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RESUMO (MÁX. 100 PALAVRAS) 

Este trabalho faz uma avaliação da execução de um projeto de mobilização e capacitação para 
elaboração de Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica na região 
Sudeste do Brasil, por meio de observação participante e aplicação de questionários 
abordando o nível de dificuldade dos temas dos cursos e as barreiras potenciais para 
implantação dos planos. Conclui-se que os temas em gestão estratégica são apontados como 
os mais difíceis e que as barreiras ligadas a estrutura e política interna da prefeitura são as 
vistas como mais importantes pelos participantes. São detalhadas lições aprendidas sobre a 
mobilização para os planos. 
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1. INTRODUÇÃO 
O governo brasileiro, por meio do Ministério do Meio Ambiente, tem implementado ações 
visando promover a conservação e recuperação dos remanescentes da mata Atlântica por meio 
do Projeto Mata Atlântica, operado entre 2004 e 2008 com apoio do Banco Mundial e a partir 
de 2009 com apoio do governo federal alemão (Projeto Mata Atlântica II). 
A Mata Atlântica é o único bioma brasileiro que possui legislação específica para a sua 
proteção (Lei 11.428/2006 e Decreto 6.660/2008). A 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 
(conhecidos também como PMMA – Planos Municipais da Mata Atlântica), possibilitando 
acesso a recursos de um fundo específico. Ao se constatar 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 fim de fomentar tais planos, o Projeto Mata Atlântica II incluiu, como um de seus 
componentes, a mobilização e a capacitação de municípios em cada região do país. Por meio 
de edital, organizações não-governamentais e consultorias foram selecionadas para realização 
de projetos nesse sentido. 
A possibilidade da implantação pioneira dos Planos Municipais da Mata Atlântica traz 
dúvidas e perguntas sobre os desafios que se apresentam: como conseguir a adesão dos 
municípios a essa política pública federal? Quais os melhores métodos para que os planos 
elaborados sejam consistentes com os objetivos colocados para a conservação e a recuperação 
da Mata Atlântica? Como trabalhar esse plano no nível local? Enfim, quais os desafios que 
surgem na prática? 
Este trabalho busca responder a essas perguntas por meio da descrição e análise do projeto de 
mobilização e capacitação para os Planos Municipais da Mata Atlântica na região Sudeste, 
realizado em 2012. 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A fundamentação teórica deste trabalho inclui: o contexto ambiental e o quadro legal 
envolvendo a conservação e recuperação do bioma Mata Atlântica; a gestão ambiental 
municipal; e as particularidades institucionais da gestão nos municípios, e um levantamento 
de outros estudos sobre gestão ambiental municipal voltada a florestas. 
2.1. A Mata Atlântica 
O domínio de Mata Atlântica envolvia, originalmente, uma área de cerca de 1.300.000 km2, 
distribuída por 17 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Sergipe, 
Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Atualmente, a vegetação nativa 
está reduzida a 7,3% de sua extensão original, cerca de 95.000 km2 (considerando apenas os 
fragmentos bem conservados acima de 100 ha), disposta de modo esparso, ao longo da costa 
brasileira e no interior das regiões Sul e Sudeste, além de fragmentos no sul dos estados de 
Goiás e Mato Grosso do Sul e no interior dos estados do Nordeste (Ambiental Consulting, 
2004). Mesmo reduzida e muito fragmentada, a Mata Atlântica possui uma importância 
enorme, pois exerce influência direta na vida de mais de 80% da população brasileira 
distribuída em seu domínio. Ela regula o fluxo dos mananciais hídricos, assegura a fertilidade 
do solo, controla o clima e protege da erosão escarpas e encostas das serras, além de abrigar 
patrimônio histórico e cultural e conter espécies que podem ser usadas em produtos 
farmacêuticos, alimentícios ou para outros usos. Por outro lado, a região de Mata Atlântica 
abriga belíssimas paisagens, de valor cênico imensurável, cuja proteção é essencial ao 
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desenvolvimento do ecoturismo (Ambiental Consulting, 2004). 
Embora para o leigo a Mata Atlântica esteja intimamente associada a uma formação florestal 
densa e úmida, ela é um bioma mais variado que, em associação com os maciços florestais, se 
compõe de outros tipos de paisagem e vegetação como campos, restingas, manguezais e 
outros tipos (Brasil, 2006). 
