Dados Nacional do CAR e/ou Estadual. 

Espera-se que o convênio possibilite uma interação produtiva entre a Universidade de Caxias do Sul 

e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, proporcionando maior eficiência no atendimento aos 

proprietários que queiram se regularizar, além de garantir a padronização de procedimentos, 

necessária, entre os atores municipais para garantir a gestão ambiental compartilhada. Com a união 

de esforços poderemos levar o CAR mais rapidamente a todos os proprietários do Município, 

estimadas pelo censo rural em 4.262 propriedades. 

Os municípios, associações de produtores, organizações da sociedade civil, outras Secretarias 

Municipais e de Estado, são parceiros importantes para garantir a implantação efetiva do CAR no 

município de Caxias do Sul. Já estão ocorrendo tratativas entre a equipe multidisciplinar para 

implementação do CAR e o Colegiado de Coordenação do PMMA. Espera-se que na vigência deste 

convênio diversas cooperações sejam feitas neste sentido. O convênio tem duração estabelecida de 

36 meses para a Caracterização Ambiental do Município, incluindo-se aqui o cadastro ambiental 

rural de todas as propriedades do município de Caxias do Sul. 

 

5. Quais são os próximos passos para que o CAR esteja em funcionamento? 

De acordo com o Decreto Municipal que institui o PMMA em Caxias do Sul, o CAR será considerado 

implantado por ato vinculado ao Plano Municipal da Mata Atlântica. Enquanto isso, a SEMMA e o 

COMDEMA estão trabalhando na Integração da Gestão Pública Ambiental, para que o PMMA possa 

estar em funcionamento quando do lançamento oficial (julho/agosto). A Prefeitura Municipal de 

Caxias do Sul - RS, com o apoio de parceiros, fará as campanhas para a mobilização dos proprietários 

rurais, dentro do Programa de Capacitação, Percepção e Mobilização Ambiental, apoiando-os para 

que cadastrem suas propriedades e posses e participem da gestão compartilhada. 

 

II. Conceitos, Documentação e Informações 

Imóvel rural: Uma ou mais propriedades ou posses, contínuas, pertencente a mesma pessoa física 

ou jurídica, de direito público ou privado, em regime individual ou comum, que se destine ao uso 

econômico, à preservação, e à conservação dos recursos naturais renováveis. 

Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 

populações humanas. 
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Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos 

do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais 

do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a 

conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. 

Área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 

2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a 

adoção do regime de pousio. 

Área de remanescentes de vegetação nativa do bioma mata atlântica: área no interior de imóvel 

rural, recoberta por vegetação nativa primária, secundária em estágio avançado de regeneração, ou 

instituída como prioritária, destinada à conservação, preservação ou uso mediante manejo 

sustentável. 

 

6. Dados Necessários 

Para inscrição da propriedade ou posse rural no CAR são necessárias as o fornecimento pelos 

declarantes das seguintes informações (Parágrafo 1°, I, II, art. 29 da Lei n°12.651/2012): 

Dados pessoais do declarante: se pessoa física ou jurídica, espólio; endereço para correspondência; 

número do CPF ou CNPJ, identidade, nacionalidade; se proprietário, posseiro, condômino ou 

enfiteuta. 

Informações sobre o imóvel rural: denominação do mesmo, acesso, referência para sua localização, 

município, distrito, unidade da federação, se na zona rural ou parte dela; incidência em unidade de 

conservação, terra indígena, ou na faixa de fronteira; nomes dos confrontantes; a localização e a 

superfície dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das Áreas 

de Uso Restrito, das áreas consolidadas e da Reserva Legal;  se o imóvel já foi cadastrado no INCRA 

ou na Receita Federal. 

Situação jurídica do imóvel rural: relacionar o título de propriedade; caracterização do título, como 

comarca, cartório, ofício, origem do título, matrícula, folha, área em hectare, se existe área sob 

posse e se de justo título, ou ocupação, início da posse, se há litígio e a área da posse ou ocupação. 

Informações dos demais cadastros existentes incidentes sobre a propriedade/posse.  

 

7. Local 

Município de Caxias do Sul – RS  

O município de Caxias do Sul está localizado na região nordeste do Rio Grande do Sul, entre as 

coordenadas UTM Zona 22S 479000, 6716000 e 521700, 6753000, abrangendo uma área de 

aproximadamente 1630 km². 
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O município de Caxias do Sul está localizado na unidade geomorfológica do Planalto Meridional. Esta 

unidade geomorfológica apresenta um denso sistema de fraturas, falhas e diaclases o que configura 

o sistema de drenagem em sucessivos meandros encaixados, em forma dendrítica (IBGE, 1986).  

Devido a formação basáltica e a ação climática existente, predominam os seguintes tipos de solo: 

latossolo bruno intermédio para latossolo roxo álico, terra bruna estruturada intermediária para 

podzólico bruno-acinzentado húmica álica, podzólico bruno-acinzentado álico, distrófico e eutrófico 

e cambissolo distófico e eutrófico (IBGE, 1986). Conforme o IBGE (1986) o clima na região de estudo 

é subtropical úmido.  

A geomorfologia, os solos e o clima determinam uma vegetação típica de campos e florestas. Na 

região de estudo, ocorre o predomínio da formação vegetal do tipo Floresta Ombrófila Mista - Mata 

de Araucária, 100% originária do bioma Mata Atlântica (INPE), com várias espécies de valor 

comercial, o que motivou o intenso desmatamento na região (IBGE, 1986). 

Contextualização 

• Área de 1.638,34 km² destes, 151 Km² são de área urbana 

• 435.482 habitantes, sendo que 92% vicem na área urbana 

• Município detém o terceiro PIB do estado (33º do País) 

• Taxa de analfabetismo de 3,6% 

• Coleta automatizada e seletiva de lixo, com aterro sanitário próprio 

• A renda per capta de Caxias do Sul é 47% maior que a do RS 

• O maior (Idese) do Rio Grande do Sul 

• O setor primário de Caxias do Sul destaca-se pela pequena propriedade (82%)  

• Abastece 87% do setor de hortifrutigranjeiro do RS 

• O Censo Agropecuário de 2011 revelou a existência de 4.260 

 

8. Perguntas e Respostas 

8.1. O que é o CAR? 

O Cadastro Ambiental Rural – CAR consiste no registro público eletrônico de âmbito nacional dos 

imóveis rurais, que tem como objetivo integrar as informações ambientais, de forma 

georreferenciada, das propriedades e posses rurais, para fins de controle, monitoramento, 

planejamento ambiental e combate ao desmatamento. (Art.29, da Lei n° 12.651/2012) 

8.2. Quais são os objetivos do CAR? 

Promover a identificação, regularização ambiental e monitoramento das propriedades e posses 

rurais. (Art.29, da Lei n° 12.651/2012) 
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8.3. A inscrição no CAR é obrigatória? 

Sim. A inscrição no Cadastro Ambiental Rural é obrigatória para todos os imóveis rurais (propriedade 

ou posse) sejam eles públicos ou privados. (Art.29, da Lei n° 12.651/2012) 

8.4. De que maneira o CAR será disponibilizado aos usuários (quando o CAR estará disponível aos 

Estados)? 

A disponibilização do CAR deverá ocorrer na forma do §1º, art. 3º do Decreto 7.830/2012. Sendo 

que os Estados de SP, MG, ES, MT, TO, PA e BA dispõem de sistemas eletrônicos próprios para 

cadastramento ambiental de imóveis rurais e, para os demais, o Ibama/MMA desenvolveu um 

sistema eletrônico, o SiCAR, para ser utilizado pelos estados que não possuem ferramenta eletrônica 

que permitam a inscrição, análise e comprovação no CAR dos dados e informações declaradas. 

8.5. Quem deve fazer a inscrição do imóvel rural? 

A pessoa física ou jurídica ou seu representante que, em relação ao imóvel rural a ser inscrito, seja 

proprietária ou possuidora. 

8.6. É obrigatória a inscrição da pequena propriedade ou posse rural familiar? 

Sim. É obrigatória a inscrição da pequena propriedade e da posse rural no Cadastro Ambiental Rural. 

(Art.29, § 3° da Lei n°12.651/2012) 

8.7. O que se entende por pequena propriedade ou posse rural familiar? 

É aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar 

rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3° 

da Lei n° 11.326/2006. (Art. 3°, V, da Lei n° 12.651/2012). 

8.8. A inscrição da pequena propriedade ou posse rural familiar no CAR será realizada de forma 

diferenciada da grande propriedade? 

Sim. A inscrição da pequena propriedade ou posse rural no CAR obedecerá a procedimento 

ampliado para futuros projetos ambientais decorrentes da caracterização ambiental da Fase de 

Experimentação do Plano Municipal da Mata Atlântica. O grande proprietário também fará parte do 

Cadastramento realizado pelo PMMA, contudo não é considerado prioritário para o 

desenvolvimento de políticas públicas ambientais. 

8.9. Além da pequena propriedade ou posse rural familiar existem outros imóveis que obedecerão 

ao procedimento simplificado para inscrição? 

Sim. As propriedades e posses rurais com até 4 (quatro) módulos fiscais que desenvolvam atividades 

agrossilvipastoris, as terras indígenas demarcadas e as áreas tituladas de povos e comunidades 

tradicionais que fazem uso coletivo do solo. (Parágrafo único do art. 3° e 53 da Lei n°12.651/2012) 

8.10. O que é Módulo Fiscal? 

É uma unidade de medida, expressa em hectares, fixada para cada município, instituída pela Lei n° 

6.746/1979, que leva em conta: tipo de exploração predominante no município; a renda obtida com 
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a exploração existentes no município que embora não predominante seja expressiva em função da 

renda ou área utilizada e conceito de umidade familiar. Atualmente o Módulo Rural serve de 

parâmetro para a classificação do imóvel rural quanto a sua dimensão. (Parágrafo único do art. 3° e 

53 da Lei n°12.651/2012, art. 4° da Lei n° 8.629/93) 

8.11. Onde deverá ser feita a inscrição dos imóveis rurais no CAR? 

A inscrição dos imóveis rurais no CAR deverá ser feita junto ao PMMA – Plano Municipal da Mata 

Atlântica. 

8.12. Quando o CAR estará considerado implantado? 

O CAR passa a ser implantado a partir do segundo semestre de 2013, por ato do Prefeito Municipal, 

do Secretário Municipal de Meio Ambiente e do Reitor da Universidade de Caxias do Sul, que 

estabelecerão a data a partir do qual as aproximadas 4.262 propriedades estarão cadastradas. 

8.13. Imóvel rural localizado em mais de um município ou estado será inscrito em qual município ou 

estado? 

O imóvel deverá ser inscrito no município ou estado que incidir a maior parte de suas terras. 

8.14. O imóvel rural de propriedade de pessoa física ou jurídica estrangeira deve ser feita no órgão 

ambiental municipal ou estadual? 

Sim. O objeto do Cadastro Ambiental Rural é o imóvel não o titular da propriedade ou a posse rural. 

8.15. Qual é o procedimento básico para proprietário ou possuidor rural proceder à inscrição do 

imóvel rural no CAR? 

A inscrição se dará pelo site do órgão ambiental competente, por meio do qual o proprietário ou 

possuidor rural fará o acesso as informações de que trata os incisos do §1º do art. 29 da Lei 

12.651/2012. 

8.16. Quais são os dados necessários fornecidos pelo declarante para a inscrição da propriedade ou 

posse rural no CAR? 

Vide metodologia aplicada. 

8.17. Além das informações sobre o imóvel rural e sua situação jurídica o declarante deve 

apresentar algum documento comprobatório do imóvel rural? 

Sim a critério do órgão ambiental competente. (§4º, art. 7º do Decreto 7.830/2012) 

8.18. Para a inscrição da pequena propriedade ou posse rural familiar é obrigatória a apresentação 

das peças técnicas (planta e memorial descritivo)? 

Não. A inscrição da pequena propriedade ou posse rural familiar observará procedimento 

prioritário, sendo obrigatória a apresentação dos documentos relacionados com a identificação do 

proprietário ou possuidor rural, comprovação da propriedade ou posse e agendamento da vistoria. 

8.19. Quais são as peças técnicas necessárias para a identificação do imóvel rural no CAR. 
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Planta e memorial descritivo contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um 

ponto de amarração do perímetro do imóvel, caracterização ambiental da propriedade, memorial 

fotográfico, identificação da zona de interesse no PMMA.  

8.20. O que deverá constar na planta do imóvel a ser inscrito? 

A localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das 

Áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e da Reserva Legal (Parágrafo 1°, III, art. 29 da Lei 

n°12.651/2012) prioritariamente, bem como, informações adicionais coletadas pela equipe 

multidisciplinar do PMMA. 

8.21. Como será feita a captação das coordenadas geográficas para inscrição da pequena 

propriedade ou posse rural familiar no CAR? 

Pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a instituição por ele habilitada. (Art. 53, da Lei 

n°12.651/2012) 

8.22. O que é Reserva Legal? 

É a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, 

da Lei n°12.651/2012, com função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos 

naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e 

promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da 

flora nativa. (Art. 2°, III, da Lei n°12.651/2012 

8.23. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa a título de reserva 

legal? 

Sim. Toda propriedade ou posse rural deve manter um percentual mínimo de sua superfície com 

área de reserva legal. (Art. 12, da Lei n°12.651/2012) 

8.24. Quais são os tipos de reserva legal e os percentuais mínimos que o proprietário ou possuidor 

deve manter no seu imóvel rural? 

São quatro os tipos de Reserva legal previstos na lei federal: o primeiro na Amazônia Legal; o 

segundo, na área de cerrado; o terceiro, na área de campos gerais e o quarto, nas demais regiões do 

País. O percentual de vegetação nativa a ser conservada em relação a área do imóvel é variável de 

20% a 80% em função da localização e o bioma. Desta forma se o imóvel for localizado na Amazônia 

Legal (estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte 

do Maranhão – a oeste do meridiano de 44° Wgr.) o percentual de Reserva Legal será de 80% 

(oitenta por cento) da área situada em região de floresta e 35% (trinta e cinco por cento) da área 

situada na região de cerrado e 20% (vinte por cento) da área situada em região de campos gerais. Se 

o imóvel estiver localizado em qualquer outra região do país o percentual da Reserva Legal será de 

20% (vinte por cento). (Art. 12, da Lei n°12.651/2012) 

8.25. Quem aprova a localização da reserva legal? 

A localização da Reserva Legal deve ser aprovada pelo órgão estadual integrante do SISNAMA ou 

instituição por ele habilitada após a inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) devendo 



 

 

 

 

 

 

C
A

D
A

ST
R

O
 A

M
B

IE
N

TA
L 

R
U

R
A

L 

13 

ser considerado no processo de aprovação os seguintes estudos e critérios: o plano da bacia 

hidrográfica; o Zoneamento Ecológico- Econômico; a formação de corredores ecológicos com outra 

Reserva Legal, com Área de Preservação Permanente, com Unidade de Conservação ou outra área 

legalmente protegida; as áreas de maior importância para conservação da biodiversidade e as áreas 

de maior fragilidade ambiental. (Art. 12, 14 da Lei n°12.651/2012) 

8.26. Como é feito o cálculo da reserva legal? 

O cálculo da reserva legal é feito em cima da área total do imóvel rural conforme os percentuais 

definidos no art. 12 da Lei 12.651/2012. Casa haja incidência de áreas expropriadas pelo Governo 

mediante constituição de servidão administrativa para instalação de empreendimentos 

considerados de utilidade pública ou interesse social, desde que devidamente declarados no CAR, 

essas áreas são descontadas da área total do imóvel rural, fazendo incidir o percentual definido no 

art. 12 sobre a área líquida do imóvel rural. No parcelamento de imóveis rurais, a área de Reserva 

Legal poderá ser agrupada em regime de condomínio. (Art. 12, 15, 16 da Lei n°12.651/2012) 

8.27. O proprietário ou possuidor rural poderá observar o princípio da temporalidade da lei para 

regularizar a situação da reserva legal? 

Sim. O proprietário ou possuidor rural poderá solicitar que o órgão estadual ou instituição por ele 

habilitada responsável pela aprovação do cálculo e da localização da reserva legal observe as 

alterações da Lei (Código florestal) no tempo, de forma a não prejudicar o direito adquirido, o ato 

jurídico perfeito e a coisa julgada. (Art. 5°, XXXVI, CF e art. 68, §1°, da Lei n° 12.651/2012). 

8.28. O cálculo da reserva legal para a pequena propriedade ou posse rural poderá ser feita de 

forma diferenciada? 

Sim. Para a manutenção da área da reserva legal na pequena propriedade ou posse rural, nos 

assentamentos e projetos de reforma agrária, quilombolas, reservas extrativistas e terras indígenas, 

poderão ser computados os plantios de árvores frutíferas, ornamentais ou industriais, compostos 

por espécies exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas da 

região em sistemas agroflorestais. (Art.54, da Lei n°12.651/2012) 

8.29. A cobertura de vegetação nativa da reserva legal deve ser conservada? 

Sim. O proprietário ou possuidor do imóvel rural, pessoa física ou jurídica, de direito público ou 

privada deve conservar a vegetação nativa da reserva legal. (Art.17, da Lei n°12.651/2012) 

8.30. Admite-se a exploração econômica da reserva legal? 

Sim. Mediante manejo sustentável aprovado pelo órgão competente do SISNAMA. (Art.17, § 1°, da 

Lei n°12.651/2012) 

8.31. É necessária a averbação da reserva legal? 

