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RESUMO
As Reservas da Biosfera, consideradas como “locais de aprendizagem para o
desenvolvimento sustentável”, são o principal instrumento vinculado ao Programa “O
Homem e a Biosfera” da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura. Os colegiados que gerem as Reservas da Biosfera, ao serem constituídos por
representantes de organizações da sociedade civil, de comunidades moradoras, de entidades
científicas e de instituições governamentais possibilitam a gestão participativa e democrática
ao buscarem a garantia da preservação da diversidade biológica, do desenvolvimento
sustentável e do incentivo à geração e à divulgação de conhecimentos. No Rio Grande do Sul,
a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica foi instituída em 1994 e em 1996 foi criado o
colegiado responsável pela sua gestão, o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica. O objetivo geral desta pesquisa foi analisar os macrotemas discutidos no âmbito do
Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul. Para tal, foi
realizada uma pesquisa documental em 219 atas de reuniões do colegiado entre os anos de
1997 e 2019 e realizada a técnica de observação não intervencionista em reuniões. Através de
análise de conteúdo, os dados coletados na pesquisa documental foram codificados e
categorizados, respectivamente, em dez macrotemas e três objetivos gerais das Reservas da
Biosfera. Com base nos resultados, percebe-se que o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera
da Mata Atlântica possibilita um espaço para discussão e articulações de políticas
socioambientais e para implantação de políticas e instrumentos que vão ao encontro dos
objetivos das Reservas da Biosfera. Para divulgação dos princípios da Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica e da atuação do Comitê Estadual, sugere-se o desenvolvimento de uma página
na internet e de informativos gráficos com linguagem acessível à população.
Palavras-chave: Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica. Conservação da biodiversidade. Desenvolvimento sustentável.
Conhecimento científico e tradicional.

ABSTRACT
Biosphere Reserves, considered as “learning places for sustainable development”, are the
main instrument linked to the UNESCO’s Man and the Biosphere Programme. The collegiate
bodies that manage the Biosphere Reserves, when constituted by representatives of NGOs,
local communities, scientific and government institutions, enable a democratic participative
management in seeking to guarantee the conservation, development and logistical support. In
Rio Grande do Sul, Mata Atlântica Biosphere Reserve was established in 1994 and in 1996
was created the collegiate body responsible for its management, the State Committee of Mata
Atlântica Biosphere Reserve. The aim of this study was to analyze the macro themes
discussed in the scope of State Committee of Mata Atlântica Biosphere Reserve. For that,
documentary research was done with 219 minutes of meetings between 1997 and 2019 and
the non-interventionist observation technique was carried out in meetings. Using content
analysis, the data collected in the documentary research were coded and categorized,
respectively, in ten macro themes and three integrated functions of Biosphere Reserves. With
the results, it is clear that the State Committee of Mata Atlântica Biosphere Reserve provides
a space for discussion and articulation of environmental and social policies and for the
implementation of policies and instruments that meet the functions of Biosphere Reserves. To
disseminate the principles of Mata Atlântica Biosphere Reserve and the performance of the
State Committee, it is suggested the development of a website and infographics with language
accessible to the population.
Keywords: State Committee of Mata Atlântica Biosphere Reserve. Mata Atlântica Biosphere
Reserve. Conservation. Development. Logistical support.
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1

REFLEXÕES INICIAIS

Como a sociedade civil atua e contribui na gestão territorial e dos bens naturais?
Apesar da Constituição Federal trazer em seu artigo 225 a responsabilidade da coletividade na
defesa e preservação do meio ambiente, é possível o coletivo realizar a gestão ambiental
quando não possui vínculo com o Estado e, consequentemente, não sanciona instrumentos
jurídicos, carece de recursos financeiros e de espaço nos meios de comunicação? Quanto das
políticas ambientais que garantem a qualidade de um bem de uso comum do povo teve e tem
de contribuição da sociedade civil, antes das decisões firmadas em gabinetes governamentais?
Existe autonomia nas decisões desses colegiados ou elas acabam limitadas pelas deliberações
dos órgãos do governo? Como isso ocorre em um modelo de gestão que apresenta limites
geográficos tênues, agrega diversidade de bens naturais, de ordenamentos territoriais, de
estruturas socioeconômicas e de possibilidades de uso como é o caso das Reservas da
Biosfera?
Apesar de ter tido a oportunidade de trabalhar com pesquisas sobre unidades de
conservação na graduação e na especialização, o conceito de Reservas da Biosfera havia sido
até então um pouco intangível para mim, apesar de estar descrito na legislação brasileira. Nas
poucas ocasiões em que procurei alguma informação no Google, os resultados sempre
remetiam a dados desatualizados que pouco renovavam o conhecimento escasso que eu tinha
desse modelo de gestão.
Passei a conhecer de fato os princípios das Reservas da Biosfera em 2018, quando
inicialmente, a proposta de dissertação estava voltada para analisar a inserção dessa figura nas
discussões de conselhos gestores de unidades de conservação. Mas, como toda pesquisa,
inquietações vão surgindo para que a gente se pergunte o que realmente desejamos conhecer e
relatar para, então, tomar a decisão de mudar de caminho. A mudança de caminho, nem tão
perpendicular assim, se deu junto ao orientador: analisar numa espécie de linha de tempo as
discussões do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, para gerar um
material que possa auxiliar na difusão da importância desse colegiado.
Dentre tantos desafios que sabia que iria encontrar no desenvolvimento da dissertação,
compreendi que deveria iniciar me familiarizando com o conceito das Reservas da Biosfera e,
consequentemente, me aprofundando na existência do Comitê Estadual. Isso porque - sem
querer entrar no mérito da discussão sociedade x natureza - o entendimento de um espaço não
é possível analisando apenas os objetos ou elementos que o compõem sem que as decisões
que podem transformá-los sejam consideradas.
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Na busca por uma forma mais democrática de se governar, baseada na autonomia, na
emancipação e na cidadania, diversas instâncias para gestão participativa têm se articulado
para o planejamento territorial e para garantia de direitos sociais e da qualidade de vida da
sociedade. Os colegiados que gerem as Reservas da Biosfera, ao serem constituídos por
representantes de organizações da sociedade civil, de comunidades moradoras, de entidades
científicas e de instituições governamentais vão ao encontro desses espaços para gestão
participativa e democrática ao buscarem a garantia da preservação da diversidade biológica,
do desenvolvimento sustentável e do incentivo à geração e à divulgação de conhecimentos.
Assim, o objetivo geral desta pesquisa foi analisar os macrotemas discutidos no
âmbito do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul
entre os anos de 1997 e 2019. E, entre os objetivos específicos, essa pesquisa buscou:
a) Apresentar as discussões no âmbito do CERBMA que subsidiaram políticas
socioambientais;
b) Relacionar os macrotemas analisados com os objetivos da Reserva da Biosfera; e
c) Apresentar uma proposta de produto que ajude na divulgação da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica e do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica.
A justificativa para essa pesquisa se ampara na própria relevância e no valor da
existência deste colegiado para sociedade, principalmente quando são levados à reflexão o
contexto e as mudanças de cunho ecológico e político pelas quais estamos passando.
Primeiramente, a devastação do bioma Mata Atlântica que vem ocorrendo nos últimos
séculos, contando atualmente com cerca de 12% de sua área original, segundo dados do
Relatório Anual de 2018 da Fundação SOS Mata Atlântica1. Corroborando com esse cenário,
o atual Código de Meio Ambiente do estado do Rio Grande do Sul, sancionado através da Lei
Estadual nº 15.434/2020, desconsidera o tombamento da Mata Atlântica2 trazido pelo código
anterior como instrumento de proteção das formações vegetacionais desse domínio. Em
âmbito federal, o Ministro de Meio Ambiente aprova3 a nota originada através de parecer da
Advocacia Geral da União, que estabelece a aplicação do regime jurídico trazido pela Lei nº
12.651/2012 quanto ao reconhecimento de áreas consolidadas em áreas de preservação
1

Para outras informações a respeito da Mata Atlântica, ver https://www.sosma.org.br/wpcontent/uploads/2019/11/RA_SOSMA_2018_DIGITAL.pdf. Acesso em jun. 2020
2
Diversas alterações trazidas pelo “Novo Código do Meio Ambiente” e suas comparações com a Lei Estadual
11.520/2000 podem ser observadas em https://www.oeco.org.br/reportagens/novo-codigo-ambiental-do-rs-eaprovado-sem-passar-pela-comissao-de-meio-ambiente/. Acesso em: ago. 2020
3
Disponível para consulta em http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-n-4.410/2020-251289803. Acesso em
jun. 2020
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permanentes no bioma, desconsiderando as especificidades trazidas pela Lei nº 11.428/2006
para proteção da Mata Atlântica. Tal imposição foi revertida graças às diversas organizações
da sociedade civil que divulgaram e criticaram o ato4. Apesar disso, o Projeto de Lei nº
364/195, tramitando na Câmara dos Deputados durante o período de desenvolvimento dessa
pesquisa, pretende estabelecer diretrizes para a supressão, exploração e manejo dos Campos
de Altitude no Domínio Mata Atlântica também sob a alegação de que a Lei nº 11.428/2006 é
mais restritiva que a Lei nº 12.651/2012 e que as novas diretrizes proporcionarão
oportunidades de conciliação entre a produção agrícola e a conservação ambiental para os
produtores rurais.
Entretanto, além do Estado não assegurar a proteção do patrimônio ambiental, a
coletividade tem assistido seus espaços de discussão e de tomadas de decisões serem cada vez
mais cerceados. Exemplos desses fatos podem ser observados na transição recomendada pelo
Conselho Estadual de Meio Ambiente6 de que todos os conselhos gestores de unidades de
conservação, incluindo os de Áreas de Proteção Ambiental, deixem de ser deliberativos e
passem a ter caráter consultivo; na extinção da Política Nacional de Participação Social
(Decreto Federal nº 8.243/2012); e também na nova estrutura do Conselho Nacional de Meio
Ambiente, que teve sua composição alterada restringindo a participação da sociedade civil7.
Essa relação mutuamente estabelecida entre o desmonte de fóruns de participação e a
regressão da legislação ambiental indica a necessidade de discussão e compreensão da
conservação da biodiversidade e do desenvolvimento sustentável enquanto construção social e
da participação da sociedade como oportunidade para uma gestão transversal, para a qual este
trabalho busca contribuir.
Dessa forma, no próximo capítulo apresenta-se o referencial teórico delineado para a
compreensão do universo da pesquisa. Nesse capítulo, intenciona-se proporcionar a quem
busca esse trabalho um breve panorama sobre o contexto das Reservas da Biosfera,
apresentando as bases que deram origem ao Programa “O Homem e a Biosfera” (Programa
MaB), os objetivos das Reservas da Biosfera, seus princípios e o zoneamento. Restringindo a
uma escala nacional, discorre-se sobre o processo de implantação da Reserva da Biosfera da
4

Sugestão de leitura em https://www.oeco.org.br/blogs/salada-verde/salles-volta-atras-e-revoga-despacho-queinvalidava-lei-da-mata-atlantica/. Acesso em ago. 2020
5
Para acompanhar a tramitação do Projeto de Lei, acessar https://www.camara.leg.br/propostaslegislativas/2190986. Acesso em ago. 2020
6
Tal situação foi recomendada pelo CONSEMA através da Recomendação 002/2016 e sancionada pelo estado
do Rio Grande do Sul através da Instrução Normativa SEMA 002/2018.
7
A alteração da composição do CONAMA foi noticiada pelo próprio Ministério do Meio Ambiente em
https://www.mma.gov.br/informma/item/15500-decreto-d%C3%A1-mais-agilidade-ao-conama.html. Acesso em
jun. 2020
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Mata Atlântica no Brasil e, ainda mais regionalmente, o histórico de implantação da Reserva
da Biosfera da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul. Ainda, busca-se compilar em um
subcapítulo as diversas instituições que estão envolvidas no processo de governança do
Programa MaB e aquelas pertencentes ao Sistema de Gestão da Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica. Por fim, em um subcapítulo próprio, apresenta-se o Comitê Estadual da Reserva da
Mata Atlântica no Rio Grande do Sul, como forma de introdução para continuidade dos
assuntos tratados nos capítulos seguintes.
No capítulo posterior relata-se a metodologia desenvolvida para o alcance dos
objetivos previstos para esse trabalho. Nisso, constam a abordagem definida, os fins, as
técnicas escolhidas e o caminho percorrido durante a pesquisa. Os “resultados” encontrados
não serão expostos ou discutidos em uma seção exclusiva, sendo apresentados e aprofundados
nos capítulos posteriores (mais especificamente nos capítulos 4, 5, 6 e 7), juntamente com o
embasamento teórico pertinente para a discussão dos assuntos em questão.
No capítulo “Conservação da biodiversidade: A Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica como espaço para construção de políticas socioambientais”, as discussões no
colegiado voltadas para conservação da biodiversidade estão relacionadas a dois objetivos da
Política Nacional de Meio Ambiente: as normas relativas ao uso e manejo de recursos
ambientais e as áreas legalmente protegidas instituídas para a preservação e restauração dos
recursos ambientais, mais conhecidas como unidades de conservação.
Posteriormente, expõe-se o capítulo “Desenvolvimento sustentável em reflexão:
planejamento territorial na Mata Atlântica gaúcha para usos além da exploração da floresta”.
Aqui se relata como a Reserva da Biosfera contribui para o desenvolvimento de cada uma das
suas Áreas Prioritárias, como os diferentes instrumentos de ordenamento territorial no estado
foram discutidos em relação ao zoneamento da RBMA e como a participação social foi (e é)
fundamental nas discussões sobre a implantação de grandes projetos poluidores e impactantes
que se escondem atrás da maquiagem de recursos/energias “renováveis”. Também se
apresentam as discussões sobre as propostas para regulamentação da compensação financeira
por meio da conservação da natureza, como é o caso do ICMS Ecológico e do Pagamento por
Serviços Ambientais.
No capítulo seguinte, “Conhecimento científico e tradicional: articulações para a
gestão democrática da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica”, apresentam-se a participação
das diversas comunidades no CERBMA e como o colegiado reconhece a importância dessas
comunidades para a gestão da RBMA. Ainda, descrevem-se alguns conflitos envolvendo
comunidades tradicionais e espaços ou recursos naturais protegidos que receberam um olhar
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transversal através do Comitê. Além disso, relatam-se algumas iniciativas apoiadas pelo
Comitê que tiveram a integração entre o conhecimento científico e o tradicional.
Sem estar relacionado a um objetivo específico da Reserva da Biosfera, o capítulo “A
Reserva da Biosfera à luz da abordagem socioecológica: do global ao regional e vice-versa”
busca conectar os princípios desse modelo e a atuação do colegiado a essa perspectiva.
Também, é mostrado como a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul
está se inserindo nos acordos internacionais mais recentes.
Por fim, apresentam-se os produtos propostos como resultado do processo de pesquisa,
visando divulgar a existência da RBMA e do CERBMA, contribuir com a divulgação da
atuação do colegiado e, consequentemente, com a difusão das pautas socioambientais à
sociedade.
Após, são elencadas algumas considerações (não) finais.
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2

BREVE PANORAMA SOBRE O UNIVERSO DESSA PESQUISA

A ideia das Reservas da Biosfera compreende uma dinâmica de espaço e tempo que
partiu de uma ótica internacional nos anos 1970 e foi se moldando até ser compreendida em
uma escala regional nas duas últimas décadas.
Neste capítulo, apresenta-se uma breve revisão sobre o histórico e o conceito das
Reservas da Biosfera, com foco na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.

2.1

PROGRAMA “O HOMEM E A BIOSFERA” E AS RESERVAS DA BIOSFERA:
BASES HISTÓRICAS E CONCEITUAIS

A partir da década de 1960, em meio ao desenvolvimento de novas tecnologias, das
consequências da industrialização nos grandes centros urbanos e da revolução verde
modificando as estruturas de produção no campo, começaram a serem discutidas as diretrizes
para a proteção ambiental considerando a interdependência entre sociedade e ambiente.
Nesse contexto, em 1968, é realizada a “Conferência Intergovernamental de
Especialistas sobre as Bases Científicas para o Uso Racional e a Conservação dos Recursos da
Biosfera”, também conhecida como “Conferência da Biosfera” ou “Conferência de Paris”
(WEBBER, 2011). Realizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO), a Conferência da Biosfera promoveu a discussão entre
especialistas de diversas áreas, que através de dados majoritariamente científicos preparou o
cenário para a discussão sobre “desenvolvimento sustentável” que se desenrolaria nas décadas
seguintes.
Embora definida genericamente desde 1875 pelo geólogo austríaco Eduard Suess
como o lugar que abriga os seres vivos (RIBEIRO, 2012), foi em meio à Conferência de Paris
que se propaga o termo “biosfera”, com uma abordagem que agrega uma visão para além da
ecológica. Assim,
a palavra Biosfera foi definida pela UNESCO como sendo zonas de ecossistemas
terrestres, costeiros ou marinhos, reconhecidos internacionalmente pelo seu valor
para a preservação do meio ambiente, desenvolvimento econômico e social, e que
mantém a identidade cultural de seu povo (WEBBER, 2011, p. 8).

Apesar das poucas implicações políticas, a Conferência da Biosfera ainda é
considerada como um dos mais importantes eventos antes da Conferência de Estocolmo, em
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1972. Foi através da Conferência da Biosfera que foram lançadas as bases para o Programa
“O Homem e a Biosfera” (Man and Biosphere – MaB).
O Programa “O Homem e a Biosfera” foi criado em 1971, no âmbito da UNESCO,
como um programa de cooperação científica intergovernamental com aproximação entre as
ciências naturais, sociais, econômicas e educacionais. Isto porque seu objetivo é promover
embasamentos científicos que resultem em modelos de gestão territorial que não apenas
visem à proteção dos ecossistemas naturais, mas que também proporcionem a melhoria da
qualidade de vida humana, com propostas inovadoras de desenvolvimento econômico e
repartição equitativa de benefícios (UNESCO, s/d.a). Em um sentido mais genérico, o
programa busca a compreensão dos efeitos da interação das ações das sociedades com
ecossistemas de grande representatividade e relevância no planeta (RBMA, s/d.a).
O principal instrumento vinculado ao Programa “O Homem e a Biosfera” são as
Reservas da Biosfera. Essas são regiões do globo terrestre consideradas como “locais de
aprendizagem para o desenvolvimento sustentável”, segundo a página da UNESCO (s/d.b).
Ainda, são percebidas como áreas propícias para o desenvolvimento e aplicação de processos
interdisciplinares que podem levar à compreensão e à gestão dos sistemas socioecológicos,
incluindo a prevenção e a gestão de conflitos decorrentes do uso do território e dos recursos
naturais.
Mundialmente são reconhecidas como sítios terrestres, marinhos e costeiros com
objetivos próprios visando à conservação (preservação da biodiversidade, incluindo paisagens
naturais), o desenvolvimento de atividades sustentáveis (promoção do bem-estar humano
através de bases econômicas, culturais, sociais e ecológicas) e a promoção do conhecimento
científico e da educação ambiental (divulgação de ações, pesquisas e monitoramento em
diversas esferas) (WEBBER, 2011; UNESCO, s/d.b).
Para tal, as Reservas da Biosfera seguem um zoneamento que possibilita o alcance
desses objetivos, constituído por três zonas inter-relacionadas:
a) Zona Núcleo: são as áreas centrais das Reservas da Biosfera e normalmente estão
instituídas como áreas protegidas definidas por instrumentos legais por conterem
parcelas significativas de ambientes poucos alterados que ainda se pretendem
preservar. Seu principal objetivo é a conservação da diversidade interespecífica e
de ambientes. As atividades nessa zona são restritas a fins educativos e científicos
(CORRÊA, 1995; RBMA, s/d.a; UNESCO, s/d.b);
b) Zona de Amortecimento: originalmente definidas como “Zonas Tampão”, essas
regiões da Reserva da Biosfera são consideradas áreas de interesse socioambiental,
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onde são permitidas e incentivadas atividades que visam à promoção da qualidade
de vida da população local e que sejam viáveis sob a ótica do desenvolvimento
sustentável, como são os casos de regiões que abrigam modelos tradicionais de uso
dos recursos naturais. Também possibilitam o desenvolvimento de pesquisa
científica, monitoramento e educação ambiental. Assim, são delimitadas no
entorno das Zonas Núcleo com a função de atenuar os impactos das atividades
socioeconômicas sobre aquelas áreas (CORRÊA, 1995; RBMA, s/d.a; UNESCO,
s/d.b); e
c) Zona de Transição: são as regiões mais extensas no zoneamento das Reservas da
Biosfera e é nessa região onde predominam atividades e ocupação mais intensiva
com objetivos socioeconômicos. Ao contrário das Zonas Núcleo, que possuem
limites definidos, as Zonas de Transição não possuem perímetro fixo, e sua
delimitação pode receber ajustes periodicamente, conforme observações derivadas
do planejamento contínuo para as atividades dessa região (CORRÊA, 1995;
RBMA, s/d.a; UNESCO, s/d.b).
Para fins de elucidação, abaixo é ilustrada uma figura do zoneamento idealizado para
uma Reserva da Biosfera.

Figura 1 - Zoneamento idealizado para uma Reserva da Biosfera

Fonte: Adaptado da página da UNESCO, disponível em https://en.unesco.org/biosphere/about
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Para uma área ser considerada como qualificada para implantação de uma Reserva da
Biosfera, a mesma deve se enquadrar em alguns critérios:
a) Envolver sistemas ecológicos importantes para conservação da biodiversidade e
que sejam representativos de regiões biogeográficas essenciais;
b) Oportunizar a prática, reprodução e demonstração de processos enfocando o
desenvolvimento sustentável em nível regional;
c) Ter extensão adequada para desenvolver os três objetivos das Reservas da
Biosfera, reconhecendo no seu zoneamento as zonas núcleo, zonas de
amortecimento e zonas de transição, onde possam ser aplicadas suas devidas
funções; e
d) Articular o envolvimento de diversas partes (governo, comunidades locais,
organizações não governamentais, instituições de pesquisas, organizações
privadas) no planejamento, implantação, gestão e monitoramento da Reserva, de
seus usos, de suas atividades e funções (RBMA, s/d.b).
Desde sua criação, na década de 1970, a concepção envolvendo as Reservas da
Biosfera foi se moldando, entretanto, sempre vinculada a um caráter científico. Mas foi em
1995, em Sevilha, durante a Conferência Internacional das Reservas da Biosfera, que foi
definido o Marco Estatutário da Rede Mundial. Juntamente com as Estratégias de Sevilha,
foram delimitados objetivos, metas, ações recomendadas e indicadores de implementação a
nível internacional, nacional, conforme as funções já definidas para as Reservas da Biosfera
(MMA, 2018; RBMA, s/d.c).
Duas décadas depois, em 2015, durante a Conferência Geral da UNESCO, foram
discutidas as Estratégias do Programa MaB para o período de 2015 a 2025. Buscando interrelacionar os objetivos das Reservas da Biosfera com as ações voltadas para a mitigação dos
efeitos das mudanças climáticas e com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS),
foram elencados quatro objetivos estratégicos: conservar a biodiversidade, restaurar e
melhorar os serviços dos ecossistemas e promover o uso sustentável dos recursos naturais;
contribuir na construção de sociedades e economias sustentáveis, saudáveis e equitativas e
assentamentos humanos prósperos em harmonia com a biosfera; facilitar a pesquisa sobre a
biodiversidade e a sustentabilidade, a educação para o desenvolvimento sustentável e a
criação de capacidades; e apoiar a atenuação e a adaptação aos efeitos das mudanças
climáticas e outros aspectos da mudança ambiental mundial (UNESCO, 2017).
Alguns meses depois, em 2016, em meio ao IV Congresso Mundial de Reservas da
Biosfera, em Lima, no Peru, foi elaborado o Plano de Ação de Lima para o Programa “O
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Homem e a Biosfera”, como forma de garantir a efetiva implantação das Estratégias do
Programa MaB para o período de 2015 a 2025 (UNESCO, 2017). Com base no Plano de Ação
de Lima, a Rede de Comitês e Reservas da Biosfera da Iberoamérica e do Caribe (IberoMaB)
adaptou as propostas para as Reservas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal,
buscando reconhecer as Reservas da Biosfera como modelos de gestão que possibilitam a
implantação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, como promoção e proteção de
serviços ecossistêmicos, a mediação de conflitos, a participação popular, o acesso à
informação, entre outras coisas (IBEROMAB, 2018).
Segundo a UNESCO, atualmente existem mais de 700 Reservas da Biosfera,
instituídas em 124 países (UNESCO, s/d.b).
O Brasil tornou-se signatário do Programa “O Homem e a Biosfera” em 1974. Nesse
mesmo ano foi criada a Comissão Brasileira do Programa “O Homem e a Biosfera”
(COBRAMaB) através do Decreto Federal de nº 74.685/1974, inicialmente vinculado ao
Ministério das Relações Exteriores, que veio a ser substituído através do Decreto Federal de
21 de setembro de 1999. A partir de então, a COBRAMAB passa a exercer suas atividades
junto ao Ministério do Meio Ambiente, tendo como atribuição planejar, implantar e
supervisionar o programa no país (BRASIL, 1999).
Tendo em vista o status internacional que é conferido a uma Reserva da Biosfera a
partir do momento que é criada, as mesmas ficam protegidas pela jurisdição soberana dos
governos nacionais que as criam (UNESCO, s/d.b). Segundo Webber (2011), as Reservas da
Biosfera não estão submetidas a nenhuma convenção internacional, mas estão vinculadas ao
aparato jurídico dos Estados por onde se estendem. Para isso, normalmente são consideradas
as normas ambientais já existentes na legislação vigente para garantia da efetividade da
Reserva.
No Brasil, a Lei Federal nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades
de Conservação (SNUC) e o Decreto Federal nº 4.340/2002, que o regulamenta, trazem as
Reservas da Biosfera como

[...] um modelo de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais,
que tem por objetivos básicos a preservação da biodiversidade e o desenvolvimento
das atividades de pesquisa científica, para aprofundar o conhecimento dessa
diversidade biológica, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o
desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações
(BRASIL, 2002b).
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Ainda, o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), estabelecido pelo
Decreto Federal nº 5.758/2006, traz as Reservas da Biosfera como “instrumentos de gestão
territorial de grandes paisagens” e destina um capítulo especial às “Estratégias Nacionais para
as Áreas com Reconhecimento Internacional”. No PNAP, as estratégias voltadas para as
Reservas da Biosfera dizem respeito à implementação do sistema de gestão, à definição de
estratégias nacionais para estabelecimento de novas Reservas e para avaliação periódica do
funcionamento dos conselhos deliberativos dessas áreas (BRASIL, 2006a).
Como objetivo assumido junto ao Programa “O Homem e a Biosfera”, o Brasil se
comprometeu a criar em cada um de seus biomas pelo menos uma grande Reserva da
Biosfera. Assim, atualmente estão criadas no país as seguintes Reservas da Biosfera: da Mata
Atlântica; do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo; do Cerrado; do Pantanal; da Caatinga;
da Amazônia Central; e da Serra do Espinhaço (MMA, 2016a).

2.2

A RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA: HISTÓRICO E
IMPORTÂNCIA

No Brasil, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) é a primeira Reserva da
Biosfera a ser declarada, no ano de 1991.
Esse processo se iniciou em meados da década de 80, quando os estados de São Paulo
e Paraná passaram a reconhecer parcelas da Mata Atlântica como patrimônio natural,
entretanto, na maioria das vezes, através do estabelecimento de unidades de conservação
desconexas. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a Mata Atlântica passa a
ser considerada como patrimônio nacional e, ainda nesse ano, é criado o Consórcio Mata
Atlântica, constituído pelos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e
Santa Catarina. O Consórcio buscou desde o início unir esforços para a proteção dos
remanescentes desse bioma em seus territórios para posteriormente encontrar meios para
efetivar a declaração da Mata Atlântica como Reserva da Biosfera do Programa “O Homem e
a Biosfera” (CORRÊA, 1995).
Entre 1991 e 1992, outros estados brasileiros também aderiram ao Consórcio Mata
Atlântica, organizações governamentais e não governamentais passaram a trabalhar juntas na
articulação para a consolidação da Reserva e a UNESCO declara como Reserva da Biosfera
parcelas significativas do Paraná e dos estados da região Sudeste, consolidando as Fases I e II
(CORRÊA, 1995; LINO et al., 2003). Assim, a RBMA é instituída tendo como missão
efetivar uma melhor relação entre as sociedades com as áreas do Domínio Mata Atlântica, de
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forma que os objetivos preconizados pelo Programa MaB da UNESCO sejam empregados
como parâmetros no planejamento e na gestão da Reserva (LINO et al., 2003; LINO, s/d).
No ano seguinte ocorre a expansão da RBMA através da Fase III, onde foram
incluídas áreas do Rio Grande do Sul (RS) e de Santa Catarina, e em 2000 ocorre a Fase IV,
quando a RBMA passou a abranger área de 14 estados brasileiros. Com isso, parcelas dos
estados do Nordeste, do Sul e algumas regiões do Sudeste não contempladas anteriormente
passam a estar abrangidas dentro do Programa MaB (CORRÊA, 1995; LINO et al., 2003;
LINO; DIAS; ALBUQUERQUE, 2009; LINO, 2018).
Em 2002, através da Fase V, a RBMA passa a contar com mais de 44 milhões de
hectares, sendo aproximadamente 42 milhões em área terrestre e dois milhões em área
marinha. Nessa fase, a RBMA já cobria aproximadamente 32% da área do bioma (LINO;
DIAS; ALBUQUERQUE, 2009).
Na fase VI, aprovada em 2009 pela UNESCO, a RBMA passou a se estender por 16
dos 17 estados onde são encontrados remanescentes do Domínio Mata Atlântica, totalizando
mais de 62 milhões de hectares de área terrestre e 16 milhões de hectares de áreas marinhas,
ou seja, aproximadamente 57% do território do bioma, devido à criação de novas unidades de
conservação na área de influência, de novos instrumentos de planejamento territorial, de uma
maior atenção à zona costeira e da indicação de áreas prioritárias para conservação. Se
anteriormente o desenho da Reserva era apresentado por cartas do IBGE e do exército, a partir
dessa fase a RBMA passa a contar com cartas digitalizadas desenvolvidas através do
cruzamento de informações disponibilizadas por órgãos governamentais, organizações não
governamentais e instituições de pesquisa. Discutida através de um processo participativo e
democrático em todo seu Sistema de Gestão, a fase VI foi considerada um grande avanço para
que a RBMA seja percebida como um instrumento para discussão, implantação e gestão de
políticas públicas na Mata Atlântica (LINO; DIAS; ALBUQUERQUE, 2009).
Conforme preconizado pelo Programa MaB/UNESCO, a cada 10 anos todas as
Reservas da Biosfera necessitam realizar uma revisão periódica. Assim, em 2018 a fase VII
foi discutida, quando a RBMA passa a contar com 89 milhões de hectares, cobrindo 66% do
território do bioma. A partir dessa fase, a RBMA passa a abranger os 17 estados por onde se
estende o bioma Mata Atlântica, incluindo o estado do Piauí. Nessa fase foram incluídas
2.138 unidades de conservação, 187 territórios indígenas e 169 territórios quilombolas. Com
isso, a RBMA se confirma como a maior e uma das mais complexas Reservas da Biosfera do
Programa MaB/UNESCO (LINO, 2018). Na Figura 2 é possível observar a evolução dos
limites da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no decorrer das últimas duas décadas.
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Figura 2 - Evolução da área abrangida pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, entre a
Fase I, em 1991, e a Fase VII, em 2018

Fonte: Compilado pela autora com base em Lino (2018)

Visto ser considerada a maior e uma das mais importantes Reservas da Rede Mundial
de Reservas da Biosfera da UNESCO, a importância da RBMA se justifica pela sua extensão
se configurar como um grande corredor ecológico ligando 17 estados brasileiros que engloba
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boa parte da população brasileira nas regiões mais urbanizadas do país, além da maioria das
áreas protegidas do domínio Mata Atlântica (LINO, s/d). Segundo Lino et al. (2003),

seu desenho é muito mais complexo que a figura conceitual síntese das Reservas da
Biosfera, inicialmente indicada pela UNESCO, incorporando centenas de zonas
núcleo, áreas de amortecimento lineares (não necessariamente envoltórias às zonas
núcleo) e também as figuras de Corredores Ecológicos, Mosaicos de Unidades de
Conservação e Cinturões Verdes no entorno de áreas urbanas e metropolitanas
(LINO et al., 2003, p.13).

Além disso, presta diversos serviços ecossistêmicos como preservação dos recursos
hídricos essenciais para o abastecimento de grandes centros urbanos, proteção dos solos, serve
como cenário para a existência da diversidade biológica e sociocultural humana, para o
desenvolvimento de alternativas econômicas sustentáveis e contribui de forma relevante para
a economia brasileira através das possibilidades de pesquisa científica e de uso dos recursos
naturais que abriga (CORRÊA, 1995; LINO et al., 2003).
Dentre as formações vegetacionais na Reserva, citam-se as Florestas Ombrófilas
Densa e Mista, Florestas Estacionais Deciduais e Semideciduais, Manguezais, Restingas,
Campos de altitude, Matas de topo de morro e outras indicadas por Corrêa (1995). Além
disso, a RBMA abriga ecótonos e áreas de transição entre biomas, tais como partes do bioma
Pampa no Rio Grande do Sul (LINO; DIAS; ALBUQUERQUE, 2009). Isso mostra que a
RBMA não fica restrita a um ecossistema, não estando submetida a fronteiras ou aos limites
administrativos dos estados que a compõe (LINO et al., 2003; WEBBER, 2011). Toda essa
biodiversidade, onde se encontra uma riqueza de espécies endêmicas, aliado a um alto grau de
ameaça, justifica a classificação do domínio protegido pela Reserva como um hotspot.

2.3

A RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

O processo de consolidação da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Rio Grande
do Sul se iniciou em 1989, quando o estado se integrou ao Consórcio Mata Atlântica através
da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler (FEPAM). No ano
seguinte a FEPAM passou a desenvolver o Programa Mata Atlântica, que buscava, junto com
outras instituições do governo e organizações não governamentais, diminuir a degradação dos
remanescentes do bioma através da implantação de unidades de conservação, de ações de
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fiscalização, de educação ambiental e do tombamento da Mata Atlântica no RS e da sua
inserção no modelo da Reserva da Biosfera (MARCUZZO; PAGEL; CHIAPPETTI, 1998).
Em 1991, o levantamento dos remanescentes da Mata Atlântica realizado em conjunto
entre a FEPAM e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) dá embasamento
para a definição da poligonal da Mata Atlântica a ser tombada e futuramente proposta como
parte da Reserva da Biosfera. Com isso, a então Secretaria de Saúde e Meio Ambiente e a
Secretaria da Cultura firmam Termo de Compromisso Técnico para fundamentar as etapas
necessárias ao tombamento e à proposta de zoneamento da Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica no estado (CERBMA, 1997; MARCUZZO; PAGEL; CHIAPPETTI, 1998).
Em 1992 foi efetivado o tombamento da Mata Atlântica no RS e para acompanhar a
consolidação e os resultados do tombamento foi criada no ano seguinte uma Comissão
Técnica do Tombamento (CERBMA, 1997). Segundo Marcuzzo, Pagel e Chiappetti,

o tombamento da Mata Atlântica consiste de um instrumento jurídico com o objetivo
de manter a diversidade biológica dos remanescentes do Domínio da Mata Atlântica.
As áreas tombadas incluem unidades de conservação e seus entornos a fim de
restabelecer corredores de vida selvagem em pelo menos 10% do território gaúcho
(MARCUZZO; PAGEL; CHIAPPETTI, 1998, p. 22).

Em junho de 1994, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul é
reconhecida pelo Conselho do Programa “O Homem e a Biosfera” da UNESCO, dando início
a uma nova abordagem de desenvolvimento para algumas regiões do estado, com base na
sustentabilidade (MARCUZZO; PAGEL; CHIAPPETTI, 1998).
Dentre as formações vegetacionais do domínio da Mata Atlântica, são observadas na
RBMA no Rio Grande do Sul principalmente a floresta ombrófila densa, a floresta ombrófila
mista (mata de araucária), a floresta estacional semidecidual, as restingas e os campos de
altitude (LINO, 2008). Tendo em vista a área do estado abrangida pela Reserva, a implantação
da RBMA se iniciou através da definição de Áreas Piloto. Assim, foram definidas
inicialmente três regiões distintas do estado em termos de fisionomia e de cultura, que
serviram também como polos para desenvolvimento de projetos do governo que visassem o
desenvolvimento econômico aliado à proteção ambiental: Área Piloto do Litoral Norte, Área
Piloto da Quarta Colônia e Área Piloto do Entorno do Parque Nacional da Lagoa do Peixe.
A Área Piloto do Litoral Norte compreende os municípios da encosta leste da Serra
Geral e de parte da Planície Costeira, agregando, além da linha da praia, ambientes de lagoas,
restingas, dunas, matas paludosas e campos. Da mesma forma, do ponto de vista demográfico
e socioeconômico, a Área Piloto do Litoral Norte também apresenta diversidade, onde na
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linha costeira concentra-se a urbanização decorrente da especulação imobiliária e na região de
transição entre a Serra Geral e a Planície Costeira predominam atividades agrícolas. Para a
região do Litoral Norte, inicialmente se planejaram ações voltadas para a agricultura
sustentável, para a piscicultura, para o ecoturismo e para a sustentabilidade de áreas de
comunidades tradicionais (MARCUZZO; PAGEL; CHIAPPETTI, 1998).
A Área Piloto do Entorno do Parque Nacional da Lagoa do Peixe se localiza na
planície costeira ao sul do estado, na região do entorno da unidade de conservação de mesmo
nome. Trata-se de uma área que abriga dunas costeiras, lagoas, campos, banhados e matas e
também atua como ponto de encontro de águas doces e salgadas. Além disso, serve de rota
para milhares de aves migratórias que chegam à região para repousar e se alimentar. Para a
Área Piloto do Entorno do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, as ações em consonância com
os objetivos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica inicialmente se vincularam ao Projeto
de Ecoturismo na Planície Costeira e às ações desenvolvidas pelo Núcleo de Educação e
Monitoramento Ambiental (NEMA) (MARCUZZO; PAGEL; CHIAPPETTI, 1998).
Já a Área Piloto da Quarta Colônia se localiza na Depressão Central do estado,
associada à Floresta Estacional Decidual. Apesar da associação à cultura italiana, na região
são encontradas manifestações de diversas culturas, como a portuguesa, a alemã, a negra e a
indígena. Por muito tempo a agricultura familiar teve um importante papel na economia da
região. Entretanto, desde a década de 1980 a perspectiva de desenvolvimento econômico
começa a ser percebida através da valorização do patrimônio natural, cultural e histórico dos
municípios que compõem o território, dando base para uma política regional de
desenvolvimento, como foi o caso do Projeto de Desenvolvimento Sustentável da Quarta
Colônia (MARCUZZO; PAGEL; CHIAPPETTI, 1998).
Com as revisões e ampliações da RBMA, o termo Área Piloto foi substituído por Área
Prioritária, levando em consideração as Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização
Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente.
Na Figura 3 pode ser visualizada a abrangência inicial de cada uma das Áreas Piloto.
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Figura 3 - Abrangência inicial das Áreas Piloto definidas para a Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica no Rio Grande do Sul

Fonte: Marcuzzo; Pagel; Chiappetti (1998)

Da mesma forma que a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica em nível nacional tem
tido seus limites e zoneamentos revisados e ampliados ao longo do tempo, no Rio Grande do
Sul o mesmo tem acontecido. Criada na Fase III, com aproximadamente quatro milhões de
hectares, a RBMA cobria inicialmente 14,02% do território do estado. Em 1997, a RBMA no
Rio Grande do Sul tem sua primeira ampliação, passando a se estender por 4.869.500 ha, ou
seja, 17% do território gaúcho. Essa ampliação ocorreu na Área Prioritária do Entorno do
Parque Nacional da Lagoa do Peixe, com a intenção de integrar as unidades de conservação
da região a outros ambientes da planície costeira (MARCUZZO; PAGEL; CHIAPPETTI,
1998).
Mas foi a partir da Fase VI que a RBMA passou a se estender de forma significativa,
saltando de 20 para 42% do território do estado. Através da criação de unidades de
conservação de proteção integral e do mapeamento de áreas de preservação permanente foram
delimitadas novas zonas núcleo e da mesma forma ocorreu em relação à ampliação das zonas
de amortecimento, em terras indígenas e em áreas priorizadas para a constituição de
corredores ecológicos. A área terrestre passou de 5.391.425 ha para 11.318.413 ha, incluindo
as regiões sudeste e centro-ocidental, que passaram a abranger Zonas Especiais de Interação
Mata Atlântica – Pampa. Além disso, a área marinha teve um salto significativo de 143.313
ha para 1.543.645 ha. Com isso, a área total da RBMA no Rio Grande do Sul cresceu de
5.534.738 ha para 12.862.058 ha (LINO, 2008).
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Em 2018, com a Fase VII, a RBMA no Rio Grande do Sul teve novamente seus
limites e zoneamento atualizados, passando a cobrir 53,85% do território do estado, ou seja,
uma área de 16.155.761 ha. A área terrestre subiu para 14.595.946 hectares, mas, nessa fase, a
área marinha teve um crescimento de apenas 16.170 hectares em relação à fase anterior,
atingindo 1.559.815 ha. As alterações nos limites e no zoneamento da RBMA no estado
ocorreram principalmente em decorrência da incorporação de unidades de conservação e
outras áreas legalmente protegidas como Zonas Núcleo ou Zonas de Amortecimento e da
incorporação de Territórios Indígenas e Territórios Quilombolas como Zonas de
Amortecimento (LINO, 2018).
Na Figura 4 é apresentada a comparação da abrangência da RBMA no território do
Rio Grande do Sul nas últimas três fases.

Figura 4 - Evolução da abrangência e do zoneamento da Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica no Rio Grande do Sul entre as fases V e VII

Fonte: Compilado pela autora com base em Lino (2008) e Lino (2018)

Em relação às entidades vinculadas, os primeiros Postos Avançados foram da Reserva
de Canela e de Dona Francisca, na região da Quarta Colônia. Atualmente são quatro Postos
Avançados que desempenham no Rio Grande do Sul ao menos duas das três funções das
Reservas da Biosfera: Posto Avançado da Quarta Colônia, Posto Avançado da Lagoa do
Peixe, Posto Avançado RPPN Bosque de Canela e Posto Avançado RPPN Mira-Serra
(CERBMA, 2018).
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2.4

GESTÃO DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA: DA
GOVERNANÇA DO PROGRAMA MaB AO CERBMA

O Sistema de Gestão da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica deve ser percebido
como o espaço de integração dos esforços e da atuação conjunta de diversos setores sociais
envolvidos. Normalmente descrito em publicações do Conselho Nacional da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica (CNRBMA) considerando apenas o sistema nacional, aqui são
consideradas todas as instâncias do Programa MaB que estão de alguma maneira ligadas à
gestão da RBMA e sua forma de participação, envolvendo desde instituições internacionais
até as regionais.
a) UNESCO: fundada em 1945 com o princípio de cooperação intelectual entre os
povos, a UNESCO lançou o Programa “O Homem e a Biosfera” em 1971, e abriga
em sua página na internet8 todas as informações do Programa ao redor do mundo;
b) Conselho Coordenador Internacional (ICC): administra o Programa MaB a nível
mundial, conforme as deliberações das Conferências Gerais da UNESCO
(UNESCO, 2017). É composto por Estados-membros também conforme as
Conferências Gerais Bianuais (MMA, 2018);
c) MaB Bureau: o Bureau do Programa é eleito pelo Conselho, com a constituição de
um presidente e de cinco vice-presidentes, conforme as regiões geopolíticas
definidas pela UNESCO (MMA, 2018);
d) Rede Mundial de Reservas da Biosfera: fundada em 1976, é designada como um
conjunto de Reservas da Biosfera que operam através de redes regionais, subregionais e de ecossistemas específicos. Através da Rede Mundial são realizados
os Congressos Mundiais onde se discutem o planejamento da gestão da Rede e das
Reservas e se elaboram as diretrizes que guiam os objetivos, as metas e as ações
que norteiam o desenvolvimento das Reservas existentes e a criação das novas
(IBEROMAB, 2018);
e) Rede Ibero-Americana e Caribenha de Comitês Nacionais MaB e de Reservas da
Biosfera (IberoMaB): criada em 1992, é uma rede inter-regional que agrega
Reservas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal. Busca fortalecer a gestão
das Reservas de cada país participante e da região como um todo. Através da Rede
IberoMab já foram mediados acordos de colaboração entre Comitês, Reservas e
8

Disponível para consulta em http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecologicalsciences/man-and-biosphere-programme/
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gestores, desenvolvidas diversas oficinas e incentivada a criação de novas
Reservas (IBEROMAB, 2018);
f) Governo Brasileiro/Ministério do Meio Ambiente: define a política brasileira para
as Reservas da Biosfera no país e coordena a Comissão Brasileira do Programa “O
Homem e a Biosfera” (LINO et al., 2003);
g) Comissão Brasileira do Programa “O Homem e a Biosfera” – COBRAMaB: criada
em 1974, inicialmente vinculado ao Ministério de Relações Exteriores, e
reformulada em 1999. Junto ao Ministério do Meio Ambiente definiu como
política nacional a criação de ao menos uma grande Reserva da Biosfera em cada
bioma no país (LINO; DIAS; ALBUQUERQUE, 2009). Em conjunto com o
Conselho Nacional de cada Reserva da Biosfera aprova as atualizações e revisões
periódicas de limites e zoneamentos das Reservas (LINO, 2018);
h) Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (CNRBMA): é o
órgão máximo da gestão da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e estabelece as
diretrizes para as ações de implantação da RBMA. É constituído por composição
paritária entre órgãos governamentais e não governamentais. Tem a função de
desenvolver seus Planos de Ação e de realizar as avaliações periódicas do sistema
de gestão. Além disso, orienta a criação de Comitês Estaduais (CORRÊA, 1995);
i) Bureau do CNRBMA: possui funções organizadoras e mediadoras (CORRÊA,
1995) para facilitar as atividades do Conselho Nacional. Também delibera sobre as
temáticas delegadas pelo Conselho, como definição de Áreas Prioritárias e
Subcomitês da Reserva. É em reuniões do Bureau que são aprovadas ou não a
criação e renovação de Postos Avançados (LINO et al., 2003; LINO, 2018);
j) Secretaria Executiva Nacional do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica: é a principal instância de operação, articulação e apoio do Sistema
de Gestão da RBMA. É constituída por uma equipe própria que se dedica à
implementação das decisões do Conselho e à coordenação e execução de
programas e projetos em âmbito nacional para a Reserva. Também desenvolve
ações relacionadas ao suporte técnico-científico e logístico e à viabilidade
administrativa e financeira das ações da RBMA. Além disso, tem por finalidade
divulgar os princípios, objetivos, projetos e atividades da RBMA e servir como seu
centro de referência, resguardando sua memória técnico-científica e gerencial
(LINO et al., 2003; LINO, 2018);
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k) Colegiado Mar: Teve sua criação definida através do Conselho Nacional visando à
implantação da RBMA em áreas costeiras e marinhas e a promoção do
conhecimento necessário aos temas inerentes a essas áreas (LINO; DIAS;
ALBUQUERQUE, 2009). Instituído através da quinta versão do estatuto do
CNRBMA, essa instância é formada por representantes de órgãos governamentais,
cientistas, representantes de organizações da sociedade civil organizada e por
comunidades tradicionais ligadas à exploração de recursos marítimos (LINO,
2018).
Anteriormente estavam vinculados ao Sistema de Gestão da RBMA os Colegiados
Regionais. Esses seriam núcleos constituídos conforme as regiões da RBMA e
formados pelos coordenadores dos Comitês Estaduais. Possuíam como objetivos
acordar os interesses estaduais buscando o trabalho em conjunto dos Comitês
Estaduais, subsidiar o fortalecimento do Sistema de Gestão de cada um dos estados
abrangidos e intermediar os processos permanentes de operações e informações
entre os Comitês Estaduais e a Secretaria Executiva Nacional (LINO et al., 2003).
Entretanto, segundo Lino (2018, p. 149) essa instância, a exemplo de outras,
“chegaram a ser criadas, mas não se consolidaram e foram extintas”.
l) Entidades vinculadas: as mais conhecidas são o Instituto Amigos da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica (IA-RBMA) e os Postos Avançados. O IA-RBMA é
uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) criada na 9º
reunião do CNRBMA, em 1999, com a função de amparar o estabelecimento da
RBMA de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional, buscar a
captação de recursos para programas e atividades e executar projetos quando
delegados pelo CNRBMA (LINO et al., 2003; LINO; DIAS; ALBUQUERQUE,
2009; LINO, 2018).
Já os Postos Avançados são áreas aprovadas como centros para desenvolvimento
de atividades e de divulgação de conceitos relacionados à Reserva, onde são
desenvolvidas regularmente no mínimo duas das três funções das Reservas da
Biosfera: conservação da biodiversidade,

desenvolvimento sustentável e

conhecimento científico e tradicional (LINO, 2018). Para ser reconhecido como
Posto Avançado, a instituição interessada encaminha solicitação ao Comitê
Estadual da respectiva jurisdição, que após análise e parecer pode recomendá-la ou
não ao CNRBMA. As propostas recomendadas são expostas na Reunião Anual do
Conselho Nacional, que encaminha para Reunião do Bureau, onde será analisada
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finalmente para aprovação. Cabe aos Comitês Estaduais o monitoramento dos
Postos Avançados, através de relatórios anuais, entretanto, os custos para
aprovação, manutenção e monitoramento da área são de responsabilidade da
instituição gestora (LINO et al., 2003).
m) Unidades de Gestão Descentralizada (UGD): introduzida no Sistema de Gestão da
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica em 2018, as Unidades de Gestão
Descentralizadas são unidades territoriais ou instituições colegiadas pré-existentes
em territórios da RBMA que já atuam com princípios de gestão integrada e
participativa em interface com os objetivos das Reservas da Biosfera. Às UGD
cabem promover a implementação da RBMA na sua área de atuação, articular
parcerias, buscar recursos e desenvolver ações voltadas aos seus objetivos e mediar
a articulação entre diversos setores para implantar os princípios da RBMA e do
Programa MaB. São reconhecidas e instituídas pelo Conselho Nacional da RBMA,
conforme solicitação, e o título possui validade de quatro anos, podendo sempre
ser renovado. Exemplos de Unidades de Gestão Descentralizada são os Comitês de
Bacias Hidrográficas e consórcios de município. Atualmente se tem instituída a
UGD-Itaipu-RBMA, solicitada pela Itaipu Binacional e criada através de
aprovação na 26ª Reunião Anual do CNRBMA (LINO, 2018).
n) Entidades Associadas: são instituições que não estão formalmente incluídas no
Sistema de Gestão da RBMA, mas que podem estar associadas a ela. Exemplos de
entidades associadas são: Consórcios Intermunicipais da RBMA, Conselhos
Gestores de Unidades de Conservação, Comitês de Bacia Hidrográfica, Câmaras
Técnicas dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, Conselhos Gestores de
Mosaicos de Áreas Protegidas, etc. (LINO et al., 2003; LINO, 2018).
o) Comitês Estaduais: são os fóruns responsáveis pela implantação da Reserva e do
alcance de seus objetivos em âmbito estadual através da discussão e
estabelecimento de políticas públicas. São criados pelo Conselho Nacional e
possuem formação paritária entre representantes de instituições governamentais e
da sociedade civil, possibilitando a articulação interinstitucional entre diversos
setores. Apresentam estrutura representativa dos trabalhos que desenvolvem pela
conservação da Mata Atlântica nos respectivos estados. Alguns Comitês Estaduais
participam também da gestão de grandes projetos regionais ou inter-regionais de
conservação e desenvolvimento sustentável firmados entre o governo brasileiro e
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agentes de cooperação internacional (CORRÊA, 1995; LINO et al., 2003; LINO;
DIAS; ALBUQUERQUE, 2009).
p) Áreas prioritárias: anteriormente denominadas “áreas piloto”, tratam-se de áreas
regionais contíguas em cada estado onde são desenvolvidos programas-modelo que
demonstrem na prática os princípios e as funções da Reserva da Biosfera. É
recomendado que cada estado tenha de três a cinco áreas prioritárias no território
abrangido pela RBMA. As áreas são identificadas e selecionadas pelos Comitês
Estaduais e credenciadas no CNRBMA (LINO; ALBUQUERQUE; ALLEGRINI,
1998).
Na Figura 5 é possível observar um fluxograma representativo do Sistema de Gestão
da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, partindo do âmbito internacional (UNESCO) até o
âmbito regional, que no Rio Grande do Sul é representado através do Comitê Estadual da
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (CERBMA), como está descrito no próximo tópico.
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Figura 5 - Representação das instituições envolvidas no Sistema de Gestão da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica, partindo do âmbito internacional até o regional