A extensão do Bioma Mata Atlântica é determinada pela Lei Federal 11428/2006 e pelo 
Decreto 6660/2008 que passou a reger as atualizações do Atlas dos Remanescentes Florestais 
da Mata Atlântica. Ela está presente em 17 estados brasileiros (SOS MATA ATLÂNTICA  e 
IBGE, 2011). Ocupa aproximadamente 1.110.182 km2, representando 13,04% do território 
nacional (IBGE, 2004). Sua área original abrange, total ou parcialmente, mais de 3.000 
municípios em que habitam cerca de 120 milhões de brasileiros. Estima-se que na Mata 
Atlântica existam cerca de 20.000 espécies de plantas, e estão catalogadas 849 espécies de 
aves, 370 de anfíbios, 270 de mamíferos e 350 de peixes (Ministério do Meio Ambiente, 
2010). 
A população que vive no domínio do bioma Mata Atlântica depende da conservação de seus 
remanescentes para garantir os recursos hídricos, a regulação do clima, a fertilidade do solo, 
entre outros serviços ambientais. Custos de tratamento de águas provenientes de fontes 
protegidas por vegetação são menores (Lino et al, 2012). Di Stasi et al (2002), estudando 
apenas a área do Vale do Ribeira no Estado de São Paulo, onde se localizam 
aproximadamente 70% dos remanescentes de Mata Atlântica do Estado de São Paulo, 
identificaram 114 espécies de plantas com uso medicinal. 
Segundo Lino et al (2012), existem 254 unidades de conservação de proteção integral e 528 
unidades de proteção integral, totalizando 10.029.712 hectares, ou seja, pouco mais de 
100.000 km2. Os autores destacam alguns dos principais vetores de desmatamento que 
pressionam a Mata Atlântica: o avanço das cidades sem planejamento; grandes obras e 
empreendimentos como hidroelétricas; carcinicultura; mineração; monoculturas extensivas 
agrícolas e de árvores exóticas; produção de carvão vegetal; extração de madeira; e o trafico 
de animais silvestres e caça indiscriminada em algumas regiões. 
Uma das questões mais importantes na conservação e recuperação da Mata Atlântica é a 
fragmentação. Com base em diversas fontes bibliográficas, Pardini et al (2005) destacam que 
a fragmentação tem um papel determinante na perda de biodiversidade, ou seja, fragmentos 
menores perdem biodiversidade mais rapidamente. Dixo et al (2009) confirmaram resultados 
a este respeito. Também em áreas em que a floresta está muito fragmentada as mudanças na 
estrutura da floresta nas suas bordas são mais pronunciadas, intensificando os impactos da 
ação humana. Destaques similares são feitos por Martensen et al (2005). Sendo assim, a 
conexão entre fragmentos tem um potencial importante para contribuir na preservação dos 
remanescentes da Mata Atlântica. Putz et al (2011) demonstram que fragmentos menores 
tendem a ser direcionados a estágios iniciais de sucessão da floresta.  
2.2. Legislação florestal no Brasil e a base legal dos Planos Municipais da Mata Atlântica 
A Lei 11.428, de 22 de dezembro de 2006 – Lei da Mata Atlântica – propõe que os 
municípios atuem proativamente na gestão da Mata Atlântica, tanto por meio da aprovação 
municipal para corte de vegetação em determinadas circunstâncias, quanto pela referência ao 
Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica como requisito para 
acesso ao Fundo de Restauração do Bioma Mata Atlântica (Brasil, 2006). 
A referida lei institui, ainda, o Fundo de Restauração do Bioma Mata Atlântica destinado ao 
financiamento de projetos de restauração ambiental e de pesquisa científica. Estabelece 
também que os recursos serão destinados a municípios que tenham PMMA aprovado pelo 
Conselho Municipal de Meio Ambiente, podendo os recurso serem aplicados em áreas 
públicas ou privadas.  
Em relação aos requisitos mínimos para os planos municipais (PMMA), o decreto que 
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regulamenta a Lei da Mata Atlântica (Decreto 6.660/2008) estabelece o seguinte conteúdo: 
I - diagnóstico da vegetação nativa contendo mapeamento dos remanescentes em 
escala de 1:50.000 ou maior; 
II - indicação dos principais vetores de desmatamento ou destruição da vegetação 
nativa; 
III - indicação de áreas prioritárias para conservação e recuperação da vegetação 
nativa; e 
IV - indicações de ações preventivas aos desmatamentos ou destruição da vegetação 
nativa e de conservação e utilização sustentável da Mata Atlântica no Município.  
Parágrafo único.  O plano municipal de que trata o caput poderá ser elaborado em 
parceria com instituições de pesquisa ou organizações da sociedade civil, devendo 
ser aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente.  (Brasil 2008, s.p.) 