Com o advento da Lei n°7.803/1989 os percentuais da área de cada propriedade a ser mantido de 

floresta nativa passaram a ser denominados “Reserva Legal”. Com a inscrição da propriedade ou 

posse no Cadastro Ambiental Rural, criado pelo art., 29, da Lei n°12.651/2012, o proprietário ou 
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ocupante a qualquer título fica desobrigado da averbação no Cartório de Registro de Imóveis. 

(Art.18, § 4°, da Lei n°12.651/2012) 

8.32. Quais as penalidades incidentes no caso da não averbação da reserva legal ou a inscrição a 

inscrição do imóvel rural no CAR? 

No caso da não averbação da reserva legal ou a inscrição do imóvel no CAR, o proprietário ou 

ocupante a qualquer título fica sujeito a penalidade de advertência e multa diária de R$ 50,00 

(cinquenta reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais) por hectare ou fração da área da reserva legal. 

(Art.29, da Lei n°12.651/2012 e art. 55, da Lei n° 6.514/2008) 

8.33. Qual a vantagem prevista para proprietário ou possuidor de imóvel rural que mantiver a 

reserva legal conservada e averbada em área superior aos percentuais exigidos na Lei 

n°12.651/2012?  

O proprietário ou possuidor de imóvel rural que mantiver a reserva legal conservada e averbada em 

área superior aos percentuais exigidos na Lei n°12.651/2012, poderá instituir a Servidão Ambiental 

sobre a área excedente, nos termos da Lei n° 6.938/1981 e Cota de Reserva Ambiental. (Art.13, § 1°, 

art.44, II, da Lei n°12.651/2012). 

8.34. O que são áreas de preservação permanentes? 

Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da 

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas. (Art. 2°, III, da Lei 

n°12.651/ 2012) 

8.35. Quem deve manter a vegetação situada em área de preservação permanente? 

O proprietário ou possuidor do imóvel rural, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privada 

deve conservar a vegetação nativa da área de preservação permanente. (Art.7°, da Lei 

n°12.651/2012) 

8.36. Tendo ocorrido a supressão de vegetação nativa situada em área de preservação permanente 

é obrigatória a recomposição da área? 

Sim. O proprietário ou o possuidor a qualquer título é obrigado a realizar a recomposição da área. 

(Art.7°, § 1°, da Lei n°12.651/2012) 

8.37. Há casos especiais de supressão da vegetação nativa em área de preservação permanente? 

Sim. Nos casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental. Nas 

atividades de segurança nacional e obras de interesse da defesa civil destinadas à prevenção e 

mitigação de acidentes em áreas urbanas. 

8.38. É permitido ao proprietário ou o possuidor com o Recibo de Inscrição da Propriedade ou Posse 

no Cadastro Ambiental Rural fazer uso do seu imóvel? 
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Sim. É permitida a realização de atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental. (Art. 9°, § 1°, 

da Lei n°12.651/2012) 

8.39. Quais são as atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental? 

São atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental: a) abertura de pequenas vias de acesso 

interno e suas pontes e pontilhões, quando necessárias à travessia de um curso d’água, ao acesso de 

pessoas e animais para a obtenção de água ou à retirada de produtos oriundos das atividades de 

manejo agroflorestal sustentável; b) implantação de instalações necessárias à captação e condução 

de água e efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água, quando 

couber; c) implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo; d) construção de rampa de 

lançamento de barcos e pequeno ancoradouro; e) construção de moradia de agricultores familiares, 

remanescentes de comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em 

áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores; f) construção 

e manutenção de cercas na propriedade; g) pesquisa científica relativa a recursos ambientais, 

respeitados outros requisitos previstos na legislação aplicável; h) coleta de produtos não 

madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas, como sementes, castanhas e frutos, 

respeitada a legislação específica de acesso a recursos genéticos; i) plantio de espécies nativas 

produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais, desde que não implique 

supressão da vegetação existente nem prejudique a função ambiental da área; j) exploração 

agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a extração de 

produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa 

existente nem prejudiquem a função ambiental da área; k) outras ações ou atividades similares, 

reconhecidas como eventuais e de baixo impacto ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA ou dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente; (Art.3°, X, da Lei 

n°12.651/2012). 

 

9. Como Participar do CAR a ser implantado pelo PMMA 

Para aderir ao Programa, o produtor rural dever fazer o Cadastro Ambiental Rural – CAR, de sua 

propriedade ou posse, de acordo com os seguintes passos: 

 

10. Inscrição 

A inscrição dos imóveis rurais no CAR é obrigatória e deverá ser requerida junto ao Plano Municipal 

da Mata Atlântica, estando todas as informações vinculadas no website da Prefeitura Municipal de 

Caxias do Sul, mediante fornecimento dos seguintes documentos, dados e informações: 

Identificação do proprietário ou possuidor rural: nome; se pessoa física ou jurídica; endereço para 

correspondência, CEP; número do CPF, ou CNPJ acompanhado do número do CPF do dirigente e 

responsável técnico (no caso de pessoa jurídica); documento de identidade, órgão emissor; 

nacionalidade; data de nascimento ou data de abertura do CNPJ (no caso de pessoa jurídica); 

telefone e endereço eletrônico (e-mail) de contato. 
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Informações e identificação do imóvel rural: denominação do mesmo, descrição de acesso, 

referência para sua localização, município, distrito, unidade da federação, se na zona rural ou 

urbana; fornecimento de documentos existentes sobre a propriedade: planta de identificação, 

indicando o perímetro do imóvel e a localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas 

de Preservação Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e da Reserva Legal; 

se o imóvel já foi cadastrado na Receita Federal, ou se possui cadastro no INCRA e 

Georreferenciamento certificado ou em certificação; se possui área de servidão 

administrativa/pública ou servidão ambiental; se possui Reserva Particular do Patrimônio Natural – 

RPPN; e se possui Termo de Ajustamento de Conduta – TAC e Plano de Recuperação de Área 

Degradada – PRAD, referentes à APP e/ou Reserva Legal, formalizado junto ao órgão ambiental. 

Comprovação da propriedade ou posse: relacionar o título de propriedade; caracterização do título, 

como comarca, cartório, ofício, origem do título, matrícula, folha, área em hectare, se existe área 

sob posse e se de justo título, ou ocupação, início da posse; e documentação comprobatória de 

propriedade ou posse. 

 

11. SICAR 

Os dados e informações ambientais dos imóveis rurais cadastrados no CAR serão gerenciados pelo 

Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR do município, integrando os dados com os demais 

entes da federação 

 

Objetivos destacados pelo Decreto 7.830/2012: 

 Receber, gerenciar e integrar os dados do CAR de todos os entes federativos; 

 Cadastrar e controlar as informações dos imóveis rurais, referentes a seu perímetro e 
localização, aos remanescentes de vegetação nativa, às áreas de interesse social, às áreas 
de utilidade pública, às Áreas de Preservação Permanente, às Áreas de Uso Restrito, às 
áreas consolidadas e às áreas de Reserva Legal; 

 Monitorar a manutenção, a recomposição, a regeneração, a compensação e a supressão das 
florestas e demais formas de vegetação nativa e da cobertura vegetal nas áreas de 
Preservação Permanente, de Uso Restrito, e de Reserva Legal, no interior dos imóveis 
rurais; 

 Promover o planejamento ambiental e econômico do uso do solo e conservação ambiental 
no território nacional; e 

 Disponibilizar informações de natureza pública sobre a regularização ambiental dos imóveis 
rurais em território nacional na rede mundial de computadores (internet). 

 

12. Legislação  

 Lei Complementar n° 140, de 08 de dezembro de 2011. 

 Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012. 

 Decreto n° 7.830, de 17 de outubro de 2012. 

 Acordos de Cooperação 
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13. Execução do CAR 

A Prefeitura Municipal, buscando cumprir a boa governança ambiental por meio da aplicação e 

cumprimento da norma, implantará o Cadastro Ambiental Rural Municipal, para que, as informações 

ambientais referentes à situação das Áreas de Preservação Permanente - APP, das áreas de Reserva 

Legal, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, das Áreas de 

Uso Restrito e das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do município sejam 

integradas ao planejamento urbano, buscando conciliar a gestão pública integrada. Sua execução 

ocorrerá por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caxias do Sul – SEMMA, com o 

aporte técnico-científico de instituições parceiras habilitadas para a execução do PMMA, em 

conjunto com os atores envolvidos na política pública, direta ou indiretamente. 

 

14. Gerenciamento do CAR no PMMA 

O gerenciamento do Plano Municipal da Mata Atlântica, e consequentemente, o Programa de 

Implementação do Cadastro Ambiental Rural no município, pressupõe a gestão coordenada de cada 

uma de suas fases que, embora interligadas, possuem dinâmicas próprias e demandam a execução 

de atividades específicas, contribuindo para o alcance do conjunto de seus objetivos. Assim, é 

fundamental que cada parceiro identifique sua participação e contribua em cada momento de 

atuação no Projeto. O fluxograma da implantação do PMMA, que integra o Roteiro de 

Implementação aprovado por unanimidade pelo CONDEMA, oferece uma visão geral dessa 

estrutura considerando a fase de experimentação como um processo contínuo que estabelece a 

investigação (status quo) dos remanescentes florestais do bioma Mata Atlântica. 

 Simultaneamente ao CAR, destacam-se como principais resultados do PMMA: 

 Diagnóstico e Prognóstico – Situação Atual – experimentação (Caracterização Ambiental do 
Município); 

 Indicação, Implementação e Reavaliação das 14 metas do PMMA (Decreto Municipal 
16.054/12); 

 Atlas Ambiental/Guia do CAR /Manual de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica/ 
Legislação; 

 Plataforma Digital – Sistema Municipal de Informação Ambiental. 

A gestão do PMMA é um momento de intensa articulação que requer o estabelecimento de 

estratégias de mobilização integradas visando, sobretudo, à sensibilização dos potenciais. Trata-se, 

também, de um momento de organização interna na logística do PMMA, com estímulo à 

participação da sociedade civil e preparação de uma primeira agenda de trabalho local para a fase 2 

– experimentação, com as principais etapas, atividades, responsáveis e produtos esperados na 

instrumentalização e no detalhamento das ações, previstas no Roteiro de Implementação do 

PMMA, legitimado pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. A participação dos 

Conselhos de Meio Ambiente em todo o processo de realização do PMMA, visa ampliar a percepção 

ambiental, com capacitação e informação referenciada, suficiente para direcionar a execução de 

importantes instrumentos para o planejamento municipal, através do cumprimento da norma 
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ambiental – Lei 11.428/2006. O Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA), por meio da sua 

aprovação, procurou fortalecer a Gestão Ambiental Compartilhada para agir e interagir com as 

políticas públicas ambientais. O Município de Caxias do Sul instituiu o PMMA através do Decreto 

Municipal Nº 16.054 (11 de Dezembro de 2012), previsto na Lei da Mata Atlântica (Lei federal n° 

11.428/2006 e Decreto n° 6.660/2008), para orientar, a partir de um diagnóstico da situação real 

(atual) do município no que tange aos remanescentes florestais do bioma, tornando-se um 

instrumento norteador das diretrizes e metas para a gestão pública municipal, no que se refere à 

uso e ocupação do solo, expansão urbana, diretrizes e planejamento da gestão pública e valoração 

ambiental na cadeia produtiva local.  

 

15. Conceitos e Diretrizes Gerais  

ÁREAS PRINCIPAIS 

Após serem lançados os limites do imóvel rural, a imagem de satélite é dívida em dois conjuntos de 

features: 

1-ÁREA DE VEGETAÇÃO NATIVA 

É a feature que compõe a área de mata nativa da propriedade rural. Essa feature não deve ser 

desenhada sobre uma área já explorada. Na imagem de satélite essa feature é identificada como: 

01. ARL (Área de Reserva Legal). É a área de mata nativa que deve ser conservada. Sua área é 

calculada de acordo com a fito ecologia que compõe a vegetação nativa do imóvel. Esse cálculo será 

feito com base no mapa do RADAM BRASIL de Vegetação. 

02. APP (Área de Preservação Permanente). 

2-ÁREA EXPLORADA - AEX (Consolidada Legalmente e Não Consolidada) 

São as features da área desmatada da imagem de satélite. Essas features nunca devem ser 

desenhadas sobre uma área com mata nativa ou inteiramente recuperada na imagem de satélite. A 

área desmatada da imagem de satélite pode ser classificada pelas seguintes features: 

AEX (Área de Explorada) - É a área que já foi desmatada dentro do imóvel rural. 

À AEX poder ser de 5 tipos diferentes, são eles: 

ADS - Área desmatada - é a área que sofreu corte raso na propriedade e não possui vegetação 

nativa. 

ACAR - Área Comunitária em Assentamentos Rurais - É a área comunitária em projetos de 

licenciamento ambiental de assentamentos rurais do INCRA.  

ALRP - Área de Limpeza e Reforma de Pastagem - Usada para indicar onde será a reforma e limpeza 

de pastagem dentro da área definida como AEX. 
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AQC - Área de Queima Controlada - Usada para indicar onde será a Queima dentro da área defina 

como AEX. (Utilizada no projeto de queima controlada); 

AFP - Área de Floresta Plantada - Usada para indicar uma área que está sendo ou já foi reflorestada, 

definida também dentro da AEX.  

ATENÇÃO: As features ACAR, ALRP, AQC AFP, ADS, não devem se sobrepor. 

 

 

III. Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Licença Ambiental Única (LAU) 

Dentre as vantagens da adesão ao CAR tem-se a desburocratização do sistema de licenciamento 

ambiental das propriedades rurais, dando maior agilidade na emissão das licenças. Também exigido 

como documento obrigatório para o acesso às linhas de crédito. Além de auxiliar no planejamento 

da propriedade e na recuperação de áreas de preservação permanente degradada. É importante 

destacar que se trata de uma ferramenta importante cem efeito declaratório e atesta a situação 

atual do imóvel. Não autoriza o desmatamento ou exploração florestal, para os quais será exigida a 

LAU. Formalizado o CAR, o próximo passo para o licenciamento do imóvel rural é providenciar a 

Licença Ambiental Única (LAU), para as áreas consolidadas. 

Os empreendimentos rurais que atuavam sem licença ambiental, podem ser regularizados junto à 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caxias do Sul. Os produtores rurais terão prazo de 1 ano 

para se ajustar, após a implantação do CAR e instituição do Programa de Regularização Ambiental. 

Propriedades com passivo ambiental são aquelas que possuem área degradada ou estão operando 

sem a licença ambiental. Para quem se encontra nessa situação, o licenciamento ambiental será 

modificado. Ao invés da exigência das licenças Prévia (LP), de Instalação (LI) e de Operação (LO), será 

exigido o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e será emitida a Licença Ambiental Única (LAU). 

A regularização será feita em duas etapas. A primeira é o cadastro ambiental rural, que se refere à 

parte documental do empreendimento e do empreendedor. Ainda nessa fase, o produtor rural 

assinará um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) se comprometendo em apresentar a 

documentação necessária para regularização ambiental, tendo um período 12 meses junto à 

SEMMA para providenciar a LAU. 