Fonte: Autora (2020)
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2.5

COMITÊ ESTADUAL DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA

O Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul
foi criado através da Resolução nº 01/96 do Conselho Nacional da RBMA. A reunião de
instalação do colegiado aconteceu em junho de 1997, durante o 2º Seminário de Restauração
Ambiental

-

EcoCanela,

em

que

estiveram

presentes

representantes

de

órgãos

governamentais, de universidades, de organizações não governamentais, de outras instituições
privadas e do Conselho Nacional da RBMA (CERBMA, 1997).
Após a reunião de instalação do CERBMA, o Conselho Estadual de Meio Ambiente
(CONSEMA) discutiu em sua Sexta Reunião Extraordinária, em agosto de 1997, a aprovação
da resolução de reconhecimento do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica. Conforme os registros em ata da referida reunião, percebe-se que o conhecimento
dentro do CONSEMA em relação aos princípios da Reserva da Biosfera, sobre a situação da
Mata Atlântica e sobre a legislação que norteou a definição da RBMA era muito incipiente.
Apesar disso, o CERBMA foi reconhecido oficialmente no estado através da Resolução do
CONSEMA nº 01/97, cerca de três meses após sua reunião de instalação, visando que os dois
colegiados trabalhassem em harmonia no estímulo à participação de diversos segmentos na
conservação e recuperação da Mata Atlântica (CONSEMA, 1997). Através da Resolução do
Conselho Estadual, ficaram definidas como atribuições do CERBMA:
a) Recomendar a instituição de políticas que garantam a implantação da Reserva da
Biosfera no estado;
b) Elaborar o Plano de Ação Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica,
prevendo meios para sua execução;
c) Apoiar e contribuir no desenvolvimento de diagnósticos e avaliações
socioambientais em áreas da Reserva, subsidiando a definição de ações prioritárias
e de diretrizes regionais para o ordenamento de atividades econômicas;
d) Promover a divulgação da Reserva da Biosfera;
e) Viabilizar a integração de regiões, municípios e comunidades locais na
implantação e gestão da RBMA;
f) Buscar e mediar a captação de recursos financeiros, humanos e logísticos para a
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica;
g) Acompanhar a proposição e aprovação de legislação referente à Mata Atlântica,
bem como propor instrumentos legais para a sua conservação e manejo
sustentável;
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h) Aprovar e propor o estabelecimento de áreas pilotos e acompanhar o
desenvolvimento das já existentes;
i) Estimular o desenvolvimento de pesquisas que contribuam na valoração e na
valorização de recursos naturais e ambientes existentes na área da RBMA;
j) Promover a discussão e intermediar o estabelecimento e monitoramento de
incentivos à conservação e recuperação ambiental;
k) Integrar políticas e ações dos diferentes segmentos envolvidos com a questão da
Reserva da Biosfera no estado, buscando otimizar a operacionalização da gestão da
área; e
l) Examinar e deliberar em conjunto com territórios vizinhos questões relativas à
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica em áreas limítrofes (CONSEMA, 1997).
A composição do Comitê é paritária, com 18 entidades conselheiras, sendo nove
representações governamentais e nove representações não governamentais. As eleições para
diretoria do CERBMA ocorrem a cada três anos. A primeira eleição ocorreu em 1998 e as
demais ocorreram em 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016 e 2019. Nessas ocasiões, além de
serem definidas a presidência, a vice-presidência e a secretaria executiva com suplência,
tomam posse os representantes das entidades conselheiras para o mandato no período de igual
duração da diretoria. A estrutura do CERBMA conta também com Câmaras Técnicas, com
temáticas

associadas

aos

objetivos

da

RBMA

(Conservação

da

Biodiversidade,

Desenvolvimento Sustentável e Conhecimento Científico e Tradicional) onde são tratados
assuntos que o colegiado entende ter mais necessidade de análise, ou seja, por demanda da
plenária. As considerações das Câmaras Técnicas são levadas ao grande grupo que, após
discussão, deliberam sobre a questão (MEDAGLIA, 2010). As reuniões ordinárias do
colegiado inicialmente ocorriam com periodicidade mensal e desde 2017 passaram a ser a
cada dois meses. Além da definição da diretoria, a cada quatro anos, ocorrem as eleições do
CNRBMA, quando o CERBMA indica possíveis representantes da comunidade moradora e
científica para a Região Sul.
Em 2017, o governo estadual mostrou a intenção de incluir a Reserva da Biosfera e o
CERBMA à estrutura administrativa do estado. A proposta foi apresentada inicialmente na
198º Reunião Ordinária do CONSEMA, em abril de 2017, onde alguns conselheiros do
CERBMA são conselheiros também. A justificativa apresentada pela então representante da
Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul (SEMA) para a proposta do
decreto é de que havia necessidade de regulamentar a RBMA dentro de estado e que um
instrumento legal garantiria meios de efetivar a gestão dentro desse território. Na minuta do
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decreto, é apresentada como motivação a atribuição aos órgãos competentes para estabelecer
o zoneamento e as diretrizes para áreas incluídas no território das Reservas da Biosfera. Além
disso, a proposta do decreto cria no âmbito da SEMA o Comitê Estadual da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica do Estado do Rio Grande do Sul, restringindo suas competências
em relação àquelas apontadas na Resolução CONSEMA nº 001/97 (CONSEMA, 2017).
Outro ponto polêmico é que o decreto traz definido que a presidência do Comitê seria
ocupada pelo representante da SEMA e não por meio de eleições como ocorre normalmente.
Não havia proposta de composição paritária na composição do Comitê, as entidades
representantes do setor governamental eram todas vinculadas ao governo do estado, não havia
previsão de representação da comunidade científica, alguns setores (como é o caso da
agricultura) possuíam mais de uma representação e as organizações não governamentais
poderiam ser definidas através de sorteio, no caso de haver um número maior de candidaturas
em relação à disponibilidade de vagas (CONSEMA, 2017).
Em reunião do CERBMA, em maio de 2017, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente
apresentou a minuta do decreto para a plenária e as justificativas para inclusão do Comitê no
organograma do órgão ambiental. Segundo as representantes da SEMA, essa seria uma forma
de reconhecer o trabalho do colegiado e tornar claro o seu papel na implantação da Reserva da
Biosfera. Entretanto, se por um lado o estado tinha por intenção aproximar o CERBMA da
gestão do estado e amenizar o papel de “fiscalização” que o colegiado realiza em relação às
ações do executivo estadual, por outro, não haveria previsão de dotação orçamentária, a
institucionalização do colegiado se daria apenas através de apoio à gestão e a atuação do
Comitê poderia ficar limitada à discussão de alguns assuntos específicos. Além disso, ao dizer
que não vislumbrava o CERBMA executando a gestão da RBMA no estado sem estar
vinculado ao executivo, o órgão ambiental demonstrou desconhecimento e desconsideração
com todo o trabalho que o Comitê já vinha realizando há duas décadas.
A plenária do Comitê reconheceu o avanço em discutir a sua relação com o órgão
ambiental estadual, entretanto, demonstrou se sentir desrespeitada ao não ter sido consultada
desde o início da construção do decreto. Além disso, muitos conselheiros expuseram
preocupação sobre a forma que a institucionalização afetaria a atuação do colegiado,
reconhecido por diversos segmentos da sociedade pelo conhecimento técnico e pela paridade,
autonomia, isenção e agilidade (CERBMA, 2017a).
Em agosto daquele ano, o Comitê realizou reunião uma extraordinária para discutir a
questão. Nessa ocasião o presidente do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica enviou manifestação à SEMA relatando preocupação com a proposta do decreto e
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indicando diversos pontos que não foram considerados na minuta. Ainda, o presidente do
Conselho Nacional declara que o funcionamento do Comitê está abrangido pelo Sistema de
Gestão da RBMA e que se houver intenção da SEMA em alterar a composição ou
funcionamento do colegiado, deveria se reportar ao CNRBMA. Da mesma forma o CERBMA
se manifestou, vinculando seu funcionamento ao Sistema de Gestão da RBMA e expôs as
diversas ações e políticas com as quais havia contribuído, seja por demanda de órgãos
públicos, seja por demanda das instituições representadas através de seus conselheiros.
Nessa narrativa, várias considerações muito relevantes também foram apontadas por
conselheiros, que reconheceram em meio àquela situação a importância do diálogo entre o
CERBMA e o estado para nivelamento de informações e trocas de percepções sobre o que é a
gestão socioambiental. Também foram apontadas as possibilidades do estado participar mais
ativamente do funcionamento do CERBMA, compartilhando suas demandas no colegiado e
levando o posicionamento do Comitê para dentro de políticas públicas estaduais.
Porém, também foi clareado pela plenária que a gestão da RBMA, e da biodiversidade
de um modo em geral, não pode ficar restrita ao estado, seja pelo seu território que ultrapassa
os limites do Rio Grande do Sul, seja pelos princípios de gestão democrática que prezam pela
participação da sociedade civil; que o CERBMA atualmente se configurava como o espaço de
maior possibilidade democrática para discussão das questões relativas à Mata Atlântica no
Rio Grande do Sul; que, mesmo sem uma institucionalização sancionada através de
instrumentos jurídicos, o Comitê auxilia na criação e implantação de políticas públicas, de
uma forma diferente daquela realizada pelos órgãos executivos, através de articulações e
encaminhamentos de demandas; e que no contexto de desestruturação dos órgãos ambientais,
como no caso da extinção da Fundação Zoobotânica, é contraditório o estado querer incluir
mais uma instância em seu organograma (CERBMA, 2017b).
Por fim, a plenária deliberou pela manifestação ao estado expondo as considerações
dos conselheiros e solicitando a não continuidade do decreto, visto que legislação existente já
contemplava os princípios da RBMA e do CERBMA. Também se propôs aprofundar as
discussões sobre a atuação e fortalecimento do CERBMA (CERBMA, 2017b).
Até o presente momento o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera permanece
autônomo, paritário e sem vinculação com o governo do estado. Como será visto nos
próximos capítulos, as contribuições do Comitê para a elaboração e execução de políticas
socioambientais no Rio Grande do Sul levaram a desdobramentos importantes nas décadas
seguintes à sua constituição, justamente porque esse espaço passou a ser percebido como uma
arena técnica e institucionalizada que contribui com o órgão ambiental. Assim, o CERBMA
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se constituiu como fórum essencial para exposição de iniciativas de gestão socioambiental e
para a análise de dilemas e de encaminhamentos para esses temas no estado (SOUZA, 2017).
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3

CAMINHOS METODOLÓGICOS

Este estudo teve seu desenvolvimento conduzido com base na abordagem qualitativa.
Esse tipo de abordagem busca a compreensão de um fenômeno através da interpretação e
subjetividade dos participantes, que nesse caso é de quem desenvolveu a pesquisa. Assim, a
pesquisa tem seu ponto de partida em questões abrangentes que no desenvolver do estudo vão
se definindo até que se chegue a um contexto delimitado através da descrição das situações
observadas, de onde é possível se chegar a novas considerações ou teorias. Apesar de se
reconhecer a limitação e a parcialidade no conhecimento sobre o assunto, isso não quer dizer
que a pesquisa é desenvolvida sem um foco, mas que o estudo é conduzido com flexibilidade,
tendo como objetivo a compreensão do processo e não a obtenção de um resultado
mensurável, sem haver a necessidade de se confirmar uma hipótese pré-estabelecida. Da
mesma forma acontece com o marco teórico, que vai sendo incrementado aos poucos
conforme os dados são analisados e surge uma nova necessidade de embasamento (GODOY,
1995a; MOREIRA, 2002). Dentre as características da pesquisa qualitativa apontadas por
Gerhardt e Silveira (2009), uma delas está intrinsecamente relacionada com essa pesquisa: a
sucessão das ações de compreender e descrever e a observação das relações que existem entre
o global e o local no fenômeno estudado.
Inicialmente, pensou-se que essa pesquisa teria um objetivo exploratório. Isso porque
desde outubro de 2018, quando o assunto começou a se direcionar para o contexto da Reserva
da Biosfera da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul, percebeu-se a dificuldade de encontrar
trabalhos atuais sobre a temática que poderiam servir como referencial teórico.
Aproximadamente um ano depois, quando, por fim, delimitou-se que o objeto de estudo
seriam os desdobramentos da atuação do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica, essa dificuldade ficou ainda mais visível. Em busca realizada no Google e mais
especificamente no Lume, Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
constatou-se o baixo número de trabalhos que trazem informações mais aprofundadas sobre o
CERBMA, que o colocassem mais próximo ao centro da discussão. Isso deu uma ideia de que
a pesquisa estaria próxima de um fim exploratório por se debruçar sobre um assunto ainda
pouco conhecido, inclusive por minha parte, mas que ao final do processo de escrita poderia
gerar novas compreensões sobre o processo em questão.
Entretanto, conforme a metodologia foi se desenvolvendo e esse capítulo começou a
ser esboçado, questionou-se se a pesquisa não possuía uma interface com o fim descritivo. Tal
pensamento surgiu por se considerar que na pesquisa descritiva as considerações a que se
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chegam envolvem também uma análise que abrange o relato, a classificação e a interpretação
da situação estudada (BRUCHÊZ et al., 2015). Além disso, as técnicas definidas para coleta
de dados, como a pesquisa documental através das atas e a observação em reuniões, levariam
a uma forma de levantamento que, ao final do processo de pesquisa, permitem o agrupamento
e a análise de muitas informações sobre o objeto de estudo. Como bem indica Santos (2007),

Após a primeira aproximação (pesquisa exploratória), o interesse é descrever um
fato ou fenômeno. Por isso a pesquisa descritiva é um levantamento das
características conhecidas, componentes do fato/fenômeno/problema. É
normalmente feita na forma de levantamentos ou observações sistemáticas do
fato/fenômeno/problema escolhido (SANTOS, 2007, p.26).

Por fim, entendeu-se que essa pesquisa ao se desenvolver através da ótica qualitativa
tem um objetivo exploratório-descritivo. Do ponto de vista da exploração, a pesquisa busca
conhecer, se aproximar e ter uma visão geral sobre as discussões do Comitê Estadual da
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e sobre os seus possíveis encaminhamentos
resultantes. Visto se tratar de um assunto ainda pouco explorado, o fim exploratório da
pesquisa também permite um planejamento mais flexível, sem hipóteses precisas inicialmente
formuladas, que considere diferentes aspectos relacionados ao assunto estudado e que
possibilite ao final do processo de análise que se tenha um fenômeno mais esclarecido (GIL,
2008).
Do ponto de vista da descrição, a pesquisa se apoia na observação e na interpretação
dos fatos sem a manipulação de variáveis ou atribuição de valores por parte do pesquisador.
No universo desse estudo, o objetivo descritivo é de identificar as pautas discutidas em
assembleias do CERBMA e registrar os processos de discussão sobre essas pautas que
resultaram em encaminhamentos que deram suporte para a construção de políticas
socioambientais e para o alcance dos objetivos da própria Reserva da Biosfera. Se a pesquisa
descritiva também busca descrever como se estabelecem relações entre eventos, aqui a
compreensão é direcionada para a relação entre o contexto (ou a demanda), a discussão do
colegiado e os possíveis encaminhamentos e resultados.
A decisão pela não definição de uma hipótese se deu não só pelo caminho percorrido
que levou aos fins exploratórios e descritivos como também pela clareza de que os contextos
observados extrapolam qualificações simplistas onde poderiam ser enquadrados. Seria
coerente definir hipóteses caso já se partisse do início com ideias previamente formadas sobre
as contribuições do colegiado na gestão territorial da RBMA ou se o objetivo da pesquisa
fosse explicar relações causais, entretanto, como não foi esse o caso, definir uma hipótese
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seria apenas cumprir um protocolo sem contribuição positiva para o direcionamento desta
pesquisa. Assim, essa decisão se ampara em Engers (1994, p. 106), que indica que “a ausência
de hipóteses corresponde, geralmente, ainda que não necessariamente, a uma opção pela
compreensão”.
Para tal, a técnica definida para a coleta de dados foi a pesquisa documental. Segundo
Godoy (1995b), a pesquisa documental se configura como um exame de materiais de diversos
tipos que passarão por uma análise com o objetivo de gerar informações inéditas ou
complementares. A utilidade dessa técnica se dá pela possibilidade de acesso a informações
registradas, que permanecem inalteradas, sobre eventos que aconteceram há muito tempo e
que seria inviabilizado se dependesse apenas do testemunho dos sujeitos envolvidos. Ainda
segundo Godoy,

Podem ser considerados uma fonte natural de informações à medida que, por terem
origem num determinado contexto histórico, econômico e social, retratam e
fornecem dados sobre esse mesmo contexto. [...] A pesquisa documental é também
apropriada quando queremos estudar longos períodos de tempo, buscando identificar
uma ou mais tendências no comportamento de um fenômeno (GODOY, 1995b, p.
22).

Concomitante à pesquisa documental foram realizadas “observações em campo” em
reuniões ordinárias do CERBMA, que ocorrem, normalmente, a cada dois meses. A intenção
inicial era acompanhar as reuniões realizadas até a metade de 2020, entretanto, em virtude dos
protocolos de distanciamento para controle do Covid-19 interpostos pelo estado do Rio
Grande do Sul e por diversos municípios, atividades ou eventos presenciais que implicassem
em aglomeração de pessoas foram suspensos, de forma que não foi possível realizar a
observação em assembleias no número planejado inicialmente. Com isso, foram assistidas
duas reuniões. Apesar de uma das reuniões ter acontecido em 2020, período não contemplado
para a pesquisa documental, considerou-se importante a presença em tais assembleias como
forma de sentir o funcionamento do colegiado através de observações que não são possíveis
por meio dos registros escritos. Como a pesquisa documental se apoia em informações
registradas por outras pessoas, levando a uma “interpretação da interpretação” daqueles
sujeitos, a observação em campo estimula o pesquisador “a usar sua própria pessoa como o
instrumento mais confiável de observação, seleção, análise e interpretação dos dados
coletados (GODOY, 1995a, p. 62)”. Assim, as idas às reuniões não tinham a delimitação de
“o quê”, “quem” ou “como” observar, mas de adicionar novas dimensões à compreensão do
fenômeno estudado sem qualquer intermediação (YIN, 2015). Entretanto, mesmo que as
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pautas de uma das reuniões observadas não fossem abrangidas pela pesquisa documental, a
participação como ouvinte permitiu também fortalecer as justificativas e as motivações para o
desenvolvimento dessa pesquisa e refletir através das demandas mais atuais sobre um produto
que seja conveniente para o trabalho do Comitê. Exemplo disso ocorreu na primeira reunião
assistida, em dezembro de 2019, quando um dos conselheiros relatou que em reunião do
Conselho Nacional da RBMA o CERBMA foi apontado como o único comitê organizado e
atuante no país, o que reforçou o entendimento sobre a importância de se desenvolver um
trabalho que divulgue a atuação e as contribuições de um dos poucos colegiados em
funcionamento na gestão da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. No Quadro 1 é possível
observar as pautas discutidas nas reuniões em que foi realizada a técnica de observação não
participante.

Quadro 1 - Reuniões do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica assistidas
durante o desenvolvimento da pesquisa
Data

Local

Pauta

10/12/2019

Sala
de
reuniões
da
Fundação de Economia e
Estatística

10/03/2020

Sala
de
Secretaria
Cultura

- Situação da gestão de Unidades de Conservação (Parques
Nacionais da Lagoa do Peixe e de Aparados da Serra);
- Definição de representantes do CERBMA em conselhos
gestores de Unidades de Conservação;
- Apresentação de denúncia sobre empreendimento hidrelétrico
no Rio Carreiro;
- Relatos de participações em reuniões de conselhos gestores de
UCs (não houve);
- Assuntos diversos: relato da reunião do Conselho Nacional da
RBMA.
- Apresentação da reformulação do Departamento de
Biodiversidade da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e
Infraestrutura;
- Definição de representantes do CERBMA em conselhos
gestores de Unidades de Conservação;
- Situação atual sobre as propostas de concessão das atividades
de uso público nos Parques Nacionais dos Aparados da Serra e
da Serra Geral;
- Relatos de participações em reuniões de conselhos gestores de
UCs (não houve);
- Assuntos diversos: sugestões de pautas para próximas
reuniões; informe sobre ação civil pública contra projeto
hidrelétrico; informe sobre a publicação da Portaria Conjunta
SEMA – FEPAM nº 03/20; relato sobre a proposta de Área de
Relevante Interesse Ecológico em Araricá/RS; questionamentos
sobre o andamento do Projeto “Mina Guaíba”.

reuniões
Estadual

da
da

Fonte: Autora (2020)

Como não havia tido anteriormente vivências ou contato com o colegiado, utilizando
as assembleias para me aproximar e ter uma visão geral da atuação deste, durante as reuniões
foi adotado o papel de “observador total ou completo”. Com isso, a minha presença aconteceu
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de forma não intervencionista e se restringiu apenas ao ato de observar e registrar em diário
próprio informações como instituições presentes e assuntos discutidos, envolvendo conteúdos
literais do que acontecia na reunião (como informações trazidas em apresentações) e também
uma parte reflexiva, baseada na minha percepção e interpretação sobre a discussão. As
anotações eram realizadas na presença dos sujeitos presentes, entretanto, sem interação com
os demais envolvidos, exceto nos momentos de apresentação dos participantes, normalmente
no início das reuniões, em que na segunda reunião pude apresentar a motivação para a
presença no encontro e os objetivos da pesquisa. Apesar de se buscar inicialmente o contato
com a diretoria do Comitê, considerou-se importante que naquele momento o
desenvolvimento da pesquisa fosse divulgado à plenária, como forma de respeito e de
valorização do princípio da gestão democrática e participativa que orienta o trabalho do
colegiado e também por ser uma oportunidade de coletar outras sugestões do grupo, caso
surgissem.
Como técnica de tratamento e análise dos dados, foi realizada uma análise de
conteúdo. A análise de conteúdo é uma das técnicas que permitem a interpretação de um texto
através da extração de símbolos em formato de temáticas, onde se pode avaliar a importância
conferida a um determinado assunto por parte dos comunicantes (SÁ-SILVA; ALMEIDA;
GUINDANI, 2009). Consiste na assimilação da mensagem trazida em uma comunicação
através da desmembração do conteúdo em seções mais claras que denotam os significados
tênues trazidos na informação registrada (CHIZZOTTI, 2006 apud SÁ-SILVA; ALMEIDA;
GUINDANI, 2009).
Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo se divide em quatro fases, com
subdivisões para cada uma: organização da análise, codificação, categorização e tratamento
dos resultados. Entretanto, no caso dessa pesquisa, devido o volume de material pesquisado
que exigia constante leitura e questionamento sobre o caminho mais adequado para
compreensão dos assuntos tratados, as etapas não seguiram exatamente a ordem “natural”
indicada por Bardin.
É importante relatar que as etapas da pesquisa não seguiram uma ordem linear, sendo
desenvolvidas basicamente de forma superpostas, não sendo possível indicar o fim de cada
uma, como bem apontam Ludke e André (1986 apud OLIVEIRA, 2008). Assim, a análise de
conteúdo ocorreu simultaneamente à pesquisa documental, de forma que as etapas de
organização da análise e a definição das unidades de codificação e categorização já estavam
ocorrendo quando a leitura das atas era desenvolvida. Bardin (1977) aponta essa relação que
ocorre entre a análise documental e a análise de conteúdo, indicando que o que diferencia uma

52

da outra é que enquanto a primeira trabalha com o documento e busca facilitar futuras
consultas através da indexação de informações condensadas, a segunda trabalha com as
mensagens que possibilitam deduzir sobre outra realidade que num primeiro momento não
estava visível.
O material utilizado na pesquisa documental foram basicamente as atas das reuniões
do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. O acesso a esses documentos
se deu através de alguns conselheiros do Comitê, mais precisamente membros com histórico
de atuação na diretoria do CERBMA, após ser apresentada a proposta de desenvolvimento da
pesquisa sobre as discussões dentro do colegiado que ocorreram ao longo do tempo.
A etapa de organização da análise consistiu na pré-análise, na exploração do material e
no tratamento e interpretação dos resultados. A pré-análise se baseou em um momento de
organização inicial para determinar as etapas posteriores. Nessa etapa foi realizada a
preparação do material, a definição dos documentos e a “leitura flutuante” das atas.
Inicialmente, a consulta aos dados ocorreu através de um arquivo com um quadro-resumo
encaminhado por uma colaboradora do CERBMA, que continha o número da ata, a data da
reunião, as pautas de discussão e os encaminhamentos. Esse arquivo, apesar de apresentar as
informações entre 1997 e 2012, permitiu uma primeira aproximação do campo da pesquisa, de
onde foi possível ter uma breve compreensão das temáticas abordadas e da evolução dos
assuntos ano após ano. Posteriormente, com o recebimento das atas, realizou-se uma leitura
integral de seus conteúdos, como forma de finalizar a etapa de “reconhecimento de campo”
iniciada com o quadro-resumo. Aqui já começaram a serem percebidas algumas tendências de
discussões que poderiam ser delimitadas posteriormente como “unidades de codificação”
(GODOY, 1995b). Como bem apontaram Ludke e André (1986 apud OLIVEIRA, 2008), essa
etapa inicial além de ser importante para aproximar o pesquisador do campo e das fontes de
dados, permite também definir de forma mais precisa o objeto e as questões que serão
trabalhadas na pesquisa.
Após essa etapa preliminar, os dados passaram a ser coletados sistematicamente
através da pesquisa documental. Entretanto, conforme mencionado por Neves (1996), a
pesquisa qualitativa exige uma delimitação temporal-espacial do fenômeno a ser estudado
para definir a dimensão do desenvolvimento do trabalho, ou seja, o aprofundamento ou o seu
universo amostral. Escolheu-se analisar as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias do
CERBMA-RS no período entre junho de 1997 e dezembro de 2019. Isso resultou num volume
de 219 atas, totalizando aproximadamente 1.250 folhas. Aqui as informações passaram a ser
anotadas em caderno próprio para esse fim, com os seguintes dados: número da ata, data da
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reunião, possíveis macrotemas (ou unidade de codificação), assuntos da pauta e
encaminhamentos.
Durante a exploração do material, foi realizada a pesquisa documental propriamente
dita, através de repetidas leituras. Apesar de Bardin apontar que os índices devem ser
definidos na etapa de pré-análise, foi após a exploração do material que eles foram definidos
nesse trabalho. Outros autores como Godoy (1995b), Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009) e
Urquiza e Marques (2016) orientam também que nessa fase ocorra a identificação das
unidades de análise. Aqui se definiu como unidade de codificação a temática por trás da pauta
e como unidade de contexto o “bloco” da ata possível de identificar a unidade de codificação,
ou seja, o trecho da ata onde estavam registradas as discussões e os encaminhamentos sobre
aquela pauta, como pode ser verificado na Figura 6.

Figura 6 - Exemplo de definição da unidade de análise e da unidade de contexto, tendo como
base a Ata da Centésima Quinquagésima Primeira Reunião do Comitê Estadual da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica do Rio Grande do Sul, onde a unidade de análise é a temática
percebida por trás da pauta e a unidade de contexto é o trecho da ata em que aparece a
discussão da pauta

Fonte: Autora (2020) com base em CERBMA (2011)

Outra leitura dos documentos foi realizada, dessa vez, selecionando-se trechos das atas
e transferindo-os para uma planilha Excel para posteriormente facilitar a organização da
“cronologia” da discussão de um determinado assunto. Apesar da maioria das vezes buscar-se
selecionar as decisões do colegiado para uma pauta, também eram selecionados trechos que
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remetiam à contextualização do assunto discutido, mesmo que naquela reunião não houvesse
encaminhamento para tal, visto que era necessária a interpretação de assuntos que
representam o contexto que subsidiará futuras pautas ou que dão continuidade a pautas já
discutidas e encaminhadas. Tudo isso para melhor construção da linha do tempo de um
determinado assunto. Segundo Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009), a compreensão do
contexto histórico que envolve o documento analisado é essencial, pois o documento por si só
não tem significado se não estiver situado em um arcabouço que propicie o entendimento
daquela conjuntura. Esse exame é independente da época do registro das informações, pois
através dessa análise é possibilitado ao pesquisador discernir sobre o modus operandi da
organização, além de se evitar juízos a respeito do conteúdo em função de opiniões pessoais e
valores modernos.
Por fim, na interpretação dos resultados “brutos”, ocorreu a síntese e seleção dos
dados e a “utilização dos resultados de análise com fins teóricos” (BARDIN, 1977, p. 102).
Para delimitação das pautas que receberiam a análise de conteúdo foram definidos como
índices a clareza do encaminhamento decidido pelo colegiado na ata, a continuidade da
discussão ao longo das reuniões e o envolvimento de diversos integrantes do Comitê no
debate. Assim, foram desconsiderados como encaminhamentos: aprovação de atas das
reuniões anteriores, definição de pautas para reuniões futuras, definição de representações de
instituições, agendamento de reuniões externas, convites para apresentação, assim como os
encaminhamentos que ficavam restritos ao envio de ofício com questionamentos sobre
determinada situação sem posterior relato sobre um retorno.
Na etapa de codificação, as unidades foram definidas conforme a relevância para a
pesquisa, onde as diversas pautas com semântica em comum foram condensadas em
sentenças. Assim, essas unidades foram codificadas conforme seu “núcleo de sentido” e a
constância de aparição no texto, visto que sua compreensão não segue uma manifestação
formal tal qual ocorre com outras unidades linguísticas. Segundo Bardin (1977),
A codificação corresponde a uma transformação – efectuada segundo regras precisas
– dos dados brutos do texto, transformação esta que, por recorte, agregação e
enumeração, permitem atingir uma representação do conteúdo, ou da sua expressão,
susceptível de esclarecer o analista a cerca das características do texto [...]
(BARDIN, 1977, p. 103).

As unidades de codificação definidas para essa pesquisa são os macrotemas
identificados nas discussões do colegiado, que serão apresentados como subitens dos
próximos capítulos e estarão relacionados ao marco teórico definido. Trabalhos como o de
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Cavalcanti (2013) e o de Bernal e Martins (2015) trazem macrotemas já definidos
previamente para posterior enquadramento de temas/assuntos/pautas que foram percebidas no
decorrer da pesquisa. Entretanto, devido o objetivo também exploratório, nesse trabalho, a
compreensão ou definição dos macrotemas se deu após a aglutinação do significado em
comum das pautas estudadas. Forma parecida é encontrada no trabalho de Quintas (2019).
Assim, a ideia utilizada para macrotemas será de conjunto de temas gerais que permitem uma
visão ampla do assunto no qual temas específicos (aqui, pautas de reuniões) se inserem e que
auxiliam a nortear a organização, compreensão e divulgação dos resultados.
A categorização buscou reagrupar as unidades codificadas em classes genericamente
intituladas em virtude das ideias comuns a essas unidades, com o fim de indicar um perfil
simplificado dos dados selecionados para análise. Tal como na etapa de codificação, o critério
utilizado para agrupamento das unidades foi semântico. Tendo em vista que essas classes
estão relacionadas a fundamentos que embasam a investigação (SÁ-SILVA; ALMEIDA;
GUINDANI, 2009), as categorias foram definidas por espelharem os objetos da pesquisa.
Foram definidas como unidades de categorização os objetivos das Reservas da Biosfera, ou
seja, conservação da biodiversidade, desenvolvimento sustentável e conhecimento científico e
tradicional. Abaixo é possível verificar um exemplo de relação entre a pauta, a unidade de
codificação e a unidade de categorização.

Quadro 2 - Exemplo de relação entre as pautas analisadas, a unidade de codificação definida e
a unidade de categorização enquadrada
Pauta discutida
Planos diretores
Zoneamento Ecológico-econômico do Litoral Norte
Zoneamento Ambiental para a Atividade de
Silvicultura
Zoneamento Ecológico-econômico do Litoral Médio
Zoneamento Ecológico-Econômico do Rio Grande
do Sul
Zoneamento da RBMA
Fonte: Autora (2020)

Unidade de codificação
(Macrotema)

Unidade de categorização
(Objetivo da RBMA)

Ordenamento territorial

Desenvolvimento
sustentável

Finalmente, os resultados foram tratados na etapa também conhecida como inferência
ou indução. Para Campos (2004), o tratamento dos resultados na análise de conteúdo busca
embasar a percepção do analista em pressupostos teóricos “segundo o contexto histórico e
social de sua produção e recepção” (p. 613). Aqui, o marco teórico serve como palco para a
enunciação das categorias através da inclusão de referências bibliográficas que ao serem
vinculadas ao corpus da pesquisa (atas) geram mais relevância do que aconteceria caso os
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dados utilizados no estudo fossem analisados sem vinculação a qualquer outro conteúdo
(CAMPOS, 2004). Devido o grande número de atas, tornar-se-ia inviável referenciá-las a cada
pauta discutida no texto. Dessa forma, não constarão no texto citadas, ao menos nos casos em
que algum trecho de uma ata em específico tenha sido reproduzido em seu teor integral. Da
mesma forma, não serão citados nomes de conselheiros, visto que o objetivo é estudar as
discussões do colegiado e suas deliberações enquanto unidade.
Na Figura 7 é possível observar uma exemplificação do processo seguido para a
pesquisa documental e para a análise de conteúdo.

Figura 7 - Representação do procedimento metodológico seguido nesta pesquisa,
contemplando a natureza, os fins e as técnicas de coleta e de análise dos dados, demonstrando
as relações existentes entre as etapas

Fonte: Autora (2020)
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4

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: A RESERVA DA BIOSFERA DA
MATA

ATLÂNTICA

COMO

ESPAÇO

PARA

CONSTRUÇÃO

DE

POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS

Não se sabe ao certo quando a ideia de conservar a natureza se inseriu na sociedade
humana. O que se sabe é que a espécie humana vem ao longo do tempo modificando seu
padrão de vida, desenvolvendo e utilizando novas tecnologias para viver mais e, da mesma
forma, vem (des/re)construindo sua percepção sobre a natureza. Do ponto de vista da
sociedade ocidental, em um primeiro momento, o mundo natural teria sido considerado
sagrado, a quem o ser humano deveria se subordinar; depois, passaria a ser visto sob o olhar
da materialidade, de forma que seus processos poderiam ser explicados através da razão; até
que predominou a ideia da natureza servir basicamente como fonte de recursos e como espaço
para a sociedade desenvolver suas atividades, tendo a tecnologia para mitigação e solução de
impactos ambientais (OLIVEIRA, 2009; BENSUSAN, 2014).
Assim, pode-se presumir que as iniciativas para a conservação de espaços ou recursos
naturais se basearam em duas principais motivações: a preservação de lugares invioláveis ou a
manutenção de porções de recursos naturais para a continuidade de seu uso (BENSUSAN,
2014). Isso remete à dicotomia trazida por Diegues (2008) sobre as ideias de
preservacionismo e de conservacionismo. Enquanto a primeira corrente se basearia na
apreciação da vida selvagem e na proteção da natureza das ações humanas, a segunda corrente
promovia o uso racional dos recursos naturais através da prevenção do desperdício para que a
maioria dos cidadãos pudesse se beneficiar.
Apesar desses conceitos também permanecerem em constante discussão, o que pode se
perceber é que a ideia de conservação é muito mais complexa que a de preservação. Como
exemplo, enquanto a preservação é conceituada no Sistema Nacional de Unidades de
Conservação como o “conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem à proteção
em longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos
ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais”, a conservação da natureza é
tida como

o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção,
a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que
possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações,
mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações
futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral (BRASIL, 2000).
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Bensusan (2014) reflete que mesmo que a definição de biodiversidade não consiga
refletir todos os níveis de organização biológica que ocorrem na natureza, a disseminação do
seu conceito, principalmente após a Convenção da Diversidade Biológica, possibilitou a
inclusão da ideia de conservação da biodiversidade nos programas de governos e nos
interesses da população.
As discussões voltadas para a conservação da biodiversidade auxiliam na compreensão
dos efeitos que as decisões políticas podem causar em espécies, comunidades e ecossistemas e
também subsidiam o desenvolvimento de novas abordagens teóricas e práticas que visam à
manutenção da diversidade biológica e ao manejo adequado dos bens naturais (PRIMACK;
RODRIGUES, 2001).
Entretanto, como aponta Halffter (2005), não basta vincular a conservação da
biodiversidade apenas ao conhecimento científico. É preciso criar uma “cultura da
conservação da biodiversidade”, levando em consideração o contexto socioeconômico onde a
situação se insere.
Como já tratado anteriormente, a conservação da biodiversidade é um dos objetivos
instituídos pelo Programa MaB para as Reservas da Biosfera. O Comitê Estadual da Reserva
da Biosfera da Mata Atlântica vem discutindo políticas conservacionistas para o território
estadual desde o início de sua atuação, como pode ser observado já nas definições de seu
primeiro Plano de Ação, direcionado para gestão de 1998 – 2000.
O referido Plano teve definidas como prioridades o apoio no estabelecimento e
implantação de novas áreas de interesse de conservação da Reserva da Biosfera, tais como
Áreas Pilotos, Postos Avançados, Unidades de Conservação e corredores ecológicos, bem
como a definição de diretrizes para a gestão das áreas no entorno das UCs; o monitoramento
do estado de conservação da vegetação no Rio Grande do Sul e dos possíveis impactos
causados em áreas da Reserva da Biosfera; a comunicação aos municípios e às regiões
localizadas na “poligonal imune ao corte” sobre os princípios da Reserva da Biosfera e sobre
a legislação associada; a divulgação através de eventos e da imprensa sobre os dados da Mata
Atlântica elaborados por outras instituições; e também a articulação de ações para o manejo
sustentado em áreas de Mata Atlântica.
Apesar dessas ações estarem previstas para a gestão entre 1998 e 2000, percebe-se que
o Comitê, ao longo da sua atuação, permaneceu zelando por tais pautas em suas discussões e
encaminhamentos. Através da análise de conteúdo, observou-se que os macrotemas aqui
relacionados à categoria de Conservação da biodiversidade se referem às discussões acerca da
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legislação incidente sobre a vegetação nativa e sobre o apoio à implantação de unidades de
conservação (UC).

4.1

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À VEGETAÇÃO NATIVA

A história ambiental brasileira mostra que as políticas conservacionistas perpassaram
por diversos momentos, entretanto, durante muito tempo prevaleceu o caráter utilitarista. A
Mata Atlântica, devido sua localização na costa litorânea brasileira, sendo a porta de entrada
para as nações colonizadoras, sofreu exploração desde o período colonial (JURAS, 2011).
Como os incentivos dados pela colônia portuguesa ao Brasil se davam através da
produção agrícola para exportação, as planícies e terraços litorâneos foram os primeiros locais
escolhidos como núcleos urbanos, apresentando funções de portos comerciais e bases
militares que garantiam a segurança e soberania da Colônia. Portugal proibia que as cidades
se desenvolvessem no interior sem sua permissão, assim, apenas cidades com potencial de
mineração, como é o caso de Ouro Preto, desenvolveram-se longe da costa litorânea. Quando
a agricultura começou a entrar em crise, entre os séculos XVII e XVIII, foi que as cidades
começaram a se desenvolver no interior do Brasil, mas ainda de forma desordenada. As
cidades povoavam-se de acordo com a demanda de um determinado produto a ser exportado
para logo mais voltar a se isolar quando a oferta desses recursos estivesse estagnada
(SCARLATO, 1996). Assim, a as regiões sob o domínio da Mata Atlântica passaram pela
exploração madeireira, pela agricultura, pela mineração e, por fim, pela urbanização e pela
industrialização (JURAS, 2011), de forma que até hoje a costa litorânea abriga a maior parte
da população brasileira e das atividades econômicas do país. Poucas foram as políticas
estabelecidas para a conservação ambiental nesse período, mais voltadas para a conservação
de espécies, como eram os casos das “madeiras de lei”, ou seja, espécies arbóreas com grande
relevância para a construção civil e naval, voltadas para o bem-estar da Coroa.
Com isso, pode-se observar que durante o período imperial e nos primeiros anos da
República a conservação da biodiversidade não foi alvo de atenção do governo, de modo que
as Constituições Federais de 1824 e de 1891 não fazem quaisquer menções à proteção da
diversidade biológica.
Já a partir da década de 1930, as políticas ambientais passam apresentar um caráter
desenvolvimentista (JURAS, 2011). Nessa década surgem algumas políticas como o Código
Florestal de 1934, o Código das Águas, o Código de Caça e Pesca, o Código de Minas e a
criação de Unidades de Conservação. As Constituições Federais de 1934, 1937, 1946, 1967 e
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1969 determinam a competência da União e dos estados, de forma supletiva, de legislar a
respeito das matérias relacionadas a florestas, água, mineração, caça e exploração da pesca,
energia hidrelétrica e também sobre a proteção do Poder Público para paisagens naturais
notáveis e jazidas arqueológicas.
Na segunda metade do século XX, percebe-se um incremento na legislação,
principalmente a partir da década de 1980, quando há uma maior mobilização da sociedade e
surgem muitas políticas voltadas para “regulamentos ambientais” (VIANA; ARAÚJO, 2011;
JURAS, 2011).
Com a Constituição Federal de 1988, a proteção ao meio ambiente é entendida como
um direito da sociedade e, entre outras incumbências, fica definida como competência do
Poder Executivo a proteção de paisagens naturais, a preservação da fauna e da flora, o
combate à poluição e a preservação de processos ecológicos e do patrimônio genético
(BRASIL, 1988). Já a partir da década de 1990, as políticas para a proteção da Mata Atlântica
e a legislação florestal do Rio Grande do Sul passam a ser debatidas e posteriormente são
sancionadas, com a colaboração do CERBMA, como será visto a seguir.

4.1.1 Legislação aplicável à Mata Atlântica

Apesar da Constituição Federal de 1988 trazer a Mata Atlântica como patrimônio
nacional, foi com o Decreto Federal nº 750/1993, embasado no Mapa de Vegetação do Brasil
publicado em 1988 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que as
formações florestais e os ecossistemas associados ao domínio tiveram alguma definição à luz
da legislação.
Visto que o Código Florestal instituído três décadas antes (Lei Federal nº 4.771/1965)
não regulamentava as questões da Mata Atlântica, o Decreto além de ratificar os conceitos
trazidos pelo mapa do IBGE incluiu também as diretrizes para a supressão e a exploração da
vegetação na Mata Atlântica, especialmente a vegetação primária e a secundária em estágio
médio e avançado de regeneração (BRASIL, 1993). No mesmo ano, a Resolução do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 10/1993 apresentou o conceito para cada estágio
vegetacional e estabeleceu os parâmetros básicos para seu reconhecimento e análise e, para
melhor aplicação do Decreto nº 750/1993, a Resolução CONAMA nº 03/1996 reforçou essas
definições ao considerar que a totalidade desses estágios configurava também vegetação
remanescente de Mata Atlântica.
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Entretanto, ainda que a Resolução do CONAMA nº 33/1994 estabelecesse os estágios
sucessionais das formações vegetais que ocorrem na região da Mata Atlântica no estado do
Rio Grande do Sul, trazendo inclusive critérios para reconhecimento dos estágios mais
específicos do que os definidos pela Resolução CONAMA nº 10/1993, incluindo as espécies
indicadoras de cada estágio, o estado do Rio Grande do Sul não considerava que havia em seu
território formações integrantes do domínio, de forma que o Decreto nº 750/1993 não era
respeitado. Isso fez com que o estado durante um tempo perdesse oportunidades de inclusão
em projetos de financiamento para ações de conservação ambiental no bioma. Esse foi o
primeiro instrumento legal aplicável à Mata Atlântica com que o CERBMA dialogou, já em
sua primeira reunião ordinária, no ano de 1997, quando foi sugerido que o Comitê
encaminhasse ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA) manifestação apoiando a referida norma.
Em 2000, quando o Código Estadual de Meio Ambiente foi sancionado através da Lei
Estadual nº 11.520/2000, o Rio Grande do Sul compartilhou da definição trazida pelo Decreto
Federal nº 750/1993, considerando as Florestas Ombrófilas Densa e Mista, a Floresta
Estacional Semidecidual, a Floresta Decidual, as restingas e os campos de altitudes como as
formações florestais e ecossistemas associados ao domínio Mata Atlântica. Ainda, o então
Código Estadual de Meio Ambiente declarou a Mata Atlântica como patrimônio estadual
natural e cultural que teria sua utilização dentro de condições que garantissem a preservação
ou a conservação de seus recursos naturais e reconheceu o tombamento da Mata Atlântica no
estado como um importante instrumento para proteção desse patrimônio (RIO GRANDE DO
SUL, 2000). Consequentemente, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica foi admitida como
um meio de gestão territorial com vistas à conservação da diversidade biológica e cultural, ao
desenvolvimento sustentável e à promoção do conhecimento científico.
Um ano após, a Resolução CONAMA nº 278/2001 veio definir diretrizes para o corte
e a exploração de espécies ameaçadas de extinção da flora da Mata Atlântica. Através dessa
resolução, ficou determinado que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio
Ambiente (SISNAMA) deveriam suspender as autorizações emitidas para supressão e
exploração de espécies ameaçadas de extinção que ocorrem naturalmente na Mata Atlântica
até que fossem instituídos critérios técnicos que norteassem um modo sustentável de
exploração para garantia da conservação genética daquelas populações. Excetuava-se desse
disposto a exploração eventual de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção para
consumo próprio e subsistência de populações tradicionais, quando devidamente autorizada e
seguindo algumas diretrizes (CONAMA, 2001).
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As discussões a respeito dessa normativa se iniciaram no CERBMA concomitante à
construção e publicação da Resolução, quando o Comitê foi convidado em 2001 para o
seminário para definição da Campanha do Desmatamento Zero na Mata Atlântica no RS,
articulada pela Rede de ONGs da Mata Atlântica. Nesse seminário foram acordados diversos
pontos, entretanto, a questão do corte de espécies ameaçadas de extinção estava em um
impasse entre o governo do estado e a Rede, tendo em vista que o Departamento de Florestas
e Áreas Protegidas9 (DEFAP) estava autorizando o corte de araucárias (Araucaria
angustifolia), espécie considerada vulnerável.
Com o disposto trazido pela Resolução CONAMA nº 278/2001, alguns setores
produtivos se manifestaram contrário à Resolução, alegando que ela poderia ser aplicável em
uma determinada área da Mata Atlântica, mais especificamente na poligonal imune ao corte,
mas não em todo o domínio. Consequentemente, o colegiado se deparou com a resistência de
outros setores, principalmente dos pequenos produtores, em realizar o cultivo das espécies
ameaçadas de extinção, visto que posteriormente não poderiam realizar o manejo. Com isso, o
CERBMA buscou trazer para seu espaço atores que expusessem diversos pontos que
deveriam ser discutidos para se chegar a uma forma de gestão dos recursos que alinhassem a
conservação com o desenvolvimento socioeconômico, inicialmente focando no licenciamento
do manejo da araucária. Num primeiro momento, o CERBMA recebeu com ressalvas a ideia
de elaboração de Planos de Manejo como único instrumento para manejo das espécies. No
entendimento do colegiado, eram necessários o desenvolvimento e a implantação de mais
estudos sobre a ecologia das espécies e políticas de conservação, de fomento ao plantio e de
monitoramento, baseadas em critérios técnicos e científicos.
Com o posicionamento da Câmara Técnica do CONSEMA e do CERBMA ao
CONAMA sobre a regulamentação da Resolução nº 278/2001, ficou decidido que o
CONAMA elaboraria duas resoluções: uma estabelecendo diretrizes para a elaboração de
Plano de Conservação e Uso da Araucária para cada estado; e a outra definindo os casos
excepcionais que possibilitariam temporariamente o licenciamento do corte da espécie, tais
como atividades de utilidade pública e de interesse social. Para o primeiro caso, foi elaborada
a Resolução CONAMA nº 317/2002, entretanto, direcionada de forma geral para as espécies
ameaçadas de extinção na Mata Atlântica e não apenas para a araucária.

