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INTRODUÇÃO  
 
As ações de fomento aos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica 
(PMMA) contam com o apoio do Projeto “Proteção da Mata Atlântica II” que é um projeto do 
governo brasileiro, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, no contexto da Cooperação 
Técnica e Financeira Brasil – Alemanha, no âmbito da Iniciativa Internacional de Proteção ao 
Clima (IKI) do Ministério do Meio Ambiente, da Proteção da Natureza e Segurança Nuclear da 
Alemanha (BMU). Prevê apoio técnico através da Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, e apoio financeiro através do KfW Entwicklungsbank (Banco 
Alemão de Desenvolvimento), por intermédio do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio”.  
 
O conjunto de medidas de fomento aos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da 
Mata Atlântica, com os quais o Ministério do Meio Ambiente – MMA pretende promover o 
envolvimento dos municípios na discussão a respeito da proteção e recuperação da Mata 
Atlântica, abrange: 
 
• Fomento de projetos de mobilização e capacitação nas diferentes regiões da Mata 

Atlântica; 
• Apoio e acompanhamento técnicos à elaboração de Planos demonstrativos; 
• Aprimoramento da metodologia de elaboração e implementação dos Planos e elaboração e 

divulgação de materiais didáticos (roteiro metodológico, manual). 
 
Nesse contexto, a Ambiental Consulting foi contratada pelo FUNBIO/MMA, com recursos do 
Projeto Proteção da Mata Atlântica II, para realizar a mobilização e capacitação para elaboração 
dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica nos quatro estados do 
sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo), envolvendo cerca de 1.400 
municípios inseridos total ou parcialmente na Mata Atlântica, além da disponibilização do curso 
online, abrangendo todos os municípios brasileiros que estão na Mata Atlântica. 
 
O objetivo deste projeto é a sensibilização dos atores municipais para a conservação e 
recuperação da Mata Atlântica, de forma que incluam isso em seus planejamentos e gestão 
territorial, e a capacitação técnica dos profissionais que atuam nas prefeituras, conselhos e 
entidades relacionadas para que os municípios possam elaborar e implantar seu PMMA, 
contribuindo para que assumam a competência da gestão ambiental local.  
 
O que são os Planos Municipais da Mata Atlântica? 
 
Aproximadamente 120 milhões de pessoas vivem na área da Mata Atlântica, em 3.410 municípios. 
Ao imaginar a relevância da Mata Atlântica e seu status atual de fragmentação e degradação, 
decorrente da falta de planejamento, principalmente ligado à ocupação territorial, é impossível 
visualizar a sua conservação e recuperação sem uma efetiva contribuição dos municípios. 
 
A Lei 11.428, de 22 de dezembro de 2006 – Lei da Mata Atlântica – abre a possibilidade de os 
municípios atuarem proativamente na defesa, conservação e recuperação da vegetação nativa da 
Mata Atlântica. O art. 38 da referida 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 dos remanescentes 
no município. O Plano deve também integrar-se aos programas de ação existentes, no âmbito dos 
planos municipais e regionais correlatos, tais como o Plano Diretor Municipal, o Plano Municipal 
de Saneamento Básico, o Plano de Bacia Hidrográfica e o Zoneamento Ecológico-Econômico. 
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MODELO PARA A ELABORAÇÃO DO PMMA 
 
O PMMA deve retratar a realidade da Mata Atlântica em 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 conservação e a 
recuperação da vegetação nativa e da biodiversidade existentes na Mata Atlântica. Nesse sentido, 
o modelo, ora apresentado, deve ser adequado às necessidades e características de cada 
município, desde que sejam observados os objetivos gerais do Plano Municipal de Conservação e 
Recuperação da Mata Atlântica, tal como expressos na legislação federal.  
 
• Este modelo faz parte do curso de capacitação para elaboração do PMMA, cujos demais 

materiais didáticos podem ser obtidos pelos inscritos no site do projeto (www.pmma.etc.br). 
• O modelo foi preparado levando em conta recomendações do “ROTEIRO METODOLÓGICO 

PARA A ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONSERVAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA, documento final (versão validada em 11/12/2012)”, 
elaborado de forma participativa pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA.  

• Os itens que são de conteúdo mínimo exigido pelo Decreto nº 6.660, de 21/11/2008 têm seus 
títulos indicados desta forma: ITEM DE LEGISLAÇÃO . 

• Os demais itens são derivados de recomendações do “Roteiro Metodológico” e de boas 
práticas recomendadas pela Ambiental Consulting. 

• As equipes de elaboração devem lembrar que certos itens, particularmente os que não são 
marcados como exigidos pela legislação, podem ser menos aprofundados numa primeira 
versão do Plano. Nesse caso, o Plano pode indicar estudos para melhoria das informações 
relacionadas em revisões futuras. 

• Os textos em itálico são comentários nossos que devem ser substituídos pelos textos 
apropriados em cada Plano elaborado. 

 
 

MAIS INFORMAÇÕES E REFERÊNCIAS PODEM SER ENCONTRADA S NO SITE DO 
PROJETO: www.pmma.etc.br  
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ETAPAS DE ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DA MATA ATLÂNTICA 
 
Segundo a Lei Federal no 11.428/06 (Lei da Mata Atlântica), um dos principais objetivos do Plano 
Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica é a indicação das estratégias e 
medidas a serem adotadas, traduzidas em programas, projetos e ações específicos. Nesse 
sentido, o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica reveste-se de 
natureza essencialmente programática, ou seja, seus resultados devem conduzir à indicação de 
ações, da forma mais explícita possível, o que contribuirá, uma vez cumpridas as exigências 
técnicas e procedimentais, para sua viabilização financeira, via recursos do orçamento do 
Município, do Fundo de Restauração do Bioma Mata Atlântica e de outras fontes.  
 
Dessa forma, a elaboração do PMMA deverá contemplar as seguintes etapas: 
 

• Etapa 1: Organização do Processo de Elaboração;  

• Etapa 2: Elaboração do Plano Municipal de Mata Atlântica;  
o Diagnóstico da Situação Atual  
o Definição da Visão de Futuro  
o Formulação do Plano de Ação  

• Etapa 3: Aprovação do PMMA;  

• Etapa 4: Implementação do PMMA.  
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MUNICÍPIO: 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 
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I. INTRODUÇÃO 
 

Neste capítulo, explicar resumidamente: 
• Como foi a iniciativa de elaborar o Plano 
• Quais foram as instituições que participaram da elaboração do Plano 
• Quais foram as etapas de elaboração do Plano, por exemplo: 

� Mobilização e institucionalização; 
� Oficinas, seminários, consultas públicas e outras atividades realizadas;  
� Período (meses) e principais fontes de informações; 
� Quantidade de pessoas envolvidas do Poder Público, ONGs, universidades, empresas etc. 