 

16. Documentos apresentados no CAR – Cadastro Ambiental Rural 

 

1. Requerimento do CAR  

1.1. Requerimento Padrão 

- Preencher todos os campos marcados como obrigatórios, além de constar o reconhecimento de 

firma da assinatura do proprietário ou seu representante legal; 
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- Informar o telefone e endereço eletrônico (e-mail) do proprietário do imóvel rural; 

- Se o proprietário possuir um representante legal o mesmo poderá assinar o Requerimento Padrão 

desde que apresente procuração pública com poderes específicos; 

1.2. Número do Cadastro Ambiental Rural (CAR) 

1.3. Informações do Requerente 

1.3.1. Pessoa Física 

- Cópia (autenticada) do RG e CPF; 

- Em caso de espólio, apresentar cópia (autenticada) do RG e CPF do inventariante, juntamente com 

o Termo de compromisso do Inventariante (original ou selo da justiça); 

- Quando se tratar de arrendamento ou parceria rural/agrícola, cópia (autenticada) do RG e CPF do 

arrendatário ou comodatário (pessoa física), ou CNPJ e cópia autenticada Estatuto ou Contrato 

Social (pessoa jurídica), da primeira e última alteração contratual e CNPJ; 

1.3.2. Pessoa Jurídica 

- No caso de pessoa jurídica, apresentar o RG e CPF do administrador ou sócio majoritário da 

empresa; 

- Cópia autenticada da primeira e da última ata assembleia e CNPJ, quando se tratar de Sociedade 

Anônima (S/A); 

- Em caso de pessoa jurídica com cotas limitadas (LTDA), cópia autenticada do Contrato Social, da 

primeira e última alteração contratual e CNPJ; 

1.4. Comprovante de Residência 

- Via original ou cópia de comprovante de residência atualizado, como as últimas contas de consumo 

(contas de água, energia e telefonia) em nome do interessado; 

- Poderá apresentar comprovante de residência em nome do cônjuge (via original ou cópia); 

- Caso o proprietário possua somente endereço rural, apresentar declaração da Prefeitura, Sindicato 

ou Associação, comprovando o local de residência; 

- Declaração de residência (modelos em anexo); 

1.9. Documentos do Imóvel Rural 

1.9.1. Áreas Matriculadas 

- Cópia autenticada e atualizada da matrícula do imóvel, até 90 dias a partir da data de emissão até a 

data de protocolo do processo de LAU, juntamente com a cópia autenticada da escritura pública de 

compra e venda, se houver; 
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- Quando o requerente não transcrever (transferir) o imóvel para seu próprio nome e diante da 

necessidade de firmar TAC de Averbação Futura de Reserva Legal, o requerente deverá expor os 

motivos da não transmissão do imóvel para o atual possuidor. Caso o motivo seja a não conclusão 

da Certificação do Georreferenciamento da área junto ao INCRA, o interessado deverá apresentar 

cópia do Protocolo do Requerimento; 

- Se não possuir a totalidade das áreas descritas nas matrículas, deverá apresentar o memorial 

descritivo, que individualize a área que adquiriu por meio das escrituras públicas de compra e venda 

(caso não conste na mesma) ou apresente termo de divisão amigável; 

- Quando a área declarada do imóvel rural for superior a 150 ha (cento e cinquenta hectares) ou 5% 

(cinco por cento) da área da matrícula, a parte em excesso será tratada como posse rural (art.9° da 

IN 01/2007); 

- Poderá ser instituída reserva legal em regime de condomínio entre propriedades contíguas, 

respeitado o percentual legal em relação a cada imóvel; 

- No caso de instituição do termo de condomínio de reserva legal, deverá registrar no cartório de 

títulos e documentos; 

- Entenda-se por reserva legal em condomínio a denominação que, em função do regime de gestão 

comum, é dada à área de determinado imóvel a abrigar a sua própria reserva legal e a de outro 

imóvel confrontante, respeitado o percentual legal em relação ao somatório das áreas de todos os 

imóveis; 

- Poderá apresentar Contrato de Arrendamento ou Comodato autenticado e registrado no Cartório 

de Títulos e Documentos, juntamente com cópia autenticada e atualizada da matrícula do imóvel; 

- Quando possuir Contrato de Compromisso ou Promessa de Compra e Venda, deverá estar 

averbado na matrícula do imóvel; 

- Contrato Particular de Compra e Venda não será aceito, nem mesmo quando averbado na 

matrícula do imóvel; 

- Em caso de mais de uma matrícula com proprietários distintos, apresentar procuração de todos os 

proprietários, contrato de parceria rural ou documento que justifique o licenciamento em conjunto; 

1.9.2. Áreas de posse sobre terras devolutas 

- Via original da Certidão Administrativa emitida pelo órgão fundiário competente (INCRA ou 

INTERMAT) dentro do prazo de validade e acompanhada da Planta de Medição devidamente 

aprovada; 

- A aprovação de PEF e PMFS em terras devolutas estaduais está condicionada à publicação no DOE 

do resultado da Licitação Pública a favor do interessado no processo de regularização fundiária; 

1.9.3. Áreas de posse sobre áreas tituladas 
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- Decisão judicial de liminar ou de mérito, não passível de recurso sob o efeito suspensivo ou 

transitado em julgado, em processo judicial de rito comum ordinário ou especial, favorável ao 

interessado, acompanhada da matrícula atualizada do imóvel rural; 

- Ação de Usucapião, com citação válida da parte contrária decorrida o prazo sem apresentação de 

defesa e após manifestação da União Federal e do Estado do Rio Grande do Sul de não interesse na 

área, acompanhada da matrícula atualizada do imóvel rural; 

2. INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

2.1. Mapa do CAR; 

- Consiste na apresentação do mapa impresso no formato A3 (meio analógico) ou, em conformidade 

com o meio digital retratando a situação do imóvel rural. 

- Toda a orientação com a padronização dos elementos que constituem o mapa estarão presentes 

no CAR, disponível na plataforma digital do PMMA. 

2.2. Dinâmica de Desmatamento; 

- Trata-se de um documento técnico, que consiste na apresentação do mapa da propriedade 

utilizando imagens de satélites de diferentes anos a partir do ano de 1999 até o ano corrente, 

devendo ser apresentadas obrigatoriamente as dinâmicas dos períodos anteriores e posteriores à 

julho de 2008, tendo como principal finalidade verificar a ocupação do solo nos diferentes períodos, 

especialmente as degradações da cobertura vegetal em níveis variados, para caracterização das 

áreas consolidadas, conforme norma legal vigente. 

- Toda a orientação com a padronização dos elementos que constituem os mapas estarão presentes 

no CAR, disponíveis na plataforma digital 

3. RELATÓRIO TÉCNICO  

3.1. Informações Gerais; 

3.1.1. Requerente; 

- Nome, Endereço, RG, CPF e ou CNPJ se pessoa Jurídica, e-mail – Especificar o nome do arrendatário 

ou comodatário, se necessário; 

3.1.2. Elaborador; 

- Nome, RG, CPF e e-mail; 

3.2. Identificação da Propriedade; 

3.2.1. Nome da Propriedade; 

3.2.2. Localização; 

- Descrição detalhada do acesso; 

3.3. Caracterização do Meio Físico e Biótico; 
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3.3.1. Cobertura vegetal; 

- Informar e quantificar a tipologia vegetal da propriedade; 

- Havendo discordância com a tipologia vegetal identificada pelo RADAMBRASIL, apresentar 

Relatório Técnico para Identificação de Tipologia Vegetal; 

3.3.2. Hidrografia; 

3.3.2.1. Bacia e Sub-bacia hidrográfica; 

- Informar em qual bacia e sub-bacia hidrográfica a propriedade está inserida, além dos principais 

cursos d’água; 

3.3.2.2. Áreas alagáveis; 

- Informar e localizar com as principais coordenadas geográficas a presença de áreas alagáveis, 

quando houver; 

3.3.2.3. Barramentos ou Reservatórios artificiais; 

- Havendo barramentos ou reservatórios artificiais, informar as coordenadas geográficas; 

3.3.3. Relevo; 

- Informar se a propriedade está inserida em área de relevo plano, levemente ondulado, ondulado, 

fortemente ondulado ou montanhoso, bem como a proporção (%); 

- Informar se existe APP em encostas com declividade superior a 45º, topo de morros, serras, bordas 

dos tabuleiros e chapadas (a partir da linha de ruptura do relevo), além de afloramentos rochosos; 

3.3.4. Solo; 

3.3.4.1. Classes de solo; 

- Identificar as classes de solo presentes na área; 

3.3.4.2. Técnicas de conservação do solo; 

- Descrever as técnicas de conservação do solo utilizadas na propriedade; 

3.3.4.3. Erosões; 

- Informar se há presença de erosão no solo, as coordenadas geográficas e as principais medidas de 

contenção; 

3.3.5. Uso atual do solo na propriedade; 

3.3.5.1. Atividades desenvolvidas na propriedade; 

- Descrever as principais atividades implantadas ou a serem implantadas na propriedade; 

- Detalhar a atividade se houver agricultura, silvicultura ou pecuária,  
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3.3.6. Áreas de Preservação Permanente (APP); 

3.3.6.1. Estado de conservação da APP; 

- Caracterizar o estado de conservação das áreas de Preservação Permanente- APP; 

- Caso haja APPD informar que efetuará a recuperação através de Projeto de Recuperação de Área 

Degradada (PRAD), conforme roteiro específico, caso ainda não possua TAC firmado; 

3.3.7. Área de Reserva Legal (ARL) 

3.3.7.1. Estado de conservação da ARL; 

- Descrever o estado de conservação, distribuição espacial se contínua ou fragmentada, informando 

o estado da cobertura vegetal; 

3.3.7.2. Degradação ou exploração seletiva da ARL; 

- Quando houver alguma exploração ou qualquer outra forma de alteração da vegetação nativa na 

ARL, informar a caracterização da vegetação local, inclusive sub-bosque; avaliação do estado de 

conservação dos indivíduos arbóreos; justificativa pela manutenção da área como ARL e 

coordenadas geográficas da área amostrada; 

- Quando houver alguma exploração seletiva nativa na ARL a partir de julho de 2008, informar o 

volume explorado/ha ou volume total explorado na referida área, informar a metodologia da 

obtenção valores (m³); 

3.3.7.3. Condomínio de ARL 

- Nesses casos, o mapa deverá apresentar um polígono de ARL para todas as matriculas envolvidas; 

3.3.7.4. Definição do percentual da ARL; 

3.3.7.4.1. Situação da propriedade consolidada no ano de 2008; 

- Para quantificação e definição do percentual de ARL, poderá ser considerada a situação quanto ao 

uso do solo (desmate) no ano de 2008 (conforme dinâmica de desmatamento), além da tipologia 

vegetal da área, para aplicação da Resolução nº 26/CCPGE/2009; 

3.3.7.5. Recomposição da ARL; 

- Quando houver déficit de ARL, conforme tipologia vegetal, descrever a maneira (isolada ou 

conjuntamente) de recomposição da mesma através da recuperação na própria área, compensação 

ou desoneração; 

- Caso se tratar de recuperação na própria área, apresentar PRAD conforme roteiro específico; 

3.4. Conclusões e Considerações Finais 

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 
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1. Todos os itens devem ser preenchidos. Devendo informar no projeto os casos de inexistência de 

determinada situação, como por exemplo, exploração seletiva, limpeza de pastagem, etc.; 

2. A caracterização do meio físico e biótico pode ser complementada com justificativas e critérios 

metodológicos técnicos e estatísticos, conhecidos e testados; 

3. A SEMMA pode a qualquer tempo em relação a qualquer item deste documento solicitar 

informações complementares, laudos técnicos e detalhamentos que julgar necessários à correta 

análise do projeto; 

4. No caso de existência de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD deverá seguir o 

roteiro específico. 

 

 

17. Informações Gerais 

FICHA-RESUMO DA PROPRIEDADE 

Apresentar a ficha-resumo na forma de um quadro, procurando colocá-lo em uma única página, com 

os seguintes dados: 

• Nome da PROPRIEDADE; 

• Nome(s) do(s) proprietário(s); 

• Nome do(s) representante(s); 

• Contato(s); 

• Endereço da RPPN; 

• Endereço para correspondência; 

• Telefone/fax/e-mail/página na Internet; 

• Área remanescente de Mata Atlântica (em ha) e área total da propriedade (quando couber); 

• Principal município de acesso; 

• Coordenadas (geográficas ou UTM); 

• Data e número do ato legal do cadastro; 

• Marcos e referências importantes nos limites e confrontantes; 

• Biomas e/ou ecossistemas; 

• Distâncias dos centros urbanos mais próximos; 

• Meio principal de chegada; 
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• Atividades ocorrentes; 

A vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica abordará três níveis distintos, que são: 

a) área sobre a qual será feita a caracterização ambiental municipal; 

b) área da propriedade, para a qual será feito um diagnóstico (prognóstico) sobre o uso e ocupação 

da área; 

c) área do entorno e conexões ecológicas, sobre os quais serão tratados alguns aspectos 

socioeconômicos e ambientais. 

 

 

 

1) CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 

Para todos os temas indicados a seguir, sugere-se georreferenciar o maior número de dados 

possíveis, no que couber. 

1.1) Clima 

• descrever duração e ocorrência de estações chuvosa e seca; dados de temperatura, pluviosidade 

(chuva) e umidade relativa do ar; 

• citar a ocorrência e períodos, se possível, de fenômenos localizados, como geadas e trombas 

d’água e outros, mesmo que regionais, como neve e pequenos tornados, por exemplo. 

1.2) Relevo 

• descrever o tipo de relevo predominante, altitudes máximas e mínimas (faixas de altitude mais 

frequentes); 

• descrever as fisionomias e os tipos mais característicos. 

1.3) Hidrografia 

• citar os principais cursos d’água, localizando suas nascentes, minas, açudes, olhos d’água, lagos, 

lagoas (naturais e artificiais), banhados etc.; 

• indicar as épocas de cheia e vazante e outros aspectos de sua dinâmica sazonal ou não (considerar 

furos e meandros abandonados), incluindo o potencial de risco a inundações; 

• se possível, identificar as bacias hidrográficas. 

1.4) Espeleologia (estudo das cavidades naturais) 

Este item será elaborado somente para onde ocorrem cavidades naturais (cavernas, grutas, lapa, 

furnas, tocas, abrigos sobre rochas, abismos etc.), abordando: 
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• relação das cavidades naturais encontradas, informando os nomes pelos quais são conhecidas, 

suas localizações (região, serra, rio etc.) e o estado geral de conservação; 

• se possível, informar se ocorrem na cavidade ou em suas imediações sinais de sítios arqueológicos 

(cacos de cerâmica, potes de barro, pontas de flecha, instrumentos de pedra, pinturas rupestres 

etc.) ou paleontológicos (ossos, dentes, conchas presas na rocha etc.); 

• esses dados serão obtidos na literatura, nas informações de empregados da propriedade e de 

moradores locais e nas observações possíveis nos levantamentos de campo; 

• contatar o Centro Nacional de Estudos, Proteção e Manejo de Cavernas (CECAV), do IBAMA, para 

orientações acerca da elaboração do plano de manejo espeleológico e sua aprovação, se houver 

intenção de implantação de visitação em qualquer modalidade de cavidade natural. 

 

 

1.5) Vegetação 

• descrever os principais tipos ou formações (feições) da vegetação (fitofisionomias, classificando-as 

de acordo com o sistema do IBGE; 

• fazer comparações com classificações locais ou regionais; 

• dentro do possível, descrever a vegetação, sua distribuição, variação ao longo do ano, espécies 

mais comuns, bioindicadoras, endêmicas, de importância econômica, raras, ameaçadas de extinção, 

invasoras, exóticas, espécies que sofrem pressão de extração e coleta, estado de conservação, 

ocorrência de especificidades como: mata de galeria, encostas, campo rupestre, campo de altitude 

etc. 

1.6) Fauna 

• descrever a fauna, enfocando aves e mamíferos; espécies mais comuns; raras; ameaçadas de 

extinção; invasoras; exóticas e migratórias; 

• sendo possível, fazer correlações entre a ocorrência das espécies, o tipo de vegetação existente, 

seu grau de conservação e as implicações para o manejo da área, por exemplo, espécies 

características de ambientes abertos ou só de matas; relatar também as espécies da vegetação 

típicas da dieta alimentar de uma ou mais espécies da fauna; 

• identificar, se possível, espécies que sofrem pressão de pesca, caça, extração, captura e coleta. 

1.7) Aspectos Históricos e Culturais (Patrimônio Material e Imaterial) 

• relacionar os sítios históricos, paleontológicos e/ou arqueológicos encontrados, com uma 

avaliação de sua importância científica, caso estas informações estejam disponíveis; 

• identificar áreas utilizadas para práticas místicas e religiosas e outras manifestações culturais. 

1.8) Visitação 
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Este item é para os casos onde a visitação já ocorre ou será implantada. Descrever o que está sendo 

realizado na RPPN, nos casos onde já ocorre a visitação, e como as atividades são desenvolvidas, 

avaliando a sua pertinência. Apontar as medidas adotadas para o manejo do impacto da visitação. 

Caso haja interesse do proprietário em implantar o uso público (que inclui educação ambiental), 

fazer o levantamento das potencialidades para visitação (com objetivos turísticos, ambientais e 

educacionais), abordando: 

• identificar iniciativas educacionais e educativas desenvolvidas e na área do seu entorno; indicar a 

existência de parcerias e programas de capacitação para a condução das iniciativas de capacitação 

ambiental; 

• no caso da existência de sítios históricos, arqueológicos e paleontológicos encontrados na 

propriedade, fazer uma avaliação de suas potencialidades e adequação para a visitação, 

considerando os dados levantados pelo profissional responsável por esse tema ou a partir de dados 

já existentes, e avaliar os riscos para a integridade do patrimônio, no caso da visitação ser 

implantada em um ou mais sítios; 

• apontar aspectos culturais possíveis de serem utilizados no programa de visitação; identificar 

potencialidades e atrativos próprios para a visitação; indicar se existem equipamentos facilitadores 

(corrimão, ponte, passarela etc.) ou sua necessidade para a visitação; 

• avaliar se há fluxo de turistas/visitantes na área do seu entorno, frequência e épocas de maior e 

melhor visitação; existência de operadores de turismo e sua procedência; serviços de condução e 

sua qualidade e qualificação; avaliar procedência, motivação e interesses dos turistas/visitantes; 

• quando couber, discorrer sobre a existência de populações tradicionais e/ou indígenas no entorno, 

e como tais informações poderiam ser utilizadas no plano para o seu enriquecimento; 

• fazer levantamentos dos atrativos naturais que ocorrem na área, como vales encaixados, morros e 

picos, cachoeiras, aspectos pitorescos ou mosaicos da vegetação, encostas rochosas, trilhas naturais 

na mata ou em campos e outras formas de vegetação natural, áreas planas para acampamento, 

mirantes naturais ou locais próprios para sua instalação, margem de mata própria para colocação de 

torres para observação de sua estrutura, trechos da mata que permitam colocação de trilhas 

suspensas, rios, riachos ou lagos e lagoas próprios para banho e/ou para observação de aves e 

outros grupos da fauna, entre outros atrativos; 

• coletar dados para subsidiar as medidas de manejo do impacto da visitação e a metodologia 

proposta, que deverão constar do programa de visitação a partir da implantação das atividades. 