9

Atualmente, o Departamento de Florestas e Áreas Protegidas não existe mais na estrutura organizacional da
Secretaria Estadual do Meio Ambiente, cabendo ao Departamento de Biodiversidade o licenciamento florestal e
a gestão de unidades de conservação.
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Durante a década de 1990, em que outros atos normativos eram publicados, tramitava
no Congresso Nacional o Projeto de Lei (PL) nº 3285/1992 que visava se tornar a lei federal
que nortearia a utilização e proteção da Mata Atlântica. Elaborado com doze artigos, citou-se
como justificativa para a aprovação da lei o fato de que
A Mata Atlântica expressa a sua importância em diversidade na flora, na fauna, na
tipologia e constituição dos solos e relevos sobre o qual se estabeleceu, diversidade
no patrimônio social, cultural e étnico que abriga, e até na diversidade conceitual na
própria definição de seus limites e na caracterização de seus múltiplos componentes
diferenciados longitudinal, transversal e altitudinalmente. [...] Se estes ecossistemas
continuarem a sofrer alterações, estas espécies poderão desaparecer para sempre,
acabando com importantes fontes de alimentos ainda desconhecidas pelo homem,
além de produtos farmacêuticos, madeiras, fibras, óleos e outras matérias-primas.
[...] Neste sentido a recuperação e regeneração da vegetação nativa em estados com
menos de 5% da cobertura vegetal original de Mata Atlântica é extremamente
importante (BRASIL, 1992).

No período entre 1992 e 1995, o Projeto de Lei nº 3285/1992 tramitou por diversas
comissões e esteve várias vezes na mesa diretora, sendo inclusive arquivado no ano de 1995.
Após desarquivamento, em menos de um mês o PL recebeu apensamento de outros projetos
de lei: 69/1995 e 635/1995, que traziam a proposta de restringir a definição da Mata Atlântica
à floresta ombrófila densa e aos ecossistemas de restingas, excluindo a floresta ombrófila
mista do domínio. Entretanto, os dois projetos de lei receberam parecer contrário à aprovação
naquele momento.
Com o final da legislatura de 1998, mais uma vez o PL nº 3285/1992 foi arquivado
para ser desarquivado no mesmo mês. Em 1999, um novo projeto de lei, 285/1999, é
apresentado. Com conteúdo mais detalhado que o PL nº 3285/1992, o PL nº 285/1999 é visto
por entidades ambientalistas como uma oportunidade para a efetivação da legislação federal
para proteção da Mata Atlântica, desde que fosse revisado o artigo que tratava do incentivo ao
manejo sustentável de espécies nativas. Exemplo disso foi a Coalizão Araucária, integrada por
organizações ambientais, instituições de pesquisa e de ensino superior nos estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que buscava mostrar aos governos estaduais a
exigência de medidas mais efetivas para a conservação daquela espécie.
Com mais uma mudança legislativa em 2003, o projeto de lei, que já havia sido
discutido e estava com pontos de acordo entre ambientalistas e o setor ruralista, não foi
aprovado por necessitar de apreciação adequada pelo novo governo.
É em dezembro de 2006 que é sancionada pela Presidência da República a Lei Federal
nº 11.428/2006 que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata
Atlântica. A lei traz as definições, os objetivos e princípios orientativos para a proteção do
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bioma, o regime jurídico geral e específico para proteção da Mata Atlântica, os incentivos
econômicos e creditícios e as penalidades para quando da inobservância aos preceitos daquela
Lei. Também trouxe definições próprias para casos de utilidade pública e de interesse social
(BRASIL, 2006b).
Dois anos após a publicação da Lei, foi sancionado o Decreto Federal nº 6.660/2008,
que regulamenta a Lei da Mata Atlântica. Com o decreto, novos critérios foram definidos para
utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, especialmente no que se
refere à exploração eventual de espécies da flora nativa por populações tradicionais ou
pequenos produtores rurais; da coleta de produtos florestais não madeireiros; e das diretrizes
para a supressão de vegetação secundária em alguns estágios de regeneração (BRASIL,
2008b).
A lei e o decreto são válidos para as áreas de remanescentes de qualquer estágio em
todo o bioma, não ficando restrita às formações florestais. Entretanto, na época de suas
publicações a lei e o decreto não trouxeram a definição de critérios para reconhecimento de
estágios sucessionais de restingas e de campos de altitude, dois ecossistemas que ocorrem no
Rio Grande do Sul. Para os campos de altitude, o decreto traz como possibilidade de uso
indireto, sem a necessidade de autorização do órgão ambiental competente, o “pastoreio
extensivo tradicional em remanescentes de campos de altitude, nos estágios secundários de
regeneração, desde que não promova a supressão da vegetação nativa ou a introdução de
espécies vegetais exóticas”. Assim, enquanto não houvesse regulamentação para essas áreas,
não seriam permitidas autorizações para corte e exploração em áreas com essas formações.
Posteriormente, essas formações tiveram seus parâmetros definidos através da Resolução
CONAMA nº 417/2009 (definição de vegetação primária e dos estágios sucessionais
secundários da vegetação de Restinga) e da Resolução CONAMA nº 423/2010 (identificação
e análise da vegetação primária e dos estágios sucessionais da vegetação secundária nos
Campos de Altitude associados ou abrangidos pela Mata Atlântica).
A partir disso, muitas demandas passaram a surgir sobre a correta aplicação da Lei da
Mata Atlântica em licenciamentos ambientais, especialmente em empreendimentos de grande
porte, e na inclusão de planos diretores. Com isso, o Comitê reconheceu a necessidade de uma
compreensão aprofundada sobre a lei com diversos segmentos da sociedade. Assim, diversas
reuniões do colegiado serviram como espaço para discussão e orientação do emprego dos
dispositivos legais, agregando instituições como Ministério do Meio Ambiente, Secretaria
Municipal de Meio Ambiente (SMAM) de Porto Alegre, DEFAP/SEMA, IBAMA/RS e
FEPAM/RS.
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Os pontos discutidos com mais frequência foram sobre a coleta de subprodutos
florestais, delegação do licenciamento florestal para os municípios e divergências entre o
Mapa dos Biomas do IBGE de 2004 e o Mapa de aplicação da Lei da Mata Atlântica.
Sobre o licenciamento florestal, a Lei delega ao órgão estadual a competência de
autorizar o corte, a supressão e a exploração na Mata Atlântica. Entretanto, no Rio Grande do
Sul, o Convênio Mata Atlântica repassa a competência do licenciamento ambiental aos
municípios, independente do percentual do seu território que esteja inserido no bioma
(SEMA, s/d).
São várias as considerações que o Comitê vem fazendo a respeito desse processo.
Primeiramente, a compreensão da condição da Mata Atlântica enquanto bioma ameaçado que
exigiria uma gestão a nível regional e que teria sua garantia de preservação fragilizada com o
repasse da gestão da flora nativa aos municípios; segundo, o desconhecimento dos municípios
a respeito da localização dos remanescentes em seu território, que muitas vezes acabam sendo
propositalmente negligenciados nos municípios localizados em região de transição entre o
bioma Pampa e a Mata Atlântica para favorecer a interesses políticos; terceiro, a carência de
servidores capacitados nos órgãos ambientais para realizar as atividades de licenciamento e
fiscalização; quarto, a inexistência de estudos e instrumentos de gestão como mapa de
cobertura vegetal e Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica
(PMMA); e quinto, a falta de controle do órgão estadual na fiscalização do convênio e no
monitoramento das reposições florestais obrigatórias. Como encaminhamentos, o Comitê
buscou esclarecimento junto à Procuradoria Geral do Estado sobre a legalidade do Convênio
Mata Atlântica frente à Lei Federal nº 11.428/2006 e ao Decreto Federal nº 6.660/2008;
apoiou a proposta da ONG Mira-Serra, entidade integrante da Câmara Técnica Permanente de
Gestão Compartilhada Município-Estado (CTPGCME) do CONSEMA para incluir como
critério para habilitação do licenciamento ambiental municipal a elaboração de mapa de
cobertura vegetal e das áreas prioritárias para conservação e recuperação de Mata Atlântica;
se manifestou ao CONSEMA requerendo agilidade na discussão sobre o Termo de
Cooperação entre o estado e os municípios e sobre a estrutura necessária para delegação do
licenciamento; passou a discutir dentro do seu âmbito a possibilidade de uma instrução
normativa para nortear a aplicação da Lei, com a contribuição dos técnicos da SEMA e da
FEPAM; e se manifestou ao Ministério Público e ao CONSEMA a sua preocupação com a
forma como estava sendo conduzida a descentralização do licenciamento ambiental.
Num contexto de insegurança jurídica na aplicação da Lei da Mata Atlântica, o
município de Porto Alegre não reconhecia formalmente a existência de remanescentes da
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Mata Atlântica em seu território e em ocasiões de licenciamento onde a lei era apontada, os
questionamentos apresentados por empreendedores apresentavam embasamento em fatos no
sentido contrário à aplicação da lei. Com base nisso, o Ministério Público Estadual solicitou
ao CERBMA a elaboração de um parecer sobre a aplicação da Lei no município e a proposta
de um termo de referência para o licenciamento ambiental nas áreas de Mata Atlântica. Ainda,
através da análise e discussão das Câmaras Técnicas de Conhecimento Científico e
Tradicional e de Desenvolvimento Sustentável, o Comitê respondeu a uma série de questões
formuladas pela SMAM sobre a aplicação da Lei da Mata Atlântica em Porto Alegre e fez
algumas sugestões como criar legislação municipal própria e instituir áreas protegidas que
possam conciliar outros usos, com base em inventários de biodiversidade. Posteriormente, a
Câmara de Vereadores de Porto Alegre realizou uma reunião em que colaboraram várias
instituições, entre elas o CERBMA, sobre a situação do bioma no município, onde foi apoiada
a elaboração do PMMA juntamente com a conservação dos remanescentes do bioma Pampa,
visto que o município se encontra em uma zona de transição entre os dois biomas.
Outro fator que interfere na compreensão dos municípios sobre a abrangência da lei no
estado foram as divergências encontradas entre o Mapa de Biomas do IBGE e o Mapa de
aplicação da Lei da Mata Atlântica. O Mapa dos Biomas do IBGE10, publicado em 2004,
apresentava a delimitação de cada bioma de forma muito simplificada, sem considerar o Mapa
de Vegetação do Brasil, o zoneamento da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica que existe
desde o início dos anos 1990 e as zonas de tensão ecológica entre o bioma Pampa e a Mata
Atlântica. A partir disso, o CERBMA instituiu um Grupo de Trabalho (GT) integrado pelas
Câmaras Técnicas de Conhecimento Científico e Tradicional e de Conservação da
Biodiversidade que trabalhou numa proposta de documento com a inclusão de áreas da Mata
Atlântica, apresentando diversas considerações técnicas interpostas pelos conselheiros a ser
encaminhada ao IBGE e ao MMA.
Alguns meses após a publicação do Decreto Federal nº 6.660/2008 foi publicado o
Mapa de Aplicação da Lei Federal nº 11.428/2006. Apesar da escala adotada de 1:5.000.000
levar a incorporação de algumas tipologias vegetais a outras, a nota explicativa do mapa
dispõe que a lei se aplica às formações vegetacionais que ocorrem integralmente na Mata
Atlântica bem como as formações florestais nativa de outras regiões quando determinadas em
resoluções do CONAMA específicas para cada estado. Assim, no caso do bioma Pampa, áreas
10

Em 2019 foi publicada uma nova versão do Mapa dos Biomas pelo IBGE. As duas edições podem ser
acessadas
em
https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/15842biomas.html?edicao=16060&t=downloads. Acesso em: 02 out. 2020
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com remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Estacional Decidual e
Áreas das Formações Pioneiras são disjunções vegetais em que devem se aplicar a lei. Ou
seja, independente da área do município que esteja inserida no bioma ou mesmo se o
município estiver em áreas fora da poligonal apresentada no mapa, se houver ecossistemas do
bioma em sua área deverá ser aplicada a lei nos licenciamentos. Caberia aos municípios
através da elaboração de mapas próprios e vistorias nos processos de licenciamento identificar
quais são e onde estão os remanescentes no seu território.
Entretanto, apesar do reconhecimento dos órgãos ambientais estaduais e federais de
que o mapa para aplicação nos licenciamentos ambientais é o Mapa da Lei nº 11.428/2006,
não raro se observava a indicação do Mapa dos Biomas 2004 em políticas e programas do
governo, como no caso do Cadastro Ambiental Rural (CAR), no Projeto RS Biodiversidade e
no Zoneamento Ecológico-Econômico do RS. Para efeitos do CAR, o Comitê encaminhou
ofício para o MMA, para a SEMA e para o CONSEMA sugerindo que fosse adotado o Mapa
da Lei da Mata Atlântica.
A partir de 2018, passou a tramitar no Senado o Projeto de Lei nº 194/2018, que
“disciplina a conservação, proteção, regeneração e utilização dos Campos de Altitude
associados ou abrangidos pelo bioma Mata Atlântica, em complemento ao Código Florestal;
fixa regime jurídico para corte, supressão, exploração, manejo e recuperação da vegetação,
regulamentando práticas agrícolas e de coleta; exclui da Lei da Mata Atlântica a disciplina
dos Campos de Altitude” (BRASIL, 2018). Através de uma das Câmaras Técnicas do
CERBMA a proposta foi avaliada à luz da Lei da Mata Atlântica e encaminhado parecer ao
Senado e ao Ministério do Meio Ambiente. Em 2020, enquanto esse trabalho estava sendo
escrito, o Projeto de Lei tramitou na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. No Quadro
3 é possível observar algumas propostas do Projeto de Lei que contrariam as disposições da
Lei da Mata Atlântica.
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Quadro 3 – Comparativo entre as disposições trazidas pela Lei Federal nº 11.428/2006 e o
Projeto de Lei do Senado nº 194/2018
Lei Federal nº 11.428/2006

Projeto de Lei do Senado nº 194/2018

Considera os campos de altitudes como ecossistema
associado ao Bioma Mata Atlântica.

Exclui os campos de altitude dos ecossistemas
associados ao Bioma Mata Atlântica.

Considera como de interesse social as atividades
imprescindíveis à proteção da integridade da
vegetação nativa, as atividades de manejo
agroflorestal sustentável praticadas na pequena
propriedade que não prejudiquem a função ambiental
da área e as demais atividades incluídas em
resoluções do CONAMA.

Além das atividades trazidas pela Lei 11.428/2006,
classifica as atividades agrossilvopastoris como de
interesse social.

A vegetação primária ou a vegetação secundária em
qualquer estágio de regeneração do Bioma Mata
Atlântica não perderão esta classificação nos casos de
incêndio, desmatamento ou qualquer outro tipo de
intervenção não autorizada ou não licenciada.

A vegetação primária ou a vegetação secundária em
qualquer estágio de regeneração dos Campos de
Altitude associados ou abrangidos pelo bioma Mata
Atlântica perdem esta classificação nos casos de
incêndio, desmatamento ou qualquer outro tipo de
intervenção não autorizada ou não licenciada
ocorridos há mais de cinco anos.

Não prevê anistia ou regularização para áreas já
suprimidas.

As áreas de vegetação nativa suprimidas nos Campos
de Altitude associados ou abrangidos pelo bioma
Mata Atlântica até a data de publicação desta Lei
serão passíveis de regularização mediante o devido
licenciamento pelo órgão ambiental competente.

Prevê apenas, a critério do proprietário, o cômputo
das áreas sujeitas à restrição de que trata a Lei para
efeito da Reserva Legal e seu excedente utilizado
para fins de compensação ambiental.

Admite-se o cômputo das Áreas de Preservação
Permanente, devidamente preservadas com cobertura
de vegetação nativa, para a compensação de
vegetação suprimida.

Fonte: Autora (2020), com base em Brasil (2006b; 2018)

Na Figura 8 pode-se observar a evolução temporal dos dispositivos legais voltados
para a proteção e regramento do uso da vegetação associada ao bioma Mata Atlântica.
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Figura 8 – Recorte temporal entre 1988 e 2020 dos dispositivos que regem a proteção e o
manejo da vegetação na Mata Atlântica, com especial atenção àqueles aplicáveis ao território
do Rio Grande do Sul

Fonte: Autora (2020)

4.1.2 Gestão florestal no Rio Grande Do Sul: o Código Florestal Estadual e suas
(constantes) alterações

O Código Florestal do Estado do Rio Grande do Sul (CFE) foi instituído através da
Lei Estadual nº 9.519, no ano de 1992, trazendo diretrizes para a proteção, exploração e
reposição florestal no território estadual.
Entretanto, apesar de prever as diretrizes para a exploração florestal, desde que
devidamente autorizada pelo órgão competente, o Código Florestal Estadual trazia, através do
seu artigo 38, a intenção do executivo estadual em estabelecer uma região onde estaria
proibido o corte e a exploração da vegetação nativa da Mata Atlântica. Tal intenção se
consolidou com a publicação do Decreto Estadual de nº 36.639/1996, que delimitou a área de
Mata Atlântica que passaria a ser considerada como “poligonal imune ao corte”.
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Resumidamente, a poligonal estabelecida abrange boa parte da Aglomeração Urbana do
Litoral Norte, se estendendo da divisa entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa
Catarina até o limite entre os municípios de Tramandaí, Osório e Santo Antônio da Patrulha, e
da margem do Oceano Atlântico até a região compreendida por parte dos municípios de
Taquara, Três Coroas, Gramado, Canela e São Francisco de Paula (RIO GRANDE DO SUL,
1992a; 1996b). O Decreto Estadual de nº 36.639/1996 traz os limites para a área da Mata
Atlântica definida na poligonal, entretanto, abaixo é possível observar a localização da área
conforme o Sistema de Informação Geográfica sobre a Biodiversidade do Rio Grande do Sul.
Figura 9 – Abrangência da Poligonal Imune ao Corte na Mata Atlântica no Rio Grande do
Sul, instituída através do Decreto Estadual nº 36.636/1996

Fonte: Sistema de Informação Geográfica
https://gis.fepam.rs.gov.br/sigbiovisualizador#/

sobre

a

Biodiversidade,

disponível

em

Com a definição da poligonal imune ao corte, toda área com formação florestal nativa
localizada na região definida para a poligonal, inclusive em zona urbana ou de expansão
urbana, passou a ser considerada como Área de Preservação Permanente, aplicando-se um
regime de proibição da exploração da vegetação, salvo em casos de utilidade pública,
interesse social ou para consumo próprio em propriedades rurais, como já definido pela Lei
Estadual nº 10.688/1996 (RIO GRANDE DO SUL, 1996a). Assim, a instituição da poligonal
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imune ao corte representou um avanço na defesa da Mata Atlântica no território brasileiro, por
não se deter apenas em definir onde estavam remanescentes do bioma, mas também em
estabelecer um regime legal mais restritivo de proteção. Entretanto, por outro lado, a
poligonal acabou representando um desafio para a conciliação de interesses de conservação e
de manejo sustentável de produtos florestais, visto que produtores rurais da região recusavam
realizar enriquecimento ecológico com o receio de não poder realizar qualquer intervenção na
vegetação futuramente.
A partir disso, no ano de 2001 o Comitê passou a participar da Câmara Técnica
Florestal do CONSEMA, que estava discutindo alterações no artigo 38 do CFE para encontrar
um meio de amparar o conteúdo sustentável da lei. Apesar da contribuição de diversas
instituições envolvidas, não havia um consenso sobre a melhor forma de encaminhamento do
assunto dentro da Câmara e a questão foi encaminhada ao CERBMA, uma vez que o Comitê
foi reconhecido dentro da CONSEMA como instância para discussão da legislação pertinente
à Mata Atlântica.
Com isso, o ponto central da discussão eram as controvérsias dentro do Código
Florestal quanto à possibilidade de manejo de vegetação nativa, desde que cultivada, na
poligonal, área definida como de restrições de uso. Como exemplo, o artigo 18 do CFE
indicava a necessidade de manutenção de florestas próprias cultivadas para a exploração
racional por parte dos consumidores de matéria-prima florestal. Já os artigos 30 e 3211
proibiam a coleta, o comércio e o transporte, respectivamente, de plantas ornamentais e do
palmito (Euterpe edulis Mart.) originários, especificamente, de florestas nativas. Entretanto, a
fiscalização deficitária, aliada ao pouco conhecimento sobre estoque, diversidade e
distribuição de algumas espécies não garantiam a preservação da vegetação conforme regiam
os artigos do Código. Em meio ao debate, parte dos conselheiros sugeria mais estudos sobre a
interface possível entre legislação, manejo sustentável e regeneração da floresta para posterior
licenciamento; outra parte insistia que apenas a vegetação cultivada pudesse receber
autorização para manejo. Entretanto, como unanimidade, o grande grupo concordou que havia
necessidade de cautela na flexibilização da legislação, precisando de mais debates para
aprofundar o encaminhamento da questão. Assim, o primeiro encaminhamento do colegiado
foi solicitar ao órgão florestal estadual uma apresentação dos estudos já realizados sobre as
espécies e o entendimento sobre as mudanças propostas para a legislação, a fim de subsidiar o
seu posicionamento. Também foi decidido que o Comitê contataria as instituições com
11

O artigo 32 foi revogado do Código Florestal Estadual através da Lei Estadual n.º 15.434/2020 (Novo Código
Estadual de Meio Ambiente).

72

atuação na região da poligonal para que fossem apresentados os trabalhos com sistemas
agroflorestais já em andamento. E, por fim, foi deliberado que seria encaminhada à SEMA, ao
IBAMA e ao Ministério Público solicitação de parecer sobre a interpretação da lei quanto à
possibilidade de manejo e comercialização de espécies nativas plantadas.
Com a resposta de um dos órgãos afirmando que o disposto na lei deveria ser aplicado
apenas nos casos de remanescentes naturais, sendo viável a exploração das espécies em
sistemas plantados, a decisão do Comitê foi de manifestação à Câmara Técnica Permanente
de Biodiversidade e Política Florestal do CONSEMA pela continuidade do texto da Lei
Estadual nº 10.688/199612. Além disso, seria recomendado ao órgão florestal estadual o
incentivo a elaboração de Planos de Manejo e de Fomento ao Plantio e à Pesquisa de
Alternativas de Manejo de Espécies da Mata Atlântica e também o desenvolvimento de
projetos pilotos de sistemas agroflorestais e de manejo de subprodutos não madeiráveis em
áreas inseridas e não inseridas na poligonal.
Posteriormente, em 2002, novamente o Código Florestal Estadual passou por tentativa
de alteração. Através do Projeto de Lei nº 225/2002, havia a intenção de se modificar o CFE
em dez dos seus artigos num processo de tramitação na Assembleia Legislativa com regime
de urgência. Com o texto trazido pelo Projeto de Lei, abria-se a possibilidade de supressão de
vegetação secundária em estágio médio de regeneração; a autorização para corte de capoeira
passaria dos 25 hectares para até quatro módulos rurais ou mais, no caso de apresentação de
laudo técnico elaborado por profissional habilitado; a comercialização de lenha e a produção
de carvão vegetal proveniente de florestas nativas deixariam de estar vinculada à exigência de
sistema de manejo em regime jardinado e de reposição florestal obrigatória; retiraria a
necessidade de elaboração prévia de estudo de impacto ambiental e de lei própria para
licenciamento de supressão da vegetação em áreas de preservação permanente, reserva
florestal e de vegetação primária e em estágio avançado de regeneração; admitiria o uso do
fogo, através de autorização do órgão ambiental, no manejo de sistemas agropastoris ou
florestais, de acordo com justificativas baseadas em peculiaridades locais ou regionais;
revogaria a proibição para coleta, comércio e transporte de plantas ornamentais oriundas de
florestas nativas e condicionaria essas atividades à autorização do órgão licenciador; reduziria
o valor da multa a ser aplicada em casos de não cumprimento de reposição florestal
obrigatória; e revogaria os artigos que tratavam da poligonal imune ao corte e da obrigação de
12

O artigo 38 e os parágrafos incluídos através da Lei Estadual nº 10.688/1996 foram revogados através Lei
Estadual n.º 15.434/2020 (Novo Código Estadual de Meio Ambiente).
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cobertura florestal em todas as propriedades rurais do estado (RIO GRANDE DO SUL,
2002a).
Com a manifestação do CERBMA à SEMA demonstrando o descontentamento com a
forma que o processo de elaboração e tramitação do PL estava sendo conduzido, o órgão
florestal estadual prestou esclarecimentos em reunião ordinária do Comitê sobre o conteúdo
do PL nº 225/2002. Conforme informado naquela ocasião, o Projeto de Lei tratava-se de um
“acordo” entre o executivo e o legislativo estadual. Enquanto estava em tratativa dentro do
CONSEMA a proposta para alteração do Código Florestal Estadual, o legislativo aprovou
uma lei modificando consideravelmente o teor do Código, que acabou por receber veto do
então governador. Entretanto, como o poder legislativo possuía legitimidade para rejeitar o
veto, foi acordado entre o executivo e o legislativo um projeto de lei alternativo baseado no
Projeto de Lei Federal que visava o regramento para a utilização e a proteção da Mata
Atlântica e na Resolução CONAMA nº 33/1994, permitindo o manejo da vegetação em
pequenas propriedades rurais. Ainda conforme a explanação do representante do executivo,
algumas alterações propostas já haviam sido retiradas do Projeto de Lei pela
incompatibilidade com outros atos normativos e os restantes estavam sendo propostas para
regulamentar a autorização para uso de produtos e subprodutos comprovadamente viáveis
ecológica e economicamente. Além disso, durante a explanação ficou claro que havia um
desconhecimento por parte do executivo do que se trataria a poligonal imune ao corte, que
estava sendo tratada como a área total de Mata Atlântica no estado, em desacordo com o
estabelecido na legislação federal, e não como uma região dentro do domínio onde estava
proibido o corte e a exploração da vegetação nativa. Por fim, com a manifestação anterior do
Comitê aos líderes de bancada, o projeto teve sua votação adiada e posteriormente foi
arquivado.
Entretanto, as discussões a respeito da flexibilização do artigo 38 do CFE
permaneceram, na tentativa de se definirem diretrizes para a exploração sustentável para
espécies que já vinham sendo estudadas. Nesse contexto, se fortaleceram, especialmente, os
debates sobre duas espécies de ocorrência na área da poligonal: a samambaia-preta (Rumohra
adiantiformis (G.Forst.) Ching) e o palmito-juçara (Euterpe edulis). Como será visto no
Capítulo 6, essas discussões, provocadas por instituições que vinham trabalhando com
comunidades utilizadoras de tais recursos, encontrou no CERBMA um espaço para apoio e
intermédio junto aos órgãos licenciadores, resultando inclusive na publicação de uma
Instrução Normativa para coleta de folhas da samambaia-preta.
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Com a publicação da Lei Federal nº 11.428/2006 e, posteriormente, do Decreto
Federal 6.660/2008, que a regulamenta, o manejo dos recursos florestais nativos do Estado do
Rio Grande do Sul voltou a ser tema de discussão. Isso porque o artigo 18 da referida Lei
dispõe que

No Bioma Mata Atlântica, é livre a coleta de subprodutos florestais tais como frutos,
folhas ou sementes, bem como as atividades de uso indireto, desde que não
coloquem em risco as espécies da fauna e flora, observando-se as limitações legais
específicas e em particular as relativas ao acesso ao patrimônio genético, à proteção
e ao acesso ao conhecimento tradicional associado e de biossegurança (BRASIL,
2006b).

Entretanto, o artigo 28 do Decreto regulamentador traz que “no caso de a coleta de
subprodutos florestais [...] gerar produtos ou subprodutos destinados à comercialização direta
ou indireta, será exigida autorização de transporte destes, conforme previsão normativa
específica, quando houver”. Dessa forma, surgiu a intenção de se alterar o Decreto Estadual nº
38.355/1998, que versa sobre as normas básicas para o manejo dos recursos florestais nativos
(RIO GRANDE DO SUL, 1998), para que a legislação pertinente à Mata Atlântica fosse
absorvida pelo aparato legal do estado, buscando também uma definição para a coleta de
produtos não madeiráveis da Mata Atlântica e um amparo para os municípios que passaram a
realizar o licenciamento florestal por delegação estadual. Entretanto, as incoerências da
minuta do decreto somada à publicação das normas mais recentes, como era o caso da Lei
Federal nº 12.651/2012, levou o CERBMA a se manifestar pelo não apoio à substituição do
decreto naquele momento, sugerindo que o órgão florestal inicialmente se adaptasse à Lei da
Mata Atlântica e à Lei de Proteção da Vegetação Nativa.
Outro ponto da legislação do Rio Grande do Sul bastante discutido ao longo do tempo
tem sido sobre as possibilidades de uso do fogo para manejo do campo nativo. Segundo
Silveira e Marques (2004), desde a aprovação do Código Florestal Estadual alguns segmentos
produtivos, principalmente pecuaristas e, posteriormente, pequenos produtores rurais, se
mostraram insatisfeitos com as restrições impostas pelo Código e refutaram contra sua
aplicação. Já em 1994 alguns municípios, principalmente aqueles localizados nos Campos de
Cima da Serra, buscaram permitir a queimada em suas áreas territoriais através de atos
normativos próprios, o que levou a Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) (RIO
GRANDE DO SUL, 2001). Cinco anos depois, as intenções de se modificar a legislação
florestal estadual para permissão do uso do fogo como forma de manejo de campos surgiu no
CERBMA tendo como ponto de partida o Projeto de Lei nº 189/1999. O PL propunha a
inclusão dos parágrafos 1º e 2º no artigo 28 do CFE, autorizando o uso do fogo como método
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de manejo de áreas já utilizadas anteriormente para lavoura. Aprovado pela Assembleia
Legislativa, a matéria recebeu críticas de diversas instituições, como do Conselho Estadual de
Meio Ambiente, que publicou a Resolução CONSEMA nº 005/2000, solicitando ao
governador o veto ao PL e posteriormente à Assembleia Legislativa a manutenção do veto.
Entretanto, apesar de ter sido vetado pelo governo do estado, que justificou sua decisão
baseado em questões constitucionais e de defesa do interesse público (SILVEIRA;
MARQUES, 2004), o Projeto de Lei foi sancionado pelo legislativo através da Lei Estadual
11.498/2000.
Devido a tramitação do PL ter ocorrido sem a discussão necessária com a academia,
com o CONSEMA e com a população em geral e seu potencial impacto na qualidade
ambiental, na saúde pública e, inclusive, na economia, o Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul entrou com Ação Direta de Inconstitucionalidade tendo por objetivo revogar a
Lei Estadual nº 11.498/2000. A justificativa apresentada pelo Ministério Público foi de que o
teor da lei era inconstitucional frente ao artigo 251 da Constituição Federal Estadual, que
determina a garantia de “direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” e designa ao
Poder Público a responsabilidade de agir para preservação e restauração dos processos
ecológicos essenciais, da prevenir e controlar a poluição e a erosão e também combater as
queimadas. Além disso, a Lei aprovada delegava aos municípios a competência para emitir
autorizações para queimadas, contrariando outros dispositivos legais que indicavam a atuação
do órgão ambiental municipal restrita ao licenciamento de atividades e empreendimentos de
impacto local. Da mesma forma, contrariava o Código Estadual de Meio Ambiente em vigor
na época, que determinava como dever dos órgãos executivos o incentivo ao desenvolvimento
e à difusão de tecnologias voltadas para a conservação e a recuperação do solo. Com base em
tais argumentos, a Lei foi declarada inconstitucional através da ADI nº 70001436658 em
agosto de 2001 (RIO GRANDE DO SUL, 2001; SILVEIRA; MARQUES, 2004).
Poucos meses após a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 11.498/2000, nova
iniciativa de lei para autorizar a prática de queimadas surge através de uma proposta de
alteração do texto constante na Constituição Estadual, novamente em regime de urgência para
ser votada. Junto a isso, algumas instituições de ensino superior, com o apoio de municípios,
estavam propondo um período de carência para que pecuaristas pudessem realizar o manejo
com o fogo em suas propriedades enquanto pesquisas fossem desenvolvidas pela comunidade
acadêmica. Isso levou o colegiado a manifestar à Assembleia Legislativa posição contrária à
alteração do artigo da Constituição Estadual, recebendo apoio de alguns deputados.
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Entretanto, em 2002, a Proposta de Emenda à Constituição nº 119 foi submetida à
votação e aprovada em dois turnos, com a justificativa de que o texto constitucional
prejudicava os municípios da região Nordeste do Planalto do Estado na reprodução de suas
práticas tradicionais e consequentemente no seu desenvolvimento socioeconômico
(SILVEIRA; MARQUES, 2004). Com isso, a Constituição Estadual, em seu artigo 251,
parágrafo 1º, inciso XIII teve seu texto alterado via Emenda Constitucional nº 32/2002, como
pode ser observado abaixo.
Quadro 4 – Comparativo entre o disposto na Constituição Estadual sobre as queimadas e a
proposta de texto trazida pela Emenda Constitucional nº 32/2002
Constituição Estadual

Emenda constitucional nº 32/2002

§ 1 o Para assegurar a efetividade desse direito, o
Estado desenvolverá ações permanentes de proteção,
restauração e fiscalização do meio ambiente,
incumbindo-lhe, primordialmente: [...].
XIII- combater as queimadas responsabilizando o
usuário da terra por suas consequências.

§ 1 o Para assegurar a efetividade desse direito, o
Estado desenvolverá ações permanentes de proteção,
restauração e fiscalização do meio ambiente,
incumbindo-lhe, primordialmente: [...].
XIII- combater as queimadas, ressalvada a hipótese
de que, se peculiaridades locais justificarem o
emprego do fogo em práticas agropastoris ou
florestais, ocorra permissão estabelecida em ato do
poder público municipal, estadual ou federal,
circunscrevendo as áreas e estabelecendo normas de
precaução”.

Fonte: Autora (2020), com base em Silveira; Marques (2004)
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Inconstitucionalidade, que acabou por ser acatada pelo judiciário, levando em consideração os
princípios da precaução, prevenção e da proibição de retrocesso social, o princípio da
repartição de competências legislativas, o incentivo a tecnologias apropriadas e a proteção do
interesse público (SILVEIRA; MARQUES, 2004).
As diversas tentativas de alteração da legislação visando à permissão para o uso do
fogo em campos nativos indicou uma lacuna de estudos que subsidiem uma proposta com teor
técnico e que agreguem a conservação de práticas tradicionais, o desenvolvimento econômico
regional e a manutenção de processos ecológicos. Frente a isso, em meados de 2003 o Comitê
promoveu em uma de suas reuniões ordinárias a apresentação de pesquisas e resultados em
manejo de campos nativos do Rio Grande do Sul, buscando reunir pesquisadores de
universidades e representantes de federações do setor agrícola. Através dos estudos
apresentados, vinculados à Faculdade de Agronomia da UFRGS e ao Centro de Pesquisas
Pró-Mata da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), e do relato de
representantes da Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências, percebeu-se a
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necessidade de um programa contínuo de pesquisa e extensão sobre manejo de campos
nativos que resulte na difusão de conhecimentos, na geração de tecnologias e que possibilite o
alcance dos recursos necessários para viabilizá-las.
Em 2010 o assunto voltou à tona quando no município de São Francisco de Paula as
queimadas foram autorizadas judicialmente, através de liminar, com o argumento de que
viabilizam a atividade de pecuária, muito expressiva na economia da região. Em meio ao
debate, a plenária reconheceu que a questão das queimadas sempre esteve em pauta nas
reuniões, mas que o Comitê nunca havia conseguido chegar a um encaminhamento factível
devido à complexidade do assunto e, para isso, antes de se posicionar, o grupo deveria estudar
outras alternativas que pudessem ser indicadas para os produtores da região.
Para tal foi criado um Grupo de Trabalho dos Campos de Cima da Serra com o
objetivo de articular estratégias para mediar o conflito e também foi encaminhado ao
Ministério Público um documento de teor técnico para subsidiar o pedido de derrubada da
liminar.
Com a autorização concedida judicialmente no território de São Francisco de Paula,
foi reacendido o debate sobre a alteração do Código Florestal Estadual. Por fim, a Lei
Estadual nº 13.931/2012 foi aprovada (RIO GRANDE DO SUL, 2012a), alterando o Código
Florestal Estadual como mostra o Quadro 5.
Quadro 5 – Comparativo entre o texto original do artigo 28 do Código Florestal Estadual e
alteração posterior com o texto trazido pela Lei Estadual nº 13.931/2012
Código Florestal Estadual (teor original)

Lei nº 13.931/2012

Art. 28 - É proibido o uso do fogo ou queimadas nas
florestas e demais formas de vegetação natural.
§ 1º - Em caso de controle e eliminação de pragas e
doenças, como forma de tratamento fitossanitário, o
uso de fogo, desde que não seja de forma contínua,
dependerá de licença do órgão florestal competente.
§ 2º - No caso previsto no § 1º, o órgão florestal
competente deverá difundir critérios e normas de
queima controlada, assim como campanha de
esclarecimento de combate a incêndios.

Art. 28. É proibido o uso do fogo ou queimadas nas
florestas e nas demais formas de vegetação natural.
§ 1.º Em caso de controle e eliminação de pragas e
doenças, como forma de tratamento fitossanitário, o
uso de fogo, desde que não seja de forma contínua,
dependerá de licença do órgão florestal competente,
que deverá difundir critérios e normas de queima
controlada, assim como campanha de esclarecimento
de combate a incêndios.
§ 2.° Será permitido uso de fogo como prática de
manejo controlado em pastagens, nativas e exóticas,
em áreas não mecanizáveis, desde que não seja de
forma contínua, para limpeza, remoção de touceiras
de palhadas e como quebra de dormência de
sementes, mediante permissão de órgão do poder
público municipal, até que seja viabilizada tecnologia
alternativa que venha a substituir esta prática.
§ 3.° A permissão referida no § 2.º será emitida e
fiscalizada pelo órgão ambiental municipal
competente.

Fonte: Autora (2020) com base em Rio Grande do Sul (1992a; 2012a)

78

Com a Resolução CONSEMA nº 372/2018, a atividade de “manejo de campo através
de queima controlada em áreas não mecanizáveis”, considerada de potencial poluidor alto, foi
enquadrada como licenciável, sendo autorizada exclusivamente pelos órgãos licenciadores
municipais (RIO GRANDE DO SUL, 2018b).
Apesar das constantes tentativas de modificação da legislação para viabilizar a prática
do uso do fogo, a posição do Comitê tem sido de precaução, buscando através do diálogo com
especialistas em manejo de campos nativos, com representantes de órgãos ambientais e de
órgãos rurais e também com políticos encontrar um caminho para o monitoramento das
consequências das queimadas e alternativas a essa prática.
Em 2019, o governo do estado do Rio Grande do Sul apresentou proposta para instituir
um novo Código Estadual de Meio Ambiente e revogar o já existente, interferindo em muitos
pontos do Código Florestal Estadual.
Dez anos antes, em 2009, outra tentativa de desconstrução da legislação ambiental
gaúcha já havia acontecido, quando a Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da
Assembleia Legislativa apresentou o Projeto de Lei nº 154/200 sob a justificativa de que a
legislação ambiental gaúcha era um entrave ao desenvolvimento do setor primário. O referido
PL, ao dispor sobre um novo Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande
do Sul, revogava o Código Estadual de Meio Ambiente em vigor, o Código Florestal
Estadual, o Sistema Estadual de Proteção Ambiental, o Sistema Estadual de Recursos
Hídricos e mais outras três leis que versam sobre a matéria ambiental. Segundo Almeida
(2012),

Dentre as alterações propostas estava a redução das metragens de APPs de recurso
hídrico; a exclusão de ONGs do Sistema Estadual de Proteção Ambiental; a retirada
da obrigação e paridade entre entidades governamentais e não governamentais; a
retirada do poder de normatização do CONSEMA; o enfraquecimento do poder de
autuação e realização de relatórios do Batalhão Ambiental; a transferência do
Conselho de Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente para a Secretaria de
Obras; retirava a proibição de queimadas, etc., enfim, revogava ou alterava cerca de
sete leis estaduais que tiveram origem no pioneirismo do Rio Grande do Sul na
preservação ambiental (ALMEIDA, 2012, p. 16).

A tramitação do Projeto de Lei ganhou visibilidade e passou a ser divulgada na
imprensa, que informava a sociedade gaúcha dos possíveis impactos que a alteração da
legislação acarretaria. O Movimento Ecológico Gaúcho e o poder judiciário, principalmente o
Ministério Público, também contestaram o PL, argumentando que novas proposições
deveriam ir ao encontro de um desenvolvimento ecologicamente sustentável e socialmente
justo. O CERBMA elaborou manifesto contrário ao Projeto de Lei e encaminhou a diversas
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instituições, à Assembleia Legislativa e à imprensa, logrando ampla divulgação. Além disso,
o Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica também emitiu moção de
repúdio à proposta. Por fim, o Projeto de Lei foi arquivado. Como escreveu Almeida (2012, p.
21), “não se conseguiu derrotar a pretensão de alteração legislativa, mas se obteve a
suspensão da tramitação e mais do que isso, a sua não aprovação, o que era iminente”.
Essa pretensão de alteração legislativa permaneceu e se fortaleceu dez anos depois,
quando, sem ter sido discutido com a sociedade e sem passar pela Comissão de Saúde e Meio
Ambiente, um novo Projeto de Lei, de nº 431/2019, foi encaminhado pelo Executivo à
Assembleia Legislativa em setembro de 201913. No CERBMA, a questão foi tratada na
reunião de outubro de 2019, quando o colegiado decidiu por se manifestar ao governador do
estado, ao Presidente da Assembleia Legislativa e ao Conselho Nacional da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica sobre as alterações no Código que viriam a impactar a RBMA,
solicitando a retirada do PL do regime de urgência.
Apesar de uma decisão judicial que proibiu que o projeto fosse votado em regime de
urgência, o novo Código Estadual do Meio Ambiente foi aprovado em 11 de dezembro de
2019, dois meses e meio após seu encaminhamento à Assembleia Legislativa. O atual Código
Estadual de Meio Ambiente levou à revogação do artigo 38 do CFE, que trata sobre as
diretrizes de proteção e manejo da vegetação localizada na poligonal imune ao corte; não faz
qualquer menção ao tombamento da Mata Atlântica, conferindo ao bioma apenas o caráter de
patrimônio nacional e estadual; e exclui o dispositivo que regra sobre o zoneamento e
funcionamento da RBMA. Com a revogação desses dispositivos do Código Florestal Estadual
e do Código de Meio Ambiente que versavam sobre a proteção da Mata Atlântica, o bioma,
que já se encontrava ameaçado, foi deixado ainda mais à mercê no território do estado.
Na figura-resumo abaixo é possível observar as diversas alterações, regulamentações e
revogações que o Código Florestal Estadual sofreu nas últimas três décadas.

13

O processo de tramitação do PL 431/2019 pode ser consultado na página da Assembleia Legislativa através do
link
http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao/tabid/325/SiglaTipo/PL/NroProposicao/431/AnoProposicao/
2019/Origem/Px/Default.aspx. Acesso em: 03 out. 2020.
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Figura 10 – Resumo dos dispositivos que vieram a alterar ou regulamentar o Código Florestal
Estadual, no período de 1992 a 2020. Setas integrais conotam dispositivos com validade final;
setas tracejadas indicam atos que não foram aprovados ou que vieram a ser revogados; e as
setas cinza indicam instrumentos legais que chegaram a ser sancionados, mas que foram
revogados com o Novo Código Estadual de Meio Ambiente

Fonte: Autora (2020)

4.2

APOIO NA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO

As Unidades de Conservação são áreas de características naturais relevantes instituídas
pelo poder público para garantir a conservação de recursos e serviços ambientais. Previstas na
Política Nacional de Meio Ambiente como um instrumento para a preservação, melhoria e
recuperação da qualidade ambiental, na Constituição Federal de 1988 é vista como uma
obrigação do Poder Público para garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado (BRASIL, 1981; 1988). A interface das unidades de conservação com as Reservas
da Biosfera está prevista na legislação brasileira através do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação, que dispõe que “a Reserva da Biosfera pode ser integrada por unidades de
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conservação já criadas pelo Poder Público, respeitadas as normas legais que disciplinam o
manejo de cada categoria específica” (BRASIL, 2000) e no Plano Estratégico Nacional de
Áreas Protegidas, que determina como estratégia para “integrar as unidades de conservação a
paisagens terrestres e marinhas mais amplas [...]” a avaliação da “aplicabilidade de
instrumentos de gestão territorial de grandes paisagens, como Reservas da Biosfera [...],
levando em conta as sobreposições, conflitos, efetividade delas e benefícios sociais advindos”
(BRASIL, 2006a).
As unidades de conservação tem papel de importância na Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica no Rio Grande do Sul, pois constituem suas zonas núcleo e de amortecimento. Por
isso, a atuação do CERBMA frente às unidades de conservação ocorre de diversas formas: no
apoio à criação de novas áreas, nas discussões sobre redefinição de limites e categorias, nos
desafios percebidos na implantação das unidades, nas demandas de destinação de medidas
compensatórias, na participação em conselhos gestores, etc.

4.2.1 Planejamento do Sistema Estadual de Unidades de Conservação

O Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Rio Grande do Sul (SEUC) foi
criado através do Decreto Estadual n° 34.256/1992, e regulamentado pelo Decreto Estadual nº
38.814/1998, onde estava prevista a elaboração de um Plano Estadual de Unidades de
Conservação, que seria publicado plurianualmente (RIO GRANDE DO SUL, 1992b).
As discussões sobre o Plano Estadual de Unidades de Conservação tiveram um
importante espaço no CERBMA. Como forma de acompanhar e apresentar propostas para a
implantação das unidades de conservação, o Comitê manteve durante anos um Grupo de
Trabalho de Unidades de Conservação e também colaborou com a proposta do Plano do
SEUC através de um documento indicando áreas relevantes para futuras unidades de
conservação e critérios para escolhas dessas áreas embasadas em justificativas técnicas.
Assim, buscava-se sintonia entre o Plano do SEUC e o Plano de Ações do CERBMA e
também se intencionava a integração das unidades de conservação com as áreas prioritárias da
RBMA, com o fim de agregar recursos e ações. Esse primeiro ciclo se estendeu até 2004,
quando foi realizado o I Seminário do SEUC e, após, as tratativas para o Plano do SEUC
ficaram sem andamento por parte do estado.
A partir de 2010 houve retomada nas discussões, com a intenção do estado em
atualizar informações e dar andamento no Plano. Após tantos anos sem execução por parte do
estado, fortaleceu-se a compreensão de que o Plano do SEUC necessitaria não ser apenas
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conceitual, mas também operacional para garantir a implantação das unidades de conservação.
A implantação das unidades de conservação passa primordialmente pela regularização
fundiária e para isso a destinação e aplicação de medidas compensatórias ainda se fazem
necessárias. A regularização fundiária e a demarcação de terras são consideradas como
prioridade para aplicação das compensações, conforme Decreto Federal nº 4.340/2002. Aqui
entrou outra instância para discussão junto ao CERBMA, a Câmara Estadual de Compensação
Ambiental (CECA). Visando o melhor funcionamento e agilidade nas tratativas dentro da
Câmara, o CERBMA recomendou que essa tivesse um caráter deliberativo, que veio a ser
ratificado conforme pode ser observado no Regimento Interno da CECA, aprovado através da
Portaria SEMA nº 34/2013 (RIO GRANDE DO SUL, 2013a).
Segundo Chaves (2014), ao longo das décadas é possível perceber uma mudança na
proporção de regularização fundiária e no mecanismo utilizado para a regularização das áreas
instituídas como UC. Visto que as unidades de conservação criadas entre as décadas de 1940
e 1970 se davam basicamente em terras públicas, a regularização fundiária era mais fácil de
alcançar principalmente porque ocorria através de ações discriminatórias. Quando as unidades
de conservação passaram a ser criadas em terras particulares, que abrangiam atividades
socioeconômicas dependentes dos recursos naturais existentes naquelas áreas, o processo de
regularização se tornou mais moroso, sendo realizado principalmente por meio de compra
direta. Tendo em vista a incipiência de recursos orçamentários voltados para unidades de
conservação, o mecanismo de compra direta passou a depender basicamente de recursos
provenientes de medidas compensatórias.
Apesar de ainda não se ter o Plano do SEUC, periodicamente a Divisão de Unidades
de Conservação apresenta o panorama das unidades de conservação cadastradas no SEUC em
reuniões do CERBMA, informando sobre a situação atual da extensão protegida, da
regularização fundiária, da infraestrutura física e de pessoal da existência de plano de manejo,
etc.
A partir de 2016 o Sistema Estadual de Unidades de Conservação passa a ser instituído
e regulamentado através do Decreto Estadual nº 53.037/2016, que dispõe que a criação de
novas unidades de conservação deve considerar o Plano do SEUC. Segundo relatório da
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, para o ano de 2020 estaria prevista a
elaboração do referido plano (SEMA, 2020).
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4.2.2 Projeto de Conservação da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul

Em 1999 o Comitê passou a discutir as possibilidades de recursos financeiros e de
fontes financiadoras para projetos voltados para ações prioritárias do estado para a Mata
Atlântica através do Projeto de Conservação da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul
(PCMA). Apesar da FEPAM já ter apresentado uma proposta anos antes, naquele momento,
o Rio Grande do Sul era um dos poucos estados não contemplados com recursos para o
desenvolvimento de projetos, pois por muito tempo não foi reconhecida a Mata Atlântica em
seu território. Com o Ministério do Meio Ambiente sugerindo a elaboração de pré-projeto
para o desenvolvimento de ações no estado, o Comitê auxiliou a constituir uma comissão para
discutir uma estratégia. Alguns meses depois, foi apresentada através do grupo de trabalho
constituído pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, pelo Projeto Curicaca e pelo IBAMA
uma proposta de projeto ao banco kfW Entwicklungsbank (Banco Alemão de
Desenvolvimento).
Conforme projetos já desenvolvidos em outros estados na Mata Atlântica, o foco dos
investimentos costumava ser em conservação e fiscalização. No Rio Grande do Sul, além da
implantação de unidades de conservação, através de infraestrutura necessária, foi incluída a
conservação do entorno das UCs e a implantação do Parque Estadual de Itapeva, no litoral
gaúcho. Até início de 2002 aconteceram algumas missões do kfW e do MMA ao estado e em
agosto de 2002 o contrato foi assinado, quando o Comitê foi reconhecido como Conselho
Deliberativo. Em 2003 ocorreu a destinação do recurso para o PCMA, através do Decreto nº
4.684/2003, que promulgou o acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Federal da Alemanha sobre Cooperação Financeira para a Execução de
Projetos para a Preservação das Florestas Tropicais (BRASIL, 2003).
Entretanto, em 2003 o Comitê passa ter sua participação alterada de Conselho
Deliberativo para Conselho Consultivo. Segundo a gerência executiva do Projeto, a alteração
ocorreu por solicitação da própria instituição financiadora, que não reconheceria a palavra
“deliberativo” em seu idioma. Entretanto, no relatório do PCMA consta que “devido às
modificações ocorridas no setor ambiental do RS, o arranjo institucional proposto em 2001
teve que ser readequado em 2004. O Conselho da Reserva da Biosfera, que no planejamento
inicial tinha um caráter deliberativo, passou a ter caráter consultivo” (SEMA, 2009). O
colegiado discutiu a questão com vários argumentos, sustentando que o Projeto teve sua
concepção através das discussões em suas reuniões, e que, ao ser vinculado a uma função
puramente consultiva, o estado estaria retrocedendo na gestão democrática e participativa da
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Mata Atlântica. Para isso, o Comitê deveria determinar seu papel dentro do Projeto, definindo
uma forma de se posicionar frente a ações com a qual não concordasse, para não assumir um
caráter apenas de validador dos encaminhamentos da gerência executiva. O Comitê passou a
atuar como conselho consultivo através de um grupo de trabalho formado inicialmente pela
Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan), pela
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (posteriormente substituída pela PUCRS) e pela ONG
Mira-Serra. Entretanto, a atuação do Comitê como conselho consultivo não chegou a ser
efetivada.
Apesar disso, o colegiado manteve se posicionando a respeito da execução do Projeto,
como foi o caso da destinação de servidores nomeados para lotação em Unidades de
Conservação abrangidas pelo projeto estarem sendo direcionados para funções de
licenciamento e fiscalização. Para diversos conselheiros, além de fragilizar a gestão das
unidades de conservação, que permaneceriam sem servidores próprios, essa decisão também
contribuiria para aumentar possíveis conflitos entre as UCs e as comunidades do entorno, que
passariam a ver os técnicos das áreas apenas como agentes de polícia administrativa do
estado.
Também o Comitê discutiu a decisão do financiador em retirar do desenvolvimento do
projeto as ações direcionadas para recuperação e uso sustentável dos recursos naturais fora
das unidades de conservação, com a justificativa de que essas ações poderiam ser financiadas
através dos Projetos Demonstrativos do Ministério do Meio Ambiente, a fim de se evitar
duplicidade de esforços. Entre outras ações, esse componente dizia respeito aos estudos para
implantação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) e ao apoio ao uso
sustentável de espécies e serviços da Mata Atlântica, temática que é pauta frequente nas
discussões do CERBMA para a efetivação da RBMA no Rio Grande do Sul. Como pode ser
consultado no relatório do PCMA (SEMA, 2009), o Projeto Extrativismo e Manejo
Samambaia Preta foi a única ação de uso sustentável de recursos naturais fora de unidades de
conservação que recebeu apoio do PCMARS.
Dentro do PCMA, o CERBMA foi essencial em vários momentos: na elaboração da
proposta, sugerindo as unidades de conservação localizadas na Zona Núcleo e na Zona de
Amortecimento da RBMA como áreas a serem priorizadas; na complementação necessária
para cumprimento dos requisitos exigidos pelo kfW e pelo MMA e também na assinatura do
contrato. Apesar de não ser o executor, após firmatura do contrato o Comitê permaneceu
acompanhando e discutindo a execução do projeto nas reuniões.
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Ao longo de cinco anos, entre 2004 e 2009, foram investidos aproximadamente 10,5
milhões de euros no Projeto, sendo 6,1 milhões de euros por parte do kfW e 4,4 milhões de
euros como contrapartida do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Segundo a SEMA,
mais de 90% dos objetivos previstos no PCMA foram alcançados. O PCMA possibilitou o
fortalecimento de 11 unidades de conservação através da realização de estudos fundiários,
elaboração de planos de manejo, apoio na constituição de conselhos gestores e qualificação da
fiscalização nas unidades através de Plano Operacional de Controle. Também possibilitou a
construção de estruturas administrativas, a destinação de equipamentos para o trabalho, a
capacitação de pessoal e a nomeação de novos servidores através de concurso público
realizado em 2008 (RIO GRANDE DO SUL, 2009).