Recentemente a legislação florestal brasileira foi revisada, não sem polêmicas entre 
ambientalistas e ruralistas acerca das delimitações de Áreas de Preservação Permanente (APP) 
e Reserva Legal. De qualquer modo, ressalta-se que o Código Florestal em vigor (Lei 
12.651/2012) não revogou a Lei da Mata Atlântica em sua essência e em seus instrumentos, já 
que a mesma dispõe que o corte, a supressão e a exploração da vegetação do Bioma Mata 
Atlântica far-se-ão de maneira diferenciada, conforme se trate de vegetação primária ou 
secundária, nesta última levando-se em conta o estágio de regeneração, independentemente de 
estar em APP ou Reserva Legal.  
Ainda que o Código Florestal em vigor tenha aberto a possibilidade de utilização ou 
regularização de área que anteriormente eram proibidas, trouxe a figura do Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), uma grande oportunidade de regularização das propriedades 
agrícolas com relação a suas APPs e Reservas Legais e, portanto, uma possibilidade de 
ampliar a conservação e principalmente a recuperação da Mata Atlântica.  
2.3. Aspectos institucionais 
Sendo os Planos Municipais da Mata Atlântica o objeto deste trabalho, interessa em especial a 
gestão ambiental municipal, e a capacidade dos municípios de liderar e consolidar os 
PMMAs. 
No Brasil faz sentido falar de gestão ambiental municipal, uma vez que a Constituição 
Brasileira (BRASIL, 1988) estabelece autonomia para os municípios atuarem na proteção dos 
recursos naturais. Maglio (1999) já destacava, no entanto, que as administrações públicas 
estaduais e municipais enfrentavam desafios estruturais e políticos para que a gestão 
ambiental fosse mais descentralizada e efetiva. Salles e Assunção (2000) concluíam no 
mesmo sentido, mas destacavam que municípios com menos de 100.000 habitantes das 
regiões sul e sudeste do Brasil estavam reagindo de forma diferenciada e avançando mais 
rapidamente.  
Recentemente, foi aprovada a Lei Complementar 140/2011, que dispõe sobre a atuação 
coordenada em política ambiental de União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
reforçando a descentralização das questões ambientais. A Lei inclui dispositivo que assegura a 
plena aplicação da Lei da Mata Atlântica. Fica estabelecido expressamente no art. 11 da 
referida lei complementar que “a lei poderá estabelecer regras próprias para atribuições 
relativas à autorização de manejo e supressão de vegetação, considerada a sua caracterização 
como vegetação primária ou secundária em diferentes estágios de regeneração, assim como a 
existência de espécies da flora ou da fauna ameaçadas de extinção”. Assim, as atribuições 
dos entes federados para a emissão de licenças e autorizações ambientais, nas áreas 
abrangidas pelo bioma Mata Atlântica, deverão observar também as disposições nesse sentido 
constantes na Lei 11.428/2006. 
Mais recentemente, diversos trabalhos científicos continuam reforçando a importância do 
envolvimento dos níveis locais de administração pública e a participação social para a gestão 
ambiental. Erol e Topcu (2011) destacam que as condições locais têm efeitos importantes nas 
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decisões estratégicas sobre gestão de recursos naturais, incluindo os florestais. Segundo 
Giaretta et al (2012), os fatores relacionados a participação na gestão municipal, nos diversos 
estudos em que pesquisaram, apontam para a questão da divulgação e acesso às informações; 
educação básica e cidadã; percepção de demandas locais; identidade e valorização local; e 
dificuldades de acesso às instituições participativas.  Souza e Novicki (2011), ao revisar 
diversas pesquisas sobre participação em conselhos de meio ambiente, concluem que uma 
minoria dos estudos aponta para o descrédito do caráter democrático dos conselhos, 
principalmente em função da qualidade da participação, e que a maioria dos estudos ressalta a 
dimensão essencial e potencialmente democrática dos conselhos. 
Lubambo (2006) destaca que, embora haja uma tendência a descentralização e 
municipalização em diversos setores da administração pública, existe uma polarização entre 
os que defendem o fortalecimento dos governos locais, e os que enxergam que é neles que se 
concentra o clientelismo e a ineficiência.  
Os temas de gestão estratégica e planejamento estratégico na gestão municipal têm sido 
discutido por vários autores. Segundo Rezende e Ultramari (2007) o planejamento estratégico 
é abordado “numa visão atual da administração pública, ainda compromissada com os 
interesses da maioria da população, mas igualmente obrigando-se a adotar práticas de 
efetividade até então restritas ao setor privado.” Os autores ressaltam ainda que a aplicação do 
planejamento estratégico é sazonal, ora sendo valorizado, ora esquecido. Wosniak e Rezende 
(2012) discutem um modelo de implantação de administração estratégica no âmbito 
municipal, propondo uma estrutura em camadas, ligando a administração municipal a 
elementos típicos do planejamento estratégico.  
A integração do pensamento estratégico no planejamento e gestão de remanescentes florestais 
também tem sido discutida. Erol e Topcu (2011) propuseram o uso de ferramentas de 
planejamento estratégico como SWOT (em português FOFA – Forças, Oportunidades, 
Fraquezas e Ameaças) para identificar as estratégias. 
Sobre a competência necessária para os gestores públicos, Souza (2002) ao estudar a 
formação de gestores públicos no Brasil e na Argentina, conclui que para a implementação de 
mudanças e reformas necessárias é essencial o desenvolvimento de pessoas com formação de 
alta qualidade, associando a competência ao ethos do serviço público. Oliveira e Martins 
(2006), ao estudar municípios gaúchos, concluíram pela necessidade de melhorar o quadro 
administrativos dos órgãos ambientais municipais com recursos humanos e técnicos, além de 
superar o tratamento compartimentado e secundário da questão ambiental.  
Uma questão que sempre surge na discussão da administração pública em geral, e municipal 
em particular, é a continuidade. Estevam (2010) destaca que a descontinuidade não é 
necessariamente ruim num processo democrático, uma vez que a alternância de poder é 
inerente a essa realidade, mas que como conclusão dos casos estudados a descontinuidade tem 
trazido prejuízos como desperdício de recursos, perda de memória e saber institucional, 
desmotivação das equipes e aumento do conflito entre técnicos e políticos, entre outros. Este 
ambiente de descontinuidade pode afetar a implantação dos Planos Municipais da Mata 
Atlântica. 
2.4. Gestão florestal e municipalização: experiências pelo mundo 