1.9) Pesquisa e Monitoramento 

Este item é para os casos onde já ocorrem pesquisas e estudos, ou quando houver interesse do 

proprietário em implantá-los. Descrever o que já é feito, nos casos onde já são autorizados estudos 

e pesquisas, e como as atividades são desenvolvidas, avaliando a sua pertinência. Fazer o 

levantamento das potencialidades para pesquisa e monitoramento, conforme especificado abaixo: 

• citar as pesquisas realizadas e em desenvolvimento apresentando as principais linhas trabalhadas; 
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• descrever o esquema adotado para o controle das pesquisas, do material coletado e seu destino; 

• apontar as instituições e/ou pesquisadores que trabalharam ou que trabalham na área; 

• indicar como os resultados são divulgados, e em que formato, e, se possível, qual sua influência no 

PMMA; 

• informar a infraestrutura, serviços, equipamentos e materiais disponíveis e sua condição de uso 

pelos pesquisadores; 

• a partir dos levantamentos, identificar e descrever linhas prioritárias para indicação de estudos, 

pesquisas e levantamentos futuros; 

• exemplos de potencialidades para estudos são: áreas de transição (ecótonos ou áreas de contato 

ou tensão ecológica) entre biomas ou ecossistemas; ocorrência de espécies endêmicas; existência 

de sítios de nidificação, alimentação ou reprodução de espécies; áreas em acelerado processo de 

erosão; recuperação de áreas degradadas; controle ou erradicação de espécies invasoras; 

reintrodução de espécies ameaçadas; monitoramento do impacto da visitação; manejo e prevenção 

de fogo; relações e possíveis impactos da fauna nas propriedades vizinhas, entre outros. 

Atividades Desenvolvidas  

Descrever todas as atividades que já ocorrem na propriedade, no momento dos levantamentos, 

sendo permitidas ou não para essa categoria. Por exemplo, descrever as atividades e ações de 

proteção e fiscalização, bem como as parcerias existentes com instituições locais e regionais para 

esse fim, mencionando resultados alcançados em termos de redução ou eliminação da pressão dos 

impactos negativos, quando possível. Indicar se há alguma possibilidade de capacitação da 

comunidade, inclusive atividades de sensibilização/conscientização do PMMA. Também apontar 

pesquisas desenvolvidas e divulgação, por exemplo. Descrever, ainda, as atividades existentes que 

sejam incompatíveis com sua categoria ou coloquem em risco o cumprimento de seus objetivos. 

Mencionar se existem medidas de monitoramento, controle e mitigação para tais atividades. 

1.12) Sistema de Gestão 

Informar, quando for o caso, como a propriedade é administrada, ou seja, qual o modelo de gestão 

e gerenciamento. Descrever se é conduzida pelo proprietário sozinho, ou familiar, ou ainda, por 

meio de alguma parceria. 

1.13) Pessoal 

Informar se há funcionários na propriedade, indicando número, funções, cargo, capacitação, idade, 

tempo de serviço e qualificação. Informar também se há pessoal cedido por meio de parceria com 

uma ou mais ONG, instituição de ensino e pesquisa e outros casos. 

1.14) Infraestrutura 

Indicar a infraestrutura da propriedade, com sua localização e estado de conservação. Tratar das 

edificações estacionamentos, cercas, torre de comunicação e outros; falar do sistema de 

saneamento e sua adequação; indicar se há e como funciona o sistema de recolhimento e destino 



 

 

 

 

 

 

C
A

D
A

ST
R

O
 A

M
B

IE
N

TA
L 

R
U

R
A

L 

30 

dos resíduos sólidos; citar a fonte de energia elétrica existente e a possibilidade de aumento da 

demanda, no caso de ampliação das atividades; avaliar se há sinalização, analisando sua efetividade, 

adequação, propriedade, estado de conservação e se é suficiente; analisar o sistema de circulação 

(estradas, caminhos e trilhas) e seu sistema construtivo, sua utilização, estado de conservação e se é 

necessário a adequação ambiental da propriedade. 

1.15) Equipamentos e Serviços 

Descrever quantos e quais são os equipamentos, serviços e material permanente que a propriedade 

dispõe, como rede de comunicação (telefonia e radiocomunicação), equipamentos elétricos e 

eletrônicos, material de laboratório, veículos (terrestres, aquáticos e aéreos), materiais para 

primeiros socorros e equipamentos de segurança e de proteção pessoal (botas, perneiras, lanternas, 

facões, uniformes e similares), quando couber.  

1.16) Recursos Financeiros 

Indicar se a propriedade já dispõe de recursos financeiros de incentivo-positivo, apontando se são 

recursos próprios e/ou se provenientes de parcerias e outras formas de financiamento, seja 

governamental ou privado. Se disponível, indicar quanto é, em média, o gasto anual. 

1.17) Formas de Cooperação 

Fazer um levantamento dos casos em que o proprietário obtém alguma forma de cooperação 

comunitária e dos processos de parceria, formais e informais, quando existentes, descrevendo as 

atividades já implementadas e os resultados obtidos, situações em implementação e planejadas. 

Discutir sobre a forma como isso ocorre e possíveis pontos de melhoria. 

 

2) CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE 

Este item é aplicável somente nos casos em que a RPPN não é a totalidade da propriedade. 

Considerar, pelo menos, o que se segue: 

• identificar os principais usos da terra (histórico, tipos e formas), impactos e ameaças; 

• descrever as atividades e situações que estejam em desenvolvimento no limite da propriedade, 

que promovam riscos ambientais, condicionem ou ponham em risco os seus objetivos de sua 

categoria no cadastro; 

• descrever potencialidades, vantagens e facilidades (infraestrutura, serviços, equipamentos, 

materiais e de pessoal, por exemplo) da propriedade que podem se somar, incluindo situações 

favoráveis como a adoção de práticas de agricultura orgânica, energias alternativas, sistemas 

agroflorestais, certificação e outros. 

 

3) CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DO ENTORNO 

Neste item será considerada apenas a socioeconômica e sua interface com a propriedade: 
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• levantar parâmetros do IBGE para a população dos municípios de inserção da propriedade, e de 

outros que a influenciem, considerando: população, distribuição da população rural e urbana, grau 

de escolaridade, distribuição da população por faixa etária, distribuição por sexo, renda per capita e 

principais tipos de ocupação da população. Se existirem fontes mais detalhadas que o IBGE, e mais 

atuais, considerá-las; 

• identificar os principais serviços de saúde, resgate, bancos, câmbio, transporte, comunicações, 

bombeiros, equipamentos de hospedagem e comércio oferecidos pelos municípios que podem 

influenciar a visitação; caso o proprietário não deseje desenvolver atividades de visitação, essa parte 

citará somente os serviços necessários ao funcionamento; 

• descrever o uso da terra, bem como os impactos e as ameaças, tratando das atividades e situações 

que estejam em desenvolvimento no entorno; neste caso será interessante, dentro do possível, 

identificar as principais atividades econômicas, agrícolas, pecuárias, florestais, minerais, industriais, 

pesqueiras, uso de agrotóxico e outras atividades e suas tendências, salientando os problemas 

ambientais decorrentes, existentes ou potenciais. Mencionar, também, as atividades sustentáveis 

existentes que colaborem com a proteção ou potencializem os objetivos. 

4) POSSIBILIDADES DE CONECTIVIDADE 

Indicar a presença de outras áreas protegidas no entorno, e descrever sucintamente as 

possibilidades de formarem corredores ou comporem mosaico no PMMA. Nesse caso incluir, 

também, as áreas de preservação permanente e as reservas legais vizinhas. Mostrar outras 

implicações ecológicas possíveis. 

5) DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA 

Este item tem o papel de demonstrar, de maneira consolidada e integrada, a importância dos 

valores ambientais, sociais e culturais, sua importância como UC, seu papel e suas contribuições. É a 

partir deste item que se entende a razão da existência da RPPN e por que deve funcionar como uma 

unidade de conservação. Com base nos conhecimentos obtidos, referentes aos valores naturais e 

histórico-culturais da área, situar a propriedade em relação a parâmetros de importância ecológica e 

sociocultural como: diversidade e/ou riqueza de espécies; grau de primitividade ou conservação; 

raridade de espécies da fauna e da flora; ocorrência de espécies ameaçadas de extinção; espécies 

endêmicas; certificação nacional e/ou internacional; indicação da área como prioritária para 

conservação, em estudos e documentos oficiais; existência de áreas frágeis e/ou grau de fragilidade 

ambiental; risco de desaparecimento e/ou grandes alterações da área; características únicas que a 

contém; grau de representatividade ambiental; grau de conhecimento da área; características 

histórico-culturais únicas, inclusive paleontológicas e arqueológicas; valores oceanográficos (áreas 

costeiras); patrimônio espeleológico; beleza cênica e, quando for o caso, o tamanho da área 

prioritária. 

Foram, então, definidas seis zonas, que são: a) zona silvestre; b) zona de proteção; c) zona de 

manejo; d) zona de integração; e) zona de transição; e f) zona de recuperação. De acordo com o que 

se pretende desenvolver no PMMA, pode ser escolhida apenas uma das zonas citadas, a 

combinação de duas ou todas elas. Ainda na dependência de características particulares, 
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encontradas em uma situação de estudo, uma ou mais zonas novas poderão ser criadas para 

atender a tais especificidades e, no caso das zonas aqui sugeridas, não se adequarem ao que se 

pretende para a área conexa. 

Programa de Administração 

Incluirá as ações de instalação e manutenção da infraestrutura (edificações, sinalização geral e 

outras) e de equipamentos; questões de pessoal e sua capacitação; escala de trabalho; controle e 

fluxo de caixa; programa de estágios e voluntariado; centro e iniciativas de capacitação de 

proprietários, funcionários e terceiros; procedimentos e rotinas de serviços administrativos; manejo 

de recursos, que inclui retirada de espécies exóticas da fauna e da flora, controle de erosão e, 

quando pertinente, controle de populações da fauna e da flora. 

 

Programa de Proteção e Fiscalização 

Este programa incluirá as ações de proteção e fiscalização, definindo áreas ou setores e estratégias 

de atuação, esquema adotado, rodízio de pessoal em postos e pontos de fiscalização e controle; 

rotina de rondas (frequência e rotas), número de pessoas envolvidas, equipamentos, frequência de 

vistoria em cada área e outras iniciativas; prevenção e combate a incêndios, parcerias, registro de 

ocorrências e impactos; segurança de proprietários; ações de primeiros socorros, salvamento e 

resgate, entre outras ações similares. 

Programa de Pesquisa e Monitoramento 

Este programa indicará as potencialidades de pesquisa, detalhando as prioridades, áreas mais 

propícias para sua realização, condições de segurança para o pesquisador, facilidades que a 

comunidade pode oferecer (pessoal de apoio, voluntários e estagiários, alojamento, salas de 

trabalho, laboratórios, informações e dados já existentes, equipamentos etc.), possíveis parcerias, 

legislação pertinente, formas de elaboração e entrega de relatórios parciais e finais e formas de 

disponibilização de publicações. 

Se oportuno, preverá uma possível conexão das pesquisas e estudos com o Sistema de 

Monitoramento da Biodiversidade (SIMBIO), do IBAMA, elegendo alguns indicadores de avaliação da 

efetividade da proteção, da qualidade ambiental e da qualidade dos ambientes. 

Programa de Visitação 

Este programa somente constará se for do interesse do proprietário em implantá-lo e de acordo 

com as potencialidades da área. Entretanto, mesmo que não haja interesse, é recomendável que o 

programa seja desenhado, pois, a qualquer momento, havendo mudança de interesse, o 

planejamento estará pronto, ampliando sua validade, sem que haja necessidade de revisão do plano 

de manejo para a inclusão da visitação. Dispondo-se dos dados sobre potencialidades, atrativos e 

outras questões da visitação, a definição do programa não implicará em mais gastos. O programa de 

visitação definirá as ações educativas e educacionais, inclusive de educação e conscientização 

ambientais, indicando linhas de trabalho a serem desenvolvidas, metodologias, inclusive a 

metodologia de avaliação do impacto da visitação (capacidade de suporte/monitoramento), 
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parcerias potenciais e reais; previsão de todas as atividades interpretativas, recreativas, 

ecoturísticas e de lazer, e meios de conduzi-las. Poderá, também, prever as estruturas e facilidades 

necessárias para a execução do programa, tais como: centro de visitantes e todas as indicações do 

seu funcionamento; rede de trilhas para a visitação, sinalização específica, painéis, torres e 

plataformas de observação, passarelas, guarda-corpos, mirantes, folhetos, livretos e meios de 

hospedagem. 

Programa de Sustentabilidade Econômica 

Este programa apontará todas as possíveis fontes, meios e estratégias de financiamento da 

implementação PMMA, compreendendo fontes governamentais e não-governamentais, para 

garantir sua sustentabilidade econômica. O programa terá uma estratégia de captação de recursos, 

de curto, médio e longo prazos, e apontará alternativas de desenvolvimento de baixo impacto, 

inclusive formando e envolvendo empreendedores locais. Este programa terá como foco buscar as 

iniciativas de desenvolvimento de baixo impacto nas áreas prioritárias. Entre as atividades que 

podem ajudar na sustentabilidade tem-se, como exemplo, a venda de produtos, subprodutos da 

cadeia produtiva da biodiversidade, e ainda, cobrança de ingressos e serviços prestados, voltados à 

visitação, hospedagem e alimentação, entre outros. Existem, ainda, possibilidades como troca de 

áreas conservadas e recuperação de áreas alteradas por recursos financeiros no mercado de 

sequestro de carbono, servidão florestal, serviços ambientais (nascentes e áreas de captação), 

aplicação da compensação ambiental, ICMS ecológico, entre outras. Alguns desses exemplos já são, 

inclusive, adotados no Brasil, especialmente por iniciativas de PSA. 

Programa de Comunicação 

Este programa abordará as necessidades e as formas da zona rural lidar com o público externo, 

institucional ou não. Tratará de questões como as diversas formas de divulgação; estratégias de 

marketing; contato e fomento das diversas modalidades da mídia; ações de relações públicas; 

relação e cooperação interinstitucional e relação com vizinhos e comunidades do entorno. 

Apontará, também, ações como apresentação e divulgação do CAR e do PMMA. O programa tratará, 

ainda, da identificação e da busca de parcerias formais e informais de documentação e imagem, ou 

também, outras questões relacionadas. 

Estratégia e implementação 

A Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, está iniciando a implantação do Cadastro 

Ambiental Rural, tendo firmado Convênio Cooperação Técnica com a Universidade de Caxias do Sul, 

por intermédio do CCAB – Centro de Ciências Agrárias e Biológicas, visando à implementação da fase 

de experimentação do PMMA – Plano Municipal da Mata Atlântica. Em 2013-2014, técnicos da 

SEMMA, do CONDEMA, demais instituições e organizações municipais representativas e a sociedade 

em geral, participarão do Programa de Capacitação, Percepção e Mobilização Ambiental, para 

operacionalizar o CAR após a conclusão do cadastramento Além disso, o PMMA, através do 

Colegiado de Coordenação do PMMA, está buscando definir estratégias para a avaliação do 

Cadastro Ambiental Rural no município e a caracterização ambiental municipal .De acordo com 

Censo Agropecuário do IBGE de 2011, Caxias do Sul possui cerca de 4.260 estabelecimentos rurais. O 
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Censo identificou a predominância de pequenas propriedades e, consequentemente a necessidade 

de se estruturar e implementar um instrumento de planejamento e controle dos passivos 

ambientais destes imóveis rurais, e segundo a Lei nº 12.651/2012 e o Decreto nº 7.830/2012, no 

caso de agricultores familiares e povos e comunidades tradicionais, a inscrição no CAR deverá ser 

realizada de forma simplificada, cabendo ao órgão ambiental o georreferenciamento do croqui 

realizado, bem como, demais documentos oferecidos pelo Poder Público, no caso especial, de Caxias 

do Sul. O histórico de uso e ocupação do solo não se difere muito do restante do país, no qual se 

verificou a supressão de grandes áreas de florestas para a implantação de atividades econômicas, 

destacando-se as pastagens, áreas agrícolas e zonas industriais. Em função da conformação 

geomorfológica, constata-se que os locais mais afetados englobam, principalmente as áreas de 

preservação permanente dos cursos d’água, sobretudo pelo fato destas áreas apresentarem relevo 

mais plano e solos mais produtivos. Neste sentido, observa-se que os exíguos fragmentos florestais 

remanescentes encontram-se pulverizados na paisagem, ocupando, zonas de transição ecológica 

entre as áreas rurais, urbanas e de relevante interesse ambiental, conforme Plano Diretor do 

Município. 
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PLANO MUNICIPAL DA 

MATA ATLÂNTICA 
Roteiro de implementação 2013/2014 

A Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, por meio da Secretaria de 

Meio Ambiente, tem a honra de disponibilizar o Roteiro Metodológico 

para implementação do primeiro ano do PMMA – Plano Municipal da 

Mata Atlântica. A disponibilização do Roteiro vem celebrar a 

aprovação do Decreto Municipal 16.054 que institui o PMMA na 

cidade de Caxias do Sul e iniciar as atividades propostas para o 

cumprimento dos 14 objetivos descritos no art. 2. Conforme 

estabelecem a Lei da Mata Atlântica, o Código Florestal e o Decreto 

Municipal, referido acima, cabe a SEMMA o mandato legal de elaborar 

e disponibilizar roteiros metodológicos para a implementação do 

PMMA, criando as principais referências para a orientação e 

uniformização das questões que regem o bioma da Mata Atlântica em 

Caxias do Sul. O Roteiro, agora uma realidade, veio atender a uma 

demanda municipal, interna e externa que, há algum tempo, 

aguardava por sua definição. Fruto de uma evolução conceitual e do 

diálogo aproximado com a sociedade em geral, o Roteiro incorporou 

as discussões relacionadas com o tema, dentro da realidade político-

ambiental, econômica, sociocultural e institucional do município de 

Caxias do Sul. 