4.2.3 Criação de Unidades de Conservação: o caso do Parque Estadual De Itapeva

Uma das primeiras discussões sobre a proteção de áreas através de unidades de
conservação se deu no Litoral Norte. A primeira vez em que se citou a necessidade de criação
de uma unidade de conservação na região de Itapeva, em Torres, foi ainda no primeiro ano de
atuação do CERBMA, de forma que no primeiro plano de ação do Comitê a criação de UC na
restinga de Itapeva já configurava como prioridade e meta. Naquele período o estado do Rio
Grande do Sul estava sendo objeto de ação judicial por causa da implantação sem
licenciamento ambiental da Estrada do Mar (RS-389) e a referida unidade de conservação
poderia ser criada através de medida compensatória da obra. A região, que vinha ao longo dos
anos sofrendo degradação e pressão do ramo imobiliário, configura como um dos poucos
remanescentes de dunas, mata paludosa e restinga. Dessa forma, o CERBMA também atuava
como espaço para denúncias das infrações que ocorriam na região, como as constantes
tentativas do executivo municipal em abrir estradas atravessando a área ou da ocupação
irregular de moradores em áreas de dunas. Organizações não governamentais, instituições de
pesquisa e órgãos ambientais já vinham promovendo estudos na região como forma de
divulgação da diversidade existente e da importância daqueles ecossistemas. O Conselho
Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica também apoiou a criação da UC e
solicitou que o CERBMA fizesse uma moção de apoio para a criação de área protegida na
região.
No início dos anos 2000, a criação da UC em Itapeva começou a ir ao encontro da
construção do Projeto de Conservação da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul. A proposta
de unidade de conservação, que consistia no polígono da área e nos levantamentos elaborados
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por órgãos estaduais e instituições de pesquisas, foi apresentada pelo Departamento de
Florestas e Áreas Protegidas em reunião do Comitê. Para a realização de audiência pública,
em um contexto de ameaça de expansão urbana no município, o CERBMA se preocupou que
fosse apresentado um discurso que procurasse sensibilizar e mobilizar a sociedade através de
uma linguagem que fosse direcionada ao público, que apresentasse o histórico das tratativas e
que inserisse a unidade de conservação no contexto do município. Assim, foi enfocada por
diversas instituições integrantes do Comitê a importância daquela área para a manutenção da
biodiversidade da Mata Atlântica e para a preservação de espécies endêmicas; a definição do
Ministério do Meio Ambiente de que a área era prioritária para conservação; além de buscar
esclarecer que a categoria proposta (Parque) busca a participação da sociedade através de
educação ambiental, lazer e turismo e também pode impulsionar a economia local.
Após a conclusão dos estudos necessários para criação do Parque, e tendo em vista se
aproximar de final de gestão do governo estadual, o próprio órgão gestor solicitou apoio ao
CERBMA para envio da proposta final ao plenário do CONSEMA, reconhecendo o caráter do
colegiado como articulador entre diversos grupos e o alinhamento das metas do Comitê com
os objetivos de conservação.
No final do ano de 2002, próximo à troca de governo estadual, o Parque Estadual de
Itapeva foi criado através do Decreto Estadual de nº 42.009/2002, com área aproximada de
1.000 hectares e tendo como objetivos

[...] a conservação dos recursos naturais existentes na formação Mata Atlântica do
Rio Grande do Sul, incluindo espécies da fauna e flora silvestres dos ecossistemas
de dunas, banhados, mata paludosa e mata de restinga [...] (RIO GRANDE DO
SUL, 2002b, p. 1).

Tão logo o Parque Estadual de Itapeva foi criado, a preocupação do Comitê passou a
ser sua implantação, principalmente através de medidas compensatórias geradas em processos
de licenciamento e também através do PCMA. Uma preocupação bastante recorrente nas
reuniões era sobre a situação fundiária do Parque, como meio para a implantação da UC, visto
que já havia levantamento fundiário realizado com os recursos do PCMA e o processo
necessitava de seguimento. Em 2006, quatro anos após a criação da unidade de conservação, o
Comitê acompanhou a elaboração do Plano de Manejo, oportunidade em que fez sugestões
para inclusão de áreas, de ações para os programas de manejo e propostas de instrumentos de
conservação e de ordenamento, como corredores ecológicos e zona de amortecimento.
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Quase dez anos após a criação do Parque, a sociedade ainda discutia tentativas de
alteração dos limites do UC. Nesse período, o Comitê percebeu que seria mais difícil a
comunicação com a população contrária à implantação do Parque, visto que uma década após
sua criação a situação continuava crítica e não havia perspectiva de recursos do governo para
mudar o quadro. Assim, o CERBMA resolveu se manifestar à Secretária Estadual de Meio
Ambiente relembrando que há poucos remanescentes de restinga legalmente protegidos em
UCs e que a velocidade da expansão urbana que ocorre no litoral norte exigia medidas em
regime de urgência para efetiva implantação do Parque.
Posteriormente, o Comitê passou a integrar o Conselho Consultivo do Parque de
Itapeva. Através do conselho gestor vem sendo tratadas várias pautas, sendo as mais
recorrentes a interface entre o ordenamento territorial do município e o Parque, o andamento
da regularização fundiária, as tentativas de revisão dos limites da UC e elaboração do Plano
de Uso Público.

4.2.4 Redefinição de limites e categorias de Unidades de Conservação: o caso do
Parque Estadual Do Delta Do Jacuí

Fora da região do Litoral Norte, o CERBMA atuou na reconfiguração do Parque
Estadual do Delta do Jacuí (PEDJ), unidade de conservação de proteção integral criada
originalmente em 1976 através do Decreto Estadual nº 24.385/1976 (RIO GRANDE DO
SUL, 1976).
Com a publicação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, em 2000, o
estado começou a debater a ideia de alterar a categoria e os limites do PEDJ. A justificativa
para a alteração é de que a ocupação contínua ao longo das décadas das áreas da UC para
moradia e o zoneamento trazido pelo Plano Básico do Parque Estadual do Delta do Jacuí eram
incompatíveis com a definição da categoria Parque, sendo impossível arcar financeiramente
com tantas realocações e indenizações.
As discussões sobre a recategorização do Parque Estadual do Delta do Jacuí e da
alteração de seus limites tiveram início no ano de 2002 no CERBMA. Na ocasião, o DEFAP
estava elaborando uma proposta de nova delimitação para a unidade de conservação a ser
avaliada na Câmara Técnica Permanente de Biodiversidade e Política Florestal (CTPBPF) do
CONSEMA e nesse diapasão a administração do PEDJ encaminharia ao CERBMA a proposta
para manifestação. Após análises, o Comitê apresentou o parecer finalizado em reunião
ordinária, em que recomendava que o órgão gestor da UC elaborasse o seu Plano de Manejo
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antes de redefinir seus limites e que fosse direcionado o tratamento diferenciado para cada
área dentro do Parque conforme suas características.
No início de 2004, o DEFAP, responsável pela gestão das unidades de conservação
estaduais a partir de 2001, sugeriu a alteração da categoria Parque no Delta do Jacuí para Área
de Proteção Ambiental (APA) com uma Reserva Biológica em seu interior e a desafetação de
áreas em zonas consideradas urbanas. Essa proposta foi apresentada ao CERBMA em
reunião, abrangendo a justificativa e o zoneamento proposto para a nova configuração da
unidade de conservação. O GT de Unidades de Conservação do CERBMA solicitou
prorrogação de prazo para melhor análise, visto que mesmo com diversas reuniões realizadas
ainda não havia chegado a uma manifestação final. Em discussão a parte, o GT de Unidades
de Conservação decidiu por se manifestar contrário à proposta do DEFAP, por considerar que
devido às características do Delta do Jacuí a categoria parque era a categoria de unidade de
conservação de proteção integral mais adequada para a região; por ponderar que as áreas
definidas como Reserva Biológica apresentavam fragmentação, de forma que a preservação
dos ambientes não estaria garantida; por considerar que ao propor a desafetação de áreas
ocupadas o estado estaria absolvendo infratores e comprometendo ações judiciais em
andamento na época; além da preocupação do colegiado de que a aprovação do novo arranjo
para a UC poderia abrir precedentes para tratativas em outras unidades de proteção integral
que já vinham sofrendo pressão para mudança de categoria. Posteriormente, o CERBMA
passa a apoiar também as considerações do Grupo Pró Parque do Delta, constituído por
diversas entidades ambientalistas e por colaboradores preocupados com a gestão do Parque.
Através da análise de diversas normativas e estudos técnicos, o Grupo Pró Parque do Delta
sugeriu a realização de levantamento fundiário para poder dimensionar os recursos
necessários para indenizações, a observação dos diversos instrumentos normativos que
respaldariam a atuação do estado na contenção de intervenções na área do Parque e a
elaboração de um Plano de Realocação para famílias ocupantes de áreas de risco, visando não
só a conservação de áreas de preservação permanente mas também a garantia de
infraestruturas previstas como direitos sociais da população.
Enquanto essas propostas eram avaliadas, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul
assinou o Decreto Estadual nº 43.367/2004, que revoga os decretos de criação do PEDJ e cria
a Área de Proteção Ambiental do Delta do Jacuí, com 17.245 ha. Nesse contexto, o CERBMA
decidiu se posicionar ao governo do estado pelo descumprimento do disposto no SNUC e por
desconsiderar todo o histórico de discussão que vinha ocorrendo com diversos setores da
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sociedade,

indicando

também

diversos

pontos

que

poderiam

ser

considerados

inconstitucionais.
Em 2005, a Câmara Técnica Permanente de Biodiversidade e Política Florestal
aprovou junto ao CONSEMA seu parecer, que concluía pela criação de uma Área de Proteção
Ambiental com extensão maior do que aquela criada pelo decreto de 2004, abrangendo as
áreas urbanizadas do Parque, e pela manutenção da categoria Parque no interior da APA.
Após ter encaminhado à Casa Civil para elaboração de proposta de lei, e simultaneamente o
Tribunal de Justiça ter suspendido o Decreto Estadual nº 43.367/2004, o Governo do Estado
encaminhou à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei nº 159/2005 que foi aprovado através
da Lei Estadual 12.371/2005 (RIO GRANDE DO SUL, 2014d). Com isso, ficou criada a Área
de Proteção Ambiental Delta do Jacuí, uma unidade de conservação de uso sustentável com
22.826,39 ha., onde está localizado o Parque Estadual do Delta do Jacuí, com 14.242,05 ha.
dentro de seus limites (RIO GRANDE DO SUL, 2005).
Com o processo de recategorização e redefinição dos limites do Parque Estadual do
Delta do Jacuí, o CERBMA passou a observar as possíveis propostas de recategorização de
outras unidades de conservação, com contextos e justificativas diferentes. Iniciativas
parecidas ocorreram em relação aos Parques Estaduais de Itapeva e do Tainhas, à Estação
Ecológica de Aratinga e ao Parque Nacional da Lagoa do Peixe, buscando modificar essas
categorias para outra que fosse de uso sustentável. No caso do Parque de Itapeva, conseguiuse apoio junto à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para destinação e
acompanhamento de medidas compensatórias, revertendo o movimento de transformação.

4.2.5 Participação em Conselhos Gestores de Unidades de Conservação

Os conselhos gestores de unidades de conservação são espaços de discussão,
negociação e tomadas de decisão, onde se tratam assuntos relacionados às UC e ao interesse
das comunidades locais. Dependendo da categoria de unidade de conservação, os conselhos
podem ser consultivos ou deliberativos, cabendo opinar, no caso dos primeiros, ou ratificar,
no caso dos segundos, sobre assuntos referentes à elaboração e implementação do Plano de
Manejo, parcerias para gestão compartilhada e integração da UC com outros segmentos
sociais (BRASIL, 2002b; RODRIGUES, 2008).
Entretanto, não cabe atribuir aos conselhos meramente o status de instâncias técnicas
formais, mas de reconhecer o potencial desse instrumento nos processos de criação das
unidades de conservação, nas ações de monitoramento, na consolidação territorial, no
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desenvolvimento de pesquisas, nos processos de licenciamento ambiental e na oferta de
atividades de lazer à população (MENDONÇA; TALBOT; MACEDO, 2014).
Da mesma forma que o CERBMA possui como conselheiros representantes dos
órgãos gestores federal e estadual de unidades de conservação, foi reconhecida a importância
de participar dos conselhos gestores dessas áreas, tendo em vista que as Unidades de
Conservação, especialmente as de proteção integral, constituem Zona Núcleo da RBMA, e as
unidades de uso sustentável estão em regiões concomitantes à Zona de Amortecimento. Na
participação em conselhos gestores, o conselheiro do CERBMA representa o Comitê e não
sua instituição de origem, levando o posicionamento do CERBMA e sempre considerando os
objetivos, interesses e zoneamento da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.
Como o Decreto Estadual que instituía o SEUC em vigor até 2016 não previa a
existência de conselho gestor, foi a partir da publicação da Lei que institui o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação que a importância dos conselhos gestores foi reconhecida
legalmente. O Parque Estadual de Itapuã (em 2002), os Parques Nacionais de Aparados da
Serra e da Serra Geral (em 2003) e a Estação Ecológica do Taim (em 2003) são as primeiras
unidades de conservação no território do Rio Grande do Sul que instituíram formalmente
conselhos gestores. A atuação do CERBMA em conselhos gestores de unidades de
conservação começou em 2002. Nessa ocasião o CERBMA foi convidado pelo IBAMA para
participar das reuniões de formação do conselho do PARNA Aparados da Serra. Com o
decorrer do tempo, o CERBMA passou a participar das reuniões dos Conselhos do Parque
Estadual de Itapuã, do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, do Parque Estadual de Itapeva, da
Reserva Biológica Estadual da Serra Geral, da Reserva Biológica da Mata Paludosa, da Área
de Proteção Ambiental da Rota do Sol e da Estação Ecológica da Aratinga e da Floresta
Nacional de São Francisco de Paula.
Visto que boa parte das unidades de conservação que possuem conselho gestores onde
o CERBMA possui cadeira pertencem às categorias Estação Ecológica, Reserva Biológica,
Parque e Floresta Nacional, e que essas são de posse e domínio públicos, percebe-se que a
problemática da (falta) da regularização fundiária aparece com regularidade em relatos dos
participantes sobre as reuniões de conselhos gestores. Chaves (2014) observou que entre 1947
e 2014 apenas 41% do território de unidades de conservação de proteção integral
administradas pelo estado do Rio Grande do Sul estavam regularizados. Ainda segundo a
autora, a morosidade do governo em realizar o levantamento fundiário e posteriormente
indenizar os proprietários das terras acaba por resultar no descrédito das comunidades sobre a
importância das áreas protegidas, impedindo a efetivação da unidade e, consequentemente, a
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conservação da biodiversidade nela inserida. Assim, em relação à regularização fundiária,
podem os conselhos gestores contribuir na elaboração de diretrizes para aprimorar a relação
da unidade com a população do seu entorno ou do seu interior, indicando os benefícios sociais
advindos da criação de uma unidade de conservação.
Outra pauta bastante frequente em conselhos gestores é o ordenamento territorial no
entorno das unidades de conservação, como a definição de zonas de amortecimento e o
posicionamento do fórum em relação aos processos de licenciamento ambiental de atividades
potencialmente poluidoras. Atividades como implantação de loteamentos, extração mineral,
silvicultura com espécies exóticas, pecuária, instalação de aterros sanitários e outras que
exigem o uso consuntivo de recursos hídricos são realidades no entorno das unidades de
conservação no Rio Grande do Sul, exigindo dos conselhos gestores, além da manifestação
sobre o licenciamento da obra ou da atividade, esforços para conciliar os interesses dos
diversos atores relacionados com a unidade.
Entretanto, em situações em que os conselhos não eram levados em consideração no
planejamento e gestão das unidades de conservação, quando não havia continuidade em
reuniões e quando o gestor ignorava o disposto em planos de manejo, o CERBMA também
discutia a questão. Se o plano de manejo é o documento técnico mediante o qual se
estabelecem as diretrizes para a garantia da gestão e do cumprimento dos objetivos gerais de
uma unidade de conservação e cabe ao conselho gestor acompanhar a elaboração,
implementação e revisão do Plano de Manejo, garantindo o seu caráter participativo, a
desconsideração por esses instrumentos na gestão da UC mostra o desconhecimento da
participação social como diretriz essencial em projetos de conservação da biodiversidade.
Em algumas situações, representantes dos órgãos executivos ambientais reconheceram
o potencial do CERBMA para articular junto a outras instituições participantes dos conselhos
soluções para a gestão das unidades de conservação, para exposição da importância da gestão
da RBMA e também reconheceram o espaço do CERBMA como oportunidade para expor os
desafios na gestão das áreas, reforçando a compreensão da conservação da natureza como
construção humana e a participação social como oportunidade para manutenção da
conservação da biodiversidade (IRVING, 2014).
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5

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM REFLEXÃO: PLANEJAMENTO
TERRITORIAL NA MATA ATLÂNTICA GAÚCHA PARA USOS ALÉM DA
EXPLORAÇÃO DA FLORESTA

Desde o final dos anos 1980 conhecemos e reproduzimos a concepção de
desenvolvimento sustentável como um processo que “satisfaz as necessidades da atual
geração sem, contudo, prejudicar as necessidades das gerações futuras”, conforme trazido
pelo Relatório Brundtland. Entretanto, embora inovador na época e importante para a aposta
em uma nova configuração econômica ou até mesmo para as relações internacionais, hoje o
conceito disseminado causa a impressão de já não mais “satisfazer as necessidades” de ordem
ética da nossa geração (FREITAS, 2011). Se por um lado a flexibilidade deste conceito
possibilita diversas interpretações que propiciam a continuidade de seu uso ao longo das
décadas e a adaptação a diferentes condições e escalas, por outro, essa amplitude e imprecisão
na sua definição o torna ineficaz, sem um planejamento objetivo para os contextos futuros, e
suscetível a conflitos de aplicação decorrentes das diferentes compreensões sobre a temática
(SARTORI; LATRÔNICO; CAMPOS, 2014).
Diegues, já em 1992, apenas cinco anos após a publicação do Relatório Brundtland,
considerou que “uma análise mais aprofundada revela uma falta de consenso, não somente
quanto ao adjetivo ‘sustentável’, como também quanto ao desgastado conceito de
‘desenvolvimento’” (DIEGUES, 1992, p. 22).
Veiga (2010) traz em sua obra as visões mais comuns à ideia de desenvolvimento
reunidas através de três grupos: a primeira, e mais conhecida, é a de que desenvolvimento
seria sinônimo de crescimento econômico e a segunda, é a de que essa concepção é algo
muito mais ideológico e filosófico do que aplicável. Essas duas teorias não são
contraproducentes e quando são estendidas para o desenvolvimento sustentável, temos o
crescimento econômico maquiado de “economia verde”, a confiança cega na tecnologia como
meio para resolver os problemas socioambientais e a ilusão dos acordos globais e dos
incentivos financeiros para melhorar a qualidade ambiental ao mesmo tempo em que tentam
reduzir as desigualdades sociais (MORENO, 2016). Também conhecidos como “direitos de
poluir”, esses instrumentos, quando aplicados e analisados, muitas vezes levam à percepção
de “profundas disfunções qualitativas estruturais, culturais, sociais e ecológicas que
prenunciam a inviabilidade [...]” (VEIGA, 2010, p. 23) de seu êxito na ordem atual em que
estamos vivendo.
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Entretanto, numa terceira via, estaria o desenvolvimento intrinsecamente ligado à
oferta adequada de serviços públicos, à proteção e garantia dos direitos humanos e ao
fortalecimento da democracia (VEIGA, 2010) para que todos os seres humanos sejam sujeitos
nesse processo e não objeto dele. Freitas (2011) segue nessa linha e concede à
sustentabilidade um caráter de princípio ético-jurídico, creditando à negligência na
democratização do acesso aos direitos fundamentais uma das causas das injustiças
socioambientais.
Para isso, Diegues (1992) já propunha pensar a ordem que vivemos não sob o ponto de
vista do desenvolvimento sustentável, mas o de sociedade(s) sustentável(is), em que cada
sociedade reproduziria a sua própria sustentabilidade segundo suas tradições, relações com e
dentro do espaço, necessidades materiais e imateriais e definiria quais são seus parâmetros
para bem-estar e seus padrões de produção e consumo, como forma de não tornar
contraprodutivo esse processo (SARTORI; LATRÔNICO; CAMPOS, 2014).
Nas últimas décadas as discussões acerca do desenvolvimento sustentável deixaram de
ser sobre as necessidades das espécies e passaram a ser sobre os direitos humanos e não
humanos. Na Constituição Federal Brasileira os direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça são os valores supremos a
serem assegurados e nisso a sustentabilidade pode se fundamentar como geradora contínua de
novos direitos subjetivos públicos (FREITAS, 2011).
No âmbito da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul, as
discussões sobre desenvolvimento sustentável são percebidas como transversais e associam
diferentes direitos sociais ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado conforme
as potencialidades, demandas e recursos de cada Área Prioritária.

5.1

A

RESERVA

DA

BIOSFERA

COMO

ELEMENTO

PARA

O

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Quando se pensa em uma escala regional, a ideia de um desenvolvimento sustentável
remete a particularidades diferentes dos pressupostos discutidos a nível global. Apesar de
também considerar a preservação ambiental, as políticas econômicas do Estado e a satisfação
de necessidades da sociedade, o desenvolvimento sustentável regional exige uma proposta de
planejamento diferente dos modelos tradicionais já conhecidos. Esse planejamento se debruça
nas particularidades e nos anseios comunitários, e não se restringe às teorias prontas trazidas
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pela macropolítica que não reconhecem o potencial das políticas e acordos originados e
fomentados através de redes locais (INÁCIO et al., 2013).
Para Caetano, Silveira e Drumond (2012), o desenvolvimento regional sustentável é
uma via para a garantia da qualidade de vida das populações, onde as redes, ao cooperarem e
se integrarem umas com as outras, se desenvolvem e se institucionalizam, intermediando
novas oportunidades locais e meios de vida mais sustentáveis. Entretanto, isso requer a
descentralização nas tomadas de decisão que passa pela conscientização, pela mobilização e
pelo reconhecimento da sociedade sobre suas potencialidades e sobre sua capacidade de
contribuir nos processos de elaboração de políticas que promovam a conservação ambiental, a
garantia dos direitos sociais e os benefícios econômicos.
Devido à extensão da RBMA ocupar quase metade do território do estado e seus
limites não serem facilmente percebidos, as Áreas Prioritárias acabam sendo pontos de
referência para avaliação do desenvolvimento de cada região em suas peculiaridades e da
aplicabilidade dos princípios da Reserva nesses territórios.
Hoje denominadas Áreas Prioritárias, anteriormente as zonas núcleo da RBMA tinham
seu conceito ligado ao de Áreas Pilotos. Como já tratado, a Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica instituiu inicialmente três áreas pilotos: Litoral Norte, Entorno do Parque Nacional
da Lagoa do Peixe e Região da Quarta Colônia. Essas áreas foram definidas como piloto por
estarem inseridas no zoneamento proposto para o Rio Grande do Sul na fase III (primeiro
zoneamento no estado), por apresentarem características ecológicas e processos socioculturais
diferenciados entre si e por já terem em desenvolvimento ações que iam ao encontro dos
objetivos da Reserva da Biosfera.
A divulgação da RBMA pelo estado se iniciou através do Projeto Difusão da Reserva
da Biosfera da Mata Atlântica nas Áreas Piloto do RS, em que a FEPAM, em parceria com a
Prefeitura Municipal de Dona Francisca (região da Quarta Colônia) e a Ação Democrática
Feminina Gaúcha – Núcleo Amigos da Terra Brasil, com recursos da UNESCO, promoveu o
reconhecimento da RBMA no estado através de produção de material educativo e
informativo.
Com o tempo, e com o entendimento do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica, novos critérios para definição de áreas prioritárias passaram a ser discutidos,
mesmo que não tenham sido definidos ou implantados posteriormente. A necessidade de áreas
pilotos continuarem sendo delimitadas em parcelas significativas de remanescentes da Mata
Atlântica constou como critério a ser ratificado. A riqueza de biodiversidade, a conectividade
com outras áreas, a inter-relação com as áreas prioritárias para conservação elencadas pelo
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MMA e a existência de uma rede de atores envolvidos com a conservação dos remanescentes
da Mata Atlântica e que poderiam coordenar programas para que essas áreas pudessem se
consolidar como modelos de desenvolvimento social de base, foram fatores também
considerados para uma revisão dos critérios para definição de Áreas Prioritárias. Fora isso,
critérios para avaliação da efetividade das áreas foram discutidos, como mobilização popular,
articulações técnicas e políticas, redução dos níveis de degradação florestal, consolidação de
espaços territoriais legalmente protegidos, etc.
Com o passar do tempo, o colegiado também reconheceu a necessidade de se conhecer
as ações desenvolvidas em cada região e identificar as instituições que realizam trabalhos com
a sociobiodiversidade regional. O que se percebeu é que a compreensão sobre o
desenvolvimento das Áreas Prioritárias em alguns momentos se apresenta superficial, apesar
dessas se configurarem como a territorialidade da RBMA. Isso porque, apesar do Comitê
Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica ser o colegiado responsável pela gestão da
Reserva da Biosfera, em nível de políticas e articulações, a atuação e execução de ações
integra diversos atores, segmentos e acordos que são implantados fora do espaço das plenárias
do CERBMA, não apenas indo ao encontro dos objetivos da RBMA, mas também garantindo
o desenvolvimento dos territórios por onde a RBMA se estende. Ou seja, as Áreas Prioritárias
não possuem uma estrutura hierárquica de gestão responsável por sua consolidação, onde se
poderiam buscar informações e resgatar o histórico de ações, mas tão somente a articulação
entre partes interessadas para desenvolver os trabalhos conforme demandas surgidas. Na
tentativa de sistematizar algumas ações, a seguir são descritas algumas iniciativas
desenvolvidas nas Áreas Prioritárias da RBMA registradas nas atas.

5.1.1 Área Prioritária da Quarta Colônia: integração entre o patrimônio natural e o
patrimônio histórico

A Área Prioritária da Quarta Colônia ao longo do tempo tem se consolidado como
exemplo de região que através da mobilização e planejamento de diversos grupos têm
buscado o desenvolvimento socioeconômico local e regional considerando a conservação do
ambiente e a preservação do seu patrimônio cultural. É uma referência da contribuição da
RBMA e do Comitê na construção de novos diálogos que oportunizem o reconhecimento das
possibilidades de autodesenvolvimento por meio da conservação ambiental. Nesse contexto, o
Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia - CONDESUS Quarta Colônia
é a entidade que busca integrar as ações intermunicipais visando o desenvolvimento regional,
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sem desconsiderar as particularidades individuais de cada município integrante do consórcio.
Instituído em 1996, o Consórcio foi criado com o apoio do Projeto de Execução
Descentralizada do Programa Nacional do Meio Ambiente - Mata Atlântica, do Ministério do
Meio Ambiente. Essa é uma via de mão dupla: de um lado os municípios incorporam a
Reserva da Biosfera em seus planos e apostam na sua divulgação; de outro, a definição como
Área Prioritária da RBMA possibilita o acesso a financiamentos, parcerias e recursos para
investimento na região.
Através do Projeto de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (PRODESUS),
nove municípios da região se envolveram no desenvolvimento de bases sustentáveis através
do levantamento de informações da região sobre a sua situação florestal, da recuperação de
áreas degradadas, do incentivo aos usos diversificados e adequados dos recursos naturais e
culturais e da educação ambiental. Para o desenvolvimento das ações, foram investidos
recursos das prefeituras municipais, do governo do estado, do Ministério do Meio Ambiente e
do Banco Mundial (CONDESUS, s/d.a).
Posteriormente, o CONDESUS submeteu ao Programa Pró-Guaíba um conjunto de
propostas direcionadas para o manejo dos solos, para a gestão de resíduos sólidos, para o
saneamento básico e para o estabelecimento de áreas protegidas. Na fase de esboço da
proposta, o CERBMA fez sugestões a respeito da qualidade dos corpos hídricos, da
disposição final de resíduos sólidos, do planejamento e desenvolvimento da educação
ambiental, do resgate de valores culturais e de iniciativas agroecológicas na base produtiva e,
posteriormente, apoiou a proposta que foi submetida. Através do Programa Pró-Guaíba, na
região da Quarta Colônia foram realizados investimentos na recuperação de matas nativas, em
inventário da fauna silvestre e no desenvolvimento de educação ambiental com as
comunidades escolares dos municípios do consórcio (CONDESUS, s/d.b).
A região da Quarta Colônia possui sítios paleontológicos que remetem ao período do
triássico médio e que estavam sob risco de alteração devido à especulação imobiliária sobre
aquela área. Isso reforçou a necessidade de solicitar aos órgãos competentes medidas de
proteção legal a esses sítios e levou às tratativas de reconhecimento e implantação da Rota
Paleontológica. Esse é um projeto que agregou diversos municípios além dos integrantes do
CONDESUS visando valorizar e preservar o patrimônio paleontológico e a diversidade
cultural resultante do encontro entre portugueses, alemães, italianos e indígenas. Num
primeiro momento, as ações estiveram voltadas principalmente para a sinalização da Rota.
Entretanto, devido o potencial percebido na região, novas ações foram desenvolvidas para dar
continuidade à valorização do patrimônio paleontológico. Com recursos obtidos junto a
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empresas públicas e à União, foi desenvolvido o projeto de Parques Paleontológicos
Integrados da Quarta Colônia que deu origem ao Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica
da Quarta Colônia (CAPPA), vinculado à Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
desde 2010. Através do CAPPA são mapeados sítios paleontológicos, monitorados os já
conhecidos, proporcionada a preservação dos fósseis coletados e apoiadas as iniciativas de
pesquisas nas áreas (CAPPA, s/d).
Com o mapeamento geológico da região já realizado pelo Serviço Geológico do
Brasil, foram cadastrados diversos geossítios e geomonumentos considerados de relevância
internacional, nacional e regional. Aliado ao patrimônio histórico-cultural, à oferta de
produtos e serviços gerados pelo setor do turismo e à auto-organização das comunidades
locais, o inventário geopatrimonial possibilitou a candidatura da Área Prioritária da Quarta
Colônia para criação de um Geoparque, conforme os critérios estabelecidos pela UNESCO
(GODOY et al., 2012; ZIEMANN; FIGUEIRÓ, 2017). Segundo o Serviço Geológico
Brasileiro, “[...] geoparques são áreas geográficas únicas e unificadas, onde os locais e as
paisagens de significado internacional são gerenciados com um conceito holístico de
proteção, educação e desenvolvimento sustentável” (CPRM, s/d). Como bem traz o relatório
das ações do Projeto, essa é uma proposta que pode trazer novas alternativas para o
desenvolvimento regional, através da valorização de saberes, da capacitação comunitária e da
integração de diversos segmentos sociais. Desde 2018 algumas iniciativas vêm acontecendo
entre a UFSM, os gestores dos municípios da Quarta Colônia e o CONDESUS, voltadas
principalmente para divulgação e capacitação nos setores públicos e produtivos municipais
(UFSM, 2020).
Outra demanda do consórcio é pela implantação do Parque Estadual da Quarta
Colônia, unidade de conservação de proteção integral sob administração do estado. Criado em
2005, o Parque, que poderia ser na região um instrumento para educação ambiental e um
atrativo para o turismo, permanece ainda sem plano de manejo, sem conselho gestor instituído
e sem regularização fundiária.
Mais recentemente, diversos atores estiveram envolvidos no planejamento do Corredor
Ecológico da Quarta Colônia, proposta em andamento desde 2013 através do Projeto RS
Biodiversidade. Segundo Patrocínio, Bassi e Matos (2017, p. 6), essa era uma demanda do
CERBMA e do CONDESUS “visando a manutenção e o gerenciamento regional da
biodiversidade na área piloto da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no RS”. Através de
estudos executados pelo Instituto Curicaca e acompanhamento e supervisão do RS
Biodiversidade, do CONDESUS, da FEPAM e da SEMA, da Empresa de Assistência Técnica
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e Extensão Rural (EMATER) e da UFSM, foi proposto um corredor para a região abrangendo
áreas de onze municípios, incluindo os nove do consórcio. A metodologia para definição do
desenho do corredor levou em consideração o mapeamento da vegetação, a existência de
áreas protegidas, a definição de alvos de conservação, os usos e a cobertura do solo e também
fatores socioeconômicos, culturais e ambientais. A partir desses dados, foram realizados
ajustes no perfil do corredor e definidas ações de implantação com a participação de atores da
região em oficinas de planejamento participativo (INSTITUTO CURICACA, 2016). Em uma
das oficinas com a comunidade local para apresentar o Corredor Ecológico, o CERBMA teve
a oportunidade de utilizar o espaço para divulgar a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica
considerando a legislação pertinente, o histórico de criação, o zoneamento, o sistema de
gestão e a própria atuação do CERBMA. Com base na explanação, buscou-se mostrar a
importância da Área Prioritária e do corredor ecológico em questão para efetivação da
RBMA.
O corredor foi definido através de três zonas (de conectividade efetiva, de
amortecimento e de transição) e sua implantação considerará cinco eixos: criação e
aperfeiçoamento do marco legal para a implantação e gestão do Corredor Ecológico;
fortalecimento de atividades econômicas favoráveis ao estabelecimento do Corredor
Ecológico; valorização das interações das atividades de turismo sustentável com o Corredor
Ecológico; fortalecimento e ampliação do conjunto de áreas protegidas; e difusão de
conhecimento e processos educativos e apoio à pesquisa (INSTITUTO CURICACA, 2016).
Por fim, o corredor ecológico foi instituído através da Portaria SEMA nº 143/2014, que
“reconhece o Corredor Ecológico da Quarta Colônia, como instrumento de gestão territorial
para promoção da conectividade entre o Parque Estadual da Quarta Colônia e demais alvos
prioritários de conservação da biodiversidade identificados na região”, como é o caso da
Reserva Biológica do Ibicuí Mirim, do Parque Natural Municipal de Sobradinho, da Terra
Indígena Salto Grande do Jacuí e de diversos remanescentes da floresta estacional (RIO
GRANDE DO SUL, 2014c; PATROCÍNIO; BASSI; MATOS, 2017). Na Figura 11 é
apresentada a proposta final do Corredor Ecológico da Quarta Colônia.
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Figura 11 – Representação da proposta de Corredor Ecológico da Quarta Colônia

Fonte: Patrocínio; Bassi; Matos (2017)

5.1.2 Área Prioritária do Litoral Norte: pela gestão integrada para a conservação da
água e da vegetação nativa

A Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí se localiza na região nordeste do estado e
abrange diversos municípios com características diferentes, como aqueles localizados no
litoral norte e na região dos Campos de Cima da Serra, que possuem áreas abrangidas pela
bacia de formas diferenciadas. Essa mesma unidade de gestão apresenta parte de sua área
coexistente com a poligonal da Mata Atlântica imune ao corte, área definida através do
Decreto Estadual nº 36.636/96 onde o corte e a exploração da vegetação nativa estariam
proibidos.
A gestão integrada entre florestas e água no Litoral Norte começou a ser discutida no
CERBMA ainda em 1999, com a possibilidade de desenvolvimento de um projeto-piloto do
Programa Águas e Florestas no estado. Apesar de outras bacias também serem sugeridas para
o desenvolvimento do Programa, a Bacia do Rio Tramandaí foi escolhida por já possuir
Comitê de Bacia instituído e por já ter definido o enquadramento dos corpos hídrico conforme
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legislação vigente na época. A coordenação do programa ficou sob responsabilidade do
CERBMA e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí, com a execução de uma
ONG da região para direcionamento dos recursos e a atuação de um consultor que canalizaria
a comunicação entre a coordenação regional e a nacional.
O Programa de Conservação e Recuperação de Florestas e Águas na Mata Atlântica
tratou-se de um programa realizado em conjunto entre o MMA e a organização SOS Mata
Atlântica que teve sua concepção inicial desenvolvida nos estados de Pernambuco, São Paulo
e Rio Grande do Sul. Após a definição de uma área e de entidades executoras, o Programa
buscou de um ponto de vista técnico realizar diagnósticos ambientais e socioeconômicos na
Mata Atlântica, mapear e divulgar experiências exitosas na conservação e recuperação da
vegetação nativa e dos recursos hídricos do domínio e indicar áreas a serem recuperadas. De
um ponto de vista político, o Programa visou proporcionar a integração de iniciativas de
conservação florestal a instrumentos de gestão territorial, como é o caso de Planos Diretores e
Planos de Ação de Bacias Hidrográficas, e promover a capacitação de atores envolvidos na
gestão de bacias. Esse programa foi percebido como a primeira oportunidade de recursos
financeiros para integrar a gestão entre florestas e recursos hídricos com a participação da
sociedade civil e de aproximar a atuação do CERBMA com a atuação do Comitê da Bacia,
fortalecendo todos os instrumentos de gestão envolvidos.
Em outro momento, em parceria com a EMATER, o planejamento de ações se voltou
para a integração entre a extensão rural e a difusão da legislação ambiental e do processo de
licenciamento. Isso porque, devido à poligonal imune ao corte, muitos agricultores familiares
daquela região possuíam dúvidas a respeito das proibições no manejo da vegetação nativa e
sobre práticas alternativas de manejo das propriedades. Inicialmente, se identificaram os
principais gargalos a respeito de conflitos de uso do solo na área do litoral norte e dúvidas
relacionadas à legislação ambiental. Posteriormente, a ideia era de agregar outras instituições
na discussão, como Ministério Público e órgãos fiscalizadores e licenciadores, além de
extensionistas, organizações não governamentais e agricultores.
Importante salientar que iniciativas articuladas por parte das instituições integrantes do
CERBMA também aconteceram, como foi o caso da discussão sobre a “Definição de temas
centrais estratégicos para avançar na implementação da Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica: Gestão Territorial da RBMA - Área Prioritária do Litoral Norte”, em que através de
iniciativa do Instituto Curicaca, organização que desenvolve inúmeros trabalhos relevantes na
região, e outras entidades do governo, da sociedade civil e do setor acadêmico atuantes na
região puderam trocar as experiências e nivelar o conhecimento sobre suas iniciativas
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executadas na RBMA. As considerações que esse grupo chegou é que a maior contribuição do
Comitê para aquela área prioritária seria através da articulação de instituições para o
desenvolvimento de uma ação integrada em alguma área que pudesse servir de projeto piloto
e, que nesse contexto, a zona de amortecimento e de entorno do Parque Estadual de Itapeva
poderia se confirmar como uma opção devido aos conflitos entre usos e regramentos do
zoneamento que serviriam como pano de fundo para essa gestão integrada. Isso porque boa
parte dessas organizações desenvolvem ações voltadas para objetivos em comum, sendo
necessário incentivar a comunicação entre elas e a integração de esforços em uma mesma
iniciativa. Diversos assuntos foram sugeridos para atuação desse grupo, como regulamentação
da extração de produtos não madeiráveis e fortalecimento das cadeias extrativistas
sustentáveis, viabilização da atividade de ecoturismo regional, incentivo através da pesquisa
científica a novos embasamentos para construção de políticas públicas, viabilização da
aplicação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Ecológico nos
municípios, apoio ao conselho gestor do Parque de Itapeva, integração entre o licenciamento
ambiental e planos diretores municipais, etc. Por fim, foi formado um grupo com a proposta
de tornar o projeto no entorno do Parque Estadual de Itapeva em piloto para depois poder
replicar certas diretrizes gerais nos contextos de outras unidades de conservação.
Isso porque a gestão do território dentro de uma unidade de conservação tem a
prerrogativa de seguir diretrizes já especificadas em um plano de manejo e pode ter sua
efetividade avaliada através de algumas metodologias. Entretanto, quando se trata do entorno
de uma área protegida, a situação exige esforços que vão além do dispensado em programas
de integração da unidade de conservação com o entorno presentes nos planos de manejo.
Tendo em vista que 70% da população brasileira vivem ou desenvolve suas atividades
no território da Mata Atlântica, é compreensível que as unidades de conservação existentes no
bioma estejam localizadas em áreas urbanizadas e estão sujeitas à expansão urbana, à
especulação imobiliária, aos efeitos de borda urbanos, à introdução de espécies exóticas, à
insegurança urbana e a ocorrências de vandalismos. Isso demanda a relação entre diversos
atores da arena que se não for bem conduzida pode acabar por fortalecer as desigualdades nos
níveis de engajamento e de espaços para fala (PEIXOTO, 2014). Com a região do litoral norte
gaúcho não é diferente. Se culturalmente a gestão de unidades de conservação no Brasil
envolve conflitos que se originam desde a criação da área, no caso de áreas protegidas
urbanas a gestão está emaranhada em complexidades próprias que, infelizmente, não
costumam considerar as dinâmicas sociais que ocorrem no seu entorno. Garantir a proteção
adequada de um espaço territorial e de seus recursos ambientais ao mesmo tempo em que se
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promovem os direitos sociais e as atividades econômicas através de uma perspectiva
sustentável exige uma dinâmica de mediação e resolução de conflitos que lance um olhar para
essas questões através da integração entre diversas instituições e, nesse contexto, o CERBMA
tem o potencial de estimular a união de esforços em torno de um mesmo plano.
Para Trzyna (2014), as práticas de gestão envolvendo áreas protegidas em zonas
urbanizadas devem considerar a relação da área com as pessoas, a conexão da área com outros
espaços e recursos, sejam eles também protegidos ou não, a influência que as instituições
podem exercer sobre a unidade de conservação e as políticas de promoção, criação e melhoria
das áreas protegidas.
A proposta de definição e implantação dos Microcorredores Ecológicos de Itapeva, em
discussão desde 2006, visa direcionar recursos e esforços para a gestão biorregional do
extremo norte do litoral gaúcho, tendo como centro de atuação o Parque Estadual de Itapeva,
mas não se limitando a ele. A iniciativa, realizada pelo Instituto Curicaca em parceria com o
Centro de Ecologia da UFRGS e com recursos do Projeto Demonstrativo do Ministério do
Meio Ambiente, é planejada numa escala regional e inclui os municípios da região, mas
também reconhece e estende os esforços para outras áreas com importantes alvos de
conservação, como são as unidades de conservação nacionais da região do Planalto (KROB;
KINDEL; BOHRER, 2010).
Apesar da ideia de um corredor ecológico normalmente remeter a um foco
exclusivamente ecológico, com o objetivo de promover a conectividade entre áreas pouco
antropizadas e o fluxo gênico entre indivíduos e espécies, através dos Microcorredores
Ecológicos de Itapeva são valorizados também os processos humanos baseados na
interligação entre ambiente e cultura. Para tal, o desenvolvimento das ações ocorre tendo por
norteador a definição e proteção de áreas prioritárias para conservação, o reconhecimento e a
valorização do patrimônio cultural material e imaterial, a integração da figura dos
microcorredores a de outros instrumentos de planejamento territorial, o fortalecimento e o
incentivo a cadeias produtivas locais e sustentáveis, a transversalidade da educação ambiental
e a instituição e continuidade nos arranjos cooperativos entre instituições. Esse último eixo é
essencial pelo horizonte de longo prazo definido para a implantação dos microcorredores,
entre cinquenta e cem anos. Apesar dos realizadores do projeto já desenvolverem ações
focadas na região, será com a incorporação das estratégias e dos princípios nas iniciativas de
outras instituições que se intermediará a efetividade da proposta (KROB; KINDEL;
BOHRER, 2010). Nesse contexto, a articulação do projeto com o CERBMA poderia se dar
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através da vinculação de um “subcomitê” àquele para a gestão dos microcorredores. Como
apontaram Krob, Kindel e Bohrer,

A gestão territorial precisa estar ancorada em um fórum colegiado com preocupação
e compromisso permanentes para com o tema. Este precisa ter caráter regional capaz
de construir colaborativamente soluções próprias ou adaptadas aos conflitos, mas
sempre de forma conectada aos fóruns estaduais e nacionais de gestão territorial.
Houve duas sugestões de abordagem, uma delas de criar um colegiado específico
para os microcorredores ecológicos e outra de regionalizar a gestão da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica, que assumiria um compromisso especial com os
microcorredores. A segunda alternativa tem maior capacidade de abrangência
territorial e temática, garante uma forte conexão com o Comitê Estadual e o
Conselho Nacional, incorpora uma larga experiência de gestão territorial e evita
sombreamento. A realização de um evento regional para apresentação dos
microcorredores ecológicos às autoridades e a sociedade, mais uma necessidade
apontada, poderia iniciar o processo de formação deste colegiado (KROB, KINDEL,
BOHRER, 2010, p. 43).