Larson e Ferroukhi (2003) apresentam lições aprendidas ao estudar a gestão florestal 
municipal em seis países da América Latina: Bolívia, Brasil, Honduras, Costa Rica, 
Nicarágua e Guatemala. Os autores destacam que o processo de descentralização para que as 
municipalidades passem a gerenciar e tomar as decisões sobre as florestas ainda eram 
incipientes na época, com resultados variando muito de país para país e mesmo dentro do 
país. Destacam também que alguns fatores que influenciam a dinâmica da descentralização 
são fatores socioeconômicos, tamanho da população, grau de urbanização e as características 
agroecológicas dos municípios. Entre os fatores que podem contribuir para um melhor 
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resultado estão a maior transparência no relato dos resultados para a população local, a 
existência de alguma forma de agenda de desenvolvimento sustentável e a presença de 
organizações não-governamentais para suporte aos projetos. Por outro lado, a existência de 
conflitos sociais, a propriedade privada das florestas e a resistência dos governos centrais em 
abrir mão de poder são barreiras importantes. 
Os autores também destacam que a descentralização democrática da gestão das florestas não 
existia ainda (na época em que foi feita a pesquisa), e que tal democratização requer construir 
estruturas competentes para o desenvolvimento sustentável local, e mudar o papel da 
municipalidade nesta arena. Destacam também os principais desafios em quatro esferas 
principais para a municipalização da gestão florestal: i) compromisso do governo central; um 
balanço adequado de poderes; iii) treinamento e acompanhamento dos governos locais, e iv) 
democracia e equidade na esfera local.  
Por fim, os autores concluem que no contexto socioeconômico dos países estudados, não é de 
surpreender que os governos locais não sejam competentes em gestão florestal e que sua 
capacidade de gestão seja frequentemente fraca, especialmente em áreas com menor 
desenvolvimento socioeconômico. Trata-se, portanto, do desafio de confiar na capacidade de 
aprendizado das instituições municipais como um elemento essencial da descentralização, não 
só no setor florestal, mas também em outros setores da administração (Larson e Ferroukhi, 
2003). 
Diversos trabalhos científicos vêm reforçando a importância do envolvimento dos níveis 
locais de administração pública para a gestão local. Erol e Topcu (2011) destacam que as 
condições locais têm efeitos importantes nas decisões estratégicas sobre gestão de recursos 
naturais, incluindo os florestais, e que as decisões estratégicas locais diferem daquelas 
baseadas em estruturas mais centralizadas. 
Em relação às ferramentas de planejamento estratégico e tomada de decisão, Erol e Topcu 
(2011) estudaram um caso na Turquia e propuseram um modelo que inclui o uso da 
ferramenta SWOT associada à análise hierárquica de processos.  
Khadka e Vacik (2012), ao experimentar o uso de análise multicritério no Nepal para tomada 
de decisão no nível local sobre gestão de florestas, destacam a necessidade de melhorar o 
nível de compreensão, comunicação e compromisso dos gestores com um processo de 
aprendizagem adaptação e redução de incertezas. Destacam que um processo de melhoria 
contínua das estratégias de gestão pode contribuir para aumentar a colaboração das partes 
interessadas e, portanto, dos resultados. Por fim, propõem uma aplicação combinada de 
análise multicritério e técnicas participativas na gestão comunitária de florestas. 
Sewall et al (2011) argumentam que as avaliações de prioridades com base em critérios 
exclusivamente biológicos são insuficientes, e que devido a natureza complexa das questões 
envolvidas na conservação de florestas uma equipe multidisciplinar deve ser envolvida. 
Ressaltam também a importância do uso de dados da realidade social e de viabilidade das 
estratégias escolhidas. 
Stadt et al (2006) propõem que um modelo de gestão florestal sustentável deve ter pelo menos 
três elementos: Política/planejamento estratégico; planejamento operacional; e monitoramento 
científico e de efetividade. 
3. MÉTODOS 
O presente trabalho de pesquisa enquadra-se na grande categoria da pesquisa de avaliação, 
apropriada conforme afirmam Martins e Theóphilo (2009) para avaliar programas e projetos, 
investigando empiricamente fenômenos dentro de seu contexto real. Embora os autores 
tenham participado diretamente do projeto objeto de estudo como consultores, a pesquisa não 
chega a se caracterizar como pesquisa-ação, uma vez que neste tipo de pesquisa a ordem de 
prioridade dos problemas e as soluções a pesquisar deveriam resultar da interação com as 
pessoas implicadas, o que não ocorreu.  
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3.1. Coleta de dados 
O projeto de mobilização e capacitação ora estudado é um componente do Projeto 
PROTEÇÃO DA MATA ATLÂNTICA II – AFCOF II, co-financiado pela República Federal 
da Alemanha por intermédio do KfW Entwicklungsbank. A Ambiental Consulting foi 
contratada pelo FUNBIO – Fundo Brasileiro para a Biodiversidade,  para desenvolver ações 
de mobilização e capacitação sobre os Planos Municipais de Conservação e Recuperação da 
Mata Atlântica nos quatro estados da Região Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e São Paulo). O projeto foi realizado no ano de 2012. Detalhes do projeto são 
descritos na seção 4. 
As principais técnicas utilizadas para a coleta de dados foram: 
a) a observação direta durante a realização do projeto, por meio da participação dos 
consultores, com registros sobre os participantes e os resultados de cada evento realizado; e 
b) aplicação de questionários ao final dos cursos realizados. Quando da avaliação de reação 
do curso por parte dos participantes, eles foram solicitados a responderem a dois blocos de 
questões no formato de escalas tipo Likert (Martins e Teophilo, 2009). O primeiro bloco 
incluía questões sobre a dificuldade dos temas do curso, sendo as respostas organizadas numa 
escala de 5 pontos, de “muito fácil” a “muito difícil”, sendo as categorias de conteúdo 
abordadas; o segundo bloco tratava da percepção quanto a importância das barreiras para 
implantação dos PMMAs, também numa escala 5 pontos, de “inexistente” a “barreira mais 
importante”. As barreiras selecionadas para o questionário foram levantadas durante a etapa 
de mobilização, observando-se os comentários dos participantes durante os eventos. 
A lista dos tópicos sobre os quais os participantes foram solicitados a responder está no 
Quadro 1. 
Bloco I – sobre a dificuldade dos conteúdos 