 
Sugestão de tamanho: 1 a 2 páginas 
 

 
II. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL  
 
II.1. O MUNICÍPIO 
 
Dica:  Grande parte dos dados e informações necessários à caracterização do Município pode ser 
obtida por meio de consulta aos outros documentos de planejamento e gestão existentes, como o 
Plano Diretor Municipal, o Plano da Bacia Hidrográfica, o Plano Municipal de Saneamento, entre 
outros. 
 
II.1.1. Descrição geral do município 
 
Incluir um pequeno histórico, de um parágrafo, do município. 
Mapas podem ajudar a descrição, incluindo inserção regional, bairros, geografia, população etc. 
 
Dica:  A tabela abaixo pode ser usada para facilitar a organização de informações objetivas. 
 

População Número de habitantes (utilizar dados do último censo do IBGE) 
Área do município: Área em km² 

Região 
Nomes das regiões, com breve descrição, incluindo inter-relações do 
município com os demais da região, sobretudo no que concerne eventual 
existência de fragmentos que extrapolam os limites municipais.   

Municípios vizinhos: Listar os municípios 

Bacia(s) hidrográfica(s) 
Colocar o nome da bacia hidrográfica em que o rio se localiza, e se estiver em 
mais de uma bacia, incluir ambas. 

Características do meio 
físico 

Descrever resumidamente a existência de morros, montanhas, vales; 
Descrever resumidamente e os tipos de solo e rocha encontrados na região; 
Descrever resumidamente o clima predominante no município. 
(Mapas podem ajudar) 

Fauna e Flora 
Descrever resumidamente as informações existentes sobre fauna e flora do 
município. 

Núcleos urbanos 
Descrever a sede do município – área em km², população; 
Descrever a existência de vilas, distritos e outros núcleos urbanos 
(localização, área, população). 

Estrutura Fundiária 

Número de imóveis rurais; 
Número de imóveis rurais por tipo (latifúndios, pequenas propriedades, 
agricultura familiar etc.). Descrever se a maioria tem escritura ou apenas a 
posse; 

Economia 

Principais produtos agrícolas/pecuária: __________; 
Principais indústrias: _________; 
Serviços, incluindo turismo: __________; 
Empregos na agricultura: (porcentagem e/ou número); 
Empregos na indústria: (porcentagem e/ou número); 
Empregos em serviços: (porcentagem e/ou número). 

Serviços de saneamento 
básico 

Consumo de água: (Empresa / DAE); 
Esgoto coletado: (%); 
Esgoto tratado: (%); 
Quantidade de lixo coletada: ton./dia. 
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II.2. DIAGNÓSTICO DA VEGETAÇÃO NATIVA (ITEM DE LEGISLAÇÃO)  
 
II.2.1. Fisionomias vegetacionais originais  
 
Aqui deve ser inserido um mapa da cobertura original da Mata Atlântica no município. Na medida 
do possível, deve-se buscar o mapeamento de todos os tipos de fisionomias vegetacionais 
originais no território do Município, confirmando a delimitação dos limites da área de aplicação da 
Lei n° 11.428/06 na escala de maior detalhe disponí vel para o município. As fisionomias 
vegetacionais podem ser mapeadas através das cartas do RADAM 1:1.000.000 ou outros 
mapeamentos disponibilizados pelo MMA e IBGE. 
 
Dica:  Mapa da Área de Aplicação da Lei nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica) 
(http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm). Manual Técnico da Vegetação Brasileira – 
IBGE, 1992 (disponível no sítio eletrônico do IBGE - http://www.ibge.gov.br).  
 
Além do mapa, inserir comentários incluindo tamanho (km² ou ha) e outros detalhes de interesse. 
 
II.2.2. Remanescentes de vegetação nativa de Mata A tlântica  
 
Aqui, devem ser identificados, mapeados e analisados os remanescentes de vegetação nativa de 
Mata Atlântica. O mapa deve ter escala de pelo menos 1:50.000 (ITEM DA LEGISLAÇÃO ). 
 
É relevante que o mapeamento dos remanescentes esteja referenciado a outros mapeamentos, 
como os realizados para identificação de áreas de risco, para delimitação do macrozoneamento 
municipal ou pelo plano de gerenciamento de recursos hídricos. 
 
Para efeito de elaboração do PMMA, no caso de não existir base cartográfica atualizada no 
Município, ela pode ser preparada a partir das bases de restituições digitais (1:10.000 ou 
1:25.000) que o município tenha contratado, quando existirem. Se o município não possuir bases 
próprias, devem ser utilizadas as bases topográficas oficiais do IBGE.  
 
Dica:  
Folhas topográficas do IBGE podem ser encontradas em formato DGN, PDF ou TIF no LINK:  
ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/topograficos/escala_50mil/ 
Se essas bases não existirem em formato digital, será necessário conseguir as cartas em papel e 
digitalizar as informações. Em alguns casos, é possível gerar a base de hidrografia através do 
Modelo Digital de Terreno GDEM da NASA e complementá-lo/corrigi-lo com base na imagem de 
satélite. 
 
Dica:  
O modelo digital de terreno (GDEM) pode ser baixado no site:  
http://earthexplorer.usgs.gov/ ou em formato KML em http://www.ambiotek.com/topoview ou pela 
Brasil em Relevo da Embrapa em http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/index.htm 
 
Uma fonte de informação para o mapa de remanescentes é o Atlas dos Remanescentes da Mata 
Atlântica (SOS Mata Atlântica/INPE), atualizado em 2010. Ele é disponibilizado, por Município, na 
escala de 1: 50.000 em formato shapefile através do site: http://mapas.sosma.org.br/dados/.  
 