5.1.3 Área Prioritária do Entorno do Parque Nacional da Lagoa do Peixe: importância
ecológica internacional sob ameaça

A Convenção de Ramsar, também conhecida como Convenção sobre Zonas Úmidas
de Importância Internacional, realizada em 1971 na cidade iraniana de mesmo nome, trouxe à
luz a necessidade de proteger as zonas úmidas através da cooperação internacional e de
iniciativas nacionais. Apesar de inicialmente a proteção das áreas úmidas estar voltada para a
manutenção de habitats de aves aquáticas migratórias, é sabido que essas áreas ofertam
diversos serviços ecossistêmicos e recursos, que revelam o interesse nessas áreas tanto do
ponto de vista ecológico como do ponto de vista socioeconômico (HAZIN, 2007).
A territorialização da Convenção se dá principalmente através dos Sítios Ramsar,
áreas naturais que apresentam aspectos de grande significância internacional. No Brasil, esses
sítios normalmente coincidem com a extensão de unidades de conservação, como é o caso do
Parque Nacional da Lagoa do Peixe. Apesar do governo brasileiro promulgar a Convenção de
Ramsar apenas em 1996, através do Decreto Federal 1.905/96, em 1993 o Parque Nacional da
Lagoa do Peixe já havia sido reconhecido como Sítio Ramsar devido seu sistema marinholagunar que proporciona habitat para aves que migram do sul do continente americano e
também do Hemisfério Norte (HAZIN, 2007). Muller, César e Garcia (2016) identificaram 22
serviços ecossistêmicos que ocorrem naquela região, entre serviços de produção e provisão,
de regulação, de suporte e de informações culturais. Os serviços de regulação e de
informações culturais são os mais percebidos, totalizando sete e seis serviços respectivamente.
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Em 2007, ocorreu o planejamento e a elaboração do Plano de Conservação para
consolidação do Sítio Ramsar, ocasião em que o CERBMA participou de uma das oficinas e
depois refletiu que esse documento deveria ser implantado concomitantemente ao Plano de
Manejo do Parque Nacional. O objetivo do planejamento para o Sítio Ramsar é assegurar a
conservação dos elementos da biodiversidade enquanto se reduzem as ameaças que os
colocam em risco.
A Área Prioritária do Entorno da Lagoa do Peixe tem seu desenvolvimento bastante
vinculado à unidade de conservação de mesmo nome. O IBAMA, órgão gestor das unidades
de conservação federais na época, em parceria desde o início da década de 1990 com o
Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental (NEMA), apresenta em 1999 a proposta
para o Posto Avançado da Lagoa do Peixe, contíguo à unidade de conservação e uma aposta
para a implantação do Parque. Junto ao Posto Avançado o NEMA realizou relevantes
trabalhos com as comunidades do entorno do Parque Nacional, participou da elaboração do
Plano de Manejo da UC, atuou no conselho gestor e desenvolveu projetos de educação
ambiental no entorno da unidade. Cerca de dez anos após a criação do Posto Avançado, o
órgão gestor passa a administrá-lo sozinho e, com isso, a figura do posto passa a ficar
escondida pela unidade de conservação, com pouca divulgação da RBMA e sem integração
com a comunidade local para redução das ameaças à UC.
A partir de 2002, o CERBMA passou a participar das tratativas para instalação do
conselho gestor do Parque, que veio a se efetivar somente em 2006, vinte anos após a criação
do Parque, composto por 32 entidades. O CERBMA e o Comitê de Bacia do Litoral Médio
possuem representação, entretanto, o que chamou atenção foi as oito representações de
entidades ligadas diretamente à aquicultura e pesca, cinco voltadas para atividades agrícolas e
outras relacionadas ao setor da silvicultura. Com o decorrer das assembleias ficou claro que o
conselho consultivo era não paritário e não representativo, de forma que houve inclusive uma
lacuna nas reuniões do conselho durante 2009. Em 2013 o Conselho passou por uma
reformulação e o mesmo padrão de representações foi observado, com sobreposição de alguns
setores. Essas situações foram vistas pelo CERBMA com muita cautela, pois o contexto
propiciava um reforço aos conflitos já existentes, e o posicionamento do Comitê nas diversas
situações foi de que o conselho gestor precisaria ter representação paritária. Palmieri e
Veríssimo (2009) chegam a sugerir um número entre 12 e 24 conselheiros para um conselho
gestor, entretanto, sabe-se que é impossível determinar um número padrão de integrantes, pois
isso deve levar em consideração a realidade de cada unidade de conservação. Conselhos com
muitos integrantes podem encontrar dificuldades na mobilização e na presença de quórum
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necessário para tomadas de decisão sobre assuntos relevantes. Por outro lado, conselhos com
um número reduzidos de conselheiros apresentam-se pouco representativos e não refletem o
contexto em que a UC está inserida (SANTOS, 2008; PALMIERI; VERÍSSIMO, 2009;
ICMBIO, 2014). O que parece ser consenso é que o conselho deve seguir uma distribuição de
forma justa e que represente de forma mais fidedigna possível a dinâmica dos grupos que
estão de alguma maneira envolvidos com a unidade, sejam eles beneficiados ou prejudicados
por sua criação (LOUREIRO; AZAZIEL; FRANCA, 2007).
Segundo Perelló et al. (2010) a agropecuária é a atividade mais comum no entorno do
Parque Nacional da Lagoa do Peixe, enquanto que a silvicultura e a pesca, especialmente a de
camarão, são as atividades mais frequentes em seu interior. Moraes (2009) ao buscar mapear
os usos do solo na região do Parque para poder relacionar aos objetivos de conservação da
unidade

teve

resultados

semelhantes,

identificando

como

fatores

para

conflitos

socioambientais a rizicultura, a pecuária, a silvicultura de pinus e a expansão de balneários.
A pesca artesanal de camarão começou a se consolidar a partir da década de 1960
como a fonte de sustento de pescadores da região e de pessoas de fora que foram atraídas por
essa oportunidade. Desde a criação do Parque o movimento da pesca vem passando por
alterações, sofrendo controle e fiscalização, visto se tratar de uma unidade de conservação de
proteção integral, de forma que só é permitida a permanência de pescadores cadastrados no
órgão gestor da UC e que possuem a carteira de pescador artesanal (ADOMILLI, 2002). A
partir de 2004, foi concedida a autorização para cerca de cento e setenta de pescadores
realizarem a pesca na área do Parque. Já em 2017, estavam cadastrados 127 pescadores. Ao
analisar dados de 96 pescadores (dos 127 cadastrados), Doebber (2017) constatou que para
92% a pesca era a principal fonte de renda e que quase todos pescavam na área da Lagoa do
Peixe. Ainda, segundo a autora, as percepções dos pescadores e dos servidores da unidade de
conservação são diferentes em relação ao papel da atividade da pesca e dos pescadores para a
conservação do Parque. Enquanto os pescadores percebem a sua presença e o seu ofício como
importantes na unidade de conservação, funcionários do órgão gestor observam o contrário.
Com a fiscalização impulsionada para controle da atividade, conflitos da comunidade com o
Parque tendem a se acentuar. Entretanto, mesmo assim, 86,5% dos pescadores entrevistados
alegaram que permaneceriam residindo no local mesmo que a pesca venha a ser totalmente
proibida (DOEBBER, 2017). Nos últimos anos, o conflito envolvendo a pesca artesanal no
interior dos limites do Parque motivou o ressurgimento da discussão sobre a alteração da
categoria da unidade de conservação. Com a negativa do órgão gestor em alterar a categoria,
foi proposta para mediação do conflito a elaboração e assinatura de um Termo de
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Compromisso, com validade de 35 anos, entre a administração do Parque e a comunidade de
pescadores. O CERBMA se colocou à disposição para ajudar na qualificação do documento.
A invasão de exóticas na região do Parque, especialmente Pinus spp., teve início na
década de 1980, quando áreas ao leste da unidade de conservação e na faixa litorânea
começaram a receber silvicultura de pinus. Devido o potencial de dispersão das sementes da
espécie pelo vento e de sua capacidade invasora, Signori (2018) observou através de imagens
de satélite que nos últimos vinte e cinco anos houve uma constante no crescimento de áreas
cobertas por pinus no Parque, inclusive em regiões de dunas. Nas áreas inicialmente
plantadas, na década de 1980, a presença de pinus chegou a apresentar um crescimento de
363% durante o período analisado. Burgueño et al. (2013) apontam que, através dessa
atividade, impactos na unidade de conservação já podem ser observados, como redução de
áreas de vegetação nativa, assoreamento da Lagoa do Peixe, rebaixamento do lençol freático
derivado das drenagens de áreas úmidas, mudanças nas dinâmicas do transporte eólico da
areia e nos avanços de frentes de dunas. Em 2006 começou a ocorrer a erradicação do pinus
devido a uma Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público determinando a adoção de
medidas que garantissem a proteção de ambientes presentes no Parque, incluindo o controle
da invasão de espécies exóticas no interior e no entorno da UC (SIGNORI, 2018).
Uma das estratégias que vem sendo utilizada ao longo dos anos para desestruturar a
gestão do Parque e, consequentemente, desvalorizar a importância da unidade de conservação
para então alterar os limites e a categoria conforme os interesses de alguns setores da região
tem sido a constante troca de gestores. Através da pesquisa nas atas das reuniões do
CERBMA, observou-se que entre 1999 e 2019 foram contabilizados, no mínimo, sete
mudanças de gestores, entretanto, normalmente entre servidores do quadro do órgão gestor da
unidade. Porém, em 2019, ficou muito claro através da mídia e da exposição por parte de
organizações da sociedade civil que as recentes trocas de gestão vêm carregadas de interesses
políticos, nomeando para o cargo pessoas sem experiência na gestão de uma área protegida e
que defendem setores produtivos que são ameaças ao Parque e inclusive a alteração da
categoria da unidade de conservação (KERVALT, 2019; WENZEL, 2020).
Desde a época em que o Parque Estadual do Delta do Jacuí passou por uma
recategorização, as tentativas de redução dos limites ou da recategorização do Parque
Nacional da Lagoa do Peixe são pauta em reuniões do CERBMA. A demora no
estabelecimento de uma zona de amortecimento e de levantamento fundiário, a proibição das
atividades no interior da UC descritas acima, a aplicação da fiscalização ambiental na área,
servem periodicamente de justificativa para que atores da região, inclusive gestores locais,
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demandem a mudança de categoria do Parque para uma menos restritiva, como APA ou
Reserva Extrativista.
Desde dezembro de 2019 tramita no Congresso brasileiro o Projeto de Lei nº
6589/2019, que transforma toda a área do Parque Nacional da Lagoa do Peixe em Área de
Proteção Ambiental da Lagoa do Peixe. A justificativa para a alteração da categoria é que

A criação do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, realizada por meio do Decreto nº
93.546, de 6 de novembro de 1986, desconsiderou a existência de diversas
atividades produtivas tradicionais, como a pesca, a agricultura, a pecuária e a
silvicultura, que sempre ocorreram em perfeita harmonia com a conservação dos
atributos ambientais da região. [...] Entretanto, desde a criação da unidade de
conservação, os moradores, pescadores e produtores rurais têm sido impedidos de
desenvolver suas atividades econômicas e de subsistência, devido a ações de
fiscalização que os impedem de usufruir de suas propriedades sem que tenham
recebido a justa indenização a que fazem jus frente as limitações impostas. O que
vem ocorrendo nos municípios de Mostardas e Tavares é um abuso grave contra o
direito de propriedade, pois legítimos proprietários de terras hoje localizadas em
áreas decretadas como parque são tratados como infratores pelo simples fato de
desenvolverem as atividades que lhes garantem o sustento de suas famílias, quando
essas terras nem sequer foram desapropriadas. [...] Essa recategorização é a solução
possível e adequada para a Lagoa do Peixe, pois restabelecerá a harmonia entre a
comunidade e os órgãos ambientais, garantindo a permanência no local daquelas
pessoas que são os verdadeiros guardiões da biodiversidade dessa importante região
brasileira. Ao mesmo tempo, a Lagoa do Peixe e seu entorno não deixarão de ser
uma área protegida, o que, na prática, concretiza o verdadeiro espírito do tão
almejado "desenvolvimento sustentável" (BRASIL, 2019).

Teixeira e Lanzer (2013), ao entrevistarem moradores dos municípios de Mostardas e
Tavares, constataram que a maioria dos entrevistados considerava o Parque Nacional da
Lagoa do Peixe como o principal atrativo de suas cidades, entretanto, os mesmos
desconheciam os objetivos da unidade de conservação e do órgão gestor. Apesar da amostra
concordar que o Parque representa uma oportunidade para o desenvolvimento do turismo na
região, a maioria não se via beneficiada no processo. Isso aponta que antes de se alterar a
categoria de uma unidade de conservação, que futuramente também levaria a impactos sociais
e culturais, é preciso pensar em soluções conjuntas com a comunidade para que a área
protegida possa ser percebida como “agente de transformação social” (BENSUSAN, 2006, p.
10).

5.2

PLANEJAMENTO

DO

TERRITÓRIO

PARA

O

DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL NO RIO GRANDE DO SUL

Segundo Mascarello et al. (2016) os conflitos socioambientais decorrentes das
disputas por usos e benefícios derivados de recursos e serviços ambientais demandaram a
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concepção de políticas e arranjos de gestão territorial que conciliem o desenvolvimento de
diversas atividades humanas a uma distribuição ordenada no espaço.
Nos anos 1980, a Constituição Federal traz o ordenamento territorial como
competência entre União e Municípios. Assim, compete à União “elaborar e executar planos
nacionais e regionais de ordenação do território [...]” e aos municípios “promover, no que
couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano” (BRASIL, 1988).
Mello-Théry (2011) indica a necessidade de se pensar o território de forma planejada
na Mata Atlântica tanto para garantir os direitos básicos da população como para manter uma
agenda ambiental nos locais do bioma mais atingidos pela expansão urbana. Isso para que o
território possibilite seus diferentes fins, permitindo a ocupação humana e o uso da
infraestrutura estabelecida sem comprometer a preservação dos recursos naturais. Caso
contrário, as desigualdades no ordenamento do espaço podem gerar interferências positivas
para uma parcela da população e negativas à outra, impactando inclusive áreas designadas
para proteção ambiental.

5.2.1 Relação entre o zoneamento e os objetivos da RBMA e os instrumentos de
ordenamento territorial

No Brasil, as políticas de ordenamento territorial podem compreender as políticas de
planejamento urbano e as políticas ambientais, o que denota um arcabouço institucional
concebido de forma desarticulada através de instrumentos que ora se sobrepõem ora se
contrariam, gerando insegurança na gestão do território e uma efetividade subtraída
(Mascarello et al., 2016).
O plano diretor, normalmente instituído por lei, é o instrumento usual de política
municipal de desenvolvimento e de expansão urbana que define as diretrizes de ordenação
que uma propriedade deve atender para cumprir sua função social (BRASIL, 1988). Com o
Estatuto da Cidade, instituído pela Lei Nacional nº 10.257/2001, a política urbana é
regulamentada, tendo como diretrizes os princípios do desenvolvimento sustentável, a gestão
participativa e democrática e a cooperação entre os diferentes setores da sociedade e tendo
como instrumentos, entre outros, o plano diretor, o zoneamento ambiental e o estudo de
impacto ambiental. (BRASIL, 2001a). Geralmente o Plano Diretor acaba tendo maior
valimento nas decisões em detrimento de outros instrumentos, projetos e planos (Mascarello
et al., 2016).
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O Rio Grande do Sul apresenta duas regiões metropolitanas, Porto Alegre e Serra, e
duas aglomerações urbanas, Litoral e Pelotas/Urbana do Sul (OLIVEIRA, 2017), todas com
seu território, integral ou parcialmente, inserido em alguma zona da RBMA, e que devido
algumas de suas características, denotam a necessidade de elaboração do Plano Diretor para
cumprir com a Lei nº 10.257/2001. No âmbito do CERBMA, as discussões sobre a existência
e aplicação dos Planos Diretores nos municípios abrangidos pela RBMA já ocorria antes da
existência do Estatuto das Cidades e inicialmente foi compreendido como uma ferramenta
para regionalização da RBMA. Posteriormente, com o Projeto de Conservação da Mata
Atlântica no Rio Grande do Sul, os planos diretores de alguns municípios passaram a incluir a
variável ambiental em consonância com a existência de unidades de conservação em seus
territórios (RIO GRANDE DO SUL, 2009).
Entretanto, essa dicotomia entre políticas urbanas e políticas ambientais também
chegou a ser presente nas discussões do colegiado e foi se modificando com o tempo, em que
conselheiros inicialmente conceberam a ideia do Plano Ambiental Municipal ser mais
importante que o Plano Diretor, devido a sua aplicação em todo território municipal e por
sofrer alterações de forma menos recorrente, visto os planos diretores terem um forte
componente político agregado. Mascarello et al. (2016), ao compararem os instrumentos de
ordenamento territorial no município de Rio Grande/RS, constataram que os instrumentos são
elaborados em escalas temporais e espaciais muito diferentes, além de não terem revisão
simultânea quando da alteração de alguma legislação que interfere na aplicação do
instrumento, apresentando contradições. Com as discussões dentro do Programa de
Gerenciamento Costeiro sobre a aplicabilidade de um Zoneamento Ecológico-econômico
(ZEE) em escala regional e dos Planos Diretores em escala local, o CERBMA começou a
discutir sobre a inserção do zoneamento da RBMA nos planos diretores, para que o
zoneamento da Reserva pudesse ser percebido em uma escala mais próxima do local, para que
os municípios reconhecessem a Mata Atlântica em seus limites e para que não fossem
incentivados usos em discrepância com as zonas da RBMA. Além disso, havia uma
preocupação em conciliar os Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata
Atlântica, caso existentes, com os Planos Diretores.
Para isso, foi contatado o Ministério Público para verificação da situação dos Planos
Diretores de municípios considerados prioritários (Riozinho, Araricá, Nova Hartz, Taquara,
Rolante, Torres, Guaíba, São José dos Ausentes, Cambará do Sul, São Francisco de Paula,
Canela, Gramado, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Sapiranga), para que fosse debatido
como o Comitê poderia colaborar. As discussões sobre planos diretores no CERBMA foram
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mais recorrentes entre 2005 e 2007, sendo que no ano de 2005 o Ministério das Cidades
lançou a campanha “Plano Diretor Participativo: Cidade de Todos” (BRASIL, 2005).
Mas antes do Plano Diretor, no Brasil, um importante marco para o ordenamento
ambiental territorial se deu com a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) que trouxe o
zoneamento ambiental como um instrumento da PNMA (BRASIL, 1981).
Em nível nacional, o Zoneamento Ecológico-Econômico foi regulamentado através do
Decreto Federal nº 4.297/2002, com o objetivo de estruturar as deliberações das partes
interessadas de um território com as ações para que os recursos naturais e os serviços
ambientais sejam mantidos ao mesmo tempo em que se assegura a “plena manutenção do
capital”, através de um processo que conte com ampla participação democrática (BRASIL,
2002a). Além disso, em 2012, a Lei Federal de Proteção da Vegetação Nativa (Lei nº
12.651/12) determinou que os estados que ainda não possuíssem ZEE de acordo com as
diretrizes estabelecidas em norma federal, deveriam elaborar e aprovar o instrumento em um
prazo de cinco anos, a contar da publicação da Lei (BRASIL, 2012a).
No Rio Grande do Sul, o primeiro zoneamento ambiental discutido foi o Zoneamento
Ecológico-Econômico da Região do Litoral Norte, entre os anos de 1997 e 1998, e foi
diversas vezes apresentado em reuniões e eventos do CERBMA. Esse ZEE incorporou
discussões sobre a Mata Atlântica e sobre a Reserva da Biosfera no planejamento local do
ZEE para dezenove municípios, divididos através de quatorze zonas, sendo a Zona 13 a Zona
de Mata Atlântica. Essa zona é compatível com as zonas núcleo da RBMA, constituída por
espaços legalmente protegidos e é observada em sete municípios, onde não deve ser
autorizada a supressão e a exploração da vegetação. Com isso, as potencialidades dessa zona
ficaram voltadas para o desenvolvimento da pesquisa científica, da educação ambiental, para
a implantação e manutenção de corredores ecológicos, para a recuperação de áreas degradadas
e para o desenvolvimento de outras atividades compatíveis com o regrado em planos de
manejo das UC da Zona 13 (FEPAM, 2000).
Pouco tempo depois, em 2000, as discussões a respeito da expansão da silvicultura
com espécies exóticas surgiram no CERBMA, tendo como foco as regiões de florestas de
araucárias que estavam sendo substituídas pelo plantio de pinus e que também estavam tendo
sua paisagem alterada.
Entretanto, foi após o governo do estado ter firmado em parceria com a Federação das
Indústrias o Programa Floresta e Indústria do Rio Grande do Sul, incentivando a ocupação da
metade sul do estado com o reflorestamento, que a FEPAM começou a discutir o Zoneamento
Ambiental para a Atividade de Silvicultura (ZAS). Segundo Binkowski (2009), os incentivos
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por parte do governo para expansão da atividade naquela região se apoiavam na justificativa
de aumento na geração de empregos e na arrecadação de impostos e melhorias nas
infraestruturas regionais, proporcionando um aumento em indicadores sociais e econômicos.
Isso é facilmente percebido através do Decreto Estadual nº 43.493/04, que cria o Comitê
Gestor dos Arranjos Produtivos de Base Florestal do Rio Grande do Sul - APB Florestal-RS
sob o argumento de que “o Governo do Estado identifica nas cadeias produtivas de base
florestal um grande potencial para o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do
Sul (RIO GRANDE DO SUL, 2004)”. Assim, o Zoneamento Ambiental para a Atividade de
Silvicultura buscaria através de análises integradas de aspectos ambientais, econômicos e
sociais de cada região estabelecer diretrizes para o licenciamento ambiental e para a operação
de empreendimentos do ramo, conforme cada unidade de paisagem natural (RIO GRANDE
DO SUL, 2010).
A silvicultura, trazida já na década de 1980 pela Política Nacional de Meio Ambiente
como uma atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos naturais, foi ratificada
como sujeita ao licenciamento ambiental através da Resolução CONAMA nº 237/1997
(BRASIL, 1981; CONAMA, 1997). No Rio Grande do Sul, o Código Estadual de Meio
Ambiente em 2000 instituiu o “o zoneamento das diversas atividades produtivas ou
projetadas” como um dos instrumentos da Política Estadual de Meio Ambiente (RIO
GRANDE DO SUL, 2000).
As discussões no CERBMA a respeito do ZAS ocorreram com diversas apresentações
da FEPAM ao longo da elaboração do zoneamento. Em outros momentos, o Comitê reuniu
alguns segmentos envolvidos na temática para elucidar e nivelar o conhecimento sobre os
potenciais impactos da silvicultura de pinus sobre a biodiversidade, tendências e iniciativas de
expansão do setor florestal no estado e sobre o planejamento da atividade de silvicultura
através do zoneamento ambiental.
Se por um lado a silvicultura é defendida por atores governamentais e pelo setor
produtivo como um meio para o desenvolvimento regional, por outro tem suscitado debates
por meio de movimentos sociais, organizações não governamentais, academia e também de
alguns setores do governo, principalmente da área ambiental, como uma atividade econômica
promotora de grandes impactos socioambientais.
Do ponto de vista ecológico, as discussões no CERBMA apontaram os possíveis
impactos da atividade de silvicultura em larga escala na disponibilidade e na qualidade de
recursos hídricos, na redução da biodiversidade e na contaminação biológica ocasionada pelo
potencial de dispersão de sementes de algumas espécies invasoras, como é o caso do pinus.
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Para isso, o Comitê fez algumas sugestões como a possibilidade de destinação de áreas já
degradadas para a implantação da silvicultura, a integração do zoneamento com outros
instrumentos de gestão, o incentivo à regeneração de florestas nativas e a restrição do
reflorestamento com exóticas nas Unidades de Paisagem Natural em área concomitante à zona
de amortecimento da RBMA. Além disso, o colegiado sugeriu que além da compensação
ambiental direcionada para criação e manutenção de unidades de conservação, que os
empreendimentos gerassem como contrapartidas o financiamento de pesquisas e de
tecnologias alternativas para silvicultura com espécies nativas ou exóticas menos
degradadoras.
Sob a ótica social, o posicionamento do Comitê demonstrava como preocupação que o
incentivo à expansão da silvicultura aumentaria a concentração de terra sob poder de grandes
empresas, alterando a paisagem e interferindo em práticas produtivas tradicionais, e não
geraria emprego à população, reforçando os baixos indicadores sociais já observados em
regiões pretendidas para o plantio. Ou seja, maior lucro e posse do território para as empresas,
majoritariamente multinacionais, e para as comunidades locais apenas a expectativa de
geração de emprego, qualificação, oferta de serviços públicos e de uma infraestrutura que
proporcione o desenvolvimento da região (MORELLI, 2011).
Entretanto, com todas essas considerações, o CERBMA apoiou o órgão ambiental
estadual na proposta de Zoneamento Ambiental, reconhecendo que apesar da necessidade de
revisão e aperfeiçoamento ao longo do tempo, a proposta sistematizada já apresentava
condições de ser aplicada no licenciamento dos empreendimentos no estado. O Zoneamento
Ambiental para a Atividade de Silvicultura no Rio Grande do Sul foi aprovado através da
Resolução CONSEMA nº 187/2008 e posteriormente foi alterado pela Resolução CONSEMA
nº 227/2009.
Entretanto, em 2013, entidades do setor florestal se mobilizaram para solicitar que a
Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Agronegócio encaminhasse à Assembleia
Legislativa o projeto de lei que transmitiria a competência do licenciamento da atividade de
silvicultura e os recursos do Fundo Florestal da Secretaria de Meio Ambiente para a
Secretaria de Agricultura. Segundo os interessados, o projeto de lei amenizaria os principais
entraves do setor e lhe garantiria o potencial competitivo no cenário nacional (RIO GRANDE
DO SUL, 2013b). Apesar do referido projeto de lei não ter sido encaminhado na ocasião pelo
executivo estadual à Assembleia Legislativa, nova proposta foi aprovada através da Lei
Estadual nº 14.961/2016 que dispõe sobre a Política Agrícola Estadual para Florestas
Plantadas, igualando a atividade de silvicultura à atividade agrícola e determinando mudanças
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no processo de licenciamento ambiental para a atividade no estado (RIO GRANDE DO SUL,
2016c).
Enquanto o Litoral Norte teve seu zoneamento ecológico-econômico discutido entre
1997 e 1998, a região do Litoral Médio só foi começar a elaborar uma proposta de ZEE a
partir de 2015, no âmbito do Projeto RS Biodiversidade, apesar dessa discussão ter aparecido
no Comitê já no início dos anos 2000, quando o projeto já estava em concepção e a Região do
Litoral Médio era discutida devido à necessidade de gestão daquela área prioritária para a
RBMA. O ZEE da Região do Litoral Médio incorporou uma interface com o Programa de
Gerenciamento Costeiro e com o Programa Mata Atlântica, reconhecendo em diversos
momentos o zoneamento, os objetivos e o sistema de gestão da RBMA. Foram mapeados 22
objetos de interesses, divididos em três classes: atividades econômicas, comunidades
tradicionais e ambientes naturais. De uma forma geral, o ZEE disciplinou que todas as zonas
deveriam manter a qualidade da água dos recursos hídricos superficiais, atender ao disposto
nos Planos de Manejo das UC da região, conservar os remanescentes de restingas, de campos
nativos e de banhados, controlar os processos erosivos, garantir a proteção de sítios
paleontológicos e possibilitar a articulação das políticas setoriais nas ações de planejamento,
implantação e gestão do ZEE (RIO GRANDE DO SUL, 2016a).
Entretanto, enquanto o estado já contava com zoneamentos ecológicos setorizados
para regiões ou para atividades, não havia ainda um zoneamento contemplando todo o
território estadual. Foi só em 2016 que o Zoneamento Ecológico-Econômico do Rio Grande
do Sul passou a ser discutido e planejado no âmbito da SEMA, apesar de quatro anos antes já
se ter instituída uma comissão estadual para tratar do assunto. A motivação para a construção
do ZEE vem do reconhecimento do estado de que a falta de planejamento territorial resulta
em assimetrias na ocupação e no desenvolvimento social e econômico entre as regiões e de
que nem todos os elementos são considerados no ordenamento do território.
Assim, o objetivo do Zoneamento é subsidiar as atividades de gestão do ponto de vista
econômico, ambiental e social através de dados espaciais, colaborando para a redução de
conflitos, para a implantação de políticas públicas e para o alcance do desenvolvimento
sustentável. As considerações do Comitê foram a respeito da importância do controle social
durante o processo de elaboração e do reconhecimento e inclusão das demandas de
comunidades tradicionais no processo de discussão; sobre a escala temporal para a revisão do
estudo, visto que alguns indicadores podem apresentar alterações em prazos menores que
aquele trazido pela legislação para a revisão do ZEE; sobre a necessidade de integração com
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outras políticas governamentais, como o SEUC; e sobre a utilização do ZEE também de forma
educativa para difusão do conhecimento sobre as particularidades regionais no estado.
Mais especificamente, em relação à RBMA, o CERBMA se preocupou em como o
zoneamento da RBMA estará contemplado no ZEE e como o Comitê poderia contribuir nas
questões que interferem diretamente na Reserva da Biosfera. Ainda, apontou a necessidade de
se observar o Mapa de Aplicação da Lei da Mata Atlântica e as Áreas Prioritárias para a
Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade indicada
pelo MMA na definição das zonas. Segundo a coordenação do ZEE, o zoneamento será útil na
compreensão e na observância do uso do território dentro das zonas da RBMA. Entretanto,
em princípio, a RBMA será contemplada apenas em produtos relacionados às variáveis do
meio biótico, como são os casos dos produtos 12, 13 e 14.
Com a publicação do Decreto Estadual nº 53.903/2018, que regulamenta as áreas
reconhecidas como Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, o Comitê se preocupou em como a
RBMA será respeitada de fato dentro do zoneamento, visto que o decreto citado aponta que a
RBMA não se constitui em “em restrição administrativa nova ou adicional ao
desenvolvimento de atividades econômicas ou ao uso dos recursos naturais inseridos nos seus
limites” (RIO GRANDE DO SUL, 2018a).

5.3

A LEGITIMIDADE DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA DISCUSSÃO SOBRE
IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS: OS CASOS DAS USINAS HIDRELÉTRICAS
NA SUB-BACIA DO RIO PELOTAS

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em 2019 as usinas
hidrelétricas (UHE) geraram mais de 100 mil megawatts de potência fiscalizada, ou seja,
energia gerada através de empreendimentos de grande porte em operação. No Rio Grande do
Sul, esse potencial é de aproximadamente 4.819,02 megawatts, representando 87% da fonte
hídrica no estado (ANEEL, s/d)14. Isso indica a posição do governo brasileiro em ainda
creditar às usinas hidrelétricas um papel de promotoras do desenvolvimento nacional.
Se por um lado o setor energético divulga amplamente os impactos socioeconômicos
positivos que os empreendimentos hidrelétricos poderiam causar, tal como aumento na receita
dos municípios, geração de emprego e melhoria nos equipamentos urbanos, por outro, os

14

A capacidade de geração de energia elétrica no Brasil pode ser consultada através do Sistema de Informações
de Geração da ANEEL - SIGA, disponível em https://www.aneel.gov.br/siga. Acesso em 10 out. 2020
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impactos negativos são normalmente abordados de forma superficial e “amenizados” com a
garantia de que a tecnologia os minimizará (RUPPENTHAL, 2013).
Segundo Lima (2006), a desconsideração frente aos impactos produzidos pelo setor de
geração de energia é fruto do descompasso entre as normativas ambientais e os programas de
expansão do setor energético do país. Com isso, como bem traz o Relatório Final da
Subcomissão Mista para Tratar sobre os Impactos Decorrentes da Construção de Barragens e
Usinas Hidrelétricas no Estado do Rio Grande do Sul, enquanto que outras regiões do país,
que não tiveram ônus sociais, culturais, econômicos e ambientais recebem o benefício da
energia gerada, as regiões que recebem os empreendimentos acabam ficando com as
externalidades negativas e não recebem uma compensação financeira suficiente para reparar
todos os impactos gerados (CARRION, 2008).
Em 2000, a FEPAM procurou o CERBMA solicitando parecer técnico a respeito da
viabilidade de instalação de usinas hidrelétricas na Bacia Hidrográfica do Taquari-Antas. Essa
solicitação procedia do inventário realizado no início da década de 1990 pela Companhia
Estadual de Energia Elétrica que atestou a possibilidade de 57 aproveitamentos na região
(FEPAM, 2001). Como ainda não havia um diagnóstico ambiental da bacia e as potenciais
áreas de aproveitamento coincidiam com zonas núcleo da RBMA, a FEPAM reconheceu a
importância de subsídios técnicos do CERBMA. Com isso, o CERBMA, com a contribuição
do DEFAP e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, encaminhou à
FEPAM documento para subsidiar os estudos daquela bacia hidrográfica.
O documento “Diagnóstico ambiental da Bacia do Taquari-Antas, RS: Diretrizes
regionais para o licenciamento ambiental das hidrelétricas - Trecho médio e superior”
(FEPAM, 2001) teve por objetivo lançar um olhar estratégico e integrado ao licenciamento
dos aproveitamentos propostos, estabelecendo diretrizes que norteassem o processo de
licenciamento ambiental dos empreendimentos planejados.
Com o diagnóstico se chegou ao resultado que, dos 55 empreendimentos analisados,
17 aproveitamentos eram inviáveis devido ao alto potencial de impacto, 25 aproveitamentos
deveriam ter a viabilidade condicionada à avaliação de impacto ambiental através de Estudo
de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e 12 aproveitamentos
apresentavam potencial de baixo impacto, com viabilidade condicionada a processo de
licenciamento usual. Além desses, um empreendimento não era recomendado através do
estudo (FEPAM, 2001). Segundo consta no diagnóstico, como diretrizes para a conservação
da qualidade ambiental da bacia, o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica
sugeriu

116

· Priorizar as áreas da faixa ciliar do reservatório e as áreas de captação da microbacia envolvida, com manutenção dos padrões de estrutura fitossociológica original
desses ambientes visando a recomposição florestal obrigatória;
· Agregar à faixa de preservação permanente do reservatório a ser desapropriada. os
remanescentes florestais e áreas de campo considerados relevantes para a
biodiversidade.
· Implementar um programa ambiental regional de caráter educativo sobre o uso
sustentável da energia gerada e/ou utilizada nesta região, construído a partir de um
diagnóstico sócio-ambiental da região (FEPAM, 2001).

No mesmo período em que estavam sendo discutidas as diretrizes para a Bacia
Hidrográfica do Taquari-Antas, outra bacia hidrográfica, mais ao norte (Figura 12), estava
também sob mira de empreendimentos hidrelétricos.
A Região Hidrográfica do Uruguai é uma das 12 regiões hidrográficas no País, ocupa
aproximadamente 2% do território brasileiro e abrange áreas onde se localizam as divisas
entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai e os limites do território do Rio Grande do Sul com
Santa Catarina. Cerca de 73% da área dessa região hidrográfica se localiza no território
gaúcho, de forma que as quatro sub-bacias (nível 1: Uruguai Alto, Uruguai Médio, Ibicuí e
Negro) se estendem entre a região norte e a fronteira oeste. Nos limites da sub-bacia do
Uruguai Alto, a sub-bacia do Rio Pelotas (nível 2) apresenta-se como uma região de baixa
densidade populacional entre os dois estados sulinos, onde as atividades econômicas
preponderantes são a pecuária e alguns cultivos de lavoura permanente, como a maçã. A subbacia do Rio Pelotas está associada à ocorrência de uma biodiversidade própria dos
ecossistemas associados à Mata Atlântica que vêm sofrendo fragmentação por diversas ações
antrópicas, incluindo os impactos de forte magnitude ocasionados pela construção e
funcionamento de empreendimentos hidrelétricos (PICCOLI, 2010). No Rio Grande do Sul, a
sub-bacia do Rio Pelotas abrange a Bacia Hidrográfica dos Rios Apuaê – Inhandava, bacia
que possui entre suas principais demandas o abastecimento humano, a dessedentação animal e
a irrigação e que recebeu a implantação da Usina Hidrelétrica de Barra Grande e receberia a
instalação da Usina Hidrelétrica de Pai Querê (MMA, 2006; RIO GRANDE DO SUL,
2016b).
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Figura 12 – Localização das Bacias Hidrográficas dos Rios Apuaê – Inhandava (sub-bacia do
Rio Pelotas) e Taquari – Antas

Fonte: Adaptado pela autora através de imagens retiradas de https://www.sema.rs.gov.br/bacias-hidrograficas

No contexto da sub-bacia do Rio Pelotas, Ruppenthal (2013) observa que a floresta de
araucárias é a formação florestal mais ameaçada pelos empreendimentos hidrelétricos, mas
que bromélias e peixes associados aos afluentes da região também estão em risco, além de
espécies da mastofauna e da avifauna que tiveram seus habitats perdidos ou fragmentados.
Ainda segundo o autor

As barragens atingem diretamente a diversidade ambiental da Zona Núcleo da
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, considerada patrimônio mundial pela
UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Cultura e a Ciência)
e defendida na Constituição Brasileira, como também está incluída nas principais
Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade reconhecidas pelo MMA
em 2007 (RUPPENTHAL, 2013, p. 65).

A Usina Hidrelétrica de Barra Grande, localizada no Rio Pelotas, entre os municípios
de Anita Garibaldi (SC) e Pinhal da Serra (RS), teve seu aproveitamento hidrelétrico
concedido em 2001, numa época em que, ainda, as concessões públicas envolvendo geração
de energia elétrica não levavam em consideração as questões ambientais e sociais
emaranhadas no contexto dos projetos hidrelétricos. Assim, a empresa responsável obteve do
órgão ambiental a licença prévia sem que a concepção do projeto incluísse a viabilidade
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ambiental e os processos socioeconômicos das populações residentes na região. Ou seja,
coube ao órgão licenciador apenas impor condicionantes e restrições no processo licenciatório
e não avaliar a concepção do projeto e as alternativas locacionais (LIMA, 2006).
O Estudo de Impacto Ambiental da UHE de Barra Grande foi alvo de muitas críticas,
especialmente devido às áreas de florestas primárias e secundárias em alto grau de
conservação que foram omitidas no estudo e acabaram posteriormente sendo imersas
(RUPPENTHAL, 2013). A FEPAM, como órgão licenciador do estado do Rio Grande do Sul,
emitiu parecer quanto ao conteúdo do EIA/RIMA, indicando que os estudos apresentados não
estavam de acordo com o exigido no Termo de Referência e que as informações constantes
eram insuficientes, tais como as relacionadas às alternativas tecnológicas e locacionais e à
existência de patrimônio arqueológico e de comunidades indígenas. Também apontou a
inobservância do Código Florestal do Estado do Rio Grande do Sul e da existência da Reserva
da Biosfera da Mata Atlântica (LIMA, 2006). Da mesma forma que o EIA-RIMA, o Plano
Básico Ambiental apresentado para a emissão da Licença de Instalação se mostrou
insuficiente, com informações superficiais sobre monitoramento da qualidade da água,
manejo de espécies da fauna, realocamento e ressarcimento da população atingida, existência
de unidades de conservação, entre outras informações (LIMA, 2006). Mesmo assim, a UHE
Barra Grande recebeu Licença de Instalação em 2001 (PROCHNOW, 2005).
Concomitante às tratativas de implantação da UHE Barra Grande, o Consórcio
Empresarial Pai Querê (CEPAQ) adquiriu o Aproveitamento Hidrelétrico Pai Querê em 2001
através de concessão da ANEEL. Com a previsão de se localizar também na sub-bacia do Rio
Pelotas, Pai Querê seria mais uma usina hidrelétrica entre as dezenas já previstas ou
implantadas na Região Hidrográfica do Uruguai. Na Figura 13 é possível observar a
proximidade entre as UHE de Barra Grande e de Pai Querê.
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Figura 13 – Localização dos empreendimentos hidrelétricos na Região Hidrográfica do
Uruguai, com destaque em vermelho para as Usinas Hidrelétricas de Barra Grande (5) e Pai
Querê (9), demonstrando a proximidade entre elas

Fonte: Rocha; Pase (2015)

Em 2003 a FEPAM solicitou ao CERBMA parecer sobre a viabilidade de instalação
da UHE Pai Querê, em região de Zona Núcleo da RBMA, colocando à disposição do
colegiado o EIA/RIMA para embasamento de sua manifestação. Posteriormente, com base
nas informações disponíveis, a FEPAM emitiu parecer contrário à obra da UHE Pai Querê.
Em 2004, antes da emissão da Licença de Operação da UHE Barra Grande, foi
celebrado entre o IBAMA, o Ministério de Minas e Energia, o MMA, a Advocacia-Geral da
União (AGU), o Ministério Público Federal (MPF) e a empresa responsável pela UHE Barra
Grande um Termo de Compromisso, com características de Termo de Ajustamento de
Conduta (MMA, 2004; LIMA, 2006; BORGES, 2015). Entre os compromissos firmados,
constava que a empresa adquiriria e transferiria ao órgão ambiental federal uma área de terra
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de aproximadamente 5.740 ha com características de floresta ombrófila mista, constituída por
vegetação primária e secundária em estágio médio e avançado de regeneração. Por outro lado,
o Ministério do Meio Ambiente se comprometeu no prazo de um ano a realizar estudos e
levantamentos para a criação de um corredor ecológico no Rio Pelotas, garantindo o fluxo
gênico entre a região e os Parques Nacionais de São Joaquim e Aparados da Serra. Também
caberia ao MMA propor a minuta de um termo de referência para a elaboração de Avaliação
Ambiental Integrada dos Aproveitamentos Hidrelétricos da Bacia do Rio Uruguai e
acompanhar a execução dos estudos. Nisso, o CERBMA decidiu por analisar o Termo de
Compromisso, compará-lo com os pareceres e continuar acompanhando o andamento do
processo.
Com a assinatura do Termo de Compromisso, o IBAMA se comprometeu a emitir a
Autorização para Supressão da Vegetação para posteriormente emitir a licença de operação
para Barra Grande. Devido à iminência de devastação da vegetação de Mata Atlântica não
declarada corretamente no processo de licenciamento, e pelo processo não estar levando em
consideração as manifestações da população, diversas organizações da sociedade civil
recorreram ao Poder Judiciário para tentar impedir a continuidade do empreendimento
(LIMA, 2006). Ainda segundo Lima (2006), a mobilização da sociedade constituiu as
primeiras ações a serem levadas ao judiciário a respeito das fraudes no licenciamento e da
potencial tragédia ambiental em vias de acontecer com a implantação da usina hidrelétrica.
Cita-se nesse processo a atuação da Rede de ONGs da Mata Atlântica, a Associação Gaúcha
de Proteção ao Ambiente Natural (AGAPAN) e o Núcleo Amigos da Terra / Brasil.
Entre 2004 e 2005 por diversas vezes foram concedidas liminares suspendendo a
autorização para supressão de vegetação e posteriormente suspensas as execuções das
liminares.
Nesse contexto de tentativas de proteção da vegetação remanescente na área de
influência direta do empreendimento de Barra Grande, o CERBMA refletia sobre a
possibilidade de destinação de áreas para compensação ambiental na região que estivessem
em consonância com aquelas indicadas na primeira proposta de Plano do SEUC. O colegiado
entendia que deveria haver destinação de recursos para compensação ambiental também no
Rio Grande do Sul e não só em Santa Catarina, citando como exemplo o Parque Estadual de
Ibitiriá que poderia se beneficiar da compensação para sua implantação. Para um melhor
aprofundamento, essa discussão ficou sob responsabilidade da Câmara Técnica de
Conservação da Biodiversidade.
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Posteriormente, o Ministério do Meio Ambiente (2010), reconheceu que o EIA da
UHE Barra Grande não apontou a real dimensão da área florestal a ser inundada, resultando
no alagamento de mais de 6.000 hectares de Mata Atlântica, sendo que algumas referências
apontam que metade dessa área poderia ser constituída de floresta primária. Além disso, a
região alagada abrigava as três últimas populações da bromélia Dyckia distachya que se tinha
conhecimento no território brasileiro. Prochnow (2005) também aponta que no EIA unidades
de conservação na região não foram consideradas e tampouco espécies que nem haviam sido
classificadas cientificamente. Em relação à fauna, Piccoli (2010), por sua vez, relata a
dificuldade de se mensurar os impactos gerados pela usina à fauna, visto que os
monitoramentos pré-inundação foram insuficientes impossibilitando uma comparação com a
situação encontrada no momento de seu levantamento.
Quanto ao impacto social, a Usina de Barra Grande ocasionou o deslocamento de mais
de 1.500 famílias que viviam no meio rural e tiveram as terras de onde tiravam seus sustentos
parcial ou integralmente inundadas (RUPPENTHAL, 2013).
Em relação ao Termo de Compromisso firmado em 2004 entre o IBAMA, o MME, o
MMA, a AGU, o MPF e a empresa responsável pela UHE Barra Grande, Borges (2015) ao
pesquisar a situação da região dez anos após o início da operação da usina, constatou que itens
firmados no Termo de Compromisso não haviam sido cumpridos e que outras questões
sociais ainda estavam pendentes.
Quanto à Usina Hidrelétrica de Pai Querê, o IBAMA só se manifestaria em relação ao
processo de licenciamento após a elaboração dos estudos para Avaliação Ambiental Integrada
dos Aproveitamentos Hidrelétricos da Bacia do Rio Uruguai, firmados no Termo de
Compromisso sobre o empreendimento de Barra Grande. Com os impactos já consolidados
através da UHE de Barra Grande, vários conselheiros do CERBMA propuseram que a Usina
de Pai Querê tivesse seu licenciamento indeferido e que a área a receber o empreendimento
fosse transformada em unidade de conservação para compensação da degradação promovida
por Barra Grande.
Os estudos para a Avaliação Ambiental Integrada dos Aproveitamentos Hidrelétricos
da Bacia do Rio Uruguai, previstos no Termo de Compromisso de 2004, foram elaborados por
empresas responsáveis pelos laudos do licenciamento de Barra Grande. Em 2006, durante
uma reunião do CERBMA, foi apresentado por um representante da FEPAM o andamento
dos trabalhos da Avaliação Ambiental Integrada. Além das considerações do órgão
licenciador gaúcho, conselheiros do Comitê que acompanhavam externamente a elaboração
dos estudos indicaram diversas problemáticas na condução dos trabalhos como a defasagem e
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a superficialidade das informações e o embasamento de dados restrito a fontes secundárias. A
percepção do colegiado era de que os estudos estavam sendo conduzidos apenas destacando
aspectos positivos como forma de viabilizar futuros empreendimentos. Com a solicitação da
FEPAM de uma manifestação política por parte do Comitê, o CERBMA buscou se manifestar
ao Ministério Público solicitando uma audiência pública em Porto Alegre e ao MMA para que
efetivasse a participação dos órgãos licenciadores estadual e federal em todas as etapas do
estudo. Posteriormente, o colegiado direcionou seus esforços para que as zonas núcleo da
RBMA presentes na região fossem reconhecidas como áreas intangíveis ao licenciamento e,
para isso, buscou apoio junto ao CNRBMA.
As manifestações do CERBMA a respeito de Pai Querê foram constantes ao
Ministério do Meio Ambiente, ao IBAMA e ao Ministério Público. Entretanto, com a aposta
do Ministério de Minas e Energia no empreendimento e com o interesse de prefeituras em
receber royalties, houve momentos em que o colegiado acreditou que a causa “estava
perdida” e que os encaminhamentos deliberados serviam apenas para ganhar tempo na esfera
jurídica. Planejada dentro do Programa de Aceleração do Crescimento, a Usina de Pai Querê
tinha previsão de investimento de 787,4 milhões de reais entre os anos de 2007 e 2010 e 181,5
milhões de reais após 2010 (BRASIL, 2008a).
A partir de 2010, com uma nova protocolização de EIA/RIMA para a UHE Pai Querê
no órgão licenciador, o CERBMA decidiu por avaliar o novo conteúdo e se manifestar
novamente ao IBAMA e à FEPAM. Analisados inicialmente por representantes da
comunidade científica dentro do colegiado, foram constatadas diferenças na profundidade das
informações referentes ao meio biótico e que o RIMA não refletia as informações do EIA.
Chamou também a atenção dos conselheiros o número de espécies raras que ocorriam no local
e o percentual de áreas de preservação permanente na área do empreendimento que seriam
atingidas pela atividade. Com as contradições observadas no estudo, a plenária deliberou por
encaminhar o assunto à Câmara Técnica de Conhecimento Científico e Tradicional para uma
análise aprofundada que agregasse a questão técnica e a questão política e que pudesse servir
de subsídio para outras instituições que viessem a buscar o judiciário na tentativa de conter o
empreendimento.
Através do encaminhamento pelos conselheiros de questionamentos considerados
estratégicos, foi elaborado um documento buscando apontar a problematização da construção
da usina. Além de relembrar que a região proposta para o empreendimento se constituía em
Zona Núcleo da RBMA e área de importância extremamente alta apontada pelo MMA, o
manifesto apontou outros fatores sob a ótica ambiental, social e econômica.
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Entre outros apontamentos, do ponto de vista ambiental, foram questionadas as
informações superficiais sobre a demografia de espécies ameaçadas de extinção, sobre as
ações de mitigação da fragmentação de hábitats, sobre as medidas de atenuação das emissões
de gases do efeito estufa na etapa de alagamento e sobre as ações que promovessem o
sequestro de carbono na atmosfera. Em relação aos aspectos econômicos, foi relembrado
sobre o potencial de energia a ser gerada, considerado baixo frente a todo impacto previsto, e
sobre o histórico de ineficiência de programas socioambientais em empreendimentos
hidrelétricos. E do ponto de vista social, foram questionadas as outras alternativas de geração
de emprego e renda que poderiam contribuir para um processo de desenvolvimento regional
sustentável e se os municípios da região possuíam infraestrutura e serviços públicos em
quantidade suficiente a ser ofertada à população, que seria incrementada com a instalação do
empreendimento. Por fim, foi destacada a necessidade de cumprimento do Termo de
Compromisso de Barra Grande e que a posição do Comitê era contrária ao licenciamento da
atividade, visto as informações técnicas e científicas que apontavam pela inviabilidade do
empreendimento.
Em 2012, quando o IBAMA aceitou a terceira versão do EIA/RIMA da UHE Pai
Querê, o CERBMA encaminhou ofício ao Ministério de Meio Ambiente, solicitando
audiência pública também em Porto Alegre com a justificativa de que os impactos previstos
na instalação do empreendimento não se restringiriam a uma escala local, carecendo de uma
discussão mais ampla e democrática. O IBAMA acatou a solicitação e realizou audiência
pública em Porto Alegre no dia 23/03/2012.
Por fim, em 2013, o IBAMA emitiu Relatório de Processo de Licenciamento15 através
da Comissão de Avaliação e Aprovação de Licenças Ambientais decidindo pelo
indeferimento do pedido de licença prévia para a UHE Pai Querê (IBAMA, 2013). Muitas das
considerações que embasaram o parecer da Diretoria de Licenciamento do IBAMA são
apontamentos levados pela manifestação do CERBMA, como aqueles referentes à carência de
estudos sobre espécies ameaçadas de extinção. Essa é uma das atuações mais relevante do
colegiado na proteção de zonas núcleo da RBMA.

15

Toda a documentação do processo de licenciamento da Usina Hidrelétrica de Pai Querê, incluindo
manifestações
do
CERBMA,
pode
ser
acessada
através
do
link
http://licenciamento.ibama.gov.br/Hidreletricas/Pai%20Quere/Processo%20Pai%20Quer%ea/UHE%20Pai%20Q
uere/. Acesso em 10 out. 2020
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5.4

NOVAS POSSIBILIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO A PARTIR
DA NATUREZA: PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

Os serviços ambientais podem incluir tanto os serviços que os ecossistemas naturais
proporcionam à sociedade espontaneamente, como também os serviços originados através do
manejo do ambiente realizado pelos seres humanos (SEEHUSEN; PREM, 2011).
Esses serviços, por serem bens coletivos, ainda não possuem valor econômico definido
e as oportunidades de mercado ainda são incipientes. Entretanto, apesar de serem um bem de
uso comum, certos serviços, para continuar serem fornecidos à sociedade, exigem
investimentos de determinados agentes econômicos privados, como é o caso dos produtores
rurais (PARRON; GARCIA, 2015). Nesse contexto, surgem as discussões sobre Pagamentos
por Serviços Ambientais (PSA). Referente a essa ferramenta, Seehusen e Prem (2011) trazem
que

A ideia por trás do instrumento é recompensar aqueles que produzem ou mantêm os
serviços ambientais atualmente, ou incentivar outros a garantirem o provimento de
serviços ambientais, que não o fariam sem o incentivo. Com o mecanismo, busca-se
mudar a estrutura de incentivos de forma a melhorar a rentabilidade relativa das
atividades de proteção e uso sustentável de recursos naturais em comparação com
atividades não desejadas, seguindo o princípio do “protetor recebedor“
(SEEHUSEN; PREM, 2011, p. 34).