A SEMMA, ao elaborar o Roteiro de Implementação da Fase de 

Experimentação, optou por 7 Programas Experimentais que serão 

executados, monitorados e avaliados, para ampliar as perspectivas da 

Caracterização Ambiental Municipal, juntamente com parceiros e 

instituições habilitadas para integrar a Gestão Tripartite. 

Na elaboração do Roteiro Anual foi considerada a necessidade de se 

ter programas específicos para as metas estabelecidas, com custos 

exequíveis, tanto durante sua elaboração, quanto na sua 

implementação e avaliação. No momento em que a SEMMA 

disponibiliza este instrumento está cumprindo com sua missão como 

órgão gestor do PMMA, ao mesmo tempo, reconhecendo o 

importante papel de participação da sociedade e notadamente, 

daqueles proprietários rurais que integrarão o Cadastro Ambiental 

Rural, juntando-se ao poder público na proteção da biodiversidade e 

no planejamento socioambiental do bioma Mata Atlântica. 

ADIVANDRO RECH  

Secretário Municipal do Meio Ambiente 

Presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

 

 

 

Observando o que foi 

desenvolvido no Roteiro de 

Implementação, e outros 

documentos, o planejamento do 

PMMA caracteriza-se como um 

processo contínuo, gradativo e 

compartilhado. Contínuo, pois 

não há como agir sem planejar, ou 

seja, para toda a ação há um 

planejamento anterior; gradativo, 

por se aprofundar nas decisões à 

medida que se aumenta o 

conhecimento da área que se quer 

manejar; e flexível por 

compartilhar mudanças a partir de 

novos conhecimentos. Portanto, o 

desenvolvimento de uma ação 

depende de fatores como, a 

profundidade do conhecimento 

que se tem do assunto, a 

motivação da sociedade e seus 

objetivos, e a visão de onde se quer 

chegar. Feito isso, é estabelecida 

uma relação de prioridades entre 

as ações, não se devendo perder de 

vista as grandes linhas e diretrizes 

que pautaram a base do PMMA, 

incluindo com preeminência, as 

orientações operacionais (2 linhas 

centrais e 2 linhas temáticas), da 

mesma forma que, caso necessário, 

sejam realizados ajustes durante a 

implementação dos programas, 

dos roteiros e respectivos planos 

de trabalhos. Como ocorre em 

todo processo de planejamento, é 

durante a implementação que se 

faz a correção de rumos, 

avançando-se gradativamente 

para as sucessivas revisões e 

atualizações pelas quais um plano 

municipal deve passar, de maneira 

a garantir o sucesso da sua 

existência. 
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PARTE A 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

1) Introdução   

Mesmo reduzida e muito fragmentada, a Mata Atlântica possui biodiversidade ímpar e uma grande 

importância para mais de 120 milhões de brasileiros que vivem em seu domínio. A floresta regula o 

fluxo dos mananciais hídricos, assegura a fertilidade do solo, controla o clima, protege as escarpas e 

encostas das serras, além de preservar um patrimônio ambiental, histórico, estético e cultural 

incalculável com seus bens e serviços ecológicos.  Alguns estados começam a apresentar claros sinais 

e indicativos de que é possível reverter a situação de descaso com a Mata Atlântica. No Rio Grande 

do Sul houve nos últimos anos uma redução significativa dos desmatamentos e também está em curso 

um processo de regeneração espontânea da florestas em encostas e topos de morro. (MMA) 

Quando pensamos em políticas públicas no âmbito da Mata Atlântica, a etapa mais complexa e difícil 

é a execução de políticas públicas, uma vez que acarreta profundas mudanças na realidade fática da 

ocupação humana sobre o bioma. Afinal, não é tão fácil criar o hábito de destinar adequadamente os 

resíduos, proteger as nascentes, reflorestar as áreas naturais, ou até mesmo valorar os serviços 

ambientais. Isso para citar apenas alguns exemplos básicos de aplicação da norma ambiental no 

domínio ecossistêmico da Mata Atlântica.  É inegável que a legislação foi um dos fatores que 

influenciaram a mudança na dinâmica do uso e no desmatamento da floresta, e para isso vem orientar 

as cidades em busca da sustentabilidade urbana integrada às biorregiões rurais. 

O Planejamento Municipal acerca do Bioma da Mata Atlântica visa contribuir para a preservação da 

biodiversidade das florestas tropicais e melhorar a qualidade de vida das populações locais, dotando 

o município de capacidade gerencial para planejar, implementar e acompanhar as políticas do 

Governo Brasileiro para a Mata Atlântica, através da mobilização de atores, disseminação de 

informações, assessoramento, coordenação, gerenciamento dos serviços ambientais prestados pela 

cadeia produtiva, produção de conhecimento e acesso a informação. 

Diante da complexidade dos problemas socioambientais, a possibilidade de mudança depende do 

envolvimento da sociedade que precisa, tendo como direito e dever constitucional, participar da 

discussão, elaboração, implementação e fiscalização das políticas públicas. Contudo, esta participação 

depende de formação cidadã, que necessita da disponibilização de informações mais práticas, 

precisas e até ilustrativas sobre como o cidadão deve, por seus deveres, e pode, enquanto membro 

da sociedade, participar da administração pública através das diferentes instâncias estabelecidas, 

como nos Conselhos Municipais. Os conselhos de meio ambiente, tanto estaduais quanto municipais, 

são órgãos superiores do SISNAMA, instâncias legítimas de participação, que objetivam discutir os 

rumos e desafios da política ambiental das cidades brasileiras. Constituídos por representantes do 

governo e da sociedade civil organizada, os conselhos podem ser “consultivos, para auscultar a 

população, ou normativos/representativos, com poder de decisão” (GOHN, 2011: 57). São instâncias 

de participação junto ao governo que visam propor, acompanhar e fiscalizar a execução das políticas 

públicas.  
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Com a publicação da Lei Complementar n°140/2011, que regulamenta o Art.23 da Constituição 

Federal, e trata sobre a competência comum da questão ambiental entre os entes federativos, os 

municípios passam a ter maior autonomia sobre a gestão ambiental, o que implica em maior 

responsabilidade para a administração. No entanto, a maior parte das cidades, embora possuam suas 

estruturas de meio ambiente, legalmente instituídas, contam com quadros técnicos ainda 

insuficientes para o cumprimento dessa atribuição. O PMMA vai mobilizar e capacitar o Conselho de 

Meio de Ambiente e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que possam ampliar e direcionar 

a gestão pública municipal, consolidando suas competências na implementação das políticas públicas 

ambientais, destacando as deficiências e discutindo as soluções para os problemas identificados.  

Uma das necessidades primordiais, apresenta-se com a publicação da Lei n°12.651/2012 “Novo 

Código Florestal”, que cria o Cadastro Ambiental Rural – CAR, no âmbito do Sistema Nacional de 

Informações sobre Meio Ambiente, e incide sobre as propriedades rurais a obrigação de integrar as 

informações ambientais destas propriedades e posses rurais, compondo a base de dados para 

controle, monitoramento, planejamento ambiental, incentivos econômicos a conservação e 

recuperação hidroflorestal. O cadastro ambiental será tido como prioridade no gerenciamento 

experimental do PMMA, cumprindo também os requisitos do Novo Código Florestal. 

Embora o entendimento e o interesse em relação à qualidade de vida sejam objetivos comuns aos 

cidadãos, a compreensão sobre o que ela representa invariavelmente difere-se entre os membros da 

sociedade. A diversidade de estímulos e experiências pessoais resulta em reflexões diferenciadas 

sobre um mesmo aspecto. Perceber uma paisagem, identificar as potencialidades e problemas 

contidos nela, visualizar os elementos que a compõem e relacioná-los com suas experiências e 

expectativas é um processo individual, que dificulta a proposição de ações legitimadas e assumidas 

pela sociedade quando articuladas de forma coletiva.  

O PMMA justifica-se pela emergência por uma maior integração nas decisões do poder público, ao 

passo que se alinha à necessidade atual de alternativas integradas, mais sustentáveis na solução dos 

problemas municipais, trazendo o aporte jurídico necessário a consecução das metas previamente 

estabelecidas, e como resultado final a caracterização ambiental do município e as informações 

produzidas no Atlas Municipal. O Plano Municipal da Mata Atlântica de Caxias do Sul, elaborado pela 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, tem por objetivo construir um instrumento norteador das 

diretrizes ambientais para a gestão municipal, visando integrar projetos e ações em consonância com 

as leis e códigos ambientais vigentes, especialmente a Lei da Mata Atlântica, nº 11.428/2006, e o 

Decreto nº 16.054/2012, a Lei 12.651/2012 Novo Código Florestal, o Decreto Municipal 16.054/2012 

e a LC 140/2011, além de estabelecer indicadores, ferramentas, diretrizes e metodologias. O PMMA 

surge da necessidade de estratégias para a preservação de fragmentos florestais, a compensação e 

mitigação ambiental, eficiente e equitativa, de empreendimentos públicos e privados e para a 

aquisição e revitalização de áreas de relevância ambiental, integradas por biorregiões prioritárias à 

conservação. 

Estas estratégias deverão ser baseadas em diretrizes metodológicas que abarcam o constante 

reordenamento do uso do solo urbano, sendo orientado para responder às possíveis mudanças 

conforme as diretrizes da política urbana de planejamento municipal, e identificação de ações de 



 

 

 

 

 

 

R
O

TE
IR

O
 D

E 
IM

P
LE

M
EN

TA
Ç

Ã
O

 2
0

1
3

/2
0

1
4

 

 

5 

conservação e recuperação, bem como possíveis provedores de serviços ambientais, com o Cadastro 

Ambiental Rural e a Cota de Reserva Ambiental. 

Assim, o PMMA deve identificar, planejar e ordenar as ações e medidas que visam a conservação e a 

recuperação da Mata Atlântica, promovendo a conectividade das áreas indicadas. Dessa forma, 

entendendo que Caxias do Sul é um município que se encontra em intensa expansão urbana e forte 

vocação industrial, o Plano será um instrumento de gestão que permitirá as reposições florestais do 

licenciamento ambiental, por exemplo, em áreas de relevante interesse ambiental para o bioma, 

norteando o uso do solo, promovendo qualidade de vida para seus moradores e permitindo que os 

impactos ambientais gerados no município sejam efetivamente compensados por meio de medidas 

eficientes de ganho ambiental. 

O PMMA é de responsabilidade do Governo Municipal, através dos atores envolvidos na tomada de 

decisão, execução, avaliação e atualização, cabendo à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 

implementar o roteiro metodológico, sob aprovação do Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente, e fiscalizar o cumprimento dos dispositivos indicados na Fase de Experimentação. Para a 

implementação do PMMA, poderão ser instituídas parcerias, ou conveniadas, com Instituições de 

Ensino (Parágrafo único do art. 2º - Decreto 16.054/2012 – PMMA de Caxias do Sul), e, também com 

os demais órgãos ambientais, sejam eles municipais, estaduais ou federais, bem como organizações 

não governamentais e instituições representativas. A implementação e o desenvolvimento 

demandarão a formação da Gestão Tripartite para o cumprimento das metas previamente 

estabelecidas, com experiência comprovada em políticas públicas e gestão ambiental. 

 O modelo descentralizado proposto para gestão do PMMA envolve princípios e procedimentos de 

ação compartilhada entre as três esferas governamentais e a participação da sociedade civil, com 

dedicação integral dos gestores municipais no Programa de Integração Ambiental Municipal. 

Estimula-se, assim, a implantação de uma rede colaborativa, tendo como objetivo as integrações 

necessárias ao uso comum dessa responsabilidade, com planejamento ambiental e territorial, e 

divisão clara de tarefas entre todas as partes. A execução do Projeto está alicerçada a Coordenação 

do PMMA; apoiada pelo Conselho Consultivo do PMMA como instância consultiva, promotora de 

articulações intergovernamentais e interinstitucionais; mobilizada pela Equipe Técnica 

Multidisciplinar e o Suporte Operacional; monitorada pelos Indicadores de Cumprimento da Norma 

para a avaliação das atividades propostas. 

 

2) Sobre o PMMA  

Na segunda fase, Fase de Experimentação, é necessário investigar e avaliar o “Status Quo” da 

Mata Atlântica, objeto de aplicação em cinco eixos temáticos de Caracterização (Ambiental, 

Econômico, Político-Institucional, Jurídico e Sociocultural). Durante a condução da mudança 

será realizado o mapeamento do polígono municipal, onde serão classificados e monitorados 

os envolvidos diretos e indiretos com os Programas Experimentais do PMMA, avaliados pelos 

Indicadores de Cumprimento da Norma Ambiental (ar, água, solo e vegetação). Nesta fase, o 

objetivo principal é assegurar o comprometimento de uma rede orientada para a mudança, 

possibilitando o acesso às informações a todos os níveis e integrando o banco de dados da 
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Mata Atlântica com a produção de conhecimento científico acerca da situação local. Uma 

etapa bastante densa, visto que dela sairá a Caracterização Ambiental do Município, o Atlas 

Municipal, a atualização dos 14 objetivos do art. 2 do Decreto Municipal 16.054/12, o Sistema 

de Informação Ambiental e o planejamento das biorregiões, incluindo a Arborização Urbana, 

o Cadastro Ambiental Rural e o estudo das áreas prioritárias e de relevante interesse 

ambiental. 

O PMMA, além disso, deve estabelecer as diretrizes de desenvolvimento, as estratégias e 

ações necessárias para se alcançar a gestão municipal do bioma Mata Atlântica. Em outras 

palavras, deve explicitar a proposta do plano a ser implementada colaborativamente com a 

comunidade local.  É importante destacar que as transformações pretendidas no processo de 

planejamento acontecem em um território determinado, neste caso, georreferenciado em 

âmbito municipal, juntamente com os diagnósticos e prognósticos das áreas prioritárias para 

a conservação e recuperação, e áreas em expansão territorial, visando fomentar a adequação 

ambiental com a implantação de 7 Programas Experimentais. As ações necessárias para 

provocar essas mudanças são de competência da gestão pública, além daquelas promovidas 

pelos setores privado e comunitário. Portanto, sobre um mesmo território acontecem 

decisões e ações que precisam ser priorizadas em favor do interesse coletivo; no caso deste 

documento que trata do PMMA, sobre o território municipal dos remanescentes florestais, e 

suas ações como base da gestão integrada do bioma. 

 

3) Conceito de Plano de Plano Municipal da Mata Atlântica -PMMA  

Em resumo, o processo de planejamento pode ser visto da seguinte maneira: O Plano Municipal 

da Mata Atlântica - PMMA é um dos instrumentos de planejamento e gestão que o Município 

adotou para promover cumprimento da norma ambiental. Dessa forma, deve seguir os 

princípios e diretrizes da Lei 11.428/2006 no processo de elaboração, implementação e 

avaliação da gestão colaborativa, da Lei 12.651/12 e regulamentações, assistido pelo Decreto 

Municipal que institui o PMMA em Caxias do Sul, Nº 16.054/2012. 

A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA), 

promoveu no dia 18 de dezembro de 2012, o lançamento do Plano Municipal de Conservação 

e Recuperação da Mata Atlântica de Caxias do Sul. O documento reúne e normatiza os 

elementos necessários à proteção, recuperação e uso sustentável da Mata Atlântica, 

instituído pelo Decreto Municipal 16.054 de 2012. Caxias do Sul é o terceiro município 

brasileiro a apresentar o PMMA já em execução. O Conteúdo do PMMA foi elaborado pela 

SEMMA e aprovado por unanimidade pelo COMDEMA. O PMMA representa um importante 

marco na condução de como se pretende ordenar as questões ambientais no futuro.  
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O Plano da Mata Atlântica é um programa desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), por meio do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, que 

implementa o Subprograma Projetos Demonstrativos - PDA, desde 1995. O objetivo é 

promover aprendizagens sobre a viabilidade de novos modelos de preservação, conservação 

e utilização racional dos recursos naturais da Amazônia e da Mata Atlântica, visando a 

melhoria da qualidade de vida das populações locais.  