Outra fonte que pode ser utilizada é o levantamento da cobertura vegetal nativa feito pelo IBAMA, 
com base nos dados do PROBIO, ou outros que venham ser disponibilizados. O mapeamento do 
IBAMA pode ser acessado através do site:  
http://siscom.ibama.gov.br/monitorabiomas/mataatlantica/index.htm  
 
É possível baixar os arquivos shapefile dos remanescentes florestais, desmatamentos 
identificados e imagens de satélite utilizadas no projeto (Landsat).  
 
Atualmente também existem ferramentas de livre acesso na internet, a exemplo do Programa 
Google Earth, que oferece imagens de satélite de alta resolução da maioria dos municípios. Essas 
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imagens podem servir de subsídio para a elaboração dos mapeamentos em escala compatível 
com as necessidades do Plano.  
 
O mapeamento, quando houver disponibilidade de informações cartográficas e imagens de alta 
resolução, deve ser realizado em escala adequada (1:50.000, 1:25.000 ou 1:10.000) para 
identificar a localização exata dos remanescentes, indicando se estão em áreas urbanas ou rurais, 
e verificar a existência de corredores a serem preservados, no âmbito dos limites do Município, ou 
a existência de áreas de vegetação nativa integradas com Municípios vizinhos. 
 
Fontes estaduais: 
SP: Inventário Florestal do Estado de São Paulo - http://www.iflorestal.sp.gov.br/sifesp/ 
MG: Inventário Florestal da Flora Nativa e dos Reflorestamentos de MG - 
http://www.inventarioflorestal.mg.gov.br/ 
ES: IEMA - Ortomosaicos e mapas -  http://www.meioambiente.es.gov.br/default.asp 
RJ: Superintendência de Biodiversidade e Florestas - SEA - 
http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeConteudo?article-id=310536; INEA – GEOPEA – 
www.inea.rj.gov.br 
 
 
II.3. OUTRAS INFORMAÇÕES  
 
II.3.1. Recursos hídricos do município 
 
Comentar de acordo com o(s) plano(s) de bacia hidrográfica existente(s). 
 
Dica:  As bases com limites das bacias hidrográficas podem ser baixadas no site da Agência 
Nacional de Águas (ANA):  
http://www.ana.gov.br/bibliotecavirtual/solicitacaoBaseDados.asp 

 
II.3.2. Áreas de Preservação Permanente - APP  
 
Avaliar as APPs quanto a sua conservação e recuperação. Devem ser destacadas as áreas 
cobertas atualmente por vegetação nativa de Mata Atlântica e aquelas que necessitam de 
recuperação. 
  
Dica: 
O mapeamento das APPs deve ser realizado a partir de dois insumos básicos:  
a. através da base de hidrografia, gerando os buffers das APPs nas margens dos rios, entorno de 
nascentes, lagoas e lagos, conforme a legislação;  
b. baseadas no Modelo Digital de Terreno do município, que pode ser gerado pela base 
cartográfica restituída, quando disponível, ou utilizado o GDEM da NASA 
(http://earthexplorer.usgs.gov), para a delimitação das APPs de declividade e topos de morro. 
 
II.3.3. Reservas Legais de Propriedades Rurais  
 
Verificar e mapear a situação atual das reservas legais das propriedades, averbadas em cartório 
ou registrados no CAR / Mais Ambiente. Comparar a relação das áreas averbadas ou registradas 
com o número total de propriedades rurais no município e avaliar o seu estado de conservação e 
a necessidade de recuperação de Reservas Legais degradadas.  
 
II.3.4. Unidades de Conservação e áreas tombadas co mo Patrimônio Natural  
 
Incluir comentários sobre áreas de conservação existentes no município, tais como parques 
estaduais, federais, reservas particulares e outras. Os dados podem ser resumidos numa tabela. 
 
Um mapa com a localização das áreas de conservação também pode ajudar. 
Caso não haja áreas de conservação no município, sugerimos manter o capítulo e escrever “Não 
existem áreas de conservação atualmente no município”. 
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Nome da área Tipo da área Plano de manejo?  Comentários 

Nome 

Parque Municipal 
Parque Estadual 

RPPN 
Etc. 

(SIM/NÃO) 

Incluir comentários sobre espécies 
especialmente protegidas, situação prática 
da gestão, se há invasões, zona de 
amortecimento etc. 

    
    

 
Dica: 
A base de Unidades de Conservação pode ser baixada do Cadastro Nacional de UCs do MMA:  
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs ou 
http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm 
Também existe o Mapa de Unidades de Conservação e Áreas Indígenas na área de aplicação da 
Lei da Mata Atlântica – MMA 2011 
A base de RPPNs federais pode ser baixada no SIMRPPN do ICMBio: 
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/  
A base de RPPNs estaduais deve ser pesquisada na Secretaria de Meio Ambiente do Estado.  
As RPPN estaduais e federais podem ser pesquisadas também no Cadastro Nacional de RPPN: 
http://www.reservasparticulares.org.br/ 
As áreas tombadas como Patrimônio Natural podem ser levantadas junto aos conselhos federal e 
estaduais ou órgãos de proteção do patrimônio. 
 
Informações estaduais: 
SP: Fundação Florestal 
RJ: INEA 
MG: IEF 
ES: IEMA 
 
II.3.5. Terras indígenas, quilombolas e de outras c omunidades tradicionais 
 
Inserir comentários sobre a existência de áreas quilombolas, indígenas e outras comunidades 
tradicionais incluindo localização, tamanho e população. 
Caso não haja, escrever algo como “Não existem no município áreas ocupadas por comunidades 
tradicionais, indígenas ou quilombolas”. 

 
Nome da 

comunidade 
Tipo (quilombola, 

indígena, etc.) Localização População Área ocupada 

     
     
     
     
     
     
     

 
Dica:  
A localização de terras indígenas pode ser realizada com auxílio dos registros da FUNAI. Para as 
terras quilombolas pode ser solicitado auxílio da Fundação Palmares, do Ministério da Cultura, ou 
do respectivo órgão estadual. Sobre as demais populações tradicionais pode ser consultado o 
acervo do Projeto “Nova Cartografia Social dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil” que 
publica fascículos e mapas, na Mata Atlântica, por exemplo, dos povos dos faxinais, dos fundos 
de pasto, dos cipozeiros, ilheiros, pescadores artesanais, entre outros. Caso necessário, pode ser 
solicitado apoio à identificação de populações tradicionais na SEDR/MMA.  
http://www.novacartografiasocial.com 
http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm 
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II.3.6. Terras públicas 
 
Inserir comentários sobre a existência de terras da União, do Estado, do Município e devolutas 
que possam ser destinadas à conservação da Mata Atlântica.  
Se possível incluir mapas de localização das áreas. 
Caso não haja, sugerimos manter o capítulo e escrever “Não foram identificadas área de terras 
públicas e devolutas no município.”. 
 