do curso 
Bloco II – sobre as barreiras à implantação 

1. A importância dos Planos da Mata 
Atlântica; 

2. Mobilização; 
3. Diagnóstico da situação atual da Mata 

Atlântica; 
4. Diagnóstico: Quadro legal do município; 
5. Diagnóstico: capacidade de gestão do 

município; 
6. Análise SWOT (FOFA) 
7. Geração de Cenários e Visão de Futuro 
8. Definição das estratégias e ações 
9. Monitoramento e avaliação 
 

10. Dificuldade em mobilizar a população em geral/ baixa 
participação social 

11. Dificuldade em mobilizar algum setor ou órgão específico 
(qual?). 

12. Dificuldade em obter informações técnico/científicas 
13. Dificuldades com cartografia (mapas, GIS etc.). 
14. Falta de disponibilidade de pessoal na prefeitura 
15. Falta de vontade política do prefeito 
16. Falta de equipamentos 
17. Falta de integração entre as várias secretarias e órgãos 

públicos 
18. Fragilidade da gestão ambiental 
19. Conselho Municipal de Meio Ambiente pouco fortalecido 

e/ou atuante 
20. Baixa motivação dos proprietários rurais 
21. Falta de mudas e viveiros 
22. Mata Atlântica muito fragmentada e com baixa 

biodiversidade 
Quadro 1. Temas abordados nos questionários 

Os questionários do curso realizado no RJ não foram considerados nos resultados porque foi 
aplicado um questionário diferente, considerado como pré-teste e aperfeiçoado para os demais 
cursos. 
3.2. Tratamento dos dados 
Em relação à etapa de mobilização, os dados foram tratados de maneira qualitativa, com base 
nas observações dos consultores, nas seguintes dimensões: mobilização; apoios e parcerias; 
material promocional e de divulgação; e eventos. 
Na etapa da capacitação foi levada em consideração a observação dos consultores, bem como 
as estatísticas descritivas das respostas aos questionários, relativos a sua percepção quanto a 
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dificuldade dos temas tratados nos cursos e quanto a percepção sobre as barreiras para 
implantação dos Planos da mata Atlântica. 
As respostas aos questionários foram transformadas em pontos de 1 a 5 e foram calculadas as 
médias e representadas na forma de gráficos, de maneira descritiva. Não foram feitos testes 
estatísticos para comparar os resultados dos dois modos de cursos (online e presencial) devido 
à diferença na quantidade de respostas, que poderia comprometer o significado dos resultados. 
 
4. DESCRIÇÃO DOS PROJETOS E SEUS RESULTADOS 
O projeto de mobilização e capacitação objeto de estudo foi implantado tendo como 
abrangência a região sudeste do Brasil. A Tabela 1abaixo ilustra a abrangência da Mata 
Atlântica na região alvo. 
 

Tabela 1. A Mata Atlântica na região Sudeste. 
Estado Número de municípios 

em domínio da Mata 
Atlântica 

Remanescentes Florestais 
Totais em 2012 (ha)(*) 

Fração da área do estado 
que está no domínio da 
Mata Atlântica (%) (*) 

Espírito Santo 78 510.752 100 
Minas Gerais 705 2.733.926 46 
Rio de Janeiro 92 861.767 100 
São Paulo 553 2.670.324 68 
Total 1408 6.776.769 - 
Média - - 57 

Fonte: Fundação SOS Mata Atlântica/INPE (2011) 
 

As ações desenvolvidas foram de dois tipos: 
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 
b) capacitação técnica dos profissionais que atuam nas prefeituras, conselhos e entidades 
relacionadas para que os municípios possam elaborar e implantar seus Planos, contribuindo 
para que assumam a competência da gestão ambiental local. 
Estas ações se encaixam num conjunto de medidas, por parte do Ministério do Meio 
Ambiente, para fomentar os Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata 
Atlântica, tendo em vista envolver os municípios na discussão, por meio do fomento de 
projetos de mobilização e capacitação nas diferentes regiões da Mata Atlântica; do apoio e 
acompanhamento técnicos à elaboração de Planos demonstrativos; e do aprimoramento da 
metodologia de elaboração e implementação dos Planos e elaboração e divulgação de 
materiais didáticos. 
4.1. Mobilização 
A etapa de mobilização objetivou realizar ações de sensibilização e mobilização de pessoas 
em um número expressivo de municípios inseridos na Mata Atlântica nos quatro estados do 
Sudeste (ES, RJ, MG e SP) para o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata 
Atlântica. Essa etapa teve como premissa a necessidade de sensibilização dos atores 
municipais para a conservação e recuperação da Mata Atlântica, de forma a que incluam isso 
em seus planejamentos e gestão territorial. A obtenção de apoios na estrutura de gestão 
ambiental dos estados foi feita por meio de contato direto com pessoal das respectivas 
instituições. 
A divulgação do projeto foi feita, com apoio de instituições diversas, por meio de: 
a) participação e promoção de eventos específicos sobre os PMMAs; 
b) intervenção com palestras em eventos não específicos, mas que reunia público de interesse 
como eventos preparatórios para Rio+20, eventos sobre pagamento de serviços ambientais e 
congressos de municípios; 
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c) Presença na mídia com entrevistas; 
d) Presença com folhetos, palestras e roda de conversa em eventos promovidos por ONGs 
como SOS Mata Atlântica e Pacto pela Restauração da Mata Atlântica; e 
d) site específico, em que os interessados podiam conseguir informações específicas sobre os 
cursos e sobre os PMMAs. 
Como apoio a divulgação, foram produzidos 3.000 folders, com boa qualidade de texto e 
programação visual, que foram distribuídos em diversos eventos pelos parceiros. A 
divulgação também foi feita por meio do sítio www.pmma.etc.br, o qual reuniu, além de 
informações sobre os eventos, informações de interesse geral sobre a Mata Atlântica e 
PMMA. Mais de 1800 pessoas se cadastraram no site no ano de 2012.  
4.2. Capacitação 
O componente “capacitação” do projeto foi implantado por meio de quatro cursos presenciais 
e um curso a distância (online). Os resultados são descritos nesta seção. 
4.2.1. Descrição dos cursos realizados. 
 
A capacitação ocorreu em etapas presenciais e online, conforme resumido no Quadro 2. 
 