As autoras ainda indicam alguns fatores que uma proposta de PSA deve abranger,
iniciando pela delimitação do serviço ambiental e após passando pela identificação dos
provedores, pela instituição de um marco legal, pelas condições de oferta, pela valoração
econômica propriamente dita e pelo mapeamento dos possíveis pagadores. Já Mattos (2015)
traz como elementos essenciais para a formulação de políticas públicas de serviços ambientais
a coordenação pelo Estado, a definição de um marco legal e de um orçamento garantido por
lei, a integração da política a um programa territorial, a participação social nas deliberações e
a determinação de indicadores oficiais para valoração.
A Mata Atlântica, que abriga dois terços da população brasileira, fornece diretamente
aos seus habitantes serviços ambientais, entretanto, não é só a população residente que se
favorece dos benefícios gerados no/pelo bioma. Globalmente, a população de outras regiões
também se beneficia, como nos casos em que a Mata Atlântica atua na mitigação de
mudanças climáticas, na proteção de recursos genéticos e na manutenção do ciclo das chuvas
(SEEHUSEN; PREM, 2011).
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Parron et al. (2015) na obra “Serviços Ambientais em Sistemas Agrícolas e Florestais
do Bioma Mata Atlântica” trazem vários casos aplicados de serviços ambientais como matéria
orgânica como indicador da qualidade do solo e da prestação de serviços ambientais (MAIA;
PARRON, 2015), ciclagem de nutrientes em ecossistemas florestais por meio da produção e
decomposição de serapilheira (SOARES; FROUFE, 2015), contribuição da mata ciliar para a
qualidade da água (AGUIAR-JUNIOR; PARRON, 2015), entre outros. Já Guedes e Seehusen
(2011) trazem em “Pagamento por Serviços Ambientais na Mata Atlântica” iniciativas de
PSA de carbono florestal, de conservação dos recursos hídricos e de proteção da
biodiversidade.
A valorização dos serviços ambientais no país tem se dado em escalas locais e
regionais (PARRON; GARCIA, 2015). Alguns estados como Mato Grosso do Sul, Goiás e
Rio de Janeiro já possuem políticas sancionadas, entretanto, em nível federal não se tem ainda
marcos consolidados. Proposições no Congresso vêm tramitando desde 2007, tanto
relacionadas a objetivos diversos (boas práticas rurais, delimitação de reserva legal além do
exigido na legislação, servidão florestal, etc.), como relacionadas à criação de programas
governamentais e/ou políticas de Estado (PEIXOTO, 2011).
O pagamento de serviços ambientais começou a ser discutido no CERBMA tendo
como ponto de partida o aperfeiçoamento do ICMS Ecológico no estado e também a
conservação das florestas como beneficiadora da qualidade da água e promotora do sequestro
de carbono.
Quanto ao primeiro item, o que se chama de ICMS Ecológico se trata do disposto no
inciso III do artigo 1º da Lei Estadual de nº 11.038/1997 que reserva ao município

7% (sete por cento) com base na relação percentual entre a área do município,
multiplicando-se por 3 (três) as áreas de preservação ambiental, as áreas de terras
indígenas e aquelas inundadas por barragens, exceto as localizadas nos municípios
sedes das usinas hidrelétricas, e a área calculada do Estado (RIO GRANDE DO
SUL, 1997).

Apesar de instituído há mais de vinte anos, o ICMS Ecológico carece de mais
diretrizes para alcançar uma efetividade e se consolidar como um incentivo econômico
voltado para conservação ambiental. Em muitos momentos no Comitê foi apontado que o
imposto gera um baixo retorno aos municípios, além de não se ter garantia que tais recursos
destinados seriam aplicados na área ambiental. Sugestões de aplicação do ICMS Ecológico na
regularização fundiária de UCs surgiram, assim como de investimento na agricultura familiar.
Além disso, o ICMS Ecológico, ao citar apenas unidades de conservação, terras indígenas e

126

áreas inundadas por barragens, desconsidera outras iniciativas de conservação que ainda não
estão valoradas.
Quanto à questão da conservação das florestas como geradoras de serviços ambientais,
antes de se chegar a um conceito de valoração ou de pagamento, as discussões no CERBMA
tiveram como ponto de partida a manifestação de representantes da agricultura familiar sobre
as restrições impostas pela legislação aos pequenos produtores. Regras estabelecidas na
legislação, como a destinação de um percentual da propriedade para averbação como Reserva
Legal e a existência de áreas de preservação permanente alimentavam a preocupação de
agricultores, que alegavam que as pequenas propriedades se tornariam inviáveis para
produção agrícola se a legislação fosse aplicada em sentido literal. Em regiões como a dos
Campos de Cima da Serra, a abrangência da poligonal imune ao corte em algumas áreas, o
número alto de áreas de preservação permanentes e a fiscalização constante se mostravam
como uma problemática para o setor da agricultura. Isso começou a levar a um entendimento
da necessidade de se chegar a alternativas que contemplassem a preservação ambiental, a
agricultura e a tecnologia através de políticas de ressarcimento econômico para quem
preserva.
Numa primeira abordagem do tema, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no
Rio Grande do Sul (FETAG - RS) contextualizou fatores que justificavam a construção de
uma proposta integrativa entre agricultura e meio ambiente. O imaginário social da agricultura
como atividade degradadora do meio ambiente, a legislação ambiental restritiva, sem
diferenciar as pequenas propriedades dos latifúndios, o desconhecimento das potenciais
contribuições da agricultura na conservação ambiental e a ausência do Estado no meio rural
expunham os desafios enfrentados pelo setor e que poderiam ser debatidos dentro do
colegiado. Como conclusão, a FETAG sugeriu a elaboração de instrumentos legais adequados
ao contexto da agricultura familiar, o ressarcimento da sociedade aos agricultores pela
preservação custeada através de suas propriedades e a criação de estratégias que
incentivassem a permanência do produtor no campo e a sua participação na preservação
ambiental. Sob a ótica dos agricultores, no campo estaria a preservação enquanto na cidade
ocorreria o consumo de recursos naturais e, para isso, os agricultores deveriam ser
recompensados pela conservação ambiental que geram. Frente a isso, o CERBMA reconheceu
a necessidade de se construir uma agenda em conjunto com a FETAG, inclusive porque
muitas propriedades rurais se encontram em zona de transição da RBMA, e também porque
essa seria uma importante oportunidade para o Comitê Estadual fortalecer seu papel político.
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A partir disso o assunto passou também à Câmara Técnica de Desenvolvimento Sustentável
para aprofundamento.
Outra situação apontada pelos produtores rurais é que a reconversão agrícola exigia
investimentos financeiros e os projetos firmados entre o governo e as agências de
financiamento estariam sempre direcionados para a fiscalização e para a implantação de áreas
protegidas, sem a presença do agricultor, nunca prevendo sua inclusão. Com isso, surgiu
também a demanda pelo desenvolvimento da fiscalização com foco mais educativo e pela
criação de fundos econômicos voltados para o amparo das populações em áreas de relevância
ambiental, para que pudessem aos poucos reconverter suas atividades mantendo suas
condições socioeconômicas.
Entretanto, o Comitê buscou deixar claro que a mudança da legislação, de forma que
ficasse “mais branda”, não era apoiada pela plenária, pois, além de não resolver problemas
estruturais que afetam a agricultura familiar (como a ausência de políticas públicas e de
incentivos pelo governo), a legislação permanece como um dos poucos instrumentos
disponíveis para conter a degradação ambiental. Porém, pesquisas e projetos pilotos que
auxiliassem a identificar e implantar boas práticas para os pequenos produtores e para o meio
ambiente deveriam ser incentivadas.
Em 2008, surge através da FETAG uma proposta para o Fundo de Compensação por
Serviços Ambientais, com o objetivo de estabelecer diretrizes para a remuneração dos
serviços ambientais prestados pelas pequenas propriedades e, consequentemente, promover
condições dignas de permanência no meio rural.

Em reunião do CERBMA, foi apresentada

a minuta da proposta, com o seguinte teor:

Cria os serviços ambientais no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, seu fundo
mantenedor e dá outras providências.
Art. 1°. Ficam criados os serviços ambientais no Estado do Rio Grande do Sul
destinados a promover o desenvolvimento ambiental e a proteção dos recursos
naturais situados em propriedades de agricultores em regime de economia familiar.
Art. 2º. Fica instituído o Fundo de Compensação por Serviços Ambientais e Apoio à
Proteção Ambiental na Agricultura Familiar, destinado ao pagamento de benefício
financeiro aos agricultores familiares, na forma do regulamento.
Art. 3°. Considera-se agricultor familiar aquele definido pela Lei Federal n°
11.326/2006.
Parágrafo Único. Para fins do disposto nesta Lei, considera-se serviço ambiental a
adoção de práticas que visem:
I – aumentar a proteção das florestas;
II – a recuperação de áreas degradadas;
III – a conservação do solo, da água e da biodiversidade;
IV - seqüestro de carbono;
V – manejo sustentável da propriedade rural;
VI – outras práticas que reduzam a emissão de gases causadores do efeito estufa.

128

Art. 4°. O benefício de que trata o Art. 2º, dar-se-á, na forma de remuneração
proporcional aos serviços ambientais, atestados por instituição prestadora de
assistência técnica e extensão rural, devidamente credenciada pelo programa, ao
agricultor familiar que utilizar a propriedade de forma sustentável e que tiver
restrição ambiental superior à reserva legal. O acesso ao Fundo dependerá de
fiscalização do manejo a cargo do órgão ambiental competente, homologado pelo
órgão estadual. Parágrafo Único. O benefício ora instituído será aplicável
cumulativamente aos agricultores que desenvolverem práticas protetivas nas áreas
de entorno ou amortecimento de unidades de conservação do Estado do Rio Grande
do Sul.
Art. 5°. Em havendo restrição ao uso da propriedade por lei posterior ou ato do
Poder Executivo, mediante do preenchimento de condições e avaliações técnicas,
será cabível a remuneração pelos serviços ambientais.
Art. 6°. O agricultor receberá o valor anual por hectare preservada com base no
rendimento das principais culturas da região, nos termos desta lei, valor este que
será corrigido anualmente pelo índice oficial em vigor.
Art. 7°. Constituirão fontes de recursos para o Fundo:
I – doações inclusive de organismos internacionais;
II – multas e taxas ambientais;
III – venda de créditos de carbono;
IV – obrigações de pessoas jurídicas, vinculadas à compensação ambiental;
V – fundos privados (bancos, empresas, recursos oriundos de usinas hidrelétricas e
termoelétricas);
VI - outros que venham a ser estabelecidos.
Art. 8°. O Fundo será gerenciado por uma Junta de Administração, formada por
representantes das seguintes entidades: SEMA; EMATER; Secretaria da
Agricultura; FETAG; FAMURS; FEPAM;
Art. 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação (CERBMA, 2008).

A plenária fez algumas sugestões, como incluir as Reservas Particulares de Patrimônio
Natural como promotoras de serviços ambientais, expandir as representações dentro da Junta
de Administração, aperfeiçoar a definição de serviços ambientais, definir as fontes que
encaminharão recursos ao fundo e dar destaque ao zoneamento da RBMA para destinação de
recursos.
Concomitante à discussão da proposta da FETAG dentro da Câmara Técnica de
Desenvolvimento Sustentável do CERBMA, o Departamento de Recursos Hídricos (DRH) da
SEMA contextualizou em reunião do colegiado a intenção de se elaborar outro projeto de lei
que contemplasse os serviços ambientais prestados pelos recursos hídricos. A exemplo da
Política Nacional de Recursos Hídricos, que prevê a possibilidade de cobrança pelo uso da
água definida pelos Comitês de Bacia, através do princípio do usuário-pagador, a intenção era
de se estimular na esfera estadual o uso sustentável da água e instituir incentivos econômicos
para quem promove a conservação dos recursos hídricos. Nisso, caberia também uma
aproximação com os Comitês de Bacia, visto que esses ainda trazem uma atuação restrita ao
gerenciamento dos recursos hídricos sem levar em consideração a contribuição da
conservação da vegetação na quantidade e na qualidade da água. Dessa ocasião, saiu a
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proposta da criação de um Grupo de Trabalho que agregasse o Comitê Estadual, a FETAG e o
DRH.
Posteriormente, através da Câmara Técnica de Desenvolvimento Sustentável, algumas
questões foram retomadas e outras incluídas, entretanto, a ideia era de que o Projeto de Lei
em construção pela FETAG apresentasse diretrizes gerais e que as situações específicas
fossem tratadas na regulamentação. Devido a tantas iniciativas isoladas, principalmente no
que se referiam a diversos fundos criados através da legislação mas sem efetividade, surgiu a
preocupação em agregá-las umas às outras através de um arranjo institucional com um marco
de discussão, para não ficar uma proposta desconectada, com sobreposições de atos e com a
aplicação reduzida ao texto da lei.
Nessa época, também já estava em tratativa a proposição de uma Política Estadual de
Serviços Ambientais, apresentada através do Projeto de Lei nº 449/2007. A Política em
questão definiria quais são os serviços ambientais passíveis de gerar compensação a quem
conserva ou ajuda a produzir serviços ambientais, dando prioridade aos agricultores familiares
que preservem formações florestais em suas propriedades (RIO GRANDE DO SUL, 2007).
Com isso, a FETAG buscou dentro da Assembleia Legislativa conciliar a proposta discutida
dentro do colegiado ao do PL 449/2007.
A discussão sobre valoração dos serviços ecossistêmicos também apareceu durante o
período que o “Novo Código Florestal” estava sobre tramitação no Congresso, quando a
chamada “bancada ruralista” propunha alteração nos critérios para definição de áreas de
preservação permanente (APP) e de reserva legal. No caso dos pequenos produtores, a
manifestação voltava à inviabilidade das propriedades rurais ao terem que respeitar os
percentuais definidos para a reserva legal e a metragem estabelecida para as APPs e para isso
sugeriam redução e cômputo nessas áreas. À luz da legislação ainda em vigor, o CERBMA
relembrou que a reserva legal admitiria o manejo sustentável dos recursos naturais e que nesse
contexto, a discussão sobre os usos compatíveis seria mais fácil. Caberia promover
esclarecimentos aos proprietários sobre os conceitos e a importância da reserva legal e
também incentivar a captação de recursos para a manutenção dessas áreas através de um
programa estadual. Entretanto, no caso das áreas de preservação permanente a questão
envolveria outros fatores, inclusive a necessidade de pesquisas de longo prazo que indicassem
o efeito que as alterações nas APPs causariam na proteção da vegetação, na estabilidade do
solo, na qualidade da água e no abrigo da fauna nativa.

130

Com a tramitação no Congresso do Projeto de Lei nº 5487/200916 e daquele que veio a
ser aprovado posteriormente como Lei Federal nº 12.651/201217, o governo do estado achou
por bem que se aguardasse a aprovação das leis federais para compatibilizar a proposta
gaúcha àquelas. Entretanto, nem o Projeto de Lei nº 5487/2009, em âmbito federal, nem o PL
nº 449/2007 e aquele sugerido pela FETAG tiveram continuidade.
No início de 2011, é constituída na Assembleia Legislativa a Comissão Especial de
Pagamento de Serviços Ambientais - PSA, com o objetivo de dialogar com parlamentares,
técnicos, empresários, ambientalistas e com a sociedade em geral os princípios do protetorrecebedor e elaborar uma proposta final para aprovação da política estadual de serviços
ambientais (RIO GRANDE DO SUL, 2011). Através do Relatório Final, a Comissão Especial
sugeriu a construção de um marco legal, a continuidade e a ampliação do debate e a
valorização das práticas agrícolas sustentáveis (RIO GRANDE DO SUL, 2012c). Também foi
realizado o “1º Seminário sobre Pagamentos de Serviços Ambientais - O princípio protetor
recebedor em discussão”. Apesar de vários conselheiros do CERBMA terem participado
representando suas instituições, o Comitê Estadual não foi convidado, a despeito de todas as
discussões que já havia acolhido em suas reuniões. Entretanto, tendo em vista a elaboração de
um novo projeto de Lei, de nº 11/2012 (RIO GRANDE DO SUL, 2012b), o CERBMA
decidiu se manifestar ao governo do estado se colocando à disposição para contribuir com o
projeto, quando houvesse oportunidade.
Em 2013, com base na avaliação do Plano Estratégico do CNRBMA de 2009 - 2013, a
plenária do CERBMA elencou o fortalecimento da RBMA como área prioritária para a
instituição de serviços ambientais como uma das prioridades e das metas para o Planejamento
Estratégico da RBMA no período entre 2014-2018.
Atualmente, estão no Senado dois Projetos de Lei para instituição de uma Política
Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais: Projeto de Lei n° 3791, de 2019 e Projeto
de Lei n° 5028, de 2019.
No Rio Grande do Sul, apesar de não se ter um dispositivo específico para a valoração
ou para o pagamento de serviços ambientais, o Novo Código Estadual de Meio Ambiente traz
algumas diretrizes para a matéria, como pode ser visualizado no Quadro 6. Visto que o
assunto ainda carece de regulamentação, essa será uma oportunidade para que o CERBMA
continue debatendo o tema, agregando conceitos e mediando diversos interesses para que o
16

Institui a Política Nacional dos Serviços Ambientais, o Programa Federal de Pagamento por Serviços
Ambientais, estabelece formas de controle e financiamento desse Programa, e dá outras providências.
17
Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, mais conhecido como “Novo Código Florestal”.
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Pagamento por Serviços Ambientais se transforme num instrumento baseado na equidade, da
mesma forma como já aconteceu em outras tratativas a serem apresentadas nos próximos
capítulos.
Quadro 6 – Texto referente ao Pagamento por Serviços Ambientais trazido pelo Código
Estadual de Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul
Lei Estadual nº 15.434/2020 –
Institui o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul
Art. 15. O planejamento ambiental tem por objetivos:
[...] X - estimular a proteção ambiental por meio de incentivos, como por meio de Pagamento por Serviços
Ambientais - PSA.
[...]
Art. 21. O Pagamento por Serviços Ambientais será disciplinado por regulamento, sendo de natureza
voluntária, mediante a qual um pagador de serviços ambientais transfere a um provedor desses serviços
recursos financeiros ou outra forma de remuneração, nas condições acertadas, respeitadas as disposições legais
e regulamentares pertinentes.
[...]
Art. 181. É dever do Estado do Rio Grande do Sul e dos municípios estimular, incentivar e coordenar a
geração e difusão de tecnologias apropriadas à recuperação e à conservação do solo, segundo a sua capacidade
de produção.
[...] § 3º A conservação e recuperação do solo poderão ser feitas por meio de Pagamento por Serviços
Ambientais, o qual será disciplinado por regulamento.
Fonte: Autora (2020)
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6

CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TRADICIONAL: ARTICULAÇÕES
PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA DA RESERVA DA BIOSFERA DA
MATA ATLÂNTICA

Foi no século XVII que o conhecimento científico se solidificou como sinônimo da
ciência moderna ao se estabelecer através de protocolos de ensaios e pesquisas firmadas
dentro de um grupo restrito (CUNHA, 2007). A partir de então, a razão passou a guiar o
método e as teorias eram formuladas após passar pela dúvida e pela reflexão. A partir desse
período foram desenvolvidos estudos que influenciam até hoje o pensamento moderno e os
protocolos que puderam ser replicados de forma prática passaram a ser incorporados nos
meios de produção como impulsora do desenvolvimento econômico (CARTONI, 2009).
Entretanto, antes da sistematização do conhecimento dito científico, a humanidade
passou milhares de anos sobrevivendo e se adaptando às condições impostas pelo ambiente
através da sabedoria adquirida com sua vivência, experiência e observação da natureza
intermediada por valores individuais e crenças. Diegues (2004) traz um conceito para
conhecimento tradicional como um saber-fazer passado de geração em geração em sociedades
não urbanas ou não industriais, que guia a relação do indivíduo e da coletividade com o
mundo material, com a sua espiritualidade e com a organização social em que está inserido.
Apesar de Cunha (2007) afirmar que o conhecimento científico e o tradicional são
completamente diferentes um do outro, Balick e Cox (1996 apud DIEGUES, 2004) observam
similaridades entre ambos, como o fato dos dois se basearem em constatações empíricas.
Assim, enquanto o conhecimento científico traz a biodiversidade traduzida através da
taxonomia e das leis da ecologia, o conhecimento tradicional traz a biodiversidade como um
símbolo dos meios natural e cultural (DIEGUES, 2004). O conhecimento científico se apoia
em conceitos que nos permitiram conquistas tecnológicas enquanto o conhecimento
tradicional se valida também de percepções e sensibilidades que nos levaram a teorias e ainda
podem nos levar a constatações que no momento não estamos capacitados para compreender
(CUNHA, 2007).
Coelho-de-Souza et al. (2009) trazem uma quarta dimensão para a biodiversidade, a
cultural, significada através de valores e de conhecimentos agregados através de práticas e
usos diretos. Com isso, os autores refletem que o argumento de que a dimensão cultural da
biodiversidade impede a compreensão do potencial da tecnologia desconsidera a tutela das
populações tradicionais sobre os seus saberes. Dessa forma, também é questionado o quanto
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os instrumentos legais baseados em critérios de produtividade dialogam com as demandas
específicas de grupos sociais que valorizam a dimensão cultural da biodiversidade.
Silva (2015) expõe que o campo socioambiental revela essa divisão entre o
conhecimento científico e o conhecimento tradicional, pois ao mesmo tempo em que a ciência
relaciona a natureza como algo a ser objetificado, tanto para seu controle como para sua
conservação, a tradição indica o ser humano como um instrumento para sua proteção,
inclusive por meio de práticas ancestrais consideradas atualmente como sustentáveis. Apesar
disso, a autora acredita que é factível um modelo de cooperação entre saberes tradicionais e
acadêmicos. Para tal, através de um modelo da interação entre ciência e valores seriam
gerados conhecimentos alternativos que poderiam contribuir para a conservação da
sociobiodiversidade com base na justiça socioambiental e na participação popular e que
serviriam aos interesses da coletividade e não às exigências do mercado.
O Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas lança um olhar para a consolidação
de um sistema abrangente de áreas com representatividade socioecológica que agrega
unidades de conservação, terras indígenas, remanescentes das comunidades dos quilombos e
Reservas da Biosfera. Esse plano tem como um dos seus princípios a valorização e o
incentivo aos diferentes conhecimentos e práticas de manejo sustentável dos recursos da
natureza e tem como diretriz a reverência ao conhecimento e a garantia de direitos de povos
indígenas, comunidades quilombolas e comunidades locais, assegurando suas participações
nos processos de tomada de decisões relacionadas ao sistema de áreas protegidas (BRASIL,
2006a).
Nas Reservas da Biosfera, a integração de diferentes ciências, saberes e práticas
contribuem para a construção de modelos de gestão e de monitoramento que tanto podem
determinar novas estratégias para identificação da degradação de ecossistemas e dos meios
para sua recuperação e conservação, como também podem incluir os modos tradicionais e
legitimar sua contribuição no uso e no manejo dos recursos naturais e culturais. Através
desses modelos, comunidades locais, cientistas, administradores públicos, usuários de
recursos e visitantes podem cultivar o princípio básico do Programa “O Homem e a Biosfera”:
a cooperação (CORRÊA, 1995).
No CERBMA, observou-se que as pautas relacionadas ao objetivo de Conhecimento
Científico e Tradicional estão, com frequência, focadas na valorização da participação de
instituições não governamentais no colegiado, na mediação em conflitos envolvendo povos
tradicionais e recursos ou espaços protegidos e também em iniciativas de integração desses
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conhecimentos que receberam apoio do Comitê, conforme analisado nos subcapítulos a
seguir.

6.1

COMUNIDADES MORADORAS, ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E
INSTITUIÇÕES

CIENTÍFICAS

NO

CERBMA:

A

VALORIZAÇÃO

DOS

CONHECIMENTOS TRADICIONAL E CIENTÍFICO NA GESTÃO DA RBMA

Já é sabido que os espaços legalmente instituídos para fins de conservação da
diversidade biológica e sociocultural exigem abordagens que integrem os conhecimentos
técnico, científico e tradicional dos atores envolvidos na área em questão (RODRIGUES,
2008; PALOMO et al., 2014).
Na conjuntura das Reservas da Biosfera, a gestão do território adquire um enfoque de
governança adaptativa, em que os desafios são enfrentados através da troca de conhecimentos,
da construção de redes e da resolução de conflitos. Quando associado a um perfil deliberativo,
pressupõe-se que as decisões são tomadas através da participação social e das trocas entre
organizações e deve considerar as pessoas, as práticas e as políticas - 3P (SCHULTZ; WEST;
FLORÍNCIO, 2019). Entretanto, dentro desse esquema, Schultz, West e Floríncio consideram
que

Ao priorizar "pessoas" em nosso esquema 3P, queremos destacar que as qualidades
bastante abstratas da governança adaptativa - incluindo monitoramento científico,
troca de conhecimentos e construção de redes - são realizadas por pessoas, com suas
capacidades, experiências emoções, esperanças e desejos particulares e únicos
(SCHULTZ; WEST; FLORÍNCIO, 2019, p. 120, tradução minha).

Ao ser criado em 1996 através da Resolução CNRBMA nº 001/96, a composição do
CERBMA foi constituída por 18 entidades, paritária, sendo nove instituições de caráter
governamental e outras nove de perfil não governamental. Entre essas nove entidades não
governamentais, três vagas são destinadas a organizações não governamentais (ONG)
sediadas na Mata Atlântica, três vagas são dedicadas à comunidade científica e outras três
vagas são reservadas a representantes de indígenas, pescadores e agricultores.
Segundo Carvalho (2008), é nos anos 1970 que o campo ambiental dá seus primeiros
passos no Brasil, mesmo em meio a um regime militar. Entretanto, é na década seguinte que
novos movimentos sociais se vinculam ao ambientalismo e os conceitos de sociedade civil e
de cidadania passam a nortear a ação política. Nessa efervescência de novas ações e
articulações, o pensamento ecológico começa a se estabelecer através da expansão e da
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consolidação dos movimentos ambientalistas e de arranjos de grupos através de organizações
não governamentais.
Nos anos 1990, os movimentos sociais deixam de se contrapor firmemente ao Estado e
passam a estabelecer uma interlocução com àquele. Nesse período, o Estado se torna mais
receptivo às demandas sociais e o planejamento e a execução de políticas públicas começam a
ser desenvolvidas através de parcerias entre Estado e organizações da sociedade civil. Isso
solidifica a institucionalização dos movimentos ambientalistas através do formato de ONGs
(CARVALHO, 2008).
Também nos anos 1990 surgem duas instituições ambientalistas, as quais boa parte das
organizações não governamentais conselheiras no CERBMA estão “filiadas”: a Assembleia
Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul (APEDEMARS) e a Rede de ONGs da Mata Atlântica (RMA).
A APEDEMA-RS foi instituída no final dos anos 1990 na região do Vale dos Sinos,
no Rio Grande do Sul, com o objetivo de reunir entidades de defesa ao meio ambiente, sem
fins lucrativos, atuando como um instrumento de implantação dos princípios do Movimento
Ecológico Gaúcho e de articulação das entidades gaúchas com órgãos governamentais e
outras representações da sociedade, como é o caso de colegiados relacionados às temáticas
socioambientais (OLIVEIRA, 2005). Ainda, a APEDEMA-RS atua na implantação de
políticas ambientais e na sua fiscalização (AREND, 2008). Normalmente, é através da
APEDEMA-RS que as organizações não governamentais são indicadas para representação no
CERBMA.
Já a Rede de Organizações Não-Governamentais da Mata Atlântica foi criada em
1996, tendo como objetivo “oferecer o intercâmbio de informações relativas à Mata Atlântica,
visando sua conservação, através da mobilização, da ação política coordenada e do apoio
mútuo entre as ONGs” (RMA, 1996, p.1). Para isso, a Rede mantém sistematizada a relação
de ONGs que atuam na Mata Atlântica e suas atividades desenvolvidas, e atua na promoção
de eventos e de projetos conjuntos, na orientação em possibilidades de recursos financeiros
para desenvolvimento de ações, em denúncias de degradação do bioma, em novas proposições
em relação à legislação ambiental e em novos modelos de conservação (RMA, 1996).
Hedden-Dunkhorst e Schmitt (2020) relatam que em Reservas da Biosfera africanas
prevalecem os modelos de gestão de “autoridades” e de “ONGs”. Enquanto no modelo de
autoridades a gestão da Reserva está vinculada a alguma figura governamental, no modelo de
ONGs a gestão da Reserva da Biosfera está mais ligada a uma organização independente,
onde o “mandato de coordenação” terá vigência durante o tempo admitido pelos demais
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conselheiros. Nesse modelo, apesar das decisões serem tomadas através de um grupo
constituído por partes interessadas, o coletivo não possui competências para implantá-las,
cabendo a ele coordenar, articular e fiscalizar as ações necessárias para a realização de suas
deliberações. No caso da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul, a
gestão, que é realizada através do CERBMA, aparenta pactuar com os princípios do “modelo
de gestão de ONGs” e, não por acaso, tem contado com a representação de organizações não
governamentais na presidência em cinco dos oito mandatos ocorridos até o presente momento.
Entretanto, Oliveira (2005, p. 387), ao pesquisar a relação entre ONGs, ambientalistas
e participação em causas ambientais no Rio Grande do Sul entre 1970 e 2000, cita o Comitê
Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica como um espaço de “atuação ‘técnica’ e
que se contrapõem a essa visão militantista da defesa do meio ambiente”. O autor considera
que

Quanto à diferenciação interna entre os principais grupos que fazem parte do comitê,
não se observou até o momento, um modelo de relação que opõe “movimento
ecológico e governo” tal como encontrada no CONSEMA. [...] Assim, pode-se
observar que as relações estabelecidas pelos membros do conselho com a mesa não
parece tão polarizada [...]. Pelo contrário, as modalidades de interação entre seus
membros apresentam formas mais dialogadas e menos formalizadas [...]
(OLIVEIRA, 2005, p. 387 - 388).

Essa atuação técnica, muitas vezes amparada pelas organizações não governamentais,
também é subsidiada pela comunidade científica. As instituições científicas tiveram papel
relevante na Comissão de Tombamento da Mata Atlântica no estado, no estabelecimento da
Reserva da Biosfera e na sua ampliação. Para a representação da comunidade científica,
buscou-se contato com fóruns de universidades e de reitores e se estabeleceu como critério
para convite a localização geográfica da instituição e o desenvolvimento de pesquisas,
extensão e outros projetos tocantes à Reserva da Biosfera.
Pokorny e Kruse-Graumann (2005) indicam que a realização da pesquisa científica, do
monitoramento, da educação e da capacitação no contexto das Reservas da Biosfera deve ir ao
encontro do planejamento do desenvolvimento sustentável que a região busca, responder a
questões pertinentes e identificar soluções para demandas regionais. Apesar de normalmente
os estudos serem conduzidos por organizações que fazem parte do sistema de gestão da
reserva, é importante que a população local seja inserida nas atividades para auxiliar a
identificar os tópicos relevantes de serem estudados.
Segundo Pool-Stanvliet e Coetzer (2020) cada Reserva da Biosfera deve ter um
programa de pesquisa voltado para os estudos de sustentabilidade e deve servir como um
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observatório para pesquisa, monitoramento e propostas de adaptação às mudanças ambientais
globais que estão acontecendo nos últimos séculos. Nesse contexto, as Reservas da Biosfera
atuariam como um instrumento para o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares e
transdisciplinares relevantes para a sociedade. Além disso, os conhecimentos gerados através
da pesquisa podem subsidiar os governos na formulação de estratégias para o alcance dos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Citando o exemplo da Reserva da
Biosfera Kruger to Canyons, no nordeste da África do Sul, os autores reconheceram o
potencial da pós-graduação e do desenvolvimento de pesquisas empíricas nos processos de
manejo adaptativo e na melhoria da efetividade da Reserva.
Entretanto, Kratzer (2018) ao realizar uma análise bibliométrica com a literatura
relacionada às Reservas da Biosfera entre 1970 (década de criação do Programa MaB) e 2016
indexadas ao Web of Science constatou que apesar de haver um aumento no número de
publicações e citações ao longo do tempo, principalmente a partir dos anos 2000, as pesquisas
normalmente são realizadas em regiões abrangidas pelas Reservas, mas não se referem
propriamente às Reservas da Biosfera. O autor conclui que apesar das Reservas da Biosfera
cumprirem com seu papel de laboratórios de pesquisa, é necessário que as futuras pesquisas
explorem mais as conexões entre os princípios do Programa MaB e suas várias implicações,
citando como exemplo a influência que os objetivos de pesquisa científica e de
desenvolvimento exercem um sobre o outro.
Por outro lado, Egner et al. (2017) relatam a experiência desenvolvida durante cinco
anos entre a Reserva da Biosfera de Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge e a
Universidade de Klagenfurt, na Áustria, em que a cooperação mútua favoreceu a gestão da
Reserva e a universidade. Isso se deu através da inserção de temáticas locais em disciplinas e
cursos oferecidos pela instituição acadêmica e da apresentação de trabalhos por alunos em
eventos da região, incluindo algumas audiências com a comunidade em que perguntas da
“vida real” surgiram para a reflexão conjunta sobre uma possível solução. Alguns estudantes
desenvolveram seus trabalhos de conclusão sobre Reservas da Biosfera e os dados gerados
passaram a ser comunicados na região em diferentes bases, corroborando com os princípios
da ciência cidadã.
Em 2015, com a proposição do Projeto de Lei nº 300/2015, o estado do Rio Grande do
Sul buscou autorizar a extinção de sua Fundação Zoobotânica (FZB) com a justificativa de
redução de gastos, implantação de medidas inovadoras, transparência, eficácia e uma
melhoria na prestação de serviços à sociedade (RIO GRANDE DO SUL, 2015). Entretanto, se
por um lado a justificativa do estado era de que os órgãos existentes absorveriam as funções
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da Fundação Zoobotânica, por outro, no próprio projeto de lei estava prevista a possibilidade
do poder executivo suspender ou rescindir contratos ou convênios em vigor firmados pela
FZB. A Fundação Zoobotânica, instituída através da Lei Estadual nº 6.497/1972, tinha por
função manter e gerenciar áreas destinadas à conservação e preservação dos recursos naturais
e desenvolver atividades científicas, culturais, recreativas e turísticas (RIO GRANDE DO
SUL, 1972).
O entendimento do CERBMA foi de que as justificativas não se aplicavam à Fundação
Zoobotânica, visto que durante sua atuação a fundação viabilizou o desenvolvimento e a
aplicação de conhecimentos e instrumentos que vieram a qualificar a gestão ambiental no
estado. Por isso, a FZB deveria receber mais investimentos e não ser extinta. Nisso, o
CERBMA buscou avaliar os impactos da proposição para conservação ambiental no estado e
mais especificamente à Mata Atlântica e se manifestou frente à então Secretária de Meio
Ambiente do Estado solicitando a retirada do projeto de lei e que se planejasse outra estratégia
de redução de custos que não envolvesse a extinção da instituição, colocando-se à disposição
para contribuir nas discussões. Apesar do projeto de lei ter sido retirado do regime de
urgência, posteriormente novo Projeto de Lei foi encaminhado à Assembleia Legislativa para
autorização da extinção de fundações da administração pública indireta do estado e a
Fundação Zoobotânica acabou por ser extinta através da Lei Estadual nº 14.982/2017 (RIO
GRANDE DO SUL, 2017). Essa não é uma perda apenas para a Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica, que tem seu objetivo de pesquisa científica, de monitoramento, de educação e de
capacitação atingido, mas para a toda sociedade gaúcha que deixa de contar com uma das
mais importantes instituições de pesquisa do estado.
Em 2016, o CERBMA realizou nas dependências do Jardim Botânico um evento de
divulgação da RBMA através da apresentação de projetos de pesquisa e de extensão com o
objetivo de aproximar a comunidade acadêmica da gestão da RBMA e criar uma rede para
divulgação dos estudos na área da Reserva da Biosfera. O evento teve como foco três eixos:
Manejo e conservação da biodiversidade; Valorização da sociodiversidade e do patrimônio
étnico e cultural a ela vinculados; e Projetos, ações e políticas na área da RBMA: Educação
ambiental, economia criativa, turismo e políticas públicas. Após a realização do evento, o
Comitê refletiu que as pesquisas apresentadas estão associadas basicamente a estudos sobre
manejo e conservação da biodiversidade e que para mais engajamento em pesquisas
relacionadas à valorização da sociodiversidade e a políticas na área da RBMA, é necessário
que se amplie nas edições futuras as oportunidades de participação para as comunidades
locais, retirando da ação o caráter exclusivamente academicista.

139

Halffter (2011) relata que foi durante a construção da Estratégia de Sevilha que se
consolidou o entendimento de que as Reservas da Biosfera não poderiam repetir os mesmos
erros cometidos no estabelecimento de outras áreas protegidas, em que os espaços eram
concebidos sem presença da população. Como diz o autor, “sem populações locais não era
possível a busca de novas alternativas com sentido biológico, assim como também social” (p.
179, tradução minha).
No CERBMA, a percepção de comunidades moradoras está muito próxima ao sentido
de comunidades tradicionais. A legislação brasileira, mais precisamente o Decreto Federal nº
6.040/2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e
Comunidades Tradicionais, conceitua essas comunidades como

grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem
formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos
naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos
pela tradição (BRASIL, 2007).

Apesar de não haver uma classificação de quais grupos podem ser considerados povos
ou comunidades tradicionais, Diegues e Viana (2004) trazem na obra “Comunidades
tradicionais e manejo dos recursos naturais na Mata Atlântica” relatos sobre experiências de
pescadores, agricultores e extrativistas e povos indígenas e quilombolas.
Para a representação dos pescadores, diversos fóruns foram elencados ao longo do
tempo, como as Colônias de Pescadores, o Núcleo de Estudo e Monitoramento Ambiental, os
Sindicatos de Pescadores e comunidades inseridas em unidades de conservação.
Em uma ocasião de reunião “temática”, o Comitê chegou a reunir pescadores de
diversas organizações para compartilhar saberes sobre suas vivências. Com a pauta sobre
conservação do ambiente e a diversidade e disponibilidade dos recursos pesqueiros,
sustentabilidade da pesca e conhecimentos associados à atividade, foram tratados diversos
problemas que afetam o ofício. Tópicos relacionados à alteração da qualidade da água devido
o lançamento de esgotos domésticos, contaminação por agrotóxicos utilizados em lavouras,
degradação de matas ciliares e também a diminuição da oferta de peixes devido à sobrepesca,
à construção de barragens e à diminuição da disponibilidade de água ocasionada por
atividades agrícolas foram relatados pelos pescadores e discutidos pelo grande grupo.
Em outra ocasião, a Colônia Z-5 relatou sua relação com o ambiente natural do Delta
do Jacuí. Isso gerou desdobramentos com o apoio da então Fundação Zoobotânica, que
desenvolveu um ciclo de palestras com especialistas para capacitação dos pescadores. Além
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disso, os pescadores se mostraram interessados no estabelecimento de uma unidade de
conservação de proteção integral na região de sua atuação, por perceberem ser um ambiente
para manutenção dos estoques pesqueiros de onde tiram seu sustento. Apesar da proposta não
ter tido seguimento, visto que aquele ambiente já se encontra inserido em outra unidade de
conservação, o fato demonstrou o potencial de colaboração da comunidade para a gestão de
recursos naturais e de espaços protegidos.
Silva (2007), ao pesquisar as percepções e os saberes tradicionais dos pescadores do
Lago Guaíba, constatou que os impactos percebidos pela comunidade na qualidade da água
estão diretamente relacionados às dificuldades que surgem ao ofício da pesca impostas por
outras atividades econômicas realizadas de forma descontrolada naquele ambiente. Da mesma
forma, os pescadores também indicam como meio de conservação e gestão do Delta do Jacuí
a sua permanência, tanto através do trabalho como através da moradia e do lazer. Isso também
foi percebido na pesquisa de Devos (2007), que relata que a configuração de um determinado
espaço que permite a reprodução da cultura de um grupo e a realização do seu trabalho acaba
por intermediar a criação de laços afetivos das pessoas com o lugar. Souza (2014) também
compartilha dessa reflexão, em que as representações sociais dos pescadores sobre o seu
ofício vão além da possibilidade de trabalho e de ganhos financeiros, reunindo numa mesma
representação os modos de vida, as oportunidades de participação social, o contato com a
natureza, a cultura, o lazer e a ancestralidade.
Em relação às comunidades indígenas, a instituição a ser contatada para representá-los
foi o Conselho Estadual dos Povos Indígenas (CEPI). O CEPI, inicialmente criado em 1993 e
reestruturado em 2003, é um órgão de caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador das
políticas do governo estadual relacionadas às comunidades indígenas existentes no território
do estado. Cabe ao CEPI subsidiar diretrizes para a execução de uma política indigenista que
garanta os direitos constitucionais desses povos, desenvolver projetos que levem à
implantação por parte do governo de ações que assegurem os seus direitos sociais, mediar
situações de conflitos que envolvem as comunidades e acompanhar os processos de
demarcações de terras indígenas (RIO GRANDE DO SUL, 2003). Esse é um espaço
percebido como de efetiva participação e protagonismo dos indígenas (BAPTISTA, 2011).
Apesar dessa ser uma representação institucional, ultimamente a representação da
comunidade indígena vem sendo compartilhada entre um representante do CEPI, um dos
povos Kaingang e um representante dos povos Guarani.
Papalia (2012) traz um relato muito interessante de como referências de conservação
da natureza concebidas por comunidades Mbya Guarani foram resgatadas para fortalecer a
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construção de demandas sociais, culturais e políticas que levaram a legitimar a representação
indígena no comitê gestor da Reserva da Biosfera Yabotí, na Argentina. A autora compreende
que as oportunidades de gestão participativa trazidas pelos princípios das Reservas da
Biosfera levaram essas comunidades a negociar e reformular esses mecanismos de
participação não porque lhes foi concedido o “direito” de participar, mas porque se
reconheceram como atores legítimos e agentes políticos que possuíam desafios na legitimação
de suas demandas, muitas vezes encobertas pelas reivindicações de outras organizações. Por
fim, através da sua mobilização, a comunidade Mbya Guarani conseguiu um espaço de
representação no comitê de gestão da Reserva, incorporou suas reivindicações e perspectivas
na construção do plano de manejo e alcançou, junto ao Ministério de Ecologia da província, a
suspensão temporária da exploração florestal no entorno de aldeias locais.
Segundo a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, em 2010, as terras
indígenas no Rio Grande do Sul encontravam-se em áreas da Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica (RIO GRANDE DO SUL, s/d). Vieira (2007) também relata que além da
expressividade em espécies de flora e de fauna, a RBMA no estado abriga a história de
culturas indígenas, e Aguilar (2013, p. 48) destaca a Reserva da Biosfera como um dos
“principais instrumentos políticos de propostas colaborativas e interministeriais com
princípios etnoconservacionistas”. Baptista (2011) aponta que se por um lado o CERBMA
demorou a ser reconhecido por algumas etnias indígenas, por outro estava se consolidando
como um espaço de construção de instrumentos legais que asseguram os direitos dos povos
indígenas, conforme suas especificidades, garantindo sua representação no estabelecimento de
políticas socioambientais.
Reuniões específicas com povos indígenas ocorreram, como no caso de comunidades
no município de Planalto, região norte do estado, em que foram debatidas a falta de
assistência do estado à comunidade e os impactos que atividades, incluindo as licenciadas,
geravam sobre o território indígena e sobre sua saúde e sua cultura. Entretanto, as pautas mais
recorrentes relacionadas aos povos indígenas se tratam de conflitos relacionados a áreas
protegidas, como será descrito no próximo subcapítulo.
Os agricultores vêm sendo representados pela Federação dos Trabalhadores na
Agricultura no Rio Grande do Sul (FETAG-RS). Nas questões ambientais, essa instituição
orienta os agricultores familiares nas disposições trazidas por normativas e também representa
os produtores rurais nas proposições que venham a instituir um marco de compensação
financeira pelos serviços ambientais conservados através da agricultura familiar (FETAG-RS,
s/d). Também representa a classe agricultora nas discussões sobre propostas de alterações da
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legislação ambiental, defendendo sempre o tratamento diferenciado que pequenos produtores
devem ter (LORENZETTI, 2012).
Quanto às comunidades quilombolas, houve a intenção de se incluir a representação
desse grupo no CERBMA em 2013, como forma do Comitê ampliar os debates e
encaminhamentos para alcance dos objetivos de promoção e divulgação do conhecimento
tradicional e também porque o Comitê havia incluído mais uma representação governamental
em sua composição. Entretanto, não foi constatada posteriormente a representação desse
grupo no colegiado.
A participação de integrantes de comunidades moradoras em alguns momentos se
mostrou difícil. Algumas entidades chegaram a consolidar sua participação somente anos
depois da sua posse na composição do Comitê. Reuniões com temáticas específicas
relacionadas a determinadas comunidades mobilizavam os interessados a comparecerem de
forma maciça, entretanto, posteriormente, a ausência dessas representações voltava a se
repetir. Entre 2001 e 2002, cinco das nove instituições da sociedade civil apresentaram
ausência recorrente nas reuniões do colegiado. Na gestão entre 2010 e 2013 as ausências de
representantes de comunidades moradoras voltaram a se repetir. Podem ser várias as
motivações para a ausência desses grupos, como dificuldades de conciliação dos
compromissos das instituições ou a inexistência de recursos financeiros e logísticos que
possibilitem o deslocamento dos representantes. Em uma reunião, uma convidada refletiu que
a participação de comunidades tradicionais nesses espaços de discussão representa também
uma interrupção em suas atividades rotineiras, cabendo às instituições mediadoras desses
fóruns pensarem em estratégias para solução desse impasse. Ou então, algumas comunidades
resistem à participação por considerar que tais colegiados, onde são discutidos conflitos
socioambientais que lhes atingem, não consideram seus modos de vida (BAPTISTA, 2011).
Apesar de se reconhecer que existem dificuldades comuns aos agricultores familiares,
indígenas, quilombolas e pescadores que vivem na Mata Atlântica, as demandas de
comunidades tradicionais diferem uma das outras. As demandas dos agricultores não é a
mesma dos indígenas. Enquanto indígenas relatam a falta de fiscalização e da aplicação da lei
para a preservação de espaços e recursos importantes para a reprodução de seus modos de
vida, agricultores reclamam das restrições impostas pela legislação, que acabam por
prejudicar os pequenos produtores enquanto os latifundiários gozam de benefícios oferecidos
pelo governo. Apesar de reconhecer essas desigualdades de tratamento na legislação, ao
mesmo tempo o grupo reconhece também que até o momento a legislação existente é a única
aliada para impedir ou diminuir o aumento da degradação ambiental. Com isso, a atuação do
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colegiado segue direcionada para que o Estado promova políticas diferenciadas para cada
comunidade, buscando a equidade e a valorização da sociodiversidade.