Dica: 
As informações relativas às terras devolutas da União podem ser obtidas em consulta à Secretaria 
do Patrimônio da União - SPU, órgão ligado ao Ministério do Planejamento e mediante decisão 
final das ações discriminatórias, na esfera administrativa e judicial.  
 
II.3.7. Áreas de risco  e estado de conservação ou de degradação  
 
Incluir comentários sobre áreas de risco (principalmente deslizamento ou inundáveis), e o estado 
de controle do risco (controlado, iminente etc.). Se possível, incluir mapas. Essas informações 
podem ser obtidas junto aos órgãos de defesa civil. 
Incluir o levantamento e mapeamento das áreas degradadas no município. 
 
II.3.8. Áreas verdes urbanas,  atrativos turísticos e belezas cênicas  
 
Comentar localização, tamanho, características de praças, jardins e áreas vazias com cobertura 
florestal, atrativos turísticos e belezas cênicas situados no município, especialmente os que 
tenham relação com a Mata Atlântica, ou seja, os que podem ser considerados remanescentes ou 
que tenham árvores com potencial para serem matrizes para produção de mudas para 
recuperação. 
Caso sejam muitas as áreas de interesse, sugerimos citar somente as mais importantes. 
 
Dica:  Pode ser utilizada uma tabela como a abaixo para resumir as informações. 
 

Nome da área verde urbana  
ou atrativo Localização Interesse para o PMMA 

Nome  

Comentar se a área pode ser considerada um 
remanescente, se tem potenciais matrizes para 
reprodução, qual o estado de conservação da área 
ou outros fatos de interesse para o plano. 

   
   

 
II.3.9. Árvores nativas relevantes e viveiros exist entes no Município  
 
Comentar localização, tamanho, espécies de árvores que podem ser usadas como matrizes para 
recuperação e outras áreas. Comentar existência de viveiros de mudas no município. 

 
Localização  Espécie  Tamanho  

Bairro ou local e coordenadas Nome comum e nome científico Altura, DAP 
   
   
   

 
II.3.10. Indicação de áreas definidas como prioritá rias para conservação  
 
Para tanto, deve-se considerar o Mapa de Áreas Prioritárias, disponibilizado no site do Ministério 
do Meio Ambiente, bem como possíveis mapeamentos e indicações de áreas prioritárias feitos 
pelos Estados ou Municípios, sobretudo os constantes de planos municipais. Consultar 
http://mapas.mma.gov.br/i3geo  
Devem ser atribuídas classes de prioridade de ação:  
a) extremamente alta; b) muito alta; e c) alta, para cada área. 
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Informações estaduais: 
SP: Fundação Florestal e Projeto Biota Fapesp 
RJ: SEA e INEA 
MG: IEF 
ES: IEMA e Projeto Corredores Ecológicos 
 
 
II.4. INDICAÇÃO DOS PRINCIPAIS VETORES DE DESMATAME NTO OU DEGRADAÇÃO  
(ITEM DE LEGISLAÇÃO)  
 
Após discutir as informações do diagnóstico, a equipe deve caracterizar os remanescentes e as 
áreas degradadas, tal como se revelam atualmente, (“retrato atual”) descrevendo seu grau de 
conservação ou degradação.  
 
Deve também determinar os principais fatores de pressão que estão causando ou poderão causar 
desmatamentos ou degradação adicionais, podendo, portanto piorar a situação atual de 
conservação ou prejudicar a recuperação das áreas prioritárias de Mata Atlântica no município. 
Concentrem-se apenas  nos projetos e fatores que possam interferir. Empreendimentos, estradas, 
e outros projetos que não interfiram especificamente com a Mata Atlântica não precisam ser 
incluídos. 
Alguns exemplos estão na tabela abaixo. 
 

ASSUNTO PROBLEMAS ATUAIS POTENCIAIS PROBLEMAS 
(FUTUROS) 

Expansão imobiliária regular 
Explicar se há interferências de 
loteamentos ou empreendimentos 
aprovados ou em aprovação. 

Exemplo: potencial desmatamento 
de x mil metros quadrados devido 
ao empreendimento XYZ. 

Expansão imobiliária irregular 
(ocupações) 

Explicar se há interferências de 
ocupações irregulares.  

Projetos relacionados a ruas e 
estradas 

Explicar se há planos para ruas, 
estradas, avenidas, ferrovias.  

Projetos relacionados a gás e 
energia elétrica   

Projetos relacionados a 
saneamento (água, esgoto, lixo)   

Expansão de áreas para 
agropecuária   

Atividades madeireiras   
Atividades minerárias   
Grandes obras de infraestrutura 
(hidrelétricas, estradas, redes de 
transmissão etc.) 

  

Assentamentos rurais   
Captura e tráfico de animais 
silvestres e plantas nativas   

Outros fatores   
 
 
II.5. AVALIAÇÃO DOS PLANOS E PROGRAMAS INCIDENTES N O MUNICÍPIO  
 
Inserir um texto de explicação inicial e referir à tabela. 
 

PLANOS / PROGRAMAS 
Número e data da 

lei, decreto, 
resolução etc. 

COMENTÁRIOS 

Plano Diretor   

Comentar as diretrizes, estratégias, 
programas e ações, além de normas, 
que possam ter relação com o Plano 
Municipal da Mata Atlântica. 

Plano Municipal de Saneamento Básico   
Plano de Bacia Hidrográfica (pode haver 
mais de um plano)   
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Planos de Manejo de Unidades de 
Conservação (pode haver mais de um)   

Programas de Educação Ambiental   
Estudos para criação de Unidades de 
Conservação   

Programas e atividades de Educação 
Ambiental   

Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE e 
Planos federais ou estaduais com impacto 
sobre a Mata Atlântica 

  

Outros   
 
 
II.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE GESTÃO AMBIENTAL D O MUNICÍPIO 
 
Inserir um texto de explicação inicial sobre a capacidade de gestão do município, avaliando pontos 
fortes e dificuldades da gestão no município, e referir à tabela abaixo. 
 