O PDA propõe essa melhoria por meio do incentivo a experimentação de tecnologias 

sustentáveis, do fortalecimento da organização social e do gerenciamento de ações que 

conciliem a conservação dos recursos naturais com o desenvolvimento econômico e social. 

Entretanto, para dar continuidade no cumprimento das diretrizes federais, fez-se necessário 

que, o Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA) direcionasse recursos financeiros para 

avaliar e validar o Roteiro Metodológico e o Plano de Ação elaborado pela SEMMA para os 

primeiros passos da implantação.  

Nesta segunda fase, após a aprovação do PMMA pelo COMDEMA com a publicação do 

Decreto Municipal 16.054/12, a aprovação do Roteiro de Implementação do PMMA e 

Cronograma de Desembolso para a Fase de Experimentação, a SEMMA elaborou 7 Programas 

Experimentais, buscando identificar a visão de futuro, para que, posterior, se possa planejar 

a recuperação e conservação dos remanescentes identificados como prioritários e de 

relevante interesse na continuidade dos serviços ambientais no Município. 

 

4) Objetivos do PMMA  

O Plano Municipal da Mata Atlântica tem objetivo e foco perfeitamente definidos. Não é, 

portanto, um plano municipal de meio ambiente, que envolve muitos outros aspectos, além 

da Mata Atlântica. O PMMA, ao tratar especificamente da questão da vegetação nativa da 

Mata Atlântica, deve ser entendido como parte integrante do planejamento ambiental do 

Município e, necessariamente, integrar-se aos demais planos setoriais, observadas as 

determinações gerais contidas em outros documentos. Convém lembrar que, o Plano 

Municipal da Mata Atlântica - PMMA deve guardar estreita articulação com os outros 

instrumentos de planejamento e gestão que o Município pode usar para promover o seu 

desenvolvimento sustentável. Nenhum deles, isoladamente, será capaz de resolver todas as 

questões. 
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AÇÕES PREVISTAS PARA O PMMA 

14 OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Art. 2º - I a XIV do Decreto Municipal 16.054/2012) 

CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ZONA URBANA 

 Diagnóstico e Mapeamento 
 Proteção dos Remanescentes e Manutenção das Áreas Públicas 
 Implantação do Sistema Municipal de Unidades de Conservação 
 Direcionamento das medidas compensatórias no plano de ação do PMMA 
 Criação de um Laboratório Itinerante 
 Elaboração e Execução de um Plano Estratégico para Arborização Urbana 

CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

 Identificação das Nascentes e olhos d’água 
 Diagnóstico e Restauração de APPs e áreas de relevante interesse 
 Avaliação e Instrumentos Econômicos para Conservação 

AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS E CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL) 

 Diagnóstico e prognóstico das propriedades Rurais 
 Adequação Ambiental 

 

 

5) Abrangência do PMMA  

O desenvolvimento da economia caxiense ao longo das últimas décadas pode ser considerado 

o principal fator de expansão da cidade. O culto ao trabalho e a vocação empreendedora 

trazida pelos imigrantes deu origem a uma indústria de transformação muito diversificada, 

um comércio competitivo e uma prestação de serviços cada vez mais qualificada.  O município 

de Caxias do Sul está situado dentro do bioma da Mata Atlântica, com vegetação 

predominante de floresta ombrófila mista, conhecida como mata de araucária, fortalecendo 

a riqueza etnoecológica da cadeia produtiva da sociobiodiversidade. 

O plano abrangerá três níveis distintos, que são: 

a) Área de remanescentes florestais do bioma; 
b) Área da propriedade, quando está inserida em um imóvel maior, não sendo a sua 

totalidade; 
c) Área do entorno, compreendida neste roteiro como aquela de inserção e/ou que 

influenciam o seu funcionamento. 

As áreas definidas como prioritárias foram classificadas em quatro níveis de importância 

biológica nos grupos temáticos: 

• Categoria A - área de extrema importância biológica; 
• Categoria B - área de muito alta importância biológica; 
• Categoria C - área de alta importância biológica; 
• Categoria D - área insuficientemente conhecida mas de provável importância 

biológica. 



 

 

 

 

 

 

R
O

TE
IR

O
 D

E 
IM

P
LE

M
EN

TA
Ç

Ã
O

 2
0

1
3

/2
0

1
4

 

 

9 

O PMMA fundamenta-se nas seguintes diretrizes:  

 A preservação dos remanescentes de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica não podem 
prescindir do envolvimento do Município, tanto da parte do Poder Público como da iniciativa 
privada e da sociedade civil;  

 

 A conscientização e o comprometimento da população e dos representantes da sociedade 
local são elementos fundamentais para o êxito do Plano Municipal da Mata Atlântica - PMMA. 
Por isso, a participação colaborativa é necessária em todas as etapas, desde o processo de 
elaboração, implementação e avaliação do Plano Municipal da Mata Atlântica – PMMA;  

 

 O Plano Municipal da Mata Atlântica - PMMA deve ser entendido como um instrumento de 
planejamento e gestão para orientar um processo continuado de recuperação e conservação 
da Mata Atlântica no âmbito local, avaliado pelos indicadores de sustentabilidade e em 
equilíbrio com as demais definições de ordenamento territorial, gestão ambiental e 
desenvolvimento municipal na cadeia produtiva; 

 

 O Plano Municipal da Mata Atlântica - PMMA é um instrumento setorial de planejamento, 
complementar a outros planos e programas eventualmente existentes no município, 
verticalizado na gestão local. Nesse sentido, deve ser elaborado e implementado de forma 
integrada com os referidos planos e com as diretrizes e mecanismos das políticas públicas 
municipais;  

 

 Como os demais instrumentos de planejamento e gestão municipal, o PMMA deve 
fundamentar-se na qualidade das informações para a definir as ações e áreas necessárias à 
proteção da Mata Atlântica, com base também, no monitoramento permanente de sua 
implementação, de forma a permitir os ajustes, revisões e atualizações necessárias ao longo 
do tempo;  

 

 O marco legal instituído pela Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, 
regulamentada pelo Decreto no 6.660, de 2008, representa importante avanço para o 
envolvimento dos municípios na gestão ambiental e na proteção da Mata Atlântica, sendo 
fundamental que o Plano Municipal da Mata Atlântica - PMMA indique os mecanismos e 
forneça os insumos necessários à sua efetiva implementação, sejam através de arranjos 
institucionais, técnico-científicos e informativos. O Plano Municipal da Mata Atlântica - 
PMMA deve tratar de informar nestes 03 anos (Fase de Experimentação/indicação de metas), 
todas as áreas municipais cobertas pela Lei nº 11.428/06 – Lei da Mata Atlântica (ver mapa 
de aplicação da Lei Nº 11.428/06, elaborado pelo IBGE). 

 

6) Duração da Fase de Experimentação - PMMA  

Na Fase de Experimentação pretende-se produzir o estudo do status quo ambiental, juntamente com 
a indicação de áreas prioritárias para recuperação e conservação, e sobretudo, indicadores e 
alternativas para o planejamento municipal de remanescentes florestais do bioma Mata Atlântica 
para as próximas etapas do PMMA. Nos três primeiros anos serão avaliados os espaços territoriais, 
iniciando-se pelo cadastro ambiental rural com o desenho georreferenciado dos remanescentes, 
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estudo das áreas prioritárias e alternativas para a arborização urbana, avaliação, compilação e 
normatização emergente acerca do PMMA, e por fim, a execução/atualização das metas 
estabelecidas no art. 2 do Decreto Municipal 16.054/2012, iniciando-se pela Caracterização Ambiental 
Municipal, como prioridade, com a publicação do Atlas Ambiental. A Fase de Experimentação será 
monitorada e avaliada através dos Indicadores. Também está presente, ações de mobilização social, 
capacitação ambiental e percepção local acerca do PMMA, juntamente com a instrumentalização de 
gestores, servidores e demais atores envolvidos na execução direta e indireta do plano. A matriz 
sistêmica e integrada visa despertar nos agentes envolvidos com o plano, a reflexão multidisciplinar 
sobre os problemas socioambientais locais, capaz de orientá-los a atuar de forma individual e coletiva 
na busca de alternativas viáveis para a conservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais 
e geração de renda, disponibilizando informações, conhecimento e dados locais sobre a situação e a 
importância do bioma Mata Atlântica no Município de Caxias do Sul, culminando com o efetivo 
cumprimento da norma, através do planejamento municipal, da caracterização ambiental e da 
valoração ambiental, amparados na Lei 11.428/2006 e no Decreto  Municipal 16.054/2012, de forma 
descentralizada e participativa. 

Assim, a Fase de Experimentação, programada para 36 meses, irá diagnosticar e prognosticar o status 
quo do município e mobilizar, capacitar e instrumentalizar os atores envolvidos nos Programas 
Experimentais. O Cronograma físico-financeiro está indicado para 36 meses, podendo sofrer 
alterações de acordo com as necessidades emergentes. A prestação de contas ocorrerá via estrutura 
analítica pelo Colegiado de Coordenação do PMMA após a execução das metas elencadas no Plano 
de Trabalho. A Equipe Multidisciplinar deverá ser indicada pelo Colegiado de Coordenação do PMMA, 
juntamente com o Suporte Operacional. Os profissionais que integrarem a Gestão Tripartite, serão 
orientados para funções específicas, devendo ser amparados sob os indicativos do Presidente do 
COMDEMA e da SEMMA no desenvolvimento das atividades e cumprimento do PMMA. 

Como produto final está o Atlas Municipal e a Caracterização Ambiental, com o estudo dos 
remanescentes florestais no Município de Caxias do Sul, o Cadastro Ambiental Rural com a declaração 
das 4.262 propriedades e possíveis provedores de serviços ambientais, e demais documentos, mapas, 
mídia, relatórios e informações que serão disponibilizados na plataforma digital, elencados no quadro 
verde (pg. 72 e 73) do Roteiro de Implementação (Volume 1). Qualquer dúvida, esclarecimento ou 
informação não contida no projeto básico, deverá ser avaliada pela Secretaria Municipal, através do 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e o Colegiado de Coordenação do PMMA. A Fase de 
Experimentação será monitorada e avaliada através do projeto trivalente (elaboração-
implementação-avaliação) para indicação de referência metodológica no planejamento do bioma 
Mata Atlântica. 
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PROGRAMAS DA FASE DE EXPERIMENTAÇÃO 

 

1. Programa de Integração Ambiental Municipal 
2. Programa de Arborização Urbana 
3. Programa do Cadastro Ambiental Rural 
4. Programa de Capacitação, Percepção e Mobilização Ambiental 
5. Programa de Informação Ambiental Digital 
6. Programa de Mudanças Climáticas 
7. Programa de Ecomorfologia da Mata Atlântica 
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INTEGRAÇÃO ARBORIZAÇÃO CAR CAPACITAÇÃO INFORMAÇÃO CLIMA ECOMORFOLOGIA
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ANO 1 ANO 2 ANO 3



 

 

 

 

 

 

R
O

TE
IR

O
 D

E 
IM

P
LE

M
EN

TA
Ç

Ã
O

 2
0

1
3

/2
0

1
4

 

 

12 

PARTE B 

ETAPAS DO PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA – 2013/2014 

1) Estabelecimento de Parcerias, Cooperação e Papéis  

Para diminuir e otimizar custos, o Colegiado de Coordenação do PMMA deve procurar identificar e 
estabelecer parcerias e outras formas de cooperação para a implementação do roteiro. As formas de 
cooperação mais evidentes são com ministérios, secretarias, universidades, entidades representativas e 
outras organizações locais, por exemplo. Outros casos incluem um grande grupo de técnicos e 
pesquisadores que, em geral, são contratados para executar o projeto e podem ter um envolvimento 
maior, pois detêm muitas informações aplicáveis à implementação e disponibilidade para o cumprimento 
do Plano de Trabalho da Fase de Experimentação. 

Quanto aos possíveis tipos e formas de apoio, pode-se destacar: 

 Incentivo do pessoal técnico da gestão pública; 
 Disponibilização de seu acervo bibliográfico e cartográfico (inclusive em formato digital, quando 

houver), incluindo listas de espécies de ocorrência local e regional constantes de suas bases de 
dados, para a Caracterização Ambiental Municipal, da área do entorno e do próprio Município, 
devendo-se disponibilizar, também, o relatório de vistoria, elaborado equipe; 

 Apoio ao gestor público, quando da solicitação, de suporte técnico e científico de outras 
instituições, para a execução do projeto, fornecendo documentos de apresentação, apoio e 
recomendação; 

 Sempre que possível, quando solicitado, disponibilização de orientação prévia, específica para a 
demanda.  

Identificação das principais parcerias estabelecidas para a execução do projeto, especificando a natureza 
da instituição (poder público, empresa, universidades e institutos de pesquisa, terceiro setor e outros) e o 
tipo de parceria (financeira, técnica, de recursos humanos, materiais e outros). 

Garantir que: 
 

 Esteja de acordo com todas as regras de contratação/licitação; 
 

 Leve em consideração as autoridades públicas; 
 

 A documentação básica esteja pronta; 
 

 As questões a serem discutidas estejam claras; 
 

 O processo para selecionar, contratar e integrar seja legal; 
 

 Seja primordialmente considerado o notório saber, mas sem tratamento especial em 
qualquer contratação subsequente; 

 

 Descentralização, sustentabilidade e cooperação para ser consistente e garantir o 
produto final. 
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2) Composição e Perfil Multidisciplinar da Equipe, Colegiado de Coordenação do PMMA e Conselho 

Consultivo do PMMA 

Respeitadas as qualificações técnicas, experiência, disponibilidade de tempo e a vontade de 

integrar a demanda, o gerenciamento do projeto é quem delimita suas etapas e caminhos para o 

sucesso das metas elencadas. O PMMA optou pela gestão tripartite entre Colegiado de 

Coordenação do PMMA, Equipe Multidisciplinar e Conselho Consultivo do PMMA, com apoio do 

Suporte Operacional. A participação de cada pode variar, sendo que o Colegiado de Coordenação 

do PMMA integra do primeiro momento à total finalização da Fase de Experimentação, os demais, 

poderão ser temporários. É importante que, todos, mesmo não desejando se envolver 

tecnicamente nas ações extras, participe em tempo integral dos trabalhos, lembrando que o 

envolvimento é imprescindível para o melhor andamento e o sucesso do plano. Outra forma de 

ampliar a equipe, sem maiores custos, é o envolvimento de bolsistas e estagiários, como suporte 

a Gestão Tripartite, para auxiliar na pesquisa técnico-científica e gerenciamento da Fase de 

Experimentação. *Recomendação: Profissionais que tenham ciência das diversas áreas da sustentabilidade 

e, principalmente, conhecimento e prática da metodologia de projetos, com ênfase em gestão pública. A 

Gestão Tripartite deverá ser firmada pelo Presidente do COMDEMA para início das atividades descritas. 

 

COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DO PMMA (Sugestão) 

 SUGESTÃO 8 MEMBROS 

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (Sugestão) 

 2 ENGENHEIROS AGRÔNOMOS 
 2 BIÓLOGOS 
 1 ARQUITETOS/DESENHISTA 3D  
 1 COORDENADOR – CONSULTOR SENIOR 

 

SUPORTE OPERACIONAL (Sugestão) 

 20 BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA OU ESTÁGIÁRIOS DE ENSINO SUPERIOR 
 1 SECRETÁRIO EXECUTIVO 

 

 

 

CONSELHO CONSULTIVO DO PMMA 

Trata-se de um fórum de articulação permanente entre diferentes instituições com atuação na 

Mata Atlântica, que tem a função de acompanhar a implementação do Plano Municipal da Mata 

Atlântica e articular políticas, planos e programas nos remanescentes florestais. Sua atuação 

colegiada é balizada pelo PMMA, através do Roteiro de Implementação, que visa o planejamento 

de ações estratégicas para integração de políticas públicas ambientais, o compartilhamento de 

responsabilidades e a definição de um referencial claro do papel municipal do Conselho de Meio 
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Ambiente na gestão da Mata Atlântica. Sugestão (Poder público, empresa, universidades, 

institutos de pesquisa, sindicatos e entidades representativas, terceiro setor). 

 

3) Levantamento de Materiais e Informações  

Esta é a fase de levantamento bibliográfico e cartográfico, na qual serão buscadas as informações 

já disponíveis na literatura, em instituições locais, regionais e nacionais, e junto a técnicos e 

pesquisadores. Materiais como imagens de satélite e mapas podem ser conseguidos sem custo 

algum junto a outros órgãos ambientais, ou outras instituições públicas e agencias de cooperação, 

mas considerando a necessidade destes materiais, eles deverão, quase sempre, ser adquiridos. 