6.2

SOBREPOSIÇÕES

DE

DIREITOS

INDÍGENAS

E

INTERESSES

DE

PRESERVAÇÃO

O conflito envolvendo a comunidade Guarani e o Parque Estadual de Itapuã datam do
final da década de 1990, quando o Ministério Público Federal instaurou um inquérito para
investigar se as áreas da unidade de conservação se constituíam terras tradicionais Guarani
conforme reivindicação de indígenas. Em meados dos anos 2000, famílias Mbyá Guarani, que
hoje estão organizadas através da tekoá (aldeia) Pindó Mirin, foram observadas vivendo em
áreas adjacentes à unidade de conservação (ALMEIDA, 2013). A partir de então, a
comunidade passou a se organizar em uma área de um pouco mais de 20 hectares no entorno
do Parque. Entretanto, essa área, com vegetação constituída basicamente de eucalipto, solo
com pouca fertilidade e sem fontes naturais de água, não satisfaziam as demandas materiais,
culturais e espirituais da comunidade indígena (HECKLER, 2006; COMANDULLI, 2010).
As questões sobre um conflito entre a demanda de comunidades indígenas e o Parque
Estadual de Itapuã passaram a ser discutidas no CERBMA aproximadamente em 2004,
quando o Conselho Consultivo da unidade de conservação reativou seus trabalhos e surgiu
como demanda dos habitantes da aldeia a permissão para desenvolver atividades culturais e
econômicas no interior da área. O CERBMA, além de repassar a questão para a Câmara
Técnica de Conhecimento Científico e Tradicional, sugeriu a criação de um grupo de trabalho
dentro do conselho gestor da UC para tratar o assunto. Após análise desse grupo de trabalho, a
gestão da unidade de conservação decidiu por não concordar que a comunidade vendesse seus
artesanatos no interior do Parque, sugerindo como proposta a construção de um espaço fora da
unidade para venda dos produtos (HECKLER, 2006; COMANDULLI, 2010), posição que
não foi defendida pelo CERBMA.
Três anos depois do conflito ter sido levado pela primeira vez ao Comitê, a questão foi
tratada também na Câmara Técnica de Desenvolvimento Sustentável na tentativa de se chegar
a uma “Orientação para a superação da dicotomia entre Terras Indígenas e Unidades de
Conservação de Uso Indireto e de Uso Sustentável” (CERBMA, 2007a).
Em alguns momentos, essas discussões refletiram dentro do próprio colegiado a
dicotomia que a própria questão carregava em si: os ônus ou bônus alcançados com a
presença de povos tradicionais em áreas protegidas, o paradigma sobre a relação entre
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sociedade e natureza. Alguns conselheiros se baseavam na legislação e nos conhecimentos
científicos reunidos ao longo de suas trajetórias acadêmicas/profissionais/de militância para
justificar que apenas algumas práticas tradicionais poderiam ser realizadas dentro de uma
unidade de conservação de proteção integral, devendo ser incentivadas outras propostas para a
permanência desses povos, como corredores ecológicos ou unidades de uso sustentável. Ou
então, que se regularizasse alguma área próxima ao Parque para ser demarcada como Terra
Indígena, como se tal território pudesse se configurar em qualquer área através de um
processo de realocação. Outra parcela dos conselheiros refletiu que a Zona núcleo da RBMA,
zona onde unidades de conservação normalmente estão inseridas, como é o caso do Parque
Estadual de Itapuã, têm suas diretrizes restritas à conservação da diversidade ecológica e que
seria necessário avançar na discussão sobre uma Zona núcleo sociocultural. Entretanto, apesar
de se reconhecer as diferenças de percepções, a incipiência e a necessidade de
aprofundamento do assunto nas assembleias, a plenária admitiu que a discussão do assunto
era uma ótima iniciativa para futuramente se consolidar um posicionamento do colegiado.
Inicialmente, foram discutidas três linhas de abordagem como possibilidade de mediação do
conflito: a destinação de UCs de uso sustentável para uso da comunidade, a sobreposição de
UCs e Terras Indígenas através de um amparo jurídico e o estabelecimento de uma nova área
legalmente protegida que agregasse os princípios comuns das duas formas de áreas em
discussão.
Em 2008, a Portaria da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) nº 874, de 31 de julho
de 2008 constituiu um grupo técnico para identificação e delimitação de Terras Indígenas nos
municípios de Viamão e de Barra do Ribeiro, incluindo a comunidade residente na região de
Itapuã. O grupo técnico apresentou os objetivos iniciais ao Comitê, considerando a proposição
de delimitação de espaços que unifiquem unidades de conservação e terras indígenas. Entre as
propostas do grupo técnico, estava a de um mosaico que abrangesse o Parque Estadual de
Itapuã, a Terra Indígena e uma Reserva Extrativista a ser instituída pelo poder público que
incluísse a região de confluência do Lago Guaíba com a Lagoa dos Patos, possibilitando a
permanência dos Guarani, de pescadores e de quilombolas. Segundo Almeida (2013), os
trabalhos iniciados pelo grupo técnico em 2008 se estenderam até o ano de 2010, quando o
relatório final foi entregue à Coordenação Geral de Identificação da FUNAI.
Enquanto acompanhava a realização dos estudos do grupo técnico instituído pela
FUNAI, o CERBMA também participou em reuniões do conselho gestor da unidade, ocasião
em que a população lindeira ao Parque se manifestou agressivamente contra a permanência
dos indígenas na localidade e não funcionou como um espaço de diálogo para que propostas
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fossem esclarecidas. Apesar de registros históricos apontarem a ocupação de comunidades
indígenas na década de 1970, quando o Parque foi criado tais comunidades já não se
encontravam mais residindo na área, contexto que embasava os críticos à definição da terra
indígena de alegar que não se tratava de uma terra tradicionalmente ocupada. Além disso, o
ressentimento de populações que haviam sido realocadas quando do estabelecimento da
unidade e o sentimento de ameaça da presença dos Guarani ao desenvolvimento da atividade
de turismo reforçavam a postura hostil dos habitantes do entorno. Tal evento também foi
descrito no trabalho de Almeida (2013).
Com o acirramento da situação, o CERBMA reconheceu que deveria se aproximar da
comunidade indígena, pois sem a presença dos interessados o debate serviria apenas para
nivelamento de informações e não para uma negociação. Apesar de defender um sistema de
unidades de conservação, mesmo com todas suas fragilidades, o colegiado assumiu que não
representava nenhum dos lados, seu interesse era na construção do diálogo permanente dos
conflitos gerados por sobreposições de áreas e para isso seria muito importante a
representação da comunidade indígena de forma permanente no colegiado.
Posteriormente, no ano de 2017, outro potencial conflito surgiu na região, quando o
governo do estado mostrou a intenção de instalar um estabelecimento prisional na região do
Hospital Colônia de Itapuã (BECKER, 2017), próximo ao Parque Estadual e à Terra Indígena.
No CERBMA a situação foi discutida considerando todo o histórico antecedente de conflito
na área e como a proposta poderia gerar uma regressão na relação que aos poucos vinha sendo
construída entre os indígenas e o órgão gestor da unidade de conservação. O CERBMA
encaminhou manifestação aos órgãos estaduais envolvidos na questão indicando os possíveis
conflitos que a instalação do presídio poderia trazer para a região e à proposta em análise de
complementaridade entre áreas protegidas. Em resposta, a então Secretária Estadual de Meio
Ambiente se manifestou ao Comitê relatando que o governo do estado havia desistido da
proposta.
A partir de 2017 a relação entre a comunidade indígena e o órgão gestor da unidade de
conservação têm se estreitado positivamente. Conforme registrado em atas do CERBMA, isso
está associado à troca de gestor da unidade de conservação e à atuação de técnicos da SEMA
voltada para uma abordagem socioambiental, que oportunizou o diálogo sobre as interfaces
entre a UCs e as questões indígenas. Essa mudança na forma de administrar a unidade de
conservação foi reconhecida e enaltecida por representantes da comunidade indígena em
reunião do Comitê, que perceberam como positiva tanto para sua comunidade quanto para o
Parque. Além de incluir uma representação da comunidade indígena no conselho gestor do
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Parque e promover encontros entre a aldeia e os servidores do Parque (SEMA, 2017), através
da iniciativa “Parque Estadual de Itapuã (PEI) e tekoá Pindó Mirim: fortalecendo diálogos e
saberes interculturais” o estado têm gerado ações para inclusão da aldeia no contexto da UC.
Através de demandas expostas pela comunidade Guarani, foi possibilitada o acesso dos
moradores da aldeia ao Parque e a venda de artesanato no seu interior e a elaboração e
divulgação de materiais informativos para valorização da cultura Mbya Guarani. Além disso,
a gestão da UC tem apoiado ações para implantação de um viveiro de plantas ornamentais na
aldeia e apresentou a intenção de realizar um etnomapeamento no Parque e no entorno para
compreender a territorialidade da etnia na região (SEMA, 2018).
Quanto à delimitação da Terra Indígena em Itapuã, o “Relatório Final da Subcomissão
para tratar sobre a situação dos Povos Indígenas no Rio Grande Do Sul”, datado de 2012,
aguardava a publicação do Relatório Circunstanciado, tal como o “Atlas das Terras Guarani
no Sul e Sudeste do Brasil”, de 2015, em que a situação administrativa aparecia “em estudo”.
Já no Mapa Guarani Digital, a situação fundiária aparece como “desapropriada” (COMISSÃO
DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS, 2012; SALLES et al., 2015; MAPA
GUARANI DIGITAL, s/d).
Outra situação em vias de se tornar um conflito entre direitos de comunidades
indígenas e o estabelecimento de área protegida se deu na zona sul do município de Porto
Alegre. Em 2007 foi levado ao Comitê através de um conselheiro o contexto da proposta da
Prefeitura Municipal de criar uma unidade de conservação de proteção integral no Morro São
Pedro, com potencial de conflito com uma comunidade Guarani. Inicialmente a questão foi
repassada à Câmara de Desenvolvimento Sustentável para discussão de possíveis alternativas
e diretrizes para subsidiar futuras proposições.
Em 2010 o assunto retornou ao CERBMA, quando as tratativas de criação da unidade
de conservação se tornaram mais sólidas em virtude do Programa Integrado Socioambiental
(PISA), que teve por objetivo aumentar a capacidade de captação e tratamento dos esgotos da
capital, com início das atividades no final de 2007. Tendo em vista que o Sistema Nacional de
Unidades

de

Conservação

estabelece

que

nos

processos

de

licenciamento

de

empreendimentos de significativo impacto ambiental deverá ser apoiada a implantação ou a
criação de uma unidade de conservação de proteção integral (BRASIL, 2002b) e que essa era
uma condicionante estabelecida nas licenças já emitidas ao Programa, a zona sul de Porto
Alegre, região com últimos ambientes conservados no município e que nas últimas décadas
tem sofrido especulação imobiliária, foi definida como zona para a criação de mais uma área
protegida (SESTREN-BASTOS, 2014).
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Com a preocupação dos conselheiros e a intenção de contribuir no estabelecimento de
diretrizes para conciliar a conservação da biodiversidade e da sociodiversidade nos morros do
município, o Comitê estabeleceu contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
Porto Alegre (SMAM), órgão responsável pela gestão das unidades de conservação
municipais.
Segundo Sestren-Bastos (2014), inicialmente a proposta de categoria apresentada para
a área foi de um Parque Natural Municipal, num perímetro de aproximadamente 1.600
hectares. Entretanto, a oposição da comunidade, que perderia seu direito de propriedade,
somada à impossibilidade do município de arcar financeiramente com a desapropriação e a
posição contrária da FUNAI em relação ao grupo de unidade prevista para a área levaram a
uma reanálise da categoria por parte do poder público municipal. Porém, novas tratativas só
voltaram a ocorrer em 2011, quando a gestão municipal percebeu que a licença de operação
para o Programa não seria emitida enquanto não fosse criada a unidade de conservação.
Apesar da categoria Parque ter sido descartada, tanto a legislação quanto o financiador
do Programa exigiam a criação de uma unidade de conservação de proteção integral na região.
A partir disso, as discussões foram direcionadas para a implantação de um Refúgio de Vida
Silvestre (REVIS), que, apesar de ser uma categoria de proteção integral, permitia a
possibilidade de áreas particulares no seu interior (ou seja, sem a necessidade de
desapropriação), desde que a utilização da propriedade fosse compatível com os objetivos da
unidade de conservação. Entretanto, até o presente momento, uma unidade de conservação de
proteção integral só admite o uso indireto de seus recursos e para um povo tradicional, como é
o caso das comunidades indígenas, isso inviabilizaria a reprodução de seus modos de vida.
Ainda segundo Sestren-Bastos (2014), em diversas oportunidades foram discutidas no
CERBMA as categorias de UC possíveis para a região com a inclusão das comunidades
indígenas residentes em Porto Alegre e através do colegiado surgiu a proposta de criação de
um mosaico de unidades de conservação.
Assim, o Comitê encaminhou uma manifestação aos órgãos envolvidos na questão
indicando que a obrigatoriedade de criação de uma unidade de conservação de proteção
integral poderia limitar as possibilidades de conciliação de interesses ecológicos e
socioculturais. Também sugeria que o órgão financiador entendesse a complexidade da
situação, que a proposta deveria ser tratada de forma conjunta pelas diversas secretarias
municipais envolvidas nos trâmites e que as comunidades indígenas interessadas fossem
consultadas e suas demandas consideradas no decorrer de todo o processo.
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Através de reuniões públicas com a comunidade, ocorridas nos anos de 2012 e 2013,
construiu-se a proposta de um mosaico de unidades de conservação, em que no topo do Morro
São Pedro seria instituído um Refúgio de Vida Silvestre e no entorno, funcionando como uma
zona de Amortecimento, seria instituída uma Área de Proteção Ambiental. A motivação para
criação da APA seria a possibilidade de permanência das populações residentes, a
continuidade das atividades econômicas já desenvolvidas e a integração do zoneamento da
UC com outros instrumentos de ordenamento territorial, como é o caso do Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano Ambiental (SESTREN-BASTOS, 2014).
A proposta reformulada foi apresentada pela SMAM novamente ao CERBMA e nessa
ocasião representantes das comunidades indígenas sugeriram que fossem incluídos na gestão
da área, dando a ideia de atuarem como guias ou guardas. A Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Rural se manifestou ao executivo municipal reiterando que no caso de uma
unidade de conservação de proteção integral seria necessário compensar os indígenas pela
impossibilidade de uso direto dos recursos e sugeriu que os mesmos participassem da gestão
da área com recursos municipais (SESTREN-BASTOS, 2014).
A Câmara Técnica de Conhecimento Científico e Tradicional do Comitê realizou uma
reunião com os representantes Guarani, onde foi elaborada uma carta pelas lideranças
indígenas em que relatavam o descontentamento com os esclarecimentos promovidos pelo
poder público municipal em relação às suas formas de participação na gestão das áreas e
quanto aos estudos de identificação e delimitação de Terras Guarani na área proposta para a
criação das UCs. Ainda, as lideranças solicitavam no documento o apoio do CERBMA como
espaço para discussão e como intermediador em questionamentos a serem enviados à gestão
municipal.
O Refúgio de Vida Silvestre São Pedro foi criado através do Decreto Municipal nº
18.818/2014, tendo como objetivo, além daqueles relacionados à conservação dos recursos
naturais, “incentivar o fortalecimento da cultura indígena e consequentemente possibilitar à
sociedade em geral aprender o espírito indígena de relacionar-se com a natureza e com o meio
ambiente” e “promover o fortalecimento de ações que oportunizem uma relação sustentável
entre a cultura indígena, meio ambiente e sociedade”. Apesar de ser reiterado que se trata de
uma unidade de conservação de proteção integral e que, portanto, somente serão permitidos os
usos indiretos, o Decreto prevê dentre as atividades possíveis na UC o desenvolvimento de
“práticas espirituais tradicionais indígenas”. Além disso, está previsto na composição do
conselho gestor a participação de dois representantes das comunidades indígenas afetadas,
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indicados através do CEPI, e a participação de um representante da FUNAI (PORTO
ALEGRE, 2014).
Em 2016, ao ser apresentado o andamento do Plano de Manejo da unidade ao
CERBMA, foi relatado que a criação da APA foi impedida por motivos políticos, mas que a
zona de amortecimento do Refúgio de Vida Silvestre possibilitaria o ordenamento previsto na
APA e que mesmo sem a criação da Área de Proteção Ambiental havia a intenção de gestão
compartilhada com as áreas indígenas. O mosaico idealizado, com a inserção do REVIS, das
áreas indígenas e de RPPNs ainda estava sob estudo. Entre os programas previstos no Plano
de Manejo, o Eixo Amortecimento traz especificamente os Programas de Relacionamento
com as Comunidades Indígenas, com o objetivo de estabelecer uma relação contínua e
harmônica com as comunidades Guarani, Kaingang e Charrua residentes na zona de
amortecimento (SESTREN-BASTOS; VIEIRA; RIBEIRO, 2017).
Em relação à RBMA, o Plano de Manejo da unidade de conservação traz que

O REVIS São Pedro é totalmente abrangido pela zona de amortecimento da RBMA.
Por suas características, o REVIS São Pedro, bem como outras UC existentes na sua
área de influência, poderiam ser áreas nucleares da RBMA. Tal situação não se
concretizou provavelmente em função do tempo de criação da RBMA no Estado, em
1993, quando a Reserva Biológica do Lami era a única UC administrada pelo
município de Porto Alegre. Nesse sentido, o esforço de tornar a área do REVIS São
Pedro como zona núcleo da RBMA seria muito positiva no sentido de reforçar seus
atributos conservacionistas e torná-la mais passível no recebimento de recursos e
outros benefícios para a sua gestão (SESTREN-BASTOS; VIEIRA; RIBEIRO,
2017, p 44 - 45).

Sem estar relacionado a alguma área protegida em específico, outro assunto bastante
recorrente nas assembleias do Comitê trata-se do comércio de espécies nativas extraídas
diretamente da natureza por indígenas, como é o caso de orquídeas e outras plantas
ornamentais.
Por um lado, alguns conselheiros se pautam basicamente na questão da ilegalidade da
questão e acreditam que existem áreas e métodos para cultivo da espécie por parte dos
indígenas. Por outro lado, alguns conselheiros percebem que o cultivo de tais espécies exige
um manejo mais complexo, incluindo procedimentos legais que se perceberiam muito
burocráticos para comunidades tradicionais, e que a questão abordada está inserida em um
contexto mais amplo a ser discutido continuamente no colegiado. Dentro dessa lógica,
Ferreira e Morinico (2008) apontam alguns fatores que levam comunidades indígenas a
exercer tais atividades, como a privação de terras legalmente destinadas e ambientalmente
apropriadas para reprodução do modo de viver tradicional e para manutenção da
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sustentabilidade econômica e também a proximidade atual das aldeias de grandes centros
urbanos, que possibilita essa mobilidade para reconfiguração de tradições e de modos de
subsistência. De modo semelhante, Schaden (1974) já refletia na década de 1970 sobre a
“aculturação econômica” envolvendo as principais atividades de subsistência da cultura
Guarani, onde novas atividades, como coleta de orquídeas e venda de artefatos, se inserem
numa nova organização econômica que visa à satisfação de necessidades que já não é mais
alcançada integralmente com as práticas tradicionais.
Blanco (2017) faz um contraponto às teorias de que o extrativismo indígena contribui
para a devastação da Mata Atlântica. Em pesquisa realizada na Terra Indígena do Morro dos
Cavalos, em Palhoça, Santa Catarina, foi observado que a comercialização de espécies de
orquídeas não é a principal atividade econômica das famílias acompanhadas durante a
pesquisa, mas que se constitui em uma importante fonte de renda em momentos de
vulnerabilidade financeira. Segundo a autora, faltam estudos que relatem a forma de
extrativismo ou de cultivo, de comercialização e a representação econômica e cultural do
manejo dessas espécies nas sociedades indígenas. Assim, essa lacuna de informações tem se
direcionado normalmente à proibição, à penalização e, consequentemente, ao conflito com
certas práticas tradicionais.
Macario e Maciel (2016), ao apresentar dados da gestão territorial e ambiental na
Terra Indígena Guarani de Bracuí, no estado do Rio de Janeiro, também apresentam a venda
de plantas ornamentais, como bromélias e orquídeas, e do artesanato como parte da renda
atual da comunidade. Como meio para efetivar “alternativas de renda ambientalmente
sustentáveis” (p.54), tais como o etnoecoturismo, o manejo e a comercialização de recursos
naturais e a produção e a venda de artesanato, idealiza-se a parceria entre os indígenas e os
órgãos indigenistas, universidades, organizações não governamentais, prefeitura e instituições
culturais.
Em 2012 foi instituída a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras
Indígenas que tem como objetivo

promover a proteção, a recuperação, a conservação e o uso sustentável dos recursos
naturais das terras e territórios indígenas, assegurando a integridade do patrimônio
indígena, a melhoria da qualidade de vida e as condições plenas de reprodução física
e cultural das atuais e futuras gerações dos povos indígenas, respeitando sua
autonomia sociocultural, nos termos da legislação vigente (BRASIL, 2012b).

No Rio Grande do Sul a parceria entre diversas organizações parece ser também o
caminho para se encontrar alternativas para a questão. Através de conselheiros, as demandas

151

foram levadas ao órgão ambiental, que reconheceu a competência do CEPI para intermediar a
solução. Uma das propostas foi de elaboração de orientações para o manejo de bromélias e de
orquídeas com o apoio de universidades e um plano de manejo que estabelecesse o
compromisso de cada instituição.
Um grupo de trabalho formado estabeleceu contato com as comunidades utilizadoras,
que acolheram a proposta de cultivo desde que houvesse apoio do poder público. Nessa
ocasião foi escrito um manifesto pelas lideranças indígenas que, com apoio do Comitê foi
encaminhado às instituições envolvidas com o assunto.
O CERBMA reconhece que a situação é complexa e que não se conseguiu estabelecer
movimentos que auxiliem na resolução. Entretanto, esse é um desafio que está inserido na
própria concepção das Reservas da Biosfera e nesse diapasão o colegiado se apresenta como
um fórum para discutir essas questões antes de se decidir por qualquer medida punitiva em
relação ao extrativismo (BLANCO, 2017).
Outras experiências no apoio à regulamentação do manejo extrativista de espécies são
relatadas no próximo tópico.

6.3

INICIATIVAS APOIADAS E DISCUSSÕES AMPARADAS PELO CERBMA:
INTEGRAÇÃO ENTRE O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TRADICIONAL

Na década de 1990, com a publicação de normas legais como o Decreto Federal nº
750/93 e o Decreto Estadual nº 36.636/96, que restringiam a supressão e o uso de recursos
florestais na Mata Atlântica, novos estudos passaram a ser gerados como fontes para o
estabelecimento de diretrizes de manejo de algumas espécies, especialmente de recursos
florestais não madeireiros. Concomitantemente, saberes populares associados às práticas
extrativistas foram sendo resgatados e/ou aprimorados (BAUDALF; HANAZAKI; REIS,
2007). Na Mata Atlântica no Rio Grande do Sul, isso se deu basicamente em boa extensão do
Litoral Norte e dos Campos de Cima da Serra.
O conceito de produtos florestais não madeiráveis é trazido pela legislação gaúcha
através do Decreto Estadual nº 38.355/1998, que os define como “os que não sejam oriundos
diretamente do corte de árvores, tais como: bambus, nó de pinho, plantas ou frações de
plantas medicinais, aromáticas, frutos, resinas, folhas e outros da mesma natureza” (RIO
GRANDE DO SUL, 1998).
Entretanto, a discussão para um marco legal foi se consolidar em 2010, quando o
DEFAP estava trabalhando em uma proposta para alteração do Decreto Estadual nº
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38.355/1998, visto que esse já estaria desatualizado, e as Câmaras Técnicas do Comitê
fizeram sugestões quanto aos produtos não madeiráveis da Mata Atlântica. Apesar de ainda
não se ter um marco legal geral para os produtos florestais não madeiráveis, atualmente a
Secretaria Estadual de Meio Ambiente dispõe da Certificação para Extrativismo de Produtos
da Flora Nativa não Madeiráveis. Entretanto, até que se chegasse a essa possibilidade de
certificação, iniciativas específicas para determinadas espécie foram discutidas e
regulamentadas, com a articulação do Comitê.
O extrativismo consiste em sistemas de coletas que se utilizam de tecnologias
simplificadas no desenvolvimento das atividades, principalmente o trabalho manual. Apesar
disso, cada espécie a ser extraída demanda uma avaliação da sustentabilidade do seu manejo
levando em consideração suas características, as práticas de coleta e as exigências dos
mercados consumidores (COELHO-DE-SOUZA, 2003).
A samambaia-preta (Rumohra adiantiformis (G. Forst) Ching) trata-se de uma espécie
com as folhas, ou frondes, utilizadas mundialmente na confecção de arranjos florais, bastante
apreciada por sua durabilidade longa após a coleta (BAUDALF; HANAZAKI; REIS, 2007).
Entretanto, embora bastante estimada e de grande relevância para a economia de habitantes
rurais dos municípios do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, o extrativismo das folhas dessa
espécie vinha sendo tratado como ilegal através do disposto no Código Florestal Estadual
(COELHO-DE-SOUZA, 2003).
Baudalf, Hanazaki e Reis (2007) ao acompanhar atividades de extrativismo de
samambaia-preta no município de Maquiné constataram na área de estudo quatro principais
tipologias de sistemas de manejo. No caso de sistemas de manejo onde a área de extração
apresentava sinais de declínio, os autores apontam que tal situação pode ser estudada para a
compreensão das causas que levaram àquele arranjo socioeconômico bem como servir de
alerta para que o poder público promova políticas públicas para o meio rural. Os autores
atestaram que para metade dos entrevistados a atividade de coleta da espécie constituía a
principal fonte de renda.
As discussões a respeito da regulamentação do extrativismo das folhas da samambaiapreta se fundamentaram aproximadamente em 2001, quando em uma das reuniões do Comitê,
que tinha como pauta as alterações propostas na legislação referente à Mata Atlântica, a ONG
Ação Nascente Maquiné (ANAMA) apresentou o projeto que vinha desempenhando. Segundo
Coelho-de-Souza (2003, p. 32), o projeto buscou subsidiar “o licenciamento da atividade
extrativista, a estruturação da cadeia produtiva, o manejo das áreas de ocorrência da espécie e
a busca de alternativas para a diversificação de extrativismo, visando economia familiar
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sustentável”. O projeto também recebeu apoio do Projeto Conservação da Mata Atlântica no
Rio Grande do Sul, já retratado anteriormente. Ao menos em outras duas ocasiões a referida
ONG apresentou o andamento do seu projeto no Comitê, expondo que a regulamentação da
atividade só aconteceria através da discussão com órgãos e fóruns competentes, como é o caso
do CERBMA.
Com informações trazidas pela ONG, o debate no Comitê levantou várias questões
como a viabilidade econômica de cultivo da espécie para posterior coleta e comercialização
ou a viabilidade ecológica do extrativismo direto da natureza e a possibilidade de
flexibilização dos artigos 30 e 38 do Código Florestal Estadual para essa espécie. Apesar de
estar se tratando especificamente sobre samambaia-preta, o colegiado percebia que essa seria
uma oportunidade para futuramente aplicar em outras espécies, desde que com os devidos
estudos e diretrizes elaboradas.
Dentro do CERBMA foi criado um grupo de trabalho que elaborou um documento
com orientações sobre o extrativismo sustentável especificamente da samambaia-preta. Além
do CERBMA e da ANAMA, as diretrizes foram debatidas junto ao Núcleo de Estudos em
Desenvolvimento Rural Sustentável e Mata Atlântica/UFRGS, ao DEFAP/SEMA e à
CTPBPF/CONSEMA.
Em 2006 foi publicada a Instrução Normativa SEMA nº 001/06, que dispõe sobre as
normas para a regularização da coleta de folhas (frondes) da samambaia-preta (Rumohra
adiantiformis (G.Forst.) Ching), prevendo a coleta das folhas através de pessoas físicas ou
jurídicas (RIO GRANDE DO SUL, 2006). Outros atores na cadeia produtiva, como
atravessador e comerciante não foram incluídas na instrução normativa. Também carece ainda
de implantação o cadastro dos coletores e a regulamentação das etapas de transporte e
comercialização, que permaneceram em debate no Comitê.
Foi a elaboração de estudos desenvolvidos na região sobre as tipologias de manejo
tradicional associada à atuação de organizações não governamentais que resultou na
regulamentação da coleta de folhas da samambaia-preta. Segundo Baudalf, Hanazaki e Reis
(2007), o mérito da regulamentação, além de possibilitar a retirada dos samambaieiros do
contexto de ilegalidade, incentivando a organização social e estruturação da cadeia produtiva,
consistiu na construção participativa do instrumento, que incorporou saberes de trabalhadores
envolvidos com a coleta e a comercialização da espécie.
Além da samambaia-preta, com as propostas de alteração da legislação estadual
relacionadas à Mata Atlântica, outras espécies também serviram como pauta de discussões no
colegiado na busca por resolver impasses sobre o manejo de vegetação em área de poligonal
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imune ao corte. Um desses entraves estava relacionado ao art. 32 do Código Florestal
Estadual, que proibia a coleta, o transporte, a industrialização e a comercialização do palmito
(Euterpe edulis Mart.) extraído direto da natureza. Segundo Medaglia (2010), as discussões
sobre a regulamentação do uso dos frutos da palmeira-juçara pode ser vista como uma
continuidade dos resultados obtidos com o caso das folhas da samambaia-preta.
O palmito-juçara (Euterpe edulis) é uma palmeira que ocorre principalmente na
Floresta Ombrófila Densa, com distribuição entre os estados da Bahia e do Rio Grande do
Sul, que tem seus frutos utilizados basicamente para a extração da polpa que servirá para a
produção de açaí. Apesar de seu potencial de geração de renda, devido à produção de frutos
que ocorrem durante longo tempo do ano, a intensa exploração da espécie levou a um status
de “em perigo” de extinção, o que ocasionou à restrição de sua coleta e à necessidade de
novas técnicas para o uso sustentável (BOURSCHEID et al., 2011). Como recurso para a
sustentabilidade do manejo, Troian (2009) recomenda a integração da comunidade local com
as instituições científicas para construção de diretrizes junto aos órgãos governamentais.
Ainda, a autora propôs como formas de conservação da espécie a inserção em sistemas
agroflorestais e a restauração de populações em remanescentes florestais.
Inicialmente, o colegiado teve por entendimento que antes de se flexibilizar a
legislação era necessário conhecer a situação da disponibilidade, da distribuição e da
diversidade da espécie na área da Mata Atlântica para então propor medidas para seu manejo
sustentável. Para isso, foi decidido que o órgão estadual de licenciamento ambiental
apresentaria o estado da arte conhecido para o palmito e o Comitê buscaria respaldo jurídico
sobre a possibilidade de comércio dos espécimes cultivados.
Para subsidiar as discussões, foi realizado em reunião do Comitê um “Encontro sobre
possibilidades de manejo sustentável na Mata Atlântica”, focando nos casos do palmiteiro e
da samambaia-preta. Em relação ao palmito, o encontro contou com a exposição de
universidades como UFRGS, UFSM e Universidade Federal de Santa Catarina que versaram
sobre a ecologia da espécie; a fenologia reprodutiva e a dispersão dos frutos; a situação do
palmiteiro no estado; a estrutura populacional da espécie em áreas de floresta ombrófila
densa; a análise demográfica em fragmentos de florestas; o manejo de populações naturais do
palmiteiro; e os impactos do extrativismo e o estado de conservação do palmito em regiões da
Mata Atlântica.
Consonante a isso, além do “Encontro sobre possibilidades de manejo sustentável na
Mata Atlântica”, em outra oportunidade, as ONGs Instituto Curicaca e Centro Ecológico do
Litoral Norte juntamente com a EMATER apresentaram uma proposta de projeto para
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monitoramento de palmiteiros em sistemas agroflorestais no Litoral Norte. Tendo em vista
que as lacunas de informações sobre o manejo da espécie propiciam conflitos entre os órgãos
fiscalizadores e os produtores e que a incipiência de políticas para a atividade abrem espaço
para a ilegalidade, o projeto apresentou como justificativa a necessidade de se estudar a
inserção do Euterpe edulis em consórcios agroflorestais para subsidiar novos arranjos
institucionais.
Embasado pelas diversas exposições e propostas apresentadas para a problemática, o
assunto foi encaminhado às Câmaras Técnicas do CERBMA. Após um diagnóstico sobre as
formas de cultivo ou de manejo na região estudada, o grupo passou a trabalhar na elaboração
de um documento de orientações para o manejo da Palmeira Juçara e na construção de um
projeto com áreas pilotos, onde estaria definido o desenvolvimento de cada instituição. Nessa
proposta o CERBMA atuaria como propositor dos mecanismos de gestão e intermediador
entre os atores envolvidos, auxiliaria na construção das bases técnicas e legais para o projeto e
avaliaria os resultados finais, propondo instrumentos para a regulamentação da atividade.
Aspectos como etapa da cadeia produtiva a ser licenciada e tipo de vegetação a ser manejada
também foram debatidas.
O projeto foi estabelecido com uma parte conceitual sobre as bases legais observadas
no manejo de produtos florestais não madeiráveis no Rio Grande do Sul e com uma parte
específica das ações, onde foram descritas as etapas de definição das áreas pilotos, gestão do
projeto, procedimentos para a autorização do projeto e métodos de monitoramento. O
CERBMA se inseriria no Grupo Gestor e abarcaria as reuniões desse grupo através de suas
Câmaras Técnicas. O projeto foi protocolado no órgão ambiental florestal como projeto de
pesquisa e também foi aprovado no Projeto Demonstrativo/ MMA. O conteúdo do projeto
piloto pode ser consultado em Medaglia (2010).
Medaglia (2010) relatou em sua dissertação os arranjos institucionais envolvendo o
projeto piloto e as dimensões éticas e filosóficas em que se baseavam os debates dentro do
CERBMA. Segundo o autor, apesar das dicotomias presentes nos discursos, como no caso das
discussões sobre o manejo de “palmiteiros plantados” ou de “palmiteiros nativos”, ou de “uso
agrícola” da propriedade ou “uso preservacionista”, o processo de debates públicos sobre a
coleta dos frutos da Palmeira Juçara pode ser caracterizado como um caso de gestão
compartilhada da biodiversidade.
Uma terceira iniciativa apoiada pelo Comitê trata-se do manejo dos subprodutos dos
butiás. As frutas pertencentes ao gênero Butia são caracterizadas como palmeiras e são
bastante comuns na região sul do país. No Rio Grande do Sul, a distribuição do gênero varia
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conforme a espécie, podendo ocorrer em áreas de restinga e de Floresta Ombrófila Mista, ou
então em regiões da Depressão Central e da Serra do Sudeste. As espécies pertencentes ao
gênero servem como provedoras de alimentos e de fibras e podem ser consumidas como
frutos in natura ou através da polpa extraída e também podem ser utilizadas na ornamentação
de jardins, no paisagismo urbano e na produção de artesanato (BOURSCHEID, 2011a;
BOURSCHEID, 2011b; WIESBAUER; KROB, 2011). Entretanto, conforme a Lista da Flora
Gaúcha Ameaçada de Extinção publicada em 2014, quatro espécies de butiá encontram-se em
perigo e outras quatro espécies estão classificadas como criticamente em perigo (RIO
GRANDE DO SUL, 2014b).
Uma iniciativa foi apresentada no Comitê através de um programa idealizado pelo
Instituto Curicaca e pelo Centro de Ecologia da UFRGS em que buscavam mapear os
remanescentes e dimensionar as ameaças aos butiazais. O projeto “Como Proteger os
Butiazais do Extremo Norte da Planície Costeira do RS?” foi concebido a partir do Projeto
Microcorredores Ecológicos de Itapeva e foi desenvolvido entre os anos de 2009 e 2011.
Através da observação da distribuição e da extensão dos butiazais remanescentes foram
diagnosticadas as principais ameaças e as circunstâncias possíveis para programas de
preservação, resultando em um plano estratégico que foi apresentado às comunidades da
região. Essa e outras iniciativas, como o projeto “O uso sustentável de Butiazais: gerando
renda, revitalizando saberes e protegendo a natureza” subsidiou a construção de diretrizes
legais e técnicas que permitissem a continuidade do uso da espécie de maneira a contribuir
para a conservação dos ambientes (INSTITUTO CURICACA, s/d). Com isso, foi construída
junto à SEMA a Portaria SEMA nº 46 de 10/07/2014, que dispõe sobre as normas para
regularização da colheita de folhas (frondes) e frutos do Butia catarinensis (butiá-da-praia).
A referida portaria se embasa em diversos instrumentos legais que possibilitam o uso
sustentável de produtos e subprodutos não madeiráveis na Mata Atlântica, considera o
conceito de baixo impacto como base para a legalidade do manejo comunitário e familiar,
observa a distribuição geográfica da espécie, respeita o histórico de seu uso e as iniciativas de
estudos já realizadas nas regiões de ocorrência e também concebe as diretrizes trazidas pela
portaria como um meio de se promover o desenvolvimento sustentável, citando-o como
objetivo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RIO GRANDE DO SUL, 2014a).
Maurmann (2016) retrata em sua pesquisa o contexto em que a portaria foi concebida.
Segundo a autora a conservação do butiá-da-praia carrega uma contradição: por um lado a
intervenção demasiada que vem ocorrendo ao longo das décadas interfere na estrutura
populacional da espécie, entretanto, a ausência de manejo propicia a sucessão florestal que
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levará a uma substituição do butiá por outras espécies melhores adaptadas às novas condições
ambientais. Baseado nesse entendimento, o manejo de alguns subprodutos, como é o caso das
folhas, pode configurar uma estratégia para a conservação da comunidade onde o espécime
está localizado, pois além de facilitar o controle do avanço florestal, a estratégia promoveria a
valoração econômica da espécie e a perpetuação das relações tradicionais. Se o interesse na
espécie e, consequentemente, seu uso possibilitou a permanência dos remanescentes ainda
encontrados, o controle restritivo de seu uso e a desvalorização econômica seriam fatores que
levariam à conversão dos butiazais em outros usos do solo.
Posteriormente, o Comitê recebeu em uma de suas reuniões a apresentação sobre a
Rota dos Butiazais, em que diversas instituições como FZB, Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (EMBRAPA) e UFRGS expuseram suas participações. Segundo Barbieri,
Sosinski e Marchi (2017, p. 10) a Rota dos Butiazais se constitui em um

um projeto de pesquisa e desenvolvimento que foi executado pela Embrapa Clima
Temperado com apoio financeiro do Ministério do Meio Ambiente (MMA) de
outubro de 2015 a junho de 2017. A Rota dos Butiazais teve como objetivo conectar
pessoas para a conservação e uso sustentável da biodiversidade nas áreas de
ocorrência de ecossistemas de butiazais no Brasil, no Uruguai e na Argentina
(BARBIERI; SOSINSKI; MARCHI, 2017, p. 10 ).

Nessa reunião o CERBMA propôs a criação de um grupo de trabalho para construção
de um meio de participação no projeto e contribuiu na elaboração de uma proposta a ser
submetida a um edital de Pesquisa Ecológica de Longa Duração. Em 2018, em uma nova
apresentação no Comitê sobre o andamento da Rota dos Butiazais foi ratificado o apoio do
CERBMA ao Projeto através da disponibilização de espaços em reuniões para divulgação das
ações e diálogo para novas iniciativas. Assim, no Brasil, o Comitê passou a ser incluído na
rede de parceiros da Rota dos Butiazais, conforme indicado em Barbieri, Sosinski e Marchi
(2017) e Coelho-de-Souza et al. (2019).
As estratégias voltadas para manejo e uso controlado de produtos florestais não
madeiráveis mostra que há outras possibilidades para conservação da biodiversidade, para
além de estratégias usuais, como é o caso das unidades de conservação. Entretanto, essas
propostas necessitam tanto de estudos em longo prazo quanto de propostas viáveis que
incorporem o conhecimento e as necessidades das comunidades locais (MAURMANN,
2016), caminho que o colegiado tem buscado seguir.
Um esquema do percurso seguido pelo Comitê através de discussões para
consolidação de propostas de extrativismo sustentável é apresentado na Figura 14.
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Figura 14 – Representação sucinta da sistemática dos processos de discussões que levaram a
regulamentações e outras iniciativas de conhecimentos de algumas espécies de ocorrência na
Mata Atlântica

Fonte: Autora (2020), com imagens retiradas de https://www.terra.com.br/, https://g1.globo.com/,
https://www.sema.rs.gov.br/inicial, http://www.centroecologico.org.br/, e http://miraserra.org.br/

A degradação de remanescentes (1) levou o Estado (2) a estabelecer regramentos
restritivos ou proibitivos de uso de espécies ou de comunidades em uma determinada região.
Comunidades locais extrativistas (3) acabam por ser atingidas em suas práticas tradicionais e
com isso um potencial conflito (□) fica em vias de se efetivar. A atuação de ONGs na região
(4) em contato com as comunidades locais (3) levam a situação ao CERBMA (6) para serem
discutidas ou apoiadas. Iniciativas entre ONGs (4), comunidades locais (3) e universidades (5)
já estavam em andamento e encontraram no CERBMA (6) um espaço para consolidação.
ONGs (4), CERBMA (6) e comunidade científica (5) buscam através do nivelamento do
conhecimento e da elaboração de propostas (∆) iniciar a regulamentação do manejo
sustentável dessas espécies isoladamente. Com a participação do órgão ambiental (7), após
discussões (○), instrumentos normativos são publicados regrando o extrativismo das espécies.
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6.4

PROTEÇÃO E ACESSO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO E AO CONHECIMENTO
TRADICIONAL ASSOCIADO E REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA
CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE
A Convenção da Diversidade Biológica (CDB), datada da década de 1990 tem

objetivos muito parecidos com aqueles definidos para as Reservas da Biosfera:

[...] a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus
componentes e a repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados da utilização
dos recursos genéticos, mediante, inclusive, o acesso adequado aos recursos
genéticos e a transferência adequada de tecnologias pertinentes, levando em conta
todos os direitos sobre tais recursos e tecnologias [...] (BRASIL, 1998, p. 2).

De acordo com Bulhões (2014), o último desses objetivos vem sendo o mais difícil de
viabilizar, apesar de inúmeras tentativas ocorridas em cúpulas e conferências nos anos 2000.
Entretanto, foi em 2010, com o Protocolo de Nagoia sobre Acesso a Recursos Genéticos e
Repartição Justa e Equitativa dos Benefícios derivados de sua Utilização, que o terceiro
objetivo da CDB passou a ser reconhecido e tratado no cenário internacional.
No Brasil, o assunto teve um primeiro tratamento através da Medida Provisória (MP)
nº 2186-16/2001, que vigorou por 14 anos regulamentando os acessos ao patrimônio genético
e ao conhecimento tradicional associado no território nacional (BRASIL, 2001b).
Entretanto, apesar da Medida Provisória intencionar proteger o conhecimento sobre o
patrimônio genético intrínseco às comunidades tradicionais e locais de qualquer meio de
utilização ilícita e de reconhecer o direito dessas comunidades nas tomadas de decisão sobre o
uso de seus conhecimentos (BRASIL, 2001b), a inserção das comunidades estava referendada
de uma forma consultiva, não sendo definida sua participação desde o início do processo. Isso
pode ser percebido na própria concepção do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, que
possuía função deliberativa e normativa sobre as questões relacionadas à Medida Provisória,
mas que era composto apenas por representantes de órgãos da Administração Pública Federal.
Além disso, não ficava muito claro quem eram as partes contratantes que tinham direito à
repartição justa e equitativa dos benefícios gerados com o desenvolvimento de produtos ou
processos a partir do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado. Bulhões
(2014) cita esse instrumento como cheio de brechas interpretativas e de difícil implantação,
sem ter sido idealizada através de um processo dialógico com os diferentes atores interessados
e atingidos pelo tema.
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Em 2007 a questão chegou ao CERBMA, quando estava em período de consulta
pública o Anteprojeto de Lei (APL) da MP nº 2186-16/2001. Devido os pontos ainda frágeis
que o anteprojeto, com 142 artigos, apresentava (SAKUMA, 2013), a primeira ação do
CERBMA foi elaborar através da Câmara Técnica de Conhecimento Científico e Tradicional
um documento explicativo para nivelar o conhecimento dos conselheiros para que
posteriormente o colegiado pudesse discutir de forma mais aprofundada a questão e contribuir
com alguma posição no processo de consulta pública.
No Rio Grande do Sul o APL estava sendo tratado dentro de um grupo de trabalho em
que o CERBMA foi convidado a participar. A proposta era de, através do grupo de trabalho,
serem sistematizadas as contribuições de diversas instituições envolvidas para após serem
compartilhadas em reunião do Comitê. Após a conclusão das considerações apontadas o
documento seria encaminhado à Casa Civil para contribuir na consulta pública. Dentro do
Comitê, os pontos que já estavam sendo questionados tratavam-se de

A) Dúvidas: 1- Como as discussões sobre a sociodiversidade e a agrobiodiversidade
se relacionam no APL?; 2- Qual o regulamento internacional que garante que uma
empresa externa se sujeite à legislação brasileira?; 3- Como está sendo prevista a
repartição de benefícios oriundas do desenvolvimento de produtos a partir da
compra de patentes? Como fica esta relação com o FURB?; 4- Como está prevista
no APL a relação dos recursos oriundos da repartição de benefícios com a
conservação da biodiversidade?
B) Recomendações: 1- Que as representações no CGEN e FURB contemplem os
diversos setores da sociedade. Como por exemplo, a representação do Conselho
Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica; 2- Na gestão do FURB seja
contemplada a repartição dos recursos pelos diferentes grupos tradicionais. Assim,
os recursos oriundos do conhecimento disseminado alimentariam o Fundo de todos
os grupos, enquanto que projetos específicos de determinados grupos reverteriam
para os mesmos; 3- Que os países que tenham interesse em receber material
biológico do Brasil sejam signatários da CDB; 4- No artigo 99 parágrafo 3, inciso I e
II seja previsto cem por cento (100%) do valor para viabilizar a sustentabilidade das
comunidades tradicionais, entendendo que esta seja uma estratégia de conservação
da sócio e biodiversidade; 5- Que os produtos desenvolvidos e comercializados a
partir do conhecimento tradicional contribuam para o FURB a partir de uma
alíquota, a ser definida, por sua industrialização (CERBMA, 2007b, pp. 6 - 7).

No início de 2008, foram apresentadas em reunião do Comitê as contribuições
sistematizadas através do ciclo de debates sobre o APL que substituiria a MP. As sugestões
realizadas pelo grupo de trabalho ao texto do APL se referiram a inclusões ou alterações do
texto buscando garantir a autonomia e os direitos dos agricultores, povos indígenas e
comunidades quilombolas e tradicionais sobre os conhecimentos da/para a conservação da
biodiversidade, mas através de uma ótica de cooperação e troca de saberes, se assim as
comunidades estivessem de acordo. Além disso, o grupo de trabalho direcionou atenção ao
trâmite de “consentimento prévio fundamentado” e sugeriu que a composição do Conselho de
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Gestão do Patrimônio Genético fosse paritária entre governo e sociedade civil, ao contrário do
que estava disposto na Medida Provisória. Também foi sugerido que o Comitê Gestor do
Fundo de Repartição de Benefícios do Recurso Genético e dos Conhecimentos Tradicionais
Associados estabelecesse câmaras diferenciadas para cada comunidade tradicional com
representantes dos biomas brasileiros. E para manter a relação à Convenção da Diversidade
Biológica, foi recomendado que os países que viessem a receber remessas do patrimônio
genético brasileiro fossem signatários da CDB. Após discussão e sugestões da plenária do
CERBMA, o texto foi aprovado18.
Segundo Coelho-de-Souza et al. (2009), as tentativas de implementação dos acordos
no país foram permeadas por concorrências de diferentes interesses representados pelo
governo, pelas comunidades tradicionais, por cientistas e por empresas interessadas na
exploração econômica dos recursos e conhecimentos. Entretanto, segundo os autores, alguns
setores envolvidos, como a academia, apresentavam uma posição superficial para o teor
integral da questão, limitando-se aos debates sobre a valorização da conservação da
biodiversidade à luz do conhecimento científico. Com isso, as contribuições desse setor sobre
o acesso aos conhecimentos tradicionais associados se deram de forma genérica no processo
de discussão do Anteprojeto de Lei que viria a substituir a Medida Provisória.
Em junho de 2014 foi encaminhado ao Congresso Nacional o Projeto de Lei nº
7735/2014, com regime de tramitação de urgência. Aproximadamente um ano após foi
sancionada a Lei nº 13.123/2015. Essa lei revoga a Medida Provisória nº 2.186-16/2001,
regulamenta alguns artigos da Constituição Federal e da Convenção da Diversidade Biológica
e dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento
tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da
biodiversidade (BRASIL, 2015). Apesar das sugestões encaminhadas pelo CERBMA não
terem sido atendidas integralmente, apresentando ainda alguns descompassos no que se refere
à paridade e à garantia de participação das comunidades tradicionais, a lei apresenta muitos
avanços em relação à Medida Provisória e nesse processo o CERBMA, ao integrar o
conhecimento da academia com as demandas das comunidades tradicionais, reconheceu na
geração de conhecimentos, na conservação do patrimônio genético e na geração de benefícios
para as sociedades tradicionais um meio para implantação da Reserva da Biosfera.
18

As sugestões de inclusão ou alteração debatidas e aprovadas pelo CERBMA podem ser consultadas em
Coelho-de-Souza et al. (2009), disponível em http://www.ufrgs.br/pgdr/publicacoes/producaotextual/gabrielacoelho/coelho-de-souza-g-kubo-r-r-mello-r-s-p-venzon-r-conhecimentos-tradicionais-aspectos-do-debatebrasileiro-sobre-a-quarta-dimensao-da-biodiversidade-in-kleba-j-kishi-s-org-dilemas-do-acesso-a-recursosgeneticos-e-conhecimentos-tradicionais-associados
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7

A RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA À LUZ DAS
ABORDAGENS SOCIOECOLÓGICAS: DO GLOBAL AO REGIONAL E
VICE-VERSA

O estabelecimento de áreas para fins de conservação da natureza inicialmente adotou o
modelo baseado em um tipo de manejo estático, com apenas os conhecimentos científicos e
técnicos envolvidos e sem a integração da paisagem e o envolvimento da população local na
gestão (PALOMO et al., 2014).
A partir dos anos 1970, a ciência da conservação passa a se voltar para a abordagem
socioecológica em áreas protegidas, que tem como base o manejo adaptativo, os valores dos
serviços ecossistêmicos, o manejo da paisagem e a integração do conhecimento técnico,
científico e ecológico tradicional das populações verdadeiramente envolvidas no manejo da
área (PALOMO et al., 2014).
Kubo (2005) reflete que o Programa MaB, apesar de ter sido criado em 1968, ganhou
força com a Conferência de Estocolmo, em 1972. Essa opinião é compartilhada por Matysek
(2009), que observa que através da Conferência de Estocolmo, o Programa MaB se tornou
“politicamente popular” (p. 66, tradução minha) e foi a primeira iniciativa em âmbito
internacional apoiada por diversas nações a conceber uma perspectiva próxima do que viria a
se conceituar como desenvolvimento sustentável. Na verdade, a Conferência de Estocolmo é
citada por muitos autores como um marco a nível global sobre as discussões a respeito das
diferentes condições de desenvolvimento e sobre as responsabilidades de cada país em relação
às questões ambientais. Porém, no âmbito das Reservas da Biosfera, a Conferência de
Estocolmo, apesar de ainda não trazer a definição para o conceito de desenvolvimento
sustentável, trouxe à luz uma importante contribuição para o debate sobre a relação entre
economia, meio ambiente e desigualdades sociais.
No Brasil essas questões se desenvolviam paralelamente às demandas por um processo
de redemocratização do país, através da atuação de movimentos sociais constituídos por
organizações não governamentais e/ou comunidades tradicionais e locais (KUBO, 2005;
CARVALHO, 2008). Seguindo, ainda que de forma tímida, a tendência mundial, a corrente
ambientalista que estava se formando no país em meio ao regime militar, num período de
expansão da economia, começava a questionar a própria essência do capitalismo como fator
das desigualdades socioambientais (DRYZEK; SCHLOSBERG, 1998 apud MATYSEK,
2009).
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Enquanto isso, Souza (2017) relaciona a década de 1970 no Rio Grande do Sul a um
período “protecionista - intelectual”, em que movimentos sociais se articularam, diagnósticos
ambientais começaram a ser realizados, conhecimentos científicos foram gerados pela
academia e a legislação ambiental foi sendo moldada. Apesar de ser uma corrente ainda
moldada no preservacionismo, considera-se que nesse período o estado do Rio Grande do Sul
emergiu no contexto ambiental nacional como unidade federativa instituidora dos debates
sobre as questões ambientais, se valendo principalmente da criação de instrumentos
normativos e da instituição de unidades de conservação para conter a degradação ambiental
em seu território. Com as entidades União Protetora da Natureza e Ação Democrática
Feminina Gaúcha já fundadas, respectivamente em 1955 e em 1964, o ambientalismo no Rio
Grande do Sul se institui formalmente em 1971 com a criação da Associação Gaúcha de
Proteção ao Ambiente Natural. Nessa conjuntura, a mobilização popular em favor da natureza
e a divulgação de informações foram protagonizadas por intelectuais associados a tais
movimentos.
Nos anos 1980 a questão ambiental se institucionaliza através de eventos mundiais, da
criação de órgãos públicos, inclusive com a inserção de “antigos” ativistas e militantes nos
órgãos governamentais, e da instituição de alguns marcos legais. O movimento ambientalista
se torna mais diluído, ora agregando ora ficando encoberto pelas reivindicações de outros
grupos (MATYSEK, 2009; SOUZA, 2017). Ratifica-se também o entendimento de que as
alterações da qualidade ambiental são provocadas pelas ações humanas e que a capacidade de
suporte do planeta é limitada. A Organização das Nações Unidas (ONU), através da Comissão
Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, divulga em 1987 o Relatório Nosso
Futuro em Comum, onde é trazida uma definição para desenvolvimento sustentável e se pede
por áreas protegidas não convencionais. Porém, no âmbito das Reservas da Biosfera, que a
essa altura já contava com mais de 250 áreas distribuídas em 70 países, a percepção sobre as
mudanças ambientais ainda estava focada na prevenção e controle de áreas protegidas através
da pesquisa científica. Até 1984, essa é considerada uma fase preliminar da Rede Mundial de
Reservas da Biosfera (MATYSEK, 2009).
A partir da segunda metade da década de 1980, o Programa MaB amplia seu olhar
para os conceitos de Reservas da Biosfera, reconhecendo seu potencial de influência em
sistemas produtivos sustentáveis, e conferindo à cooperação o status de fator chave para
integrar os novos focos e funções das Reservas. Além disso, passa a considerar o papel das
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Reservas da Biosfera no movimento globalizatório e nas diferenças de experiências em
Reservas instituídas em países do hemisfério norte e do hemisfério sul19 (MATYSEK, 2009).
Na década de 1990, acontece a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como ECO-92 ou Cúpula da Terra. Nesse
evento diversos tratados, documentos e cartas são geradas, como a Carta da Terra, a
Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Agenda 21 e Convenção da
Biodiversidade. Dentre todos os documentos gerados, Misatek (2009) cita a Agenda 21 como
de grande relevância para as Reservas da Biosfera, pois, apesar de apresentar um escopo
pensado para aplicação a nível nacional, sua implementação dependia de ações a nível local,
incluindo a participação da comunidade. Foi com a Agenda 21 que se popularizou a ideia de
“pensar globalmente, agir localmente”.
Já a Convenção da Diversidade Biológica, através dos pressupostos de integração
entre natureza, ciência e cultura, influenciou a realização do evento que levou à promulgação
da Estratégia de Sevilha. Após quase 25 anos da criação do Programa MaB, a Estratégia
proporcionou a revisão da definição das Reservas da Biosfera e abriu precedentes para a
cooperação internacional para efeitos do desenvolvimento sustentável. No sentido inverso, a
Estratégia de Sevilha se preocupou em fortalecer a contribuição das Reservas no cumprimento
dos acordos internacionais que promovessem mutuamente a conservação e o desenvolvimento
sustentável, especialmente a Convenção da Diversidade Biológica (MATYSEK, 2009).
Ainda na década de 1990, além da criação da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica
do reconhecimento do Comitê Estadual, no Rio Grande do Sul, na esfera governamental se
tem a criação da FEPAM, a aprovação do Código Florestal Estadual, a criação do CONSEMA
e da SEMA (SOUZA, 2017).
Nos anos 1990 a ideia de sustentabilidade se torna mais frequente em discursos e
planejamentos, entretanto, permanece o desafio de se compreendê-la na teoria e na prática.
Apesar do Programa MaB ter sido concebido no final de década de 1960 com uma ideia
próxima do que viria a se constituir como desenvolvimento sustentável, isso permaneceu
ignorado até o final da década de 1990 (MATYSEK, 2009).
Palomo et al. (2014) mostram que a concepção de territórios protegidos para fins de
conservação se embasou em alguns pontos de vista ao longo do tempo, passando
anteriormente por abordagens de ilhas isoladas, de redes e de paisagem. Os autores acreditam
19