Instituição Pessoal 
Capacitado 

Pessoal 
Disponível 

Recursos 
Materiais 

Recursos 
Financeiros 

Disposição 
Política 

Secretaria do Meio 
Ambiente 

Sim / Média / 
Restrita / Não 

Sim / Média / 
Restrita / Não 

Sim / Média / 
Restrita / Não 

Sim / Média / 
Restrita / Não 

Sim / Média / 
Restrita / Não 

Conselho Municipal de 
Meio Ambiente 

     

Sec. de Obras      
Sec. Finanças      
Sec. Planejamento      
Sec. Saneamento      
Empresa de saneamento      
ONGs      
Universidades      
Empresas      
Assoc. de empresários      
Outras      
Escala:  Sim / Média / Restrita / Não 

 
Nota:  
Pessoal inclui técnicos, chefias e pessoal operacional. 
Recursos materiais incluem veículos, equipamentos de medição, computadores, software etc. 
Disposição política se refere ao clima político, compromissos de campanha assumidos e outros. 

 
II.6.1. Quadro Legal em Vigor 
 
Inserir um texto de explicação inicial e referir à tabela sobre Legislação Municipal de relevância 
para a Mata Atlântica. 
 

Legislação Tem? 
(SIM/NÃO) 

Número e data da lei, 
decreto, etc. COMENTÁRIOS 

Plano Diretor SIM 

Lei xxxx de DD de MM de 
AAAA. 
Decreto yyyy de DD de 
MM de AAAA. 

Comentar se a lei é cumprida na prática, se 
há projeto de revisão, e outros conforme a 
equipe julgar necessário. 

    
    

 
 
II.7. SISTEMATIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO DIAGNÓSTICO 

 
Esta seção deve ser um resumo dos tópicos principais do diagnóstico. Caso tenha sido feita 
análise estratégica do tipo FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) ou METAPLAN, 
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o conteúdo da análise pode ser colocado no anexo (ver exemplo no anexo II) ou resumidamente, 
de preferência em tabelas, no corpo do texto do Plano.  
O ideal é apresentar os resultados do diagnóstico e conduzir a análise de forma participativa (em 
oficina de planejamento ou consulta pública). 
Os destaques dos resultados do diagnóstico serão a base para o estabelecimento do plano 
propriamente dito. 

 
 

III. PLANO DE AÇÃO  
 
III.1. VISÃO DE FUTURO  
 
Com base nas informações e análises realizadas, serão construídos os cenários, com as 
informações organizadas conforme tabelas a seguir.  
 
Na coluna situação atual descrever a situação atual para cada um dos itens relacionados, se for o 
caso.  
 
O cenário tendencial é aquele segundo o qual as tendências observadas nos últimos anos 
permanecem inalteradas, evidenciando o que poderá ocorrer se não houver qualquer mudança na 
condução do processo de proteção dos remanescentes florestais. 
 
Deve se buscar, além do cenário tendencial, um cenário desejável e possível, tendo em conta os 
recursos disponíveis para a transformação da situação atual no futuro desejado. Esse cenário é 
assumido como a visão de futuro a ser alcançada por meio de estratégias e ações claramente 
definidas na proposta do Plano Municipal da Mata Atlântica.  
 
A visão de futuro  deve ser resultado da discussão dos cenários apresentados (coluna outros 
cenários, que podem ser vários), com os diferentes atores sociais. Pode ser um deles, ou um 
novo, combinando variáveis de mais de um cenário apresentado ou incorporando novas variáveis. 
O importante é considerar as probabilidades de se alcançar a nova situação, considerados os 
recursos disponíveis, as condições locais e regionais e o horizonte temporal estabelecido para se 
chegar a essa nova situação.  
 
Em casos onde os prazos são curtos e os recursos disponíveis são escassos, como pode 
acontecer na elaboração do Plano Municipal da Mata Atlântica, sugere-se, no mínimo, a 
preparação do cenário tendencial, para evidenciar o que poderá ocorrer se não houver qualquer 
mudança na condução do processo de proteção dos remanescentes florestais, e de um cenário 
desejável, como visão de futuro , a ser discutido com os atores envolvidos no processo de 
planejamento e gestão ambiental no Município. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A visão de futuro  representa a definição de uma linha de evolução no tratamento da Mata 
Atlântica no Município e o marco de referência para as propostas  a serem formuladas na etapa 
seguinte de elaboração do PMMA, compreendendo:  
• Diretrizes Gerais de Proteção da Mata Atlântica; 
• Estratégias e Ações; 
• Áreas prioritárias para conservação e recuperação da Mata Atlântica (exigência legal);  
• Monitoramento das ações e avaliação dos resultados. 
 

ATENÇÃO 
 

No cenário tendencial, não significa que se vai deixar de atuar, mas, sim, as questões vão continuar a 
ser tratadas da forma como vinha sendo feito . 
Esse cenário é importante por servir de alerta para os atores, porque indica o que poderá ocorrer se as 
ações propostas não forem executadas. 
Serve, também, de parâmetro de comparação entre os resultados até então alcançados e os novos, 
decorrentes da implementação do PMMA. 
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a) Ordenamento do Território e Aspectos Ambientais 
 

ASSUNTO SITUAÇÃO 
ATUAL 

CENÁRIO 
TENDENCIAL  

CENÁRIO 
DESEJÁVEL  

Situação Fundiária    
Estradas    
Poluição do ar e dos cursos d’água    
Situação das APPs    
Situação das praias    
Situação da vegetação existente    
Situação das Reservas Legais    
Situação das UCs    
Situação no entorno das áreas de abastecimento    
Situação do saneamento    
Sistema de drenagem     
Obras de infraestrutura previstas ou em estudo 
que possam afetar (positivamente ou 
negativamente) as áreas de mata 

   

Outros tópicos importantes para a Mata Atlântica 
no Município 

   

 
b) Aspectos econômicos 

 

ASSUNTO 
SITUAÇÃO 

ATUAL 
CENÁRIO 

TENDENCIAL  
CENÁRIO 

DESEJÁVEL  
Desenvolvimento rural    
Situação da produção agrícola    
Situação da agricultura familiar    
Mineração    
Turismo    
Indústrias    
Comércio e serviços    
Outros tópicos importantes para a Mata Atlântica 
no Município 

   

 
c) Aspectos urbanísticos 

 