Todas as informações relacionadas direta ou indiretamente à situação do meio ambiente podem 

ser consideradas informação ambiental. O âmbito das informações ambientais é amplo e inclui 

desde leis, regulamentos e normas ambientais, estrutura, funcionamento e responsabilidades de 

órgãos governamentais atuantes na área; decisões tomadas pelo poder público; assim como 

planos de desenvolvimento, resultados de pesquisas científicas, documentos de licenciamento 

ambiental, relatórios de monitoramento ambiental, mídias, material de coleta vistoriada e outros. 

Benefícios Diretos: 

• Ganho de eficiência e produtividade; 
• Redução de custos operacionais e administrativos; 
• Menor duplicidade de dados; 
• Maior integridade e confiabilidade da informação; 
• Maior padronização e otimização do fluxo de informação; 
• Maior agilidade e organização; 
• Comunicação Educativa; 
• Maior estabilidade; 
• Maior segurança no acesso à informação; 
• Melhor comunicação. 

Diretrizes 

 Desenvolvimento de sistema de informação exclusivo e sob medida, direcionado ao 
PMMA, em rede. 

 Divulgação de dados e informações ambientais, visando à formação de uma consciência 
pública comum sobre a qualidade ambiental. 

 Maximizar os resultados do PMMA. 

 Desenvolvimento de ferramentas de acesso à informação 

 Integração de bancos de dados e sistemas de informação entre os municípios que aplicam 
os Planos, comunicação em rede. 

 Fortalecimento do processo de produção, sistematização e análise de estatísticas e 
indicadores relacionados com as atribuições do PMMA. 
 
 
 

4) Planejamento dos Trabalhos com Cronograma de Atividades e Custos  
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O planejamento envolve conhecer a logística, os meios e todas as formas de apoio com os quais o 

PMMA vai contar. Em uma primeira etapa, estarão envolvidos os gestores públicos, conselheiros, 

coordenação e Conselho Consultivo do PMMA. Em seguida, após a capacitação dos envolvidos 

diretos na execução do plano, toda a sociedade tem que estar presente para acompanhar o 

nivelamento dos conhecimentos e da metodologia e assim, ajudar na implementação do PMMA. 

Nesse momento, além da definição de etapas, meios e responsáveis, são identificadas a duração 

e a época em que cada passo será dado, sendo detalhados todos os procedimentos de coleta de 

informações e dados de campo. Esse procedimento deve ser reavaliado periodicamente, de modo 

que ajustes possam ser feitos e outras melhorias nos rumos dos trabalhos possam ser inseridas no 

processo, e retificadas no Roteiro de Implementação da Fase de Experimentação (36 meses). 

Estão programadas 6 etapas para a Fase de Experimentação, que se conectam sistematicamente 

com as metas descritas no roteiro de implementação: 

I. Gerenciamento do Projeto de Implementação, Monitoramento e Avaliação do PMMA;  
II. Implantação e Funcionamento da base de execução do plano e formação e institucionalização 

do Colegiado de Coordenação do PMMA, equipe multidisciplinar e Conselho Consultivo do 
PMMA;  

III. Desenvolvimento da Pesquisa (Caracterização Ambiental) - Diagnóstico e Prognóstico e 
Indicação/Atualização das 14 metas previamente definidas na aprovação do PMMA;  

IV. Mobilização Social, Capacitação Ambiental e Percepção Local acerca do PMMA; 
V. Publicações - Produção Educomunicativa;  

VI. Instrumentalização, Monitoramento e Atualização da Plataforma Digital e do Sistema de 
Informação Ambiental Digital do PMMA. 

*As etapas do Projeto estão relacionadas ao produto final e apresentadas na forma de uma EAP (Estrutura Analítica do Projeto). 

 

5) Levantamentos de Campo – Metodologia Externa 

Consistem em uma ou mais visitas no território municipal, e caso necessário, ao seu entorno, para 

reconhecimento e levantamento do que possuem e sua realidade, incluindo pontos fortes e fracos, 

problemas, ameaças e oportunidades para os serviços ecológicos existentes em remanescentes do 

bioma Mata Atlântica. É nesta ocasião que são feitas todas as coletas de material biológico, se for 

o caso, e de informações e dados, inclusive aqueles de ordem socioeconômica, de acordo com as 

características, fotografias, coleta de pontos, produção de conhecimento. Nessa oportunidade 

também são feitas as visitas e entrevistas com proprietários, locais, vizinhos e outros moradores e 

com todas as instituições que possam influenciar de alguma maneira na localidade. Para isso, será 

investigada a situação atual do Município, com base nos indicadores econômicos, jurídicos, 

socioculturais, político-institucionais e ambientais. Diagnostico do “status quo” (ar, água, 

vegetação e solo). Com base nos remanescentes florestais, será elaborado o Atlas Municipal para 

aporte das metas seguintes a Fase de Experimentação, por meio de indicadores (básicos e 

adicionais) de cumprimento da norma ambiental, apresentando a proposta de recuperação e 

conservação do bioma Mata Atlântica no município de Caxias do Sul. Georreferencial e desenho 

espacial, com a indicação de alternativas econômicas e relatórios técnico-científicos das 

macro/micro regiões municipais. 
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I) Fase pré-campo: definição da metodologia a ser adotada durante a abordagem aos atores sociais 

e durante a realização do diagnóstico e prognostico municipal, na elaboração do instrumental de 

coleta de dados, abordagem das temáticas e identificação das prioridades e características das 

biorregiões; 

II) Pesquisa de campo, demarcação pela interação da equipe com as organizações e entidades 

existentes no município, etapa na qual se aplicará as técnicas, metodologias e os instrumentos 

definidos durante a pesquisa; 

III) Pós-campo quando se procede à sistematização, a análise dos dados levantados e a elaboração 

do Atlas da Mata Atlântica do Município de Caxias do Sul, dos Indicadores de Cumprimento da 

Norma Ambiental, monitorados e avaliados, a indicação de metas para a fase 3 – execução e 

publicação do cadastro ambiental rural, dos serviços ambientais municipais e demais documentos 

acerca da Fase de Experimentação do sistema municipal de informação ambiental. 

Estabelecimento de uma Base de Apoio específica para suporte no levantamento de dados, 

diagnóstico e prognóstico da situação atual, orientada para: 

► Levantamento de dados e produção de documentos, mapas, Georreferenciamento, 

informações na instância municipal e em entidades e órgãos estaduais e federais. Diagnóstico e 

Prognóstico da Situação Atual. 

► Levantamento de dados primários para obtenção de parâmetros de referência necessários à 

adequada caracterização da área e posterior análise dos impactos ambientais para indicação de 

metas de execução do PMMA. 

► Atendimento ao público. 

No âmbito deste projeto, será consolidada uma estratégia espacial para direcionar esforços para 

a conservação e restauração da Mata Atlântica. Esta estratégia deve levar em conta temas da 

biodiversidade, conectividade da paisagem e das Unidades de Conservação (UC), licenciamento 

ambiental e valoração de serviços ambientais. A referida estratégia será uma abordagem inédita, 

que visa consolidar e reunir análises em Sistemas de Informação Geográfica, integrados por 

biorregiões, com vistas à restauração florestal e à conservação da biodiversidade. Neste contexto, 

é importante documentar iniciativas de mapeamento para organizar publicações que detalhe 

estas abordagens, suas metodologias e resultados, visando assim a divulgação da iniciativa e o 

potencial de replicação em outros contextos espaciais e temáticos. 

As principais atividades serão as seguintes:  

 Organização de publicação (Atlas Municipal) sobre mapeamentos para a conservação e 
restauração da biodiversidade na Mata Atlântica. Os temas abordados devem estar 
relacionados à revisão das iniciativas de priorização para conservação da biodiversidade, 
sistemas de informação geográficos aplicados a tomada de decisão para a conservação e 
restauração da biodiversidade na Mata Atlântica, novas abordagens em ecologia da 
paisagem para a definição de áreas estratégicas para restauração florestal, abordagens 
integradoras das iniciativas já existentes, SIG aplicado ao estudo de serviços 
ecossistêmicos e pagamentos por serviços ambientais na Mata Atlântica, e desafios e 
perspectivas na tomada de decisão e ações para a conservação, restauração e uso 
sustentável da Mata Atlântica no município.  
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 Revisão de todos os textos referentes à publicação.  
 Elaboração de relatório técnico preliminar e final sobre a indicação/ atualização das 14 

metas, com a execução efetiva da restauração e conservação da Mata Atlântica na fase 3 
– execução (60 meses). 

 Organização e facilitação de reuniões com o Conselho Consultivo do PMMA e Colegiado 
de Coordenação do PMMA sobre o tema.  

 Organização da base de dados que será disponibilizada junto com a publicação eletrônica 
do Atlas na plataforma digital.  

 Apresentação e discussão dos produtos na versão preliminar para equipe, parceiros e 
demais interessados, visando receber comentários e contribuições para ajustes e 
consolidação do produto final.  

 Consolidação e apresentação dos produtos na versão final e acompanhamento da 
diagramação, impressão (livro e DVD) e finalização da publicação, além da publicação 
eletrônica de toda a documentação pertinente o PMMA. 

 

Levantamento de dados 

• Georreferencial das propriedades cadastradas (CAR) 
• Caracterização Ambiental (Diagnóstico/Prognóstico Ambiental, Social, Cultural, 

Econômico e Jurídico)  
• Identificação de Áreas Prioritárias e Biorregiões 
• Alternativas para os ecossistemas urbanos e conexões de áreas de relevante interesse 

ambiental 
• Viabilidade, Estruturação e Planejamento do Corredor Ecológico 
• Serviços Ambientais Prestados pelo Bioma no território municipal e identificação dos 

provedores 
• Cadeia Produtiva Local e APLs 
• Arborização Urbana e Áreas Verdes Públicas 
• Metodologias de Conservação e Recuperação 
• Banco de Projetos e Boas Práticas 
• Zoneamento Ecológico  
• Indicadores de Cumprimento da Norma Ambiental (Água, Ar, Solo, Vegetação) 

 

Caracterização AMBIENTAL Municipal 

O diagnóstico previsto para 36 meses, no mínimo, ter as seguintes informações: 

1.1 – Situação atual da Mata Atlântica no Município: 

1.1.1- Caracterização e mapeamento dos remanescentes de vegetação nativa; 

1.1.2- Caracterização e mapeamento das Unidades de Conservação, inclusive às em processo de 

criação; 

1.1.3- Indicação das principais espécies de Fauna e Flora; 

1.1.4- Identificação e mapeamento das APPs, tais como matas ciliares, encostas de morros, topos 

de morro, entorno de nascentes, etc., demonstrando as APPs preservadas e as que precisam de 

recuperação; 
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1.1.5- Mapeamento e descrição da situação das Reservas Legais; 

1.1.6- Indicação das áreas identificadas como prioritárias para conservação ou recuperação pelo 

município, estado ou união, se houver; 

1.1.7- Mapeamento e descrição geral da situação dos Recursos Hídricos; 

1.1.8- Mapeamento e descrição das áreas frágeis e de risco de enchentes e deslizamento ou 

desbarrancamento de terra ou rochas; 

1.2 – Identificação, descrição e mapeamento das oportunidades para conservação da 

biodiversidade, tais como: 

11.2.1- Áreas importantes para criação de RPPNs;  

21.2.2- Áreas/atrativos com potencial para turismo ecológico;  

31.2.3- Atividades e usos sustentáveis existentes, compatíveis com a conservação da 

biodiversidade; 

41.2.4- Existência de demandas sociais locais em prol da conservação;  

1.3 - Identificação, descrição e mapeamento dos principais vetores de desmatamento ou 

destruição da vegetação nativa e das ameaças à biodiversidade, tais como:  

11.3.1- Expansão agrícola; 

21.3.2- Expansão da área urbana de forma desordenada; 

31.3.3- Expansão de atividades de turismo/lazer sem controle ambiental;  

41.3.4- Projetos e obras de infraestrutura;  

51.3.5- Caça e tráfico de animais silvestres e plantas nativas;  

61.3.6- Desmatamento;  

71.3.7- Exploração de espécies ameaçadas de extinção;  

81.3.8- Mineração, quando houver. 

A partir do diagnóstico, o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica deve 

apontar Áreas Prioritárias para a conservação e recuperação da vegetação nativa e da 

biodiversidade no município, voltadas à: 

 

• Criação de Unidades de Conservação públicas e privadas (RPPNs); 

• Recuperação de Reservas Legais; 

• Recuperação de APPs; 

• Manutenção de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção; 
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• Formação de Corredores Ecológicos; 

• Proteção de áreas frágeis e de riscos de enchente e deslizamentos ou desbarrancamentos; 

• Proteção dos aspectos cênicos e paisagísticos (serras, montanhas, cachoeiras, lagos, cânions, 

etc.); 

• Implantação de projetos de pagamento por serviços ambientais (proteção de mananciais, 

proteção e recargas de aquíferos, fixação e prevenção de emissão de carbono, proteção do solo, 

manutenção do clima/microclima, etc.); 

• Implantação de projetos de uso sustentável; 

• Implantação de atividades de ecoturismo; 

• Fiscalização; 

• Realização de inventários, diagnósticos, programas e pesquisa. 

 

Na caracterização dessas Áreas Prioritárias para a conservação e recuperação da vegetação nativa 

e da biodiversidade devem ser considerados os aspectos já apontados no Mapa de Áreas 

Prioritárias, disponibilizado pelo Ministério do Meio Ambiente no sítio: www.mma.gov.br, bem 

como possíveis mapeamentos de áreas prioritárias feitos pelos estados ou municípios, como no 

caso do município, o Plano Diretor com a instituição da ZIAM – Zona de Interesse Ambiental. 

Para cada Área Prioritária deverá ser atribuída uma Classe de Prioridade, com indicação de atores 

e parceiros para a realização do Plano de Ação, bem como um cronograma específico para sua 

execução:  

a) extremamente alta; 

b) muito alta; e 

c) alta 

 

6) Tratamento das Informações – Metodologia Interna 

Esse é o momento de cada profissional identificar e traduzir, na forma de relatórios temáticos, todo o 

conhecimento obtido nas expedições de campo e por meio da literatura e das entrevistas, além do seu 

conhecimento intrínseco sobre o tema. O coordenador deve assegurar que os profissionais envolvidos 

apontem as suas principais recomendações, a partir do seu conhecimento e do que foi obtido, e como tais 

dados podem influenciar os programas, sugerindo, especialmente, as principais pesquisas a serem 

realizadas, indicando fontes de financiamento, entre outras especificidades e contribuições. 

Não existem dados atualizados sobre a extensão da cobertura florestal e os serviços ecossistêmicos 

associados a Mata Atlântica em Caxias do Sul. A caracterização Ambiental é o passo inicial, necessário para 

a definição de uma metodologia mais aprofundada de conservação e recomposição do bioma, que 

permitirá a atualização das informações municipais sobre a situação da cobertura florestal da mata 
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atlântica e dos ecossistemas associados, avaliados durante a execução do plano. O levantamento dos dados 

existentes e a definição da metodologia a ser adotada é também uma etapa necessária para a delimitação 

de etapas. Com vistas a permitir a organização e a gestão das informações ambientais, bem como, sua 

disponibilização para os demais setores, será implementado o Sistema Municipal de Informação Ambiental 

Digital para acesso aos documentos, mapas e publicações do PMMA. Este sistema atuará em rede open 

data, permitindo desta forma a otimização das informações geradas, tanto sobre monitoramento, quanto 

os estudos e definição das áreas prioritárias para a conservação da Mata Atlântica, através de um banco 

de boas práticas e da avaliação colaborativa dos indicadores de cumprimento da norma ambiental. 

Nasce no âmbito do projeto a criação de uma Plataforma digital para Acesso a Informação Ambiental 

Digital, inovando no Sistema Nacional de Informação Ambiental, integrando em rede as ações de 

Conservação e Recuperação do bioma Mata Atlântica, como suporte das ações do PMMA. A proposta é a 

elaboração de um Atlas Municipal, no contexto da lei 11.428/2006,  a partir do produto final da Fase de 

Experimentação, com o diagnóstico e prognóstico da situação atual do município, realizada por meio de 

levantamento de dados, entrevistas e reuniões, gradualmente incorporada a uma ideia mais ampla e atual 

dos remanescentes florestais, atendendo às expectativas normativas, disponibilizando informações a 

diversos usuários, com a participação de grupos e instituições em uma plataforma interativa na Internet, 

facilitando o intercâmbio de experiências na área, a análise da evolução dos fenômenos naturais e sociais 

relacionados às temáticas identificadas. Desenhada para concentrar as informações e conteúdos dispersos, 

o sistema busca a ampla colaboração dos atores e instituições regionais e locais, e interação entre as 

esferas estadual e federal. Os diversos conhecimentos possibilitarão a divulgação de capacidades e 

demandas, tecnologias disponíveis e a possibilidade da aproximação de atores chave para o cumprimento 

dos compromissos assumidos no PMMA. O Sistema de Informação Ambiental Digital busca facilitar a 

disponibilização de informações produzidas no campo planejamento político ambiental, permitindo a 

inter-relação entre os aspectos sociais, políticos, culturais, ambientais jurídicos e econômico, como 

também, incentivando a produção constante de conhecimento para alimentar a plataforma. Um aspecto 

complementar da proposta aqui apresentada, é a de contribuir para os processos de inclusão digital, por 

meio de formações técnicas e educação à distância, propiciando um espaço virtual para o agrupamento de 

informações dispersas, evitando a duplicidade de dados, e complementando através da Internet. Ao 

auxiliar no desdobramento das áreas do PMMA e acesso às informações referentes às distintas realidades 

investigadas, a plataforma contribui para intervenções justificadas e contextualizadas, bem como, para a 

troca de iniciativas e tecnologias entre diferentes atores; o sistema poderá, inclusive, facilitar e ampliar os 

processos de formação de gestores, técnicos, consultores, educadores com informações de alta 

cientificidade para que, estas sirvam de suporte técnico aos tomadores de decisão. 