Curso Estado Data Local 
Número de 

participantes 

Número de 
municípios 

representados 

Presencial 

RJ 10 a 13/07/2012 Raposo de Itaperuna 50 13 

SP 
30/07 a 

03/08/2012  
Instituto Florestal, em  São 

Paulo  
36 22 

ES 14 a 17/08/2012 Venda Nova do Imigrante 32 12 

MG 10 a 14/09/2012 
Parque Estadual do Rio 

Doce 
19 11 

Online - 
01/08 a 

30/11/2012 
Site www.pmma.etc.br 151 251(*) 

Quadro 2. Locais, datas e participantes dos cursos de capacitação para os Planos Municipais da Mata Atlântica. 
(*) do total de participantes, 22 eram de fora da região sudeste, portanto fora do público alvo original. Foi 
permitido a esses inscritos fazer o curso online. 

Para os cursos presenciais foi realizada uma pré-inscrição e uma seleção que buscou 
privilegiar funcionários de prefeituras (2/3 dos participantes), dando espaço também para 
representantes dos governos estaduais e de ONGs e instituições atuantes na gestão municipal 
ou na Mata Atlântica. Para o online, os pré-requisitos para participação foram: formação 
mínima ensino médio completo, familiaridade com computador. Os cursos foram oferecidos 
gratuitamente. O Quadro 3 descreve a quantidade e origem dos participantes. 

Cursos 
(participantes 

que concluíram 
os cursos) 

Funcionários de 
prefeituras 

Funcionários 
dos governos 

estaduais 

Outros (ONGs, 
consultorias, etc.) 

Presencial 89 25 22 

Online 
76 em cargos públicos efetivos 

25 em cargos públicos 
comissionados 

60 iniciativa privada 

Quadro 3. Perfil de origem dos participantes dos cursos 

A estrutura de conteúdos foi definida tendo como base as versões preliminares do “Roteiro 
Metodológico para a Elaboração dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da 
Mata Atlântica”, documento que à época do curso ainda estava em discussão. O roteiro 
proposto incluía o encadeamento das fases da elaboração, incluindo o uso de métodos de 
diagnóstico participativo e de planejamento estratégico na elaboração dos planos. Os 
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materiais didáticos utilizados nos cursos foram produzidos pela Ambiental Consulting e 
submetidos a aprovação do Funbio. 
O conteúdo dos cursos em geral foi a mesma nas variantes presencial e online, sendo os 
métodos evidentemente adaptados a cada modalidade. Os cursos presenciais contaram com 
apresentação de slides e vídeos e exercícios em grupo. O curso online foi desenvolvido na 
plataforma Moodle. A Figura 1 mostra o conteúdo e a sequência utilizados.  
Nos cursos presenciais, o material didático fornecido incluiu uma apostila com uma sugestão 
de modelo de PMMA, cópias em DVD do livro Mata Atlântica – Patrimônio Nacional dos 
Brasileiros, disponibilizado pelo MMA, livros cedidos pelo Laboratório de Pesquisas em 
Educação e Práticas em Sustentabilidade - LAPPES do PROCAM-USP e pelo Pacto pela 
Restauração da Mata Atlântica, e pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.  
 

 

Figura 1. Descrição esquemática de sequência e conteúdos dos cursos de 
capacitação para os Planos Municipais de Conservação e Recuperação da 
Mata Atlântica. 

4.2.2. Resultados dos cursos 
Os cursos tiveram boa avaliação no geral. Os comentários dos participantes, escritos nos 
questionários de reação ao curso, indicavam comentários positivos e que o curso tinha sido 
esclarecedor Tabela 2 mostra os resultados da avaliação do curso pelos participantes, e mostra 
resultado consistente com os comentários dos participantes. 

Curso Escala Média das respostas 
Nota atribuída ao curso 0-10 8,7 
Nota de auto-avaliação do participante 0-10 8,4 
Satisfação das expectativas em relação ao curso 1-5 4,3 

Tabela 2. Resultado geral da avaliação do curso pelos participantes 
 

A Figura 2 mostra os resultados das pontuações das respostas em relação à dificuldade dos 
conteúdos. Os temas relacionados ao planejamento estratégico e monitoramento e avaliação 
da implantação foram considerados mais difíceis pelos participantes e, realmente, isto foi 
observado pelos instrutores ao longo do curso, principalmente durante a realização das 
atividades em grupos. 

MÓDULOI: Organização do 
processo de elaboração do Plano 
Municipal da Mata Atlântica

MÓDULO II: Elaboração do Diagnóstico da Situação Atual
• Caracterização do Município
• Avaliação de Planos e Programas existentes
• Avaliação da Capacidade de Gestão
• Diagnóstico dos Remanescentes de Mata Atlântica

MÓDULO III: Definição 
da Visão de Futuro

MÓDULO IV: Formulação do 
Plano de Ação, contendo as 
Diretrizes, Estratégias e Ações

MÓDULO V: Monitoramento 
das ações e avaliação dos 
resultados

MOBILIZAÇÃO

ANÁLISE

PLANO (AÇÕES)PLANO 
(MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO)

DIAGNÓSTICO
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Figura 2. Médias das respostas dos participantes quanto a dificuldades nos conteúdos dos cursos 

Quanto a percepção em relação às barreiras para implementação, a Figura 3 mostra os 
resultados das médias de cada uma das modalidades. Os temas relacionados a gestão 
municipal como a falta de integração entre as várias áreas da prefeitura e a falta de 
disponibilidade de pessoal estão entre os mais importantes. 

 

Figura 3. Médias das respostas dos participantes quanto a potenciais barreiras a implantação dos PMMAs.  