ASSUNTO 
SITUAÇÃO 

ATUAL 
CENÁRIO 

TENDENCIAL  
CENÁRIO 

DESEJÁVEL  
Expansão urbana    
Áreas verdes urbanas    
Arborização urbana    
Loteamentos e conjuntos habitacionais (projetos)    
Alagamentos e outras situações de risco    
Outros tópicos importantes para a Mata Atlântica 
no Município 

   

 
d) Gestão Ambiental  

 

ASSUNTO 
SITUAÇÃO 

ATUAL 
CENÁRIO 

TENDENCIAL  
CENÁRIO 

DESEJÁVEL  
Informações para a gestão municipal    
Política Ambiental local    
Fiscalização     
Legislação Ambiental    
Transferência de recursos federais e estaduais     
Participação popular no processo decisório    
IDH     
Convênios e parcerias    
Outros tópicos importantes para a Mata Atlântica 
no Município 
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III.2. PLANO DE AÇÃO 
 
O Plano de Ação deve visar à transformação da Situação Atual, tal como caracterizada no 
Diagnóstico, na Situação Futura Desejada, ou seja, o alcance da Visão de Futuro dentro de um 
horizonte temporal determinado. 
 
O Plano de Ação explicita o quê fazer para atingir esse objetivo, mediante a indicação de:  
• Diretrizes Gerais de Proteção da Mata Atlântica  
• Estratégias e Ações  
• Áreas prioritárias para conservação e recuperação da Mata Atlântica 
 
III.2.1. Diretrizes Gerais de Proteção da Mata Atlâ ntica 
 
Descrever neste trecho diretrizes gerais de Proteção da Mata Atlântica que foram definidas pela 
equipe, e que devem nortear as tomadas de decisão ao longo da implementação do Plano. As 
diretrizes devem possibilitar a valorização das oportunidades e forças, bem como a redução das 
ameaças, identificadas nas etapas anteriores. 
 
As Diretrizes devem ser entendidas como normas de procedimento ou linhas segundo as quais se 
traça um plano. Devem, portanto, orientar e ser observadas por todas as estratégias e ações 
propostas. Como exemplo, podem ser citadas: 
a) Promover a articulação com outras políticas e ações municipais, tais como o macrozoneamento 

municipal, o zoneamento ambiental, o licenciamento de loteamentos e edificações, de forma a 
harmonizá-las e impedir os processos de degradação dos remanescentes de vegetação nativa; 

b) Compatibilizar o desenvolvimento do Município com a proteção da Mata Atlântica, incluindo 
mecanismos de compensação a serem oferecidos aos que conservem os recursos ambientais 
no município; 

c) Dotar os órgãos municipais envolvidos com informações relevantes e periodicamente 
atualizadas para que possam implementar os dispositivos legais contidos na Lei da Mata 
Atlântica, especialmente mediante a localização da vegetação a ser protegida;  

d) Contemplar, além de ações corretivas, ações preventivas aos desmatamentos ou destruição da 
Mata Atlântica; 

e) Divulgar periodicamente a situação de conservação e a necessidade de restauração dos 
remanescentes florestais do Município; 

f) Levantar e propor ações de conservação e recuperação nas áreas de risco. 
 
III.2.2. Estratégias e Ações 
 
As estratégias representam o como fazer para que a transformação da situação atual para a visão 
de futuro aconteça. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geralmente, uma estratégia desdobra-se em um conjunto de ações, ou programas de ações, 
correlatas visando o alcance de um dos aspectos considerados importantes para se alcançar a 
visão de futuro estabelecida. As ações tanto poderão ter caráter corretivo de danos ocorridos, 
quanto preventivo, para evitar novos impactos sobre a Mata Atlântica. 
 
a) Estratégia 01: (exemplo) Garantir cobertura florestal mínima de X% do território municipal. 

 
Ações (ou programas de ação) para a implementação dessa estratégia podem ser indicadas da 
seguinte maneira: 

• Ação 1 
• Ação 2 

ATENÇÃO 
 

Estratégias devem ser entendidas como a arte de combinar a ação de diferentes atores na condução de 
um processo, ou ainda, a arte de dirigir um conjunto de disposições visando um mesmo objetivo. 
Ação deve ser entendida como o resultado do fato de agir; tudo o que se faz; manifestação de uma força 
agente. Programas de ação representam o conjunto de ações correlatas visando um único objetivo.  
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• Ação 3 
 

Ação 1 
Revitalização do rio X: plantio de mudas para recuperar mata ciliar no 
manancial. 

Grau de Prioridade Alta, Curto prazo. 

Justificativas 
O rio X é o principal rio que fornece água para o abastecimento público do 
município. 

Metas 
Plantar N mudas de espécies nativas da Mata Atlântica da região, em áreas 
de mananciais e margens no rio X no período.... 

Prazos 6 meses. 

Atores Envolvidos 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ONGs, proprietários de terra na 
região dos mananciais, Empresa de Abastecimento. 

Principais Beneficiados 
Os moradores da vila abastecida pelo rio X e os proprietários das 
propriedades localizadas às margens do rio X. 

Previsão de Recursos 
e fontes 

Orçamento do Município, Governo do Estado, Empresários, Fundo de 
Restauração da Mata Atlântica. 

Exigências Legais  
Art. 2º Código Florestal; Lei de Recursos Hídricos; CONAMA nº 357/2005 e 
397/2008. 

 
b) Estratégia 2: (Repetir a mesma estrutura). 

 
c) Estratégia N: Melhoria das informações e discussão para revisão periódica deste plano: 

• Melhoria no diagnóstico de ___________. 
• Melhoria na cartografia de __________. 
• Melhoria das informações sobre ___________. 
• Aprofundamento da discussão sobre __________. 
• Revisar o plano a cada xxxxx anos 

 
Nota:  Não esquecer de incluir uma estratégia sobre a melhoria do próprio plano, para versões 
futuras. 
Na prioridade das ações, colocar: alta, média ou baixa, levando-se em conta sua importância e 
urgência (prazo). 
 
 
III.3. ÁREAS DE INCIDÊNCIA DAS AÇÕES: PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO (ITEM DE LEGISLAÇÃO)  
 
III.3.1. Áreas para conservação 
 
Conforme a discussão da equipe e da comunidade, comentar quais áreas são prioritárias para 
conservação. Uma tabela pode ser útil para resumir as informações. 
 