Como produto final da Fase de Experimentação está o Atlas Ambiental Municipal e a Indicação de Metas 

(Atualização do art. 2 do Decreto Municipal 16.054/2012) para a fase seguinte do PMMA, amparada pela 

caracterização ambiental, com o diagnóstico e prognóstico dos remanescentes florestais do município de 

Caxias do Sul, o Cadastro Ambiental Rural com a declaração das 4.262 propriedades e possíveis provedores 

de serviços ambientais, e demais documentos, mapas, mídia, relatórios e informações que serão 

disponibilizados através da plataforma digital, elencados no roteiro de implementação. 

As principais atividades serão as seguintes:  

 Organização de publicação (Atlas Ambiental Municipal) sobre mapeamentos para a 
conservação e restauração da biodiversidade na Mata Atlântica. Os temas abordados 
devem estar relacionados à revisão das iniciativas de priorização para conservação da 
biodiversidade, sistemas de informação geográficos aplicados a tomada de decisão para 
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a conservação e restauração da biodiversidade na Mata Atlântica, novas abordagens em 
ecologia da paisagem para a definição de áreas estratégicas para restauração florestal, 
abordagens integradoras das iniciativas já existentes, SIG aplicado ao estudo de serviços 
ecossistêmicos, valoração dos serviços ambientais da Mata Atlântica, e desafios e 
perspectivas na tomada de decisão e ações para a conservação, restauração e uso 
sustentável da Mata Atlântica em âmbito municipal.  

 Revisão de todos os textos referentes as publicações.  
 Elaboração de relatório técnico preliminar e final sobre a indicação/ atualização das 14 

metas, com a execução efetiva da restauração e conservação da Mata Atlântica, em 
estudo, programada para a fase 3 – execução (60 meses). 

 Organização e facilitação de reuniões com o Conselho Consultivo do PMMA e Colegiado 
de Coordenação do PMMA sobre o tema.  

 Organização da base de dados que será disponibilizada junto com a publicação eletrônica 
do Atlas na plataforma digital.  

 Apresentação e discussão dos produtos na versão preliminar para equipe, parceiros e 
demais interessados, visando receber comentários e contribuições para ajustes e 
consolidação do produto final.  

 Consolidação e apresentação dos produtos na versão final e acompanhamento da 
diagramação, impressão (livro e DVD) e finalização da publicação, além da publicação 
eletrônica de toda a documentação pertinente o PMMA. 

 

7) Desenho do Planejamento  

Esse é a etapa específica da definição das atividades e normas ou seja, trata da estratégia de 

implementação, propriamente dita, que será delineada a partir do cruzamento, da integração, de 

todo o conhecimento obtido na fase dos levantamentos e tratamento das informações, que é o 

diagnóstico e o prognóstico municipal indicado no Plano de trabalho para o primeiro ano da fase 

experimental. O início dos trabalhos dá-se pela definição dos objetivos específicos, elencados no 

art.2 do Decreto Municipal 16.054/2012, seguindo-se o desenho das metas prioritárias na gestão 

pública do meio ambiente em Caxias do Sul, e as demais reflexões pertinentes ao PMMA. Logo 

após, são escolhidas as áreas de atuação dentro de cada zona, para as quais são definidas as 

atividades e as normas que levarão ao funcionamento do PMMA como um todo. 

Ao mesmo tempo em que são definidas as atividades e etapas, elas vão sendo agrupadas por 

afinidade e conteúdo em cada um dos programas temáticos do plano, podendo ocorrer 

simultaneamente, ou uma complementar a outra. Durante toda essa etapa, é fundamental a 

contínua comunicação entre os responsáveis pelo planejamento. 

 

O Sistema de Implementação do PMMA ocorrerá por meio da Gestão Tripartite:  

• Colegiado de Coordenação do PMMA;  

• Conselho Consultivo do PMMA; 

• Equipe Técnica Multidisciplinar 
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8) Aprovação do Colegiado de Coordenação do PMMA 

A aprovação do plano é seguida pela sua entrega, para análise e aprovação institucional e final do 

Colegiado de Coordenação do PMMA, em 60 dias, quando, então, ele estará pronto para 

divulgação e implementação. Será necessário acompanhar e observar as orientações do roteiro de 

implementação (36 meses) sobre o detalhamento dos procedimentos para o encaminhamento e 

execução das etapas, inclusive acerca do instrumento que o aprovará financeiramente, e sua 

respectiva publicação e prestação de contas. 

As principais atividades contidas no Roteiro de Implementação do PMMA refere-se a análise da 

situação atual do município, através do levantamento de dados, georreferenciamento dos 

remanescentes florestais, mobilização local acerca do PMMA, monitoramento e avaliação das 

atividades desenvolvidas, com a implantação de metodologias de conservação e recuperação para 

identificar os provedores de serviços ambientais prestados na cadeia produtiva da 

sociobiodiversidade da Mata Atlântica, com atenção especial ao cumprimento das diretrizes legais 

da Lei 11.428 de 2006, da Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal e Decreto Municipal 16.054 de 

2012. A operacionalização do PMMA se dará com a institucionalização do Colegiado de 

Coordenação do PMMA e do Conselho Consultivo do PMMA, formação da equipe multidisciplinar 

e instrumentalização da base de apoio, voltada à ao gerenciamento das ações, com o repasse do 

recurso financeiro para desenvolver as etapas previamente estabelecidas na pg. 18-19 do roteiro 

de implementação. Neste contexto então, a equipe multidisciplinar, juntamente com o Colegiado 

de Coordenação do PMMA e o Conselho Consultivo do PMMA, serão responsáveis pela execução 

da Fase de Experimentação (36 meses), procurando garantir que as ações de implantação sejam 

desenvolvidas com o pleno atendimento das “especificações/diretrizes metodológicas” que, 

obrigatoriamente, integrarão os contratos firmados e o planejamento estratégico, financeiro e 

jurídico, do PMMA. 

 

9) Divulgação do Plano 

Essa etapa é desejável, mas pode ocorrer simultaneamente à implementação do plano. A sua 

divulgação vai fortalecer a existência do PMMA, pois demonstrará o quanto a gestão pública está 

comprometida sistematicamente com os objetivos dispostos, além de facilitar o conhecimento da 

área por interessados, servindo ainda de modelo a ser seguido por outros projetos. A divulgação 

pode ser feita por meio do envio de cópias às diversas instituições interessadas na questão, às 

instituições de ensino e pesquisa; pela disponibilização do documento na Internet e por 

apresentações públicas, entre outras possibilidades. 

Assim, para divulgar e dar visibilidade ao PMMA, também poderão ser criados ou adaptados 

cartilhas, cartazes, sites, propagandas rádio/ televisão, web, banner, campanhas, produção e 

distribuição de materiais de divulgação publicitária e jornalística nos veículos de comunicação 

oficiais, de mídia aberta e canais de associações, organizações não governamentais disponíveis, 

etc. Estratégias de comunicação visam promover maior integração entre os atores do Projeto em 

diferentes níveis de atuação. Uma boa estratégia de comunicação deve permitir que o fluxo de 

informação seja otimizado, contribuindo para o fortalecimento e reconhecimento dos processos 

em desenvolvimento. Para tanto, poderão ser utilizados ou desenvolvidos recursos específicos, 

por meio da plataforma digital, redes virtuais de discussão, jornais comunitários, produção e 
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distribuição de material informativo das atividades do projeto aos veículos de comunicação 

oficiais, de mídia aberta e canais de associações, organizações não governamentais, etc.  

Estratégias de legitimação 

• Têm o objetivo de garantir a transparência e a inserção das demandas da sociedade nas 
decisões do PMMA. 

• Para fortalecer a legitimidade do processo junto aos parceiros e sociedade local, poderão 
ser utilizados ou desenvolvidos meios de divulgação das audiências e/ou consultas 
públicas em veículos de comunicação oficiais, de mídia aberta e anais de associações, 
organizações não governamentais disponíveis, etc. 

• A troca de experiências entre os grupos de parceiros também se apresenta como um 
excelente caminho para conhecer possibilidades e limites à construção de estratégias de 
mobilização integrada do PMMA através da plataforma digital. 

• Orienta-se que as estratégias de integração e difusão de informações sejam elaboradas 
de comum acordo e compartilhadas entre os parceiros do Projeto. Desta forma, serão 
construídas as bases para uma atuação descentralizada, com maior grau de autonomia, 
porém, de forma coordenada e compilada na plataforma digital. 

 

Caracterizar, Informar e Planejar 

Uma estratégia integrada de mobilização busca oferecer às diferentes instâncias participantes do 

PMMA uma atuação proativa que qualifique e potencialize seus resultados. 

Sugestão de ferramentas para a plataforma no PMMA: 

 ATLAS MUNICIPAL 

 EXPOSIÇÃO DE MÍDIA 

 MATERIAIS DIDÁTICOS 

 BOLETINS INFORMATIVOS E CARTILHAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS 

 BASE DE DADOS - CARACTERIZAÇÃO 

 INTERATIVIDADE – PLATAFORMA DIGITAL 

 NEWSLETTER 

 INDICADORES DE AVALIAÇÃO DO PMMA 

 

10) Implementação do 1º Ano 

A implementação é o passo principal de um projeto. Sem isso não faz sentido ter sido elaborado. 

É a partir deste instrumento de planejamento que os gestores têm a maioria e as melhores 

referências e orientações para implantar a proposta. A estrutura do plano trata dos itens que o 

compõe, que são apresentados com uma explicação resumida do seu conteúdo estão no plano de 

trabalho. As instruções metodológicas de implementação de vários itens estão detalhadas no 

Roteiro de Implementação da Fase de Experimentação (36 meses). 

 

 

11) Entrega de documentos, remanejamento de recursos e prestação de contas 

*Apresentação dos produtos, podem ser: publicações, CDs, DVDs, entre outros, conforme previsto no projeto. 
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O convênio de execução da Fase de Experimentação terá dois fiscais do Colegiado de Coordenação do 

PMMA, sendo um da área técnica da SEMMA e outro da área da instituição habilitada, que acompanharão 

a execução e orientarão os convenentes quanto à execução física e financeira do convênio. Durante o 

período de execução do convênio, a instituição convenente deverá enviar relatórios periódicos sobre as 

etapas e metas previstas no projeto (trimestral, com a validação pelo Colegiado de Coordenação do 

PMMA).  Esses relatórios serão subsídio para a avaliação do projeto e ajudarão a equipe do PMMA a melhor 

orientar a instituição executora. 

As monitorias físicas e financeiras, realizadas pelos fiscais, são uma oportunidade de integração entre o 

convenente, os técnicos da SEMMA e parceiros, no local em que estão sendo desenvolvidas as atividades 

do projeto. O objetivo é verificar e apoiar o andamento da execução. Durante as monitorias, podem ser 

construídas, conjuntamente, alternativas de melhoria para o adequado cumprimento do objeto. Por 

ocasião a Convenente deverá disponibilizar toda a documentação do projeto (Termo de convênio e 

aditivos, comprovantes de despesas, processos licitatórios, etc.). Também deverá garantir as condições 

necessárias para o acompanhamento das atividades, tais como a presença dos técnicos e parceiros 

envolvidos no projeto, transporte para os locais de execução do projeto e outros que se façam necessários. 

O acompanhamento e controle do Convênio é feito pelo COMDEMA e por parceiros, incluindo secretarias 

da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, e de outros órgãos públicos, a Procuradoria Geral do Município 

(PGM), Tribunais de Contas e Secretarias da Fazenda, conforme previsão legal. 

Os recursos financeiros serão liberados em 3 parcelas e deverão ser justificados no produto final, e sua 

prestação de contas aprovada pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, PGM, Instituição 

habilitada e Gestão do PMMA, sendo o produto 2 e 3, aditados no contrato do produto 1.. Como orientação 

deve ser estimado um cronograma de desembolso anual que seja compatível com a efetiva capacidade de 

implementação para os 36 meses, evitando uma excessiva concentração de recursos na fase pré-

operacional sem possibilidade real de concretização. Para isso deve-se ter cuidado no planejamento das 

atividades e na implementação física e financeira em etapas bem definidas, com metas associadas a cada 

objetivo. 

Os remanejamentos de recursos que não implicarem mudança nas metas verificáveis, limitando única e 

exclusivamente a ajustes de valores e categorias de gastos poderão ser executados, independente dos 

valores remanejados, com posterior justificativas. Nos remanejamentos não qualificados no parágrafo 

anterior serão convertidos em publicações, ou devolvidas ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, por 

decisão do Presidente do COMDEMA, conforme cláusula geral do orçamento detalhado. As solicitações de 

remanejamento poderão ser realizadas única e exclusivamente com as solicitações dos repasses, 

apresentando a devida justificativa técnica aprovada pelo Colegiado de Coordenação do PMMA.  

Todas as despesas realizadas deverão possuir processo próprio, arquivado na sede do projeto e a 

disposição para análise das auditorias que se fizerem necessárias. Nestes relatórios deverão constar o 

Termo de Referência, a “não objeção” por parte do FMMA, três propostas para o produto ou serviço 

oferecido, relatório de julgamento, “não objeção” da SEMMA ao julgamento (quando necessário), contrato 

com pessoa física ou jurídica, recibos de pagamento realizados e comprovação do produto entregue. O 

Cronograma físico-financeiro indicado para a Fase de Experimentação pode sofrer alterações de acordo 

com as necessidades emergentes. A prestação de contas ocorrerá via estrutura analítica pelo Colegiado de 

Coordenação do PMMA do plano após a execução das metas elencadas.  

As despesas realizadas serão apresentadas previamente ao pedido de liberação de novos recursos com o 

prazo de 60 dias de antecedência da data desejada para depósito da nova parcela de recurso, desde que, 



 

 

 

 

 

 

R
O

TE
IR

O
 D

E 
IM

P
LE

M
EN

TA
Ç

Ã
O

 2
0

1
3

/2
0

1
4

 

 

25 

observado 80% de cumprimento do contrato. Esta prestação de contas se dará na forma de Relatório 

Financeiro, cujo modelo seguirá em anexo. Cada Relatório Financeiro terá três vias originais e assinadas 

pela Coordenação do PMMA. Qualquer item está sujeito a pedido de detalhamento de prestação de contas, 

fincado a responsável em apresentar a documentação que comprova a regularidade do gasto. Cerca de 90 

dias após a conclusão do projeto (36 meses) deve ser apresentada as Relatório Financeiro faltantes, ficando 

assim concluída 100% da prestação de contas. 

 

PARTE C 

INFORMAÇÕES FINAIS 

1) Considerações 

Seguindo o roteiro, a segunda fase do PMMA foi programada para um período de três anos, 

durante os quais as informações necessárias devem ser levantadas e avaliadas pela Gestão 

Tripartite. Com os resultados desses levantamentos, deve ser revisto o planejamento indicado 

anteriormente, permitindo a revisão de informações até a entrega do produto final. Entretanto, 

sugere-se um prazo de até 120 dias para a entrega do Atlas Ambiental Municipal, sempre levando 

em conta o a qualidade do conteúdo atualizado, após a coleta de dados e diagnósticos 

(2013/2016). É importante ressaltar que, a partir de fatos novos relevantes, um ou mais objetivos 

do plano poderão ser reavaliados, desde que sejam efetuados pareceres específicos do Colegiado 

de Coordenação do PMMA para cada situação, sendo necessário submeter tal modificação e/ou 

atualização ao COMDEMA, especialmente em casos que impliquem em alterações específicas do 

art. 2º do Decreto Municipal que institui o PMMA em Caxias do Sul. A característica gradativa do 

planejamento da SEMMA, posterior a Caracterização Ambiental do Município, estará associada à 

relação entre o grau de conhecimento que se diagnosticou nos remanescentes locais, a boa 

governança e a continuidade do planejamento municipal. Essa relação será pautada no grau de 

profundidade ou sucesso (avanço) do plano na Fase de Experimentação. Pode-se enxergar nesse 

ponto diferentes estágios de planejamento sem que se perca a concepção (ideia, desenho) inicial 

do plano, desde o processo de sua elaboração até a publicação do decreto municipal, com a 

entrada de novas informações e programas em destaque. Seguindo esse raciocínio, o PMMA pode 

atingir um estágio mais abrangente e refinado de gestão ambiental municipal, através dos 

Programas Experimentais propostos pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Caxias do Sul. 
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