4.3. Sensibilização e mobilização adicionais e perspectivas 
Após a realização dos cursos, foram realizadas mais duas etapas de mobilização, já visando 
próximos passos, sendo uma a pedido da AMPAR, do CBH Preto e Paraibuna e da Prefeitura 
de Juiz de Fora, e com apoio da SOS Mata Atlântica: Seminário sobre os PMMA em Juiz de 
Fora; a outra uma palestra sobre PMMA para representantes de 17 municípios no I Congresso 
Unicidades, em Atibaia (SP).  
Um seminário de consolidação em nível nacional, incluindo os projetos das demais regiões 
além da região sudeste, foi realizado no mês de dezembro. Foi um encontro de intercâmbio 
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com 69 participantes, representando diversas prefeituras, governos estaduais e as ONGs e 
consultorias envolvidas na implantação do projeto e envolveu a apresentação do “status” dos 
PMMAs já elaborados ou em fase de elaboração em todo o País. 
Neste encontro, representantes de municípios que já iniciaram a elaboração de seus PMMAs 
apresentaram a situação atual e resultados preliminares. 
 
5. DISCUSSÃO DAS LIÇÕES APRENDIDAS  
De modo geral, considera-se que o projeto teve êxito, tanto na mobilização, quanto na 
capacitação, por ter atingido um número expressivo de municípios e atores locais e tendo 
como base as notas de avaliação dos cursos.  
Como comentário geral, 2012 foi ano de eleições municipais, dificultando a mobilização e 
disponibilização de técnicos das prefeituras para realização dos cursos. 
5.1. Mobilização 
Os apoios foram fundamentais para a estratégia dos projetos, e em etapas posteriores os 
apoiadores deveriam ser ampliados, particularmente os apoiadores regionais. O apoio dos 
governos estaduais, embora sujeitos ao vai-e-vem da política partidária e a gangorra do jogo 
de forças entre Estados e Municípios, são altamente mobilizadores e necessários 
tecnicamente, uma vez que geralmente possuem pessoal tecnicamente qualificado e 
informações relevantes para a elaboração do PMMA (incluindo mapeamentos). Por outro 
lado, houve dificuldades de formalização de parceria entre algumas entidades e a Ambiental 
Consulting por ser empresa de consultoria, por exemplo, CEPAM (Fundação Prefeito Faria 
Lima). 
O site revelou-se uma ferramenta essencial, pela capacidade de ampla divulgação, custo 
relativamente baixo, pela possibilidade de oferecer biblioteca e outras ferramentas de difusão 
de informação. Oferece também a possibilidade de correspondência abrangente para pessoas 
cadastradas e de troca de experiências. Embora o custo de produção seja relativamente baixo, 
exige um esforço constante de atualização, monitoramento e moderação das discussões. 
Os participantes do curso foram questionados sobre como ficaram sabendo da oportunidade. 
48% deles disseram que souberam do curso por indicação de outra pessoa, demonstrando a 
importância do “boca-a-boca” (seja ao vivo ou eletronicamente), e 38% souberam pela 
internet.  
O material impresso, apesar de visualmente atraente, não oferece garantia de leitura de todo 
seu conteúdo. Além disso, o custo pode ser considerável. No entanto, revelou-se importante 
como material de apoio, principalmente quando utilizado para público bastante direcionado. 
Devido ao custo, deve-se evitar agenda com datas, que podem tornar o material desatualizado.  
O ritmo e a época da mobilização mostraram-se também estratégicos para a obtenção dos 
resultados. O fato de o projeto ser realizado em ano de eleições municipais contribuiu 
negativamente para a mobilização das pessoas envolvidas nas prefeituras. 
A necessidade de atingir muitos municípios em pouco tempo torna o trabalho mais de 
divulgação do que de mobilização, então a mobilização deve ser planejada com boa 
antecedência com os parceiros, para garantir maior efetividade. Atividades como inserção de 
artigos em revistas e jornais direcionados e participação em eventos geralmente requerem tal 
antecedência. 
Por fim, a maior regionalização dos eventos pode facilitar o envolvimento das pessoas por 
permitir a compreensão e discussão de contextos locais de maneira mais objetiva. 
5.2 Capacitação 
Percebeu-se ao longo dos cursos presenciais e online que, de maneira geral, existe uma 
carência entre os participantes de capacitações voltadas ao planejamento estratégico (nota-se 
na expressão dos tópicos do curso geralmente considerados mais difíceis – análise SWOT, 
definição de estratégias e ações, monitoramento), bem como elaboração de projetos. Uma vez 
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que a literatura tem destacado a importância e utilidade desses aspectos na gestão municipal 
(Rezende e Ultramari, 2007; Wosniak e Rezende, 2012; Erol e Topcu, 2011), investir nesta 
parte da capacitação é importante para que os Planos Municipais da Mata Atlântica tenham 
qualidade. 
Boa parte das prefeituras e entidades ligadas a sua gestão não possui recursos humanos 
capacitados ou em quantidade para elaborar o PMMA, sendo pouco provável que consigam 
fazê-lo sem apoio externo. Nesse sentido, uma abordagem importante tem sido a busca de 
parceiros locais, principalmente junto aos governos estaduais, que possam dar este apoio aos 
Municípios. 
Adicionalmente, é essencial equilibrar a carga horária dos cursos presenciais, em função da 
necessidade de afastamento de funcionários e da distância para realização dos cursos. A carga 
horária inicialmente proposta de 35 horas se revelou um fator limitante. Os afastamentos 
longos tendem a impossibilitar a participação de representantes de cidades pequenas, onde 
poucos funcionários realizam inúmeras funções, e no caso das cidades maiores, a tendência é 
de que os participantes se limitem aos técnicos e o curso acabe por não formar gestores. Nesse 
sentido, a capacitação online (ou uma mescla das duas) apresenta-se como uma ótima 
ferramenta. 
5.3. Barreiras a implantação 
Nota-se que os participantes destacaram, na sua percepção,  as seguintes barreiras, para 
implantação dos PMMA: falta de disponibilidade de pessoal na prefeitura; falta de integração 
entre as várias secretarias e órgãos públicos; dificuldade em mobilizar algum setor específico 
e população em geral; e baixa motivação dos proprietários rurais. Embora as opções 
apresentadas no questionário de avaliação incluam questões externas às prefeituras, o único 
tema externo mais apontado foi relacionado aos proprietários rurais, em quarto lugar em 
importância, ou seja, de acordo com a visão dos participantes, as principais barreiras são 
internas à estrutura das prefeituras. Embora possa ter havido avanços, dificuldades apontadas 
por Maglio (1999) e Salles e Assunção (2000) para a gestão ambiental persistem e ainda 
precisa haver mais avanços para o sucesso da implantação dos PMMAs. 
Conforme discutido no seminário de consolidação nacional, as equipes envolvidas na 
elaboração dos primeiros PMMAs constataram que as principais dificuldades estavam 
relacionadas a: falta de pessoal, informações inexistentes ou desorganizadas, falta de 
envolvimento das diversas secretarias dentro das prefeituras, dificuldade em mobilizar alguns 
setores, principalmente os setores de produção.   
Embora não tenham sido realizados testes estatísticos, nota-se que a percepção dos 
participantes de cursos presenciais sobre as barreiras a implantação dos PMMAs é sempre 
menor que as do curso online. Uma hipótese plausível é que o contato mais direto com 
instrutor e a troca de experiências durante o curso presencial permite ao participante enxergar 
melhor as soluções. Nesse sentido, deveria haver a priorização de cursos presenciais para 
elementos-chave das equipes ou realizar cursos online com momentos presenciais. 
As questões relacionadas a áreas rurais e a agropecuária dependem em grande monta dos 
avanços no Cadastro Ambiental Rural, que será liderado pelo Governo Federal, mas 
executado também pelos Estados e possivelmente municípios, o que pode subsidiar e fazer 
parte do PMMA. 
 