Nota:  Levar em consideração o Mapa de Áreas Prioritárias, e outros feitos por estados ou 
municípios.  
Informações estaduais: 
SP: Fundação Florestal e Projeto Biota Fapesp 
RJ: SEA e INEA 
MG: IEF 
ES: IEMA e Projeto Corredores Ecológicos 
 
Para cada Área Prioritária deverá ser atribuída uma classe de prioridade de ação, como: a) 
extremamente alta; b) muito alta; e c) alta. Devem também ser indicados os atores e parceiros 
para a realização da ação especificada, bem como um cronograma para sua execução.  
 

Área 
(nome ou número no 

mapa) 
Prioridade Justificativa Ações relacionadas 
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As Áreas Prioritárias poderão ser determinadas, em cada município, por outros critérios como os 
listados a seguir, a título de exemplo. 
 
Critérios para identificação de áreas prioritár ias para a Conservação da Biodiversidade  
� Áreas com remanescentes de vegetação que abriguem espécies endêmicas da Mata Atlântica, da região 

ou do município, raras ou ameaçadas de extinção;  
� Áreas de vegetação nativa bem conservada; 
� Áreas de beleza cênica; 
� Áreas de mananciais de abastecimento público; 
� Áreas que possam funcionar como corredores ecológicos, ampliando a conectividade entre os 

remanescentes; 
� Áreas de preservação permanente (APPs); 
� Áreas com potencial para o extrativismo sustentável;  
� Áreas com potencial para o turismo sustentável;  
� Áreas que possuam matrizes de boa qualidade, para coleta de sementes;  
� Áreas favoráveis à implantação de Unidades de Conservação;  
� Áreas favoráveis à implantação de corredores ou mosaico(s) de unidades de conservação;  
� Áreas importantes para realização de pesquisas científicas; 
� Áreas nas Zonas de Amortecimento de Unidades de Conservação; 
� Áreas com presença de comunidades tradicionais; 
� Áreas de risco geotécnico. 

 
III.3.2. Áreas para recuperação 
 
Conforme a discussão da equipe e da comunidade, comentar quais áreas são prioritárias para 
recuperação. Uma tabela pode ser útil para resumir as informações. 
 
Para cada Área Prioritária deverá ser atribuída uma classe de prioridade de ação, como: a) 
extremamente alta; b) muito alta; e c) alta. Devem também ser indicados os atores e parceiros 
para a realização da ação especificada, bem como um cronograma para sua execução.  
 

Área 
(nome ou número no 

mapa) 
Prioridade Justificativa Ações relacionadas 

    
    
 
As Áreas Prioritárias poderão ser determinadas, em cada município, por critérios como os listados 
a seguir, a título de exemplo. 
 
 
Critérios para identificação de áreas prioritárias para a Recuperação  
� Áreas de preservação permanente (APPs), tais como matas ciliares, encostas de morros, topos de morro, 

entorno de nascentes etc.; 
� Recuperação em ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social);  
� Áreas de mananciais de abastecimento público;  
� Áreas de Reserva Legal;  
� Áreas relevantes para a conservação de espécies raras, endêmicas ou ameaçadas de extinção;  
� Áreas importantes para formação de corredores;  
� Áreas nas Zonas de Amortecimento de Unidades de Conservação; 
� Áreas com presença de comunidades tradicionais; 
� Áreas de risco geotécnico; 
� Áreas importantes para o desenvolvimento do turismo ou para atividades recreacionais. 

 
Dica:  Levar em consideração o levantamento de áreas para restauração realizado pelo Pacto pela 
Restauração da Mata Atlântica (http://www.pactomataatlantica.org.br).  
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IV. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  
 
O monitoramento deve acompanhar as estratégias, e apresentar indicadores, forma de medição, 
métodos de medição, etc. 
A avaliação consiste em dizer se os resultados estão satisfatórios, as “carinhas” são uma forma 
simples de deixar bem clara a conclusão. 
 

Estratégia  Ação Tipo do 
indicador Indicador Metas Comentários AVALIAÇÃO 

Estratégia 
1 

Geral da 
estratégia 

Resultado 
(resultado 
final) 

% área do 
município coberta 
por Mata Atlântica 

X% até Ano x 
Y% até ano y 
Z% até ano z 

Área medida de 
acordo com 
levantamento 
aerofotogramé-
trico 

☺☺☺☺�������� 

Ação 1.1 

Desempenho 
operacional 
(execução 
física) 

Número de 
árvores plantadas 

X árvores até 
ano x 
Y árvores até 
ano y 
Z árvores até 
ano z 

Árvores 
contadas 
conforme 
relatórios de 
replantio (somar 
todos os 
projetos). 

☺☺☺☺�������� 

Desempenho 
operacional 
(execução 
orçamentária) 

% do orçamento 
previsto gasto 
com plantio de 
árvores 

X% até ano x 
X+Y% até 
ano y 
100% até ano 
z 
 

Valores gastos 
de acordo com 
notas fiscais de 
prestação dos 
serviços 
envolvidos + 
custos de 
materiais e mão-
de-obra próprios. 

☺☺☺☺�������� 

Desempenho 
operacional 
(eficiência) 

Custo por árvore 
plantada 

Máximo X R$ 
/ árvore 
plantada 

R$ gastos total / 
total de árvores 
plantadas 

☺☺☺☺�������� 
Ação 1.2      

Estratégia 
2 

Geral      
Ação 2.1      
Ação 2.2       

(...)       