6. CONCLUSÕES 
O projeto implantado representou parte dos passos iniciais, como ação de políticas públicas, 
para a implantação dos Planos Municipais da Mata Atlântica. É essencial que se utilizem as 
lições aprendidas para o planejamento e implantação das próximas etapas. 
Embora nenhuma metodologia específica seja exigida pela legislação, apenas o conteúdo 
mínimo, ignorar os aspectos econômicos e sociais nos Planos Municipais da Mata Atlântica 
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aumenta muito a chance de se tornarem planos “de gaveta”, em pouco ou nada 
implementados. Nesse sentido, a Lei da Mata Atlântica é clara de que deve haver 
envolvimento da sociedade, no mínimo com a aprovação do Plano pelo Conselho Municipal 
de Meio Ambiente. Por outro lado, é importante que as ONGs e os profissionais envolvidos 
sejam capazes de identificar as opções técnico-científicas para se atingir os objetivos de 
conservar e recuperar a Mata Atlântica e comunicar os benefícios ambientais, de modo a 
permitir uma negociação equilibrada entre os vários atores sociais. 
O curso não visava formar facilitadores. No entanto, havendo intenção de envolver a 
população ou a integração entre várias áreas da administração municipal, é preciso que haja 
na equipe de elaboração do plano uma pessoa-chave com esse papel.  
Como lições aprendidas, pode-se destacar que: 
a) existe uma carência entre os participantes de capacitações voltadas ao planejamento 
estratégico, e os participantes enxergaram os temas de planejamento estratégico como os mais 
difíceis 
b) Os participantes dos cursos e os participantes dos eventos expressaram, em geral, uma 
preocupação de que boa parte das prefeituras e entidades ligadas a sua gestão não possui 
recursos humanos capacitados ou em quantidade para elaborar o PMMA, sendo necessária a 
busca de parceiros locais, principalmente junto aos governos estaduais, que possam dar este 
apoio aos Municípios; 
c) É necessário gerenciar a dificuldade para mobilizar os participantes para os cursos 
presenciais, tanto pela grande carga horária, quanto pelo deslocamento de um município a 
outro para participar do curso em certos casos. Nos anos em que ocorrem eleições municipais, 
a dificuldade pode ser maior, particularmente no segundo semestre. 
d) A mobilização é mais efetiva quando feita regionalmente, aproveitando-se a discussão de 
problemas locais, do que quando feita de maneira mais genérica no nível estadual; e 
d) O resultado do projeto sugere que o envolvimento e apoio de governos estaduais e de 
organizações não-governamentais é essencial para o sucesso da implantação dos PMMAs, 
particularmente em relação ao apoio técnico e a interação com os programas estaduais. 
Espera-se para o ano de 2013 as ações progridam com a elaboração dos PMMAs em 
municípios já mobilizados, e que novas ações de mobilização possam induzir mais municípios 
a se envolver, permitindo então progredir de maneira mais acelerada na conservação e 
recuperação da Mata Atlântica. 
Pesquisas futuras poderiam aprofundar-se em temas como: como facilitar as equipes que vão 
elaborar os PMMAs incluam o pensamento estratégico na elaboração dos planos; como 
propiciar, no âmbito dos PMMAs, a integração e participação de todas as áreas da 
administração municipal envolvidas; e finalmente sobre as lições aprendidas na elaboração 
dos primeiros PMMAs. 
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