Estratégia 
N – 

Revisão do 
plano após 

X anos 

Geral 
Resultado 
(resultado 
intermediário) 

Ter o plano 
revisado até ano 
AAAA 

Cumprimento 
do prazo 

 ☺☺☺☺�������� 

Ação N.1 

Desempenho 
operacional 
(execução 
física) 

Iniciar 
mobilização até 
janeiro/AAAA 

Cumprimento 
do prazo 

 ☺☺☺☺�������� 

Ação N.2 

Desempenho 
operacional 
(execução 
física) 

Melhoria do 
diagnóstico da 
área kkkkk 

Número de 
estudos da 
universidade 
XYZ sobre as 
espécies 

 ☺☺☺☺�������� 

Ação N.3 

Desempenho 
operacional 
(execução 
física) 

Melhoria da 
cartografia da 
bacia hidrográfica 
XXXX 

Número de 
plantas 
atualizadas 

 ☺☺☺☺�������� 

Ação N.4 

Desempenho 
operacional 
(execução 
orçamentária) 

% do orçamento 
gasto previsto 
para mobilização, 
estudos e demais 
gastos da revisão 
do plano 

% orçamento  ☺☺☺☺�������� 

 
Nota:  Sugerimos que a avaliação do Plano seja feita anualmente junto ao Conselho Municipal de 
Meio Ambiente e sua revisão não ultrapasse 10 anos. 
No site do projeto (www.pmma.etc.br) há sugestões de indicadores. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I: Legislação Ambiental e Urbana 
 

(ATUALIZAR NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DO PLANO) 
 
Legislação Federal:  
 
• Constituição Federal 1988; 
• Lei 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 dispositivos da Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 

2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica; 
• Lei nº 12.651/2012 – Dispõe sobre a Proteção da Vegetação Nativa; 
• Medida Provisória nº 571/2012 que altera a Lei 12.651/2012; 
• Lei Complementar 140/2011 - regulamenta o art. 23 da Constituição Federal (cooperação 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e competência comum relativas à 
proteção do meio ambiente); 

• Lei nº 9.985/2000 – Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá 
outras providências; 

• Decreto nº 4.340/2002 – Regulamenta artigos da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que 
dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, e dá 
outras providências; 

• Lei nº 10.257/2001 – Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, e estabelece 
diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências.  Estatuto das Cidades; 

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

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

• Lei nº 9.433/1997 – Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

• Lei nº 11.326/2006 – Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da 
Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais; 

• Lei nº 10.711/2003 – Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e dá outras 
providências; 

• Lei nº 11.284/2006 – Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável; 
institui, na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro – SFB; cria 
o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal – FNDF; altera as Leis nºs 10.683, de 28 de 
maio de 2003, 5.868, de 12 de dezembro de 1972, 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 4.771, 
de 15 de setembro de 1965, 6.938, de 31 de agosto de 1981, e 6.015, de 31 de dezembro de 
1973; e dá outras providências; 

• Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 - Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 
Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. 

• Lei nº 9.790/1999 – Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem 
fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina 
o Termo de Parceria, e dá outras providências; 

• Decreto nº 3.100/1999 – Regulamenta a Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, que dispõe 
sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo de 
Parceria, e dá outras providências; 

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

• 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; 

• Decreto nº 5.758/2006 – Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas - PNAP, 
seus princípios, diretrizes, objetivos e estratégias, e dá outras providências; 

• Decreto nº 6.040/2007 – Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais; 

• Decreto nº 6.698/2008 – Declara as águas jurisdicionais marinhas brasileiras Santuário de 
Baleias e Golfinhos do Brasil; 

• Decreto nº 6.666/2008 – Institui, no âmbito do Poder Executivo federal, a Infraestrutura 
Nacional de Dados Espaciais – INDE, e dá outras providências; 

• Decreto no 7.029, de 10 de dezembro de 2009, Institui o Programa Federal de Apoio à 
Regularização Ambiental de Imóveis Rurais, denominado "Programa Mais Ambiente". 

 
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 presente Instrução Normativa;  

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

• Instrução Normativa do IBAMA nº 62/2005 – Estabelece critérios e procedimentos 
administrativos referentes ao processo de criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural 
– RPPN; 

• Instrução Normativa do MMA nº 06/2008 – Reconhece Espécies da Flora Ameaçadas de 
Extinção; 

• 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 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; 
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• 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; 

• 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, visando viabilizar 
critérios, normas e procedimentos para o manejo, utilização racional e conservação da 
vegetação natural 

• 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 de 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 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 003/1996 – Define vegetação remanescente de Mata Atlântica, 
com vistas à aplicação de Decreto no 750, de 10 de fevereiro de 199; 

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

• 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 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 417/2009 – Dispõe sobre parâmetros básicos para definição de 
vegetação primária e dos estágios sucessionais secundários da vegetação de Restinga na 
Mata Atlântica; 
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• 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 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 e outras de uso limitado; 

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

 
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  

 
(INCLUIR LEGISLAÇÃO ESTADUAL E MUNICIPAL) 
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ANEXO II: Exemplo de Análise METAPLAN 

 
AMBIENTE INTERNO 

ORDENAMENTO TERRITORIAL  
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Boa distribuição espacial das vilas 
Expansão da plantação de eucalipto em áreas de 

mata 

Terras produtivas Situação fundiária não regularizada em grande parte 
das propriedades 

Área rural bem desenvolvida  
MEIO AMBIENTE 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 
Praias preservadas e limpas Áreas degradadas nas APPs 

Matas ainda existentes Desmatamento não controlado 

Lagoas, cachoeiras e riachos 
Ocupação desordenada no entorno das lagoas e ao 

longo dos cursos de água 
Disponibilidade de áreas passíveis de serem 
transformadas em Unidades de Conservação 

Poluição do ar e dos cursos de água 

 Alagamento em algumas áreas 
ASPECTOS ECONÔMICOS 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 
Jazidas de areia e seixo Exploração mineral pouco racionalizada e poluidora 

Grande produção de grãos 
Dificuldade de obtenção de terras para a agricultura 

familiar 
Grande rebanho bovino e caprino Dificuldades de assistência técnica e acesso a 

financiamentos Terra boa para mecanização 
ASPECTOS URBANÍSTICOS  

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 
Boa configuração urbana 

Terrenos baldios sem qualquer tratamento 
Poucos vazios urbanos 

Manutenção de áreas verdes – paisagismo Vários bairros sem áreas verdes 
 Arborização urbana inadequada 

GESTÃO AMBIENTAL  
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Conselho Municipal de Meio Ambiente instalado Conselho Municipal de Meio Ambiente pouco atuante 
 Pouca participação popular no processo decisório 
 Não há fiscalização efetiva 

 
Grande dependência das transferências de recursos 

federais e estaduais 
 

AMBIENTE EXTERNO 
OPORTUNIDADES RISCOS 

Implantação de pólo petroquímico pode gerar 
oportunidades de trabalho 

Implantação de pólo petroquímico pode provocar 
degradação ambiental 

Pressões demográficas por habitação podem levar a 
ocupações irregulares 

Realização da Conferência Rio + 20 pode estimular 
a proteção dos remanescentes florestais 

Decisões políticas dos governos federal e estadual 
podem reduzir repasse de recursos ao Município 

 
 
 
 

 