Apesar de aparentar uma conceituação puramente baseada na geografia, preferiu-se utilizar o conceito de
“hemisfério norte/sul” no lugar de “desenvolvidos/em desenvolvimento” ou de “ricos/pobres” por acreditar que
certos indicadores (como o Produto Interno Bruto), exclusivamente, não conseguem refletir a qualidade de vida
de uma nação.
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que atualmente estamos numa transição entre o modelo de manejo de paisagem para o de
abordagem socioecológica e que essa seria uma oportunidade de mitigar as limitações dos
modelos até então vigentes.
Partindo de um foco de conservação, Delgado (2019) traz uma concepção de
abordagem socioecológica através de um mosaico em escala interestadual, onde os processos
ecológicos transpõem os limites administrativos. Nesse modelo, a união das dimensões
ecológicas e sociais considera a conectividade de habitats naturais das áreas inseridas no
mosaico e a importância social de cada área protegida para a associação da rede como um
todo, levando em consideração as relações firmadas entre grupos que gerenciam cada área.
Entretanto, também são reconhecidos os desafios emaranhados nessa abordagem para
a efetivação da gestão de áreas com proteção legal. Aparatos jurídicos rígidos, conflitos de
interesses, níveis desiguais de poder para os diferentes atores envolvidos no planejamento,
desigualdade no acesso à informação e fatores indiretos e externos de interferência, como a
economia global, interferem nas estratégias de planejamento e gestão em escala regional
(SCHONEWALD-COX et al. 1992 apud PALOMO et al., 2014). Apesar de ter sido
incorporada pela Rede Mundial de Reservas da Biosfera, a abordagem socioecológica
inicialmente encontrou desafios na sua aplicação por causa da resistência de governos
nacionais em apoiar a UNESCO e implantar as recomendações em nível regional
(MATYSEK, 2009).
A ideia de sistemas socioecológicos não pode ser aplicada de forma generalizada em
qualquer escala, pois se trata de uma construção social baseada nas inter-relações que são
relevantes do ponto de vista humano (LINDOSO, 2017). Isso leva a outro desafio do
monitoramento de sistemas socioecológicos que se trata do desalinhamento de escalas
espaciais e temporais, visto que as dinâmicas que guiam as escalas sociais diferem das lógicas
que norteiam o entendimento dos processos ecológicos (FARIA, 2016).
Sem se referir a uma abordagem ou a um sistema socioecológico, Gerhardt (2002) traz
em sua pesquisa essa evolução no pensamento socioambiental mundial que vem acontecendo
desde a década de 1970 e a incorpora em um contexto local, numa comunidade inserida em
zona núcleo da RBMA no Rio Grande do Sul. O pesquisador desenreda durante o estudo que
apesar de aparentar ser nova no início dos anos 2000, representada por uma nova geração de
políticas ambientais, a questão socioambiental em jogo é fruto de uma construção social que
como tantas outras se permeia através do tempo e está diretamente relacionada a modos de
vida e reproduções culturais. Assim, quando uma nova “política” é elaborada (seja por órgãos
governamentais ou por grupos autônomos) e se tenta implantá-la em comunidades com modos
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de viver e de se apropriar na/da natureza já estabelecidos, não há garantia de que tais
populações irão aderir aos novos acordos. Nessa tentativa de novo ordenamento, a imposição
de certas políticas ambientais podem se aproximar de estratégias capitalistas que ao tentar
controlar a natureza através de novos arranjos se mostrou injusta, desestruturante e com
potencial antidemocrático.
Em certo momento de sua pesquisa, que intencionou desvendar a relação de uma
comunidade extrativista em área de RBMA no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, com
restrições trazidas pela legislação, Kubo (2005) questiona de que forma um modelo concebido
em âmbito internacional e fortalecido por eventos de cunho conservacionista interfere em
dinâmicas sociais locais e se tais comunidades se identificam com os novos regimentos
trazidos por essa figura. Segundo a autora, a generalização da biosfera como um grande
ecossistema, com normas se sobrepondo a realidades regionais, pode levar à constituição de
conflitos socioambientais, principalmente em contextos em que um território representa
simbolicamente para seus habitantes valores que transcendem a separação entre o ser e o ter.
Conflitos entre a delimitação de espaços territoriais para fins de preservação e
comunidades locais ocorrem e são narrados desde o início da concepção da conservação in
situ como estratégia para manutenção da biodiversidade. Entretanto, novos arquétipos podem
ser concebidos e fortalecidos, como é o caso do planejamento biorregional.
Martins (2016) traz um conceito para planejamento biorregional intrinsecamente
ligado à abordagem socioecológica e, simultaneamente, aos princípios das Reservas da
Biosfera. Inicialmente, o autor traz a noção de biorregião como espaços geográficos de
relevância ecológica aliada a processos culturais e sociais. Em suma, a biorregião se configura
como territórios onde se pode observar a expressão das relações entre sociedades e ambientes,
tanto através de contextos históricos quanto através de técnicas ligadas à gestão ambiental.
Apesar de alguns autores verem como um sinônimo para planejamento ambiental,
como é o caso de Ramos (2008), Martins (2016) expressa uma concepção de planejamento
biorregional que

[...] não envolve somente na gestão dos recursos ecológicos. Para sua concretude, é
preciso considerar as entidades públicas da biorregião, os modos de vida (que caso
sejam sustentáveis devem ser estimulados), pesquisas para se encontrar alternativas
de desenvolvimento com sustentabilidade, envolvimento e participação das
comunidades locais. Estes fatores são essenciais na construção de um sistema de
cooperação para que a gestão e planejamento se tornem efetivas.
[...] É preciso conservar a natureza, mas é preciso aproveitar os bens e serviços
advindos desta. Voltar estes bens e serviços para geração de renda e
desenvolvimento para as comunidades locais é o principal objetivo do planejamento
biorregional. Este processo permite determinar os melhores locais para se conservar
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a natureza, expandindo a conservação para escalas maiores e efetivando a proteção e
a conservação dos sistemas ecológicos, além de criar possibilidades para que a
conservação se torne um mecanismo de políticas de desenvolvimento (MARTINS,
2016, P. 21).

Ramos (2008) cita as Reservas da Biosfera como uma iniciativa próxima da ideia de
planejamento biorregional, mas que trata as questões de conservação, desenvolvimento,
pesquisa e monitoramento de forma desarticulada. Talvez porque o autor considere um dos
maiores desafios para a efetivação do planejamento biorregional a articulação do governo e da
sociedade envolvida e, como percebido nos capítulos anteriores, no caso da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica a gestão do território ocorre com o envolvimento de diversos
atores, inclusive governamentais, mas não fica restrita às iniciativas do Estado. Isso reforça o
entendimento de que modelos de gestão já existentes e em implementação que corroboram
com a perspectiva socioecológica precisam ser divulgados para a sociedade, inclusive a fim
de evitar entendimentos equivocados sobre os seus princípios.
Todavia, Matysek (2009) vê no planejamento biorregional uma concepção altamente
compatível com os pressupostos das Reservas da Biosfera por buscar estabelecer entre cultura
e ambiente uma relação sustentável.
Indo mais além, numa escala de bioma, Faria (2016, p. 82) propõe em sua tese um
“arranjo de governança híbrido” para a Mata Atlântica, em que instituições e atores já
existentes seriam conectados, “abrangendo todas as escalas relevantes e assegurando que os
fluxos de informação ocorram em todas as direções”. Tendo em vista que essa estrutura não
estaria restrita a fronteiras político-administrativas, para superar os desajustes de escalas é
sugerida uma “organização-ponte que atuaria como uma rede epistêmica ‘transfronteiriça’”.
Como essa organização-ponte teria como incumbência intermediar a transmissão de
informações entre a escala jurisdicional e a escala espacial, a autora indica o Sistema de
Gestão da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica como uma das possíveis organizações que
poderia realizar a função de organização-ponte.
Miller (1997 apud RAMOS, 2008) cita algumas características que podem nortear o
estabelecimento de um planejamento biorregional:
a) Abrangência espacial no nível de região;
b) Conectividade entre ecossistemas através de uma matriz de usos múltiplos que
agrega diversos instrumentos de gestão territorial;
c) Adaptabilidade do manejo conforme as características próprias de cada área;
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d) Planejamento de cenários futuros através da utilização de modelos e de sistemas
informações geográficas;
e) Disponibilidade de informações e mobilização dos grupos de interesse;
f) Incentivo à geração, à valorização e à aplicação de conhecimentos locais,
tradicionais e científicos;
g) Estímulo à estabilidade social, econômica e cultural nas diferentes escalas,
prezando por princípios sustentáveis;
h) Incentivo à cooperação entre instituições locais, regionais, nacionais e
internacionais; e
i) Recuperação de áreas submetidas a usos excessivos.
Partindo desse princípio, as Áreas Prioritárias da Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica podem ser consideradas biorregiões e a atualização do zoneamento através de cada
fase e as discussões e deliberações que ocorrem há mais de duas décadas através do
CERBMA podem ser compreendidas como ações dentro de um planejamento biorregional.
Mas, da mesma forma que a RBMA no RS foi (e continua) sendo modulada por
fenômenos de abrangência internacional, nacional e regional, é importante diagnosticar o
caminho inverso, de como a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, através da atuação do
Comitê Estadual, está contribuindo propositalmente (ou não) para a implantação de políticas
intergovernamentais (Figura 15). Ora, se a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica é a maior
Reserva da Biosfera em toda a Rede Mundial e o Comitê Estadual é o colegiado gestor da
RBMA mais atuante no país, as deliberações do CERBMA podem ter um impacto que
ultrapassa as fronteiras do território gaúcho.
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Figura 15 - Dinâmica de espaço e tempo que influenciou(a) na Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica no Rio Grande do Sul e na atuação do CERBMA (e vice-versa), intermediada por
uma abordagem socioecológica

Fonte: Autora (2020)

Em maio de 2002, a 6ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade
Biológica, realizada na cidade de Haia, na Holanda, estabeleceu que até 2010 os países
signatários da CDB se comprometeriam a alcançar os três objetivos gerais da Convenção
(conservação da diversidade biológica, utilização sustentável de seus componentes e
repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos)
como meio de reduzir as taxas de perda da biodiversidade. No Brasil, as Metas de
Biodiversidade para 2010 foram referendadas pela Resolução da Comissão Nacional da
Biodiversidade (CONABIO) nº 3/2006. Porém, além dessas metas não terem sido cumpridas,
considera-se também que as pressões sobre a biodiversidade se intensificaram (LINO;
SIMÕES, 2011).
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Em junho de 2010, diante do insucesso no cumprimento das Metas da Biodiversidade
para 2010, os países signatários da CDB se reuniram em Aichi, província de Nagoya, no
Japão, para a 10ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Diversidade Biológica
(COP10) para traçarem e adotarem um novo plano estratégico para a biodiversidade para a
década de 2011 - 2020. A partir disso foram estabelecidas as 20 Metas de Aichi para serem
alcançadas até o ano de 2020, com o fim de conter a perda da biodiversidade no quadro global
(PRATES; SOUSA, 2014). As Metas de Aichi possuem cinco objetivos estratégicos que
buscam tornar a conservação da biodiversidade uma preocupação de todos os setores da
sociedade através do planejamento participativo, da gestão do conhecimento e da capacitação,
resultando na redução das pressões diretas sobre biodiversidade e no aumento dos benefícios
para todos:

Objetivo estratégico A - Tratar das causas fundamentais de perda de biodiversidade
fazendo com que preocupações com biodiversidade permeiem governo e sociedade;
Objetivo estratégico B - Reduzir as pressões diretas sobre biodiversidade e
promover o uso sustentável;
Objetivo estratégico C - Melhorar a situação de biodiversidade protegendo
ecossistemas, espécies e diversidade genética;
Objetivo estratégico D - Aumentar os benefícios de biodiversidade e serviços
ecossistêmicos para todos;
Objetivo estratégico E - Aumentar a implementação por meio de planejamento
participativo, gestão de conhecimento e capacitação (CONABIO, 2013, pp. 4 - 6).

No início do ano de 2011 o CNRBMA juntamente com o WWF disponibilizaram à
sociedade a Avaliação do Cumprimento das Metas Nacionais de Biodiversidade para 2010 no
Bioma Mata Atlântica. Segundo o documento, para a Mata Atlântica, houve um avanço
significativo no cumprimento das metas relacionadas aos componentes 1 (Conhecimento da
Biodiversidade) e 2 (Conservação da Biodiversidade). Os organizadores acreditam que isso se
dá pela melhor sistematização das informações sobre a biodiversidade na Mata Atlântica em
relação a outros biomas e também pelo maior empenho das ações governamentais e da
sociedade civil para esses componentes. Entretanto, isso remete aos desafios enfrentados para
a efetivação do cumprimento da Convenção de Diversidade Biológica no que se refere à
promoção do desenvolvimento sustentável e à repartição justa dos benefícios oriundos do uso
dos recursos genéticos. No final, os autores consideram que “o presente trabalho cria uma
linha de base que pretende auxiliar o país na efetivação e monitoramento do cumprimento das
metas CDB 2020” (LINO; SIMÕES, 2011, p. 128).
A partir da Avaliação do Cumprimento das Metas Nacionais de Biodiversidade para
2010 no Bioma Mata Atlântica, no mesmo ano começou a ser discutida a Implantação do
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Projeto de Monitoramento das Metas de Aichi para o período 2011/2020 no Bioma Mata
Atlântica. No CERBMA, além de um conselheiro que representava a Região Sul no
CNRBMA, foi indicado um “ponto focal”, ou seja, um representante que faria a articulação
dentro do território estadual e sistematizaria as informações geradas dentro do colegiado para
a definição do processo de monitoramento das Metas de Aichi. Com isso, cada instituição
conselheira preencheu o formulário conforme as possibilidades de contribuição. A intenção
seria de envolver todo o Sistema de Gestão da RBMA no cumprimento dos acordos firmados
pelo país na COP10 em relação aos ecossistemas vinculados à Mata Atlântica.
A implantação das Metas de Aichi na Mata Atlântica vem sendo monitorada e
divulgada pela RBMA através do Programa Anuário Mata Atlântica, em edições lançadas em
2012, 2013, 2014 e 2017. Segundo as publicações, o que se percebe é que:
a) Em relação ao Objetivo Estratégico A, tem havido avanços significativos na
definição de instrumentos legais para a proteção e recuperação ambiental bem
como na produção e divulgação de conhecimentos sobre a biodiversidade da Mata
Atlântica à população. Isso tem se dado graças à atuação de diversos setores da
sociedade que tanto cobram ações dos órgãos governamentais quanto colaboram
na difusão de informações. Entretanto, embora as redes sociais venham
contribuindo muito para a propagação de dados, cabe disponibilizar esse
conhecimento em linguagem acessível à sociedade. Outros meios e segmentos
carecem de recursos financeiros para investir em comunicação à população. Na
educação básica, a biodiversidade precisa ainda ser tratada de forma transversal na
matriz curricular. Iniciativas relacionadas à integração da inclusão social e da
conservação ambiental têm se consolidado aos poucos, como é caso do Plano
Nacional de Promoção das Cadeias de Valor dos Produtos da Sociobiodiversidade,
sendo necessários mais investimentos em pesquisas sobre valoração da
biodiversidade e de serviços ecossistêmicos. Da mesma forma, ações de produção
e consumo sustentável estão aos poucos se estabelecendo, ainda muito voltadas
para os conceitos da ecoeficiência. A fragilidade de articulação institucional e o
desmonte de mecanismos de comando e controle comprometem o cumprimento da
legislação, de forma que poluidores ou utilizadores não são punidos e não aderem
a práticas sustentáveis (LINO, 2012; LINO, 2013; LINO; DIAS, 2014; LINO;
OLIVEIRA, 2017);
b) Para o Objetivo Estratégico B, observou-se que o aprimoramento da legislação
voltada para proteção e manejo da Mata Atlântica, em especial a Lei Federal nº
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11.428/08, e instrumentos como a certificação florestal contribuíram num primeiro
momento para a redução dos índices de desmatamento, entretanto, posteriormente,
tais índices voltaram a apresentar crescimento. Instrumentos definidos na Política
Nacional de Meio como licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente
poluidoras, fiscalização, sistemas de monitoramento e de informações ambientais e
zoneamento ambiental precisam ser constantemente aprimorados e incluir
mecanismos de participação social. A ampliação do sistema de áreas protegidas,
principalmente de áreas marinhas, também tem o potencial de contribuir na
redução de pressões sobre a biodiversidade desde que haja investimentos
constantes para sua implantação. Apesar do avanço nas discussões sobre controle e
erradicação de espécies exóticas, ações concretas para execução de planos ainda
não são prioridades. Mesmo que iniciativas para produção e manejo sustentável de
estoques pesqueiros venham se fortalecendo, ações previstas para combate à pesca
ilegal e para a definição de áreas de exclusão e de produção de pesca ainda são
incipientes. A agroecologia tem ganhado espaço na sociedade, tanto através do
consumo da população quanto na inserção em políticas públicas, como na Política
Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, no Programa de Aquisição de
Alimentos da Agricultura Familiar, no Programa Nacional de Alimentação Escolar
e na Política de Garantia de Preços Mínimos da Sociobiodiversidade (LINO, 2012;
LINO, 2013; LINO; DIAS, 2014; LINO; OLIVEIRA, 2017);
c) Quanto ao Objetivo Estratégico C, a grande aposta é no estabelecimento de áreas
protegidas, não só unidades de conservação como também mosaicos, corredores
ecológicos, Terras Indígenas e Reservas da Biosfera. Para tal, é importante a
implementação de instrumentos legais, como o SNUC, o PNAP, a Política
Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais,
a Lei da Mata Atlântica e os Códigos Florestais. A destinação de recursos para
regularização fundiária, elaboração de planos de manejo, fiscalização, pesquisa,
educação ambiental e incentivo a atividades econômicas sustentáveis no entorno
de UC também deve ser garantida para a efetivação das áreas com proteção legal.
Para cumprir as metas de proteção de ecossistemas e espécies, faz-se necessária
que a efetividade do sistema de áreas protegidas seja periodicamente analisada.
Entretanto, fora do território de áreas protegidas, as estratégias de conservação ex
situ também enfrentam desafios para suas efetivações e para a proteção da fauna e
da flora ameaçadas de extinção. Listas de espécies ameaçadas foram publicadas
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em nível estadual e nacional, entretanto, necessitam de constante revisão para
monitoramento efetivo da situação da biodiversidade brasileira e para tal é
imprescindível o investimento na comunidade técnica-científica. Algumas
iniciativas de conservação e de uso sustentável da diversidade genética tem
recebido atenção de organismos como a Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura, a EMBRAPA, o MMA e diversas ONGs (LINO, 2012;
LINO, 2013; LINO; DIAS, 2014; LINO; OLIVEIRA, 2017);
d) Em relação ao Objetivo Estratégico D, tem se avançado no entendimento de que
uma política firmada para valoração de serviços ecossistêmicos e para Pagamentos
por Serviços Ambientais pode contribuir muito para a proteção e recuperação de
ecossistemas, tais como áreas de preservação permanentes e reservas legais.
Outros sistemas de manejo e tecnologias para produção econômica, tais como os
sistemas agroflorestais, necessitam de investimentos através de pesquisa e
assistência técnica. A implantação de ferramentas como o Cadastro Ambiental
Rural precisa ser efetivada para subsidiar futuramente a recuperação de áreas
degradadas através dos Programas de Regularização Ambiental. Linhas de crédito
precisam ser criadas e as já existentes aperfeiçoadas para fomentar a restauração e
a recuperação ambiental. Considera-se como grande reforço ao aumento dos
benefícios de biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos a promulgação da Lei
Federal nº 13.123/15 e do Decreto regulamentador nº 8.772/16 que dispõem sobre
o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento
tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso
sustentável da biodiversidade. Entretanto, para efetivação da lei e do decreto, ainda
precisam ser aperfeiçoados mecanismos que garantam à sociedade a divulgação de
dados sobre arrecadação e aplicação dos recursos encaminhados ao Fundo
Nacional para a Repartição de Benefícios (LINO, 2012; LINO, 2013; LINO;
DIAS, 2014; LINO; OLIVEIRA, 2017);
e) Por fim, em relação ao Objetivo Estratégico E, percebe-se que as ações
envolvendo planejamento participativo, gestão de conhecimento e capacitação
influenciam na efetividade dos objetivos citados anteriormente. A publicação da
própria Resolução CONABIO nº 06/13, que estabeleceu as metas nacionais de
biodiversidade, se insere nesse objetivo. A mobilização de povos indígenas em
defesa de seus direitos previstos na Constituição Federal levou à promulgação da
Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas,
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entretanto, ainda se manifestam as reivindicações de povos e comunidades
tradicionais pela garantia de seus direitos territoriais e pelo reconhecimento
cultural. A insuficiência de recursos humanos e de estrutura nos órgãos ambientais,
a indisponibilidade de espaços para controle social, a falta de vontade política e as
mais recentes tentativas de retrocessos nas normas ambientais dificultam o
progresso das metas. Apesar da disponibilização de diversas bases científicas e
tecnológicas voltadas para a promoção do conhecimento sobre a biodiversidade,
acredita-se que muitas informações relevantes ainda são subaproveitadas porque
não são produzidas, sistematizadas e divulgadas de forma contínua (LINO, 2012;
LINO, 2013; LINO; DIAS, 2014; LINO; OLIVEIRA, 2017).
Apesar do Sistema de Gestão da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica buscar
contribuir com todas as Metas de Biodiversidade, alguns autores consideram que a Meta 11
seria onde o modelo mais se inseriria. A Meta 11 dispõe que

Até 2020, serão conservadas, por meio de unidades de conservação previstas na Lei
do SNUC e outras categorias de áreas oficialmente protegidas, como APP, reservas
legais e terras indígenas com vegetação nativa, pelo menos 30% da Amazônia, 17%
de cada um dos demais biomas terrestres e 10% de áreas marinhas e costeiras,
principalmente áreas de especial importância para biodiversidade e serviços
ecossistêmicos, assegurada e respeitada a demarcação, regularização e a gestão
efetiva e equitativa, visando a garantir a interligação, integração e representação
ecológica em paisagens terrestres e marinhas mais amplas (CONABIO, 2013, p. 5).

Prates e Sousa (2014) relatam que na comunidade internacional o detalhamento dessa
meta gerou polêmica por não se ter definido quais estratégias poderiam ser incluídas nas
metas de conservação. Esse debate também ocorreu no planejamento brasileiro, que incluiu
no texto da meta nacional “outras categorias de áreas oficialmente protegidas”.
Da mesma forma que na Avaliação do Cumprimento das Metas Nacionais de
Biodiversidade para 2010 no Bioma Mata Atlântica os objetivos A e B foram aqueles que
mais tiveram ações desenvolvidas, observa-se que na Estratégia e Plano de Ação Nacionais
para a Biodiversidade (EPANB) esses objetivos também são os que mais possuem ações
elencadas e associadas à RBMA. Porém, se for analisada individualmente cada meta, observase que a Meta 11 é aquela que mais possui ações onde a Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica estaria envolvida (BRASIL, 2017).
A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica é a única Reserva da Biosfera brasileira que
contribuiu na EPANB. Entretanto, também chamam a atenção as diversas ações vinculadas às
Metas Nacionais de Biodiversidade que, apesar de terem sido amplamente debatidas dentro do

175

CERBMA, não aparecem como vinculadas à atuação da RBMA no RS. Ao menos outras 25
ações indicadas por órgãos federais ou estaduais de meio ambiente, por organizações da
sociedade civil e pela academia têm relação com as discussões e encaminhamentos do Comitê
Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Podem-se citar as potenciais
contribuições para a atualização da definição de áreas prioritárias para a conservação, uso
sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade; a elaboração e implantação de
zoneamentos ambientais; o apoio à implementação e aperfeiçoamento do ICMS Ecológico; o
incentivo ao cultivo, uso, manejo e extrativismo sustentável de espécies nativas; o
fortalecimento e ampliação do sistema de áreas protegidas e da efetividade da gestão de
unidades de conservação; a implementação da Convenção de Ramsar; o monitoramento do
estado de conservação de espécies brasileiras; o apoio a projetos que promovam a Gestão
Territorial e Ambiental de Terras Indígenas; e o apoio à conservação ex situ do patrimônio
genético brasileiro através da implantação dos instrumentos previstos na Lei Federal nº
13.123/2015 e no Decreto nº 8.772/2016 (BRASIL, 2017). Mais uma vez, isso indica que os
princípios da RBMA precisam ser difundidos e a atuação do Sistema de Gestão da RBMA,
especialmente do CERBMA, precisa ser divulgada à sociedade. As ações que citam
literalmente a RBMA como responsável pela ação ou como possível parceira estão
demonstradas no Quadro 7.
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Quadro 7 - Ações descritas na Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade
que envolvem a RBMA
Objetivo estratégico A
Tratar das causas fundamentais de perda de biodiversidade fazendo com que preocupações com
biodiversidade permeiem governo e sociedade
Meta 1 - Ação 59: Continuidade da elaboração, publicação e divulgação do Anuário Mata Atlântica da
RBMA.
Meta 1- Ação 60: Continuidade da elaboração e publicação da Série Cadernos RBMA.
Meta 2 - Ação 39: Criação de Área de Preservação Ambiental dos Contrafortes do Ferrabraz (MA 003).
Meta 3 - Ação 35: Criação de Refúgio de Vida Silvestre em núcleo da APA dos Contrafortes do Ferrabraz
(MA 003).
Meta 3 - Ação 36: Continuação do Prêmio Muriqui.
Meta 3 – Ação 37: Reconhecimento e titulação de Postos Avançados da RBMA.
Meta 3 – Ação 38: Implementação do Selo Mercado Mata Atlântica vinculado ao Programa Mercado Mata
Atlântica da RBMA.
Meta 4 - Ação 22: Ampliação do Programa Mercado Mata Atlântica da RBMA.
Meta 4 – Ação 23: Ampliação do Programa Turismo Sustentável da RBMA.
Meta 4 – Ação 24: Continuação da implementação e gestão do Projeto Ativos Ambientais da Cooperação
Técnica VC-RBM-SBE.
Objetivo estratégico B
Reduzir as pressões diretas sobre biodiversidade e promover o uso sustentável
Meta 5, ação 35: Programa Mosaicos e Corredores Ecológicos da Mata Atlântica.
Meta 5, ação 36: Reservas da Biosfera.
Meta 7, ação 50: Ampliação do Programa Mercado Mata Atlântica da RBMA.
Meta 7, ação 51: Continuação da implementação e divulgação do Plano de Gestão Territorial Sustentável
(PGTS) e ampliação da adesão por novas empresas ou por outras unidades das que já participam.
Meta 10, ação 08: Apoio à criação de áreas protegidas a exemplo de UCs e reconhecimento da Reserva da
Biosfera Marinha.
Objetivo estratégico C
Melhorar a situação de biodiversidade protegendo ecossistemas, espécies e diversidade genética
Meta 11, ação 05: Fortalecimento e coordenação das Reservas da Biosfera.
Meta 11, ação 84: Implementação das UCs Contrafortes do Ferrabraz (MA 003).
Meta 11, ação 86: Apoio à criação e ampliação de áreas protegidas.
Meta 11, ação 87: Fortalecimento das Zonas Núcleos da RBMA.
Meta 11, ação 88: Apoio ao processo de reconhecimento de Mosaico e Corredores Ecológicos.
Meta 11, ação 89: Apoio ao processo de reconhecimento de Reservas da Biosfera.
Objetivo estratégico D
Aumentar os benefícios de biodiversidade e serviços ecossistêmicos para todos
Meta 14, ação 30: Implementação do Projeto Pró Nascentes da RBMA vinculado à Cooperação Técnica VCRBMA-SBE.
Meta 14, ação 31: Integração e fortalecimento da gestão das Reservas da Biosfera, Sítios do Patrimônio
Natural Mundial e Sítios Ramsar.
Objetivo estratégico E
Aumentar a implementação por meio de planejamento participativo, gestão de conhecimento e
capacitação
Meta 17, ação 08: Continuidade da elaboração, publicação e divulgação do Anuário Mata Atlântica da
RBMA.
Meta 18, ação 27: Ampliação do Programa Mercado Mata Atlântica da RBMA.
Meta 20, ação 10: Divulgação de informações sobre o avanço no cumprimento das Metas de Aichi para o
Bioma Mata Atlântica, inclusive no tocante aos recursos investidos.
Fonte: Autora (2020)
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Em 2015, no 70º aniversário da ONU, chefes de Governos e de Estados decidiram
sobre os novos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) como forma de alcançar a
sustentabilidade nas suas três dimensões e também para dar continuidade aos princípios dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (2000 - 2015). Através da chamada Agenda 2030
foram definidos 17 ODS para serem atingidos entre 2015 e 2030, focando nas pessoas, no
planeta, na prosperidade, na paz e nas parcerias (ONU, 2015).
Os ODS estão vinculados a quatro dimensões. Além das dimensões relacionadas à
sustentabilidade já conhecidas (ambiental, econômica e social), incluiu-se também a dimensão
institucional. Assim, a dimensão ambiental está relacionada à preservação e conservação
ambiental (objetivos 6, 7, 12, 13, 14 e 15), a dimensão social está direcionada para garantia
dos direitos humanos, tais como alimentação, saúde, educação e justiça (objetivos 1, 2, 3, 4, 5
e 10), a dimensão econômica trata das oportunidades voltadas para novos meios de produção,
de consumo e de ordenamento territorial (objetivos 8, 9 e 11) e na dimensão institucional
estão os objetivos e metas que intermediam o alcance de todos os outros ODS (objetivos 16 e
17) (MMA, 2016b; ONU, 2015; SILVA, 2018).

Figura 16 - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável elencados pela ONU

Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/

Ainda são incipientes os dados que indiquem o monitoramento dos ODS vinculado à
conservação e ao uso sustentável da Mata Atlântica e, mais especificamente, à RBMA. Em
relatórios anuais da Fundação SOS Mata Atlântica, mais especificamente de 2016 e 2017, as
ações da organização em prol do bioma estão direcionadas para estabelecer parcerias para o
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desenvolvimento sustentável e, consequentemente, garantir oportunidades de aprendizagem
voltadas para proteção da biodiversidade terrestre e de ecossistemas relacionados com a água,
para conservação e uso sustentável dos recursos marinhos e para o combate à mudança
climática, entretanto, não aparecem citados os ODS (SOSMA, 2016, SOSMA, 2018). Na
obra organizada por Hamú (2019), o processo de elaboração dos Planos Municipais de
Conservação e Recuperação da Mata Atlântica e de projetos de restauração de florestas
apontam uma potencial associação à garantia da disponibilidade de água potável e
universalização de saneamento básico, à promoção de assentamentos humanos sustentáveis,
ao combate às mudanças climáticas, à proteção dos ecossistemas terrestres e ao fortalecimento
de parcerias e de meios de implementação.
Com base nos tópicos apresentados nos capítulos anteriores, pode-se de uma forma
geral associar alguns macrotemas discutidos pelo CERBMA com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.
As pautas relacionadas com a elaboração, alteração e implementação da legislação
florestal podem se associar ao ODS 6 - Água potável e saneamento ao vincular a proteção e
restauração de determinados ecossistemas, à disponibilidade de água de qualidade para os
seres vivos. Com o ODS 12 - Consumo e produção responsáveis, as pautas sobre legislação
florestal podem contribuir com novos meios de uso eficiente dos recursos naturais, com a
adoção de práticas sustentáveis por empresas do setor e com o desenvolvimento de novas
capacidades científicas e tecnológicas. Indiretamente, a proteção legal da vegetação florestal
também pode contribuir com as metas estipuladas para o ODS 13 - Ação contra a mudança
global do clima ao reconhecer o papel da Mata Atlântica na capacidade de atenuação de
catástrofes naturais e de riscos associados à mudança climática. E em relação ao ODS 15 Vida terrestre, as discussões sobre a legislação abrangem praticamente todas as metas que
dizem respeito à proteção, recuperação e promoção do uso sustentável de ecossistemas
terrestre e redução da degradação da terra.
Os debates com foco em unidades de conservação naturalmente se relacionam com os
ODS 14 - Vida na água e ODS 15 - Vida terrestre por buscarem deter a perda da
biodiversidade em ecossistemas marinhos e continentais e promover o manejo sustentável dos
recursos existentes nessas áreas. Podem também se relacionar com o ODS 6 - Água potável e
saneamento e ODS 13 - Ação global contra o clima através da percepção dos serviços
ecossistêmicos de provisão e de regulação que as áreas protegidas geram, como purificação da
água, regulação do ciclo hidrológico, regulação climática, atenuação de enchentes e controle
de erosão (SEEHUSEN, 2014). Além disso, as discussões sobre a gestão de unidades de
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conservação fomentam ações que vão ao encontro do ODS 8 - Trabalho decente e
crescimento econômico e ODS 12 - Consumo e produção responsáveis quando são
consideradas

as

possibilidades

de

geração

de

emprego,

valorização

cultural

e

desenvolvimento local através de iniciativas de turismo em áreas protegidas.
No que se refere ao subcapítulo de desenvolvimento regional a partir das Áreas
Prioritárias da RBMA, percebe-se que os diversos programas e ações debatidos no Comitê e
executados por instituições parceiras possuem muita ligação aos ODS. As diversas parcerias
consolidadas para implementar políticas de desenvolvimento sustentável, além de se mostrar
como processos inclusivos, participativos e representativos, podem consolidar a eficiência, a
responsabilidade e a transparência das instituições. Do ponto de vista ambiental, essas
iniciativas contribuem com o acesso a espaços públicos, acessíveis e verdes, com a gestão
integrada de recursos hídricos e com a conservação e o uso sustentável dos recursos terrestres
e marinhos. Pela dimensão social, as iniciativas desenvolvidas nas Áreas Prioritárias podem
auxiliar na redução de riscos à saúde humana por contaminação e poluição da água e do solo,
podem gerar ambientes de aprendizagem voltados para estilos de vida sustentáveis,
promovem a valorização da diversidade cultural, incentivam a proteção do patrimônio cultural
e natural e fomentam a urbanização inclusiva e resiliente. E do ponto de vista econômico,
contribuem com a diversificação econômica e com a redução da pobreza e das desigualdades
intra e interregionais. Pode-se considerar como objetivos vinculados os ODS 1 - Erradicação
da pobreza, ODS 2 - Fome zero e agricultura sustentável, ODS 3 - Saúde e bem-estar, ODS 4
- Educação de qualidade, ODS 6 - Água potável e saneamento, ODS 8 - Trabalho decente e
crescimento econômico, ODS 10 - Redução das desigualdades, ODS 11 - Cidades e
comunidades sustentáveis, ODS 14 - Vida na água, ODS 15 - Vida terrestre e ODS 17 Parcerias e meios de implementação.
As propostas de ordenamentos territoriais apresentadas e discutidas no CERBMA,
normalmente em escalas regionais, trazem uma interface com o ODS 9 - Indústria, inovação e
infraestrutura, com o ODS 10 - Redução das desigualdades e o ODS 11 - Cidades e
comunidades sustentáveis. Os instrumentos de gestão territorial, quando bem planejados e
implantados, podem contribuir com o desenvolvimento da infraestrutura regional moderna e
de qualidade para incremento do crescimento econômico e do bem-estar humano, na garantia
da igualdade de oportunidades para habitantes de áreas rurais e urbanas e no apoio à
diversificação produtiva. Ao integrar os valores da biodiversidade ao planejamento regional,
os instrumentos de gestão territorial também podem estar relacionados ao ODS 15 - Vida na
terra. No caso do Zoneamento Ambiental para a Silvicultura e do Zoneamento Ecológico-
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econômico, as pautas podem embasar discussões sobre o acesso seguro e igualitário à terra e
incremento da infraestrutura rural e, portanto, podem se associar ao ODS 2 - Fome zero e
agricultura sustentável.
As discussões sobre os empreendimentos de grande porte e alto potencial de impacto
ambiental, como é o caso das usinas hidrelétricas previstas para a sub-bacia do Rio Pelotas,
refletem a mobilização de diversos setores que, de forma articulada e embasada tecnicamente,
reivindicam a melhoria da eficiência energética, inclusive de fontes ditas “renováveis”, como
indicadora de políticas governamentais para o desenvolvimento sustentável. Os impactos
provenientes dessas atividades resultam diretamente na perda da biodiversidade e podem
contribuir com as mudanças climáticas. Dessa forma, esse macrotema se associa ao ODS 7 Energia limpa e acessível, ODS 13 - Ação contra a mudança global do clima, ODS 14 - Vida
na água, ODS 15 - Vida terrestre, ODS 16 - Paz, justiça e instituições eficazes e ODS 17 Parcerias e meios de implementação.
As tratativas sobre incentivos econômicos para conservação ambiental, como é o caso
do ICMS Ecológico e do Pagamento por Serviços Ambientais, esse último liderada por
representantes do setor da agricultura familiar, através da manutenção dos ecossistemas,
podem fomentar outras modalidades de mercados não agrícolas, dar base para novos serviços
financeiros e para a redução de desigualdades de oportunidades que agricultores familiares
enfrentam em detrimento de grandes posseiros de terras. Essas concepções se associam ao
ODS 2 - Fome zero e agricultura sustentável e ao ODS 10 - Redução da desigualdade. Além
disso, a compensação financeira para a proteção de recursos naturais e serviços
ecossistêmicos assegura a disponibilidade de água, da regulação climática e através de um
mercado sustentável detém a degradação do solo e a perda da biodiversidade, se relacionando
ao ODS 6 - Água potável e saneamento, ODS 13 - Ação global contra a mudança climática e
ODS 15 - Vida terrestre. Conforme essa pauta for avançando dentro do Comitê e refletir na
sociedade, essa discussão também estará vinculada ao ODS 17 - Parcerias e meios de
implementação.
Ao valorizar e insistir na participação de comunidades moradoras nas assembleias, são
geradas oportunidades de aprendizagem inclusivas e equitativas, assegurado o acesso público
à informação e também é fomentada a inclusão social e política para grupos mais vulneráveis.
A participação dessas comunidades tem o potencial de contribuir com a promoção de políticas
e ações que levem a uma governança mais responsável e eficaz e à garantia das tomadas de
decisões de forma participativa e representativa. Os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável que estão relacionados a essa concepção são: ODS 4 - Educação de qualidade,
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ODS 10 - Redução das desigualdades, ODS 16 - Paz, justiça e instituições eficazes e ODS 17
- Parcerias e meios de implementação.
Em relação aos conflitos debatidos sobre a sobreposição de territórios indígenas e
outras formas de áreas protegidas, ou sobre a utilização de determinados recursos naturais por
esses povos, observa-se que os desdobramentos dessas discussões podem resultar no alcance
dos ODS 1 - Erradicação da pobreza, ODS 2 - Fome zero e agricultura sustentável, ODS 10 Redução de desigualdades e ODS 15 - Vida terrestre. Ao buscar a conciliação entre os direitos
sociais dos indígenas e a proteção de um bem de uso comum do povo, pode-se promover a
inclusão social, econômica e política dessas comunidades através do acesso à terra, a recursos
naturais e a serviços básicos. Além disso, através da valorização do uso sustentável dos
recursos por parte dos indígenas, pode-se incentivar a produtividade agrícola e a geração de
renda para esses povos, reduzindo-se, assim, a exposição a conflitos econômicos, sociais e
ambientais.
As iniciativas apoiadas de manejo e extrativismo sustentável de algumas espécies de
ocorrência na Mata Atlântica demonstraram a capacidade que articulações entre comunidades
locais, organizações não governamentais, academia e órgãos governamentais, mediadas pelo
CERBMA, têm para promover novos métodos de produção sustentáveis a partir da
conservação. A regulamentação do manejo dessas espécies pode contribuir com o
desenvolvimento de sistemas sustentáveis de produção primária e de práticas agrícolas
resilientes que ajudem a manter os ecossistemas. Ao mesmo tempo, gera aos produtores
aumento de renda e o acesso a conhecimentos, a novas tecnologias e a novos mercados,
resultando na redução de desigualdades sociais e econômicas entre áreas urbanas, periurbanas
e rurais. Situações como essas, que agregam diversos conhecimentos, também contribuem
para o fortalecimento da pesquisa científica. Em suma, esse macrotema está relacionado aos
ODS 1 - Erradicação da pobreza, ODS 2 - Fome zero e agricultura sustentável, ODS 8 Trabalho decente e crescimento econômico, ODS 9 - Indústria, inovação e infraestrutura,
ODS 10 - Redução de desigualdades, ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis, ODS 12
- Consumo e produção sustentáveis, ODS 15 - Vida na Terra e ODS 17 - Parcerias e meios de
implementação.
De forma muito parecida com o macrotema relembrado acima estão as discussões que
contribuíram com a promulgação da Lei nº 13.123/15, que revogou a Medida Provisória nº
2.186-16. Em especial, os ODS 2 - Fome zero e agricultura sustentável e ODS 15 - Vida na
Terra possuem como meta garantir o acesso adequado e a repartição justa e equitativa dos
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benefícios derivados do uso dos recursos genéticos e dos conhecimentos tradicionais
associados.
O que se percebe é que macrotemas que saem do campo das discussões e são
implementadas acabam por envolver um maior número de Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável. Por outro lado, os ODS relacionados à igualdade de gênero e à promoção da
saúde e do bem-estar humano são os que possuem menor conexão com os macrotemas
percebidos e discutidos nesse trabalho. O ODS que mais aparece nas discussões do colegiado
é o ODS 15 - Vida na Terra, seguido pelos ODS 10 - Redução das desigualdades, ODS 2 Fome zero e agricultura sustentável e ODS 17 - Parcerias e meios para implementação. Isso
aponta para uma vinculação maior com as dimensões ambiental, social e institucional. No
Quadro 8, pode-se observar uma representação da associação dos macrotemas discutidos pelo
CERBMA estudadas nesse trabalho com os objetivos da Agenda 2030.

Quadro 8 - Relação entre os macrotemas abordados nesta pesquisa e os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030
OBJETIVO RBMA
CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE

DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

CONHECIMENTO
CIENTÍFICO E
TRADICIONAL

Fonte: Autora (2020)

OBJETIVO DO
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

MACROTEMA
Legislação florestal

6, 12, 13, 15

Unidades de conservação

6, 8, 12, 13, 14, 15

Desenvolvimento regional

1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16,
17

Ordenamentos territoriais

2, 9, 10, 11, 15

Empreendimentos hidrelétricos impactantes

7, 13, 15, 17

Pagamento por serviços ambientais e ICMS
Ecológico

2, 6, 10, 13, 15, 17

Participação
das
governamentais

4, 10, 16, 17

instituições

Sobreposição de direitos
conservação ambiental
Apoio a
sustentável

iniciativas

Patrimônio
tradicional
benefícios

genético,
associado e

de

indígenas

não
e

extrativismo
conhecimento
repartição de

1, 2, 10, 15
1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17

1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17
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PRODUTOS

As ideias aqui apresentadas se tratam de propostas e não de produtos finalizados. O
objetivo em apresentar propostas é para que o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica avalie se elas se enquadram em suas necessidades e proponha sugestões que
aperfeiçoem os materiais, visto que refletirão os princípios da RBMA e da atuação do
colegiado. Além disso, propostas que apresentam o logo da RBMA precisariam passar pelo
aval do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica para serem divulgadas.
Para o desenvolvimento das propostas, parti da dificuldade encontrada no início da
pesquisa, quando buscava informações a respeito da RBMA e do CERBMA e encontrava
apenas dados desatualizados. Além de não haver uma página específica para a RBMA no Rio
Grande do Sul, o antigo site da RBMA20, alimentado pelo CNRBMA, não trazia informações
específicas e/ou atualizadas sobre os comitês gestores e sobre as ações desenvolvidas em cada
estado e a página da FEPAM destinada à RBMA apresenta ainda informações da fase VI, de
200921.
Com isso, vieram à mente alguns questionamentos que subsidiaram as propostas para
os produtos: se quem está dentro da academia ou de órgãos públicos, que possui acesso à
legislação e outras formas de dados, já tem dificuldade em acessar essas informações, como
se dá o conhecimento e a compreensão da sociedade em geral a respeito da Reserva da
Biosfera? Nas mídias convencionais as Reservas da Biosfera não são divulgadas, a legislação
nem sempre se apresenta com uma linguagem de amplo alcance social e muitos órgãos
públicos, principalmente os municipais, nem possuem conhecimento que a região onde estão
inseridos está abrangida por uma Reserva da Biosfera.
Dessa forma, chegou-se à conclusão de que o produto a ser idealizado deveria ter
como objetivo divulgar a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul e o
Comitê Estadual numa linguagem acessível para a sociedade.
Com isso, definiu-se que as propostas apresentadas seriam todas baseadas em
tecnologias da informação e da comunicação com o potencial de serem disseminadas através
da internet.
A escolha por essa opção se baseou no fato de que:

20

Nova página está disponível em http://rbma.org.br/n/
Essas informações podem ser acessadas em http://www.fepam.rs.gov.br/programas/kfw.asp#. Acesso em: 11
out. 2020.
21
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a) As mais recentes tecnologias da informação e da comunicação, como foco nas
utilizadas na internet, apresentam um perfil mais atrativo, democrático e
possibilitam mais interatividade e constante atualização, contribuindo inclusive
para discussão e reprodução da temática ambiental num alcance maior do que as
mídias “físicas”;
b) Tecnologias da informação e da comunicação digital apresentam um menor custo
de produção e resultam em menos aspectos ambientais como consumo de matériasprimas e geração de resíduos sólidos; e
c) No contexto atual de pandemia mundial, em que eventos presenciais foram
suspensos (citando como exemplo as atividades do Dia Nacional da Mata Atlântica
e do Dia Mundial do Meio Ambiente), o debate sobre as questões ambientais
precisa ter continuidade, utilizando-se para isso outras estratégias.
Para tal, a primeira proposta de produto se trata de uma página na internet, que
também já apareceu como demanda do colegiado em algumas reuniões. Na ata nº 152, de
março de 2011, é apresentada uma proposta de página institucional, mas que não chegou a se
efetivar.
A página aqui sugerida cumpriria uma função institucional, onde poderiam se
encontrar informações confiáveis, geradas e aprovadas pelo próprio Comitê. Apesar de não
possibilitar tanta interatividade como ocorre com as redes sociais, o site permitiria a
vinculação de diversos documentos que se manteriam disponíveis à sociedade, sem o risco de
serem "ultrapassados" por informações mais recentes. Isso não quer dizer que a proposta do
site é manter informações obsoletas, pelo contrário, é reunir num local informações para fácil
acesso, para que o cidadão não precise investir tempo procurando em publicações mais
antigas.
A proposta de página aqui apresentada foi elaborada através do site Wix.com®, com
base em templates pré-prontos, que pode ter suas configurações facilmente alteradas pela
plenária, conforme suas demandas.
Para registro de endereços eletrônicos, recomenda-se a compra de um domínio
próprio, que pode ser contratado através de diversos sites na internet com esse fim. Entretanto,
isso exigiria recursos financeiros tanto para registro quanto para a manutenção do endereço na
rede. Possíveis fontes de financiamento do site poderiam se dar através de convênios com
empresas reconhecidas pela postura de responsabilidade social ou de órgãos governamentais.
O Banco de Projetos Técnicos disponibilizado pela SEMA para a compensação de passivos
ambientais provenientes Reposição Florestal Obrigatória também é uma opção para
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destinação de recurso. Outra possibilidade seria a destinação de valores através de Termos de
Ajustamento de Conduta firmados entre o Ministério Público e empresas responsabilizadas
por infrações ambientais. Entretanto, as entidades habilitadas ao recebimento de valores
provenientes de termos de ajustamento de conduta devem estar cadastradas, sendo necessário
o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Assim, uma das formas de o CERBMA angariar
recursos através dessa opção seria através de uma das instituições conselheiras que já esteja
habilitada junto ao Ministério Público.
Além disso, como já discutido em alguns momentos pela plenária, há também a opção
da página do CERBMA ficar vinculada à página de alguma das instituições conselheiras. As
instituições representantes da comunidade de científica também podem contribuir, firmando
parcerias através dos cursos de ciência da computação para construção e manutenção da
página.
Na próxima página, pode-se observar uma vista geral da proposta de um site pensado
para divulgação da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul e da atuação
do Comitê Estadual, conforme a Figura 17. O espaço onde estaria o logo da RBMA está
“borrado” tendo em vista que não foi solicitada permissão para o uso da marca.
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Figura 17 - Visão geral da proposta de página na internet para a Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica no Rio Grande do Sul

Fonte: Autora (2020)
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Como sugestões de tópicos a serem divulgados através da página, foram pensados os
menus na sequência:
a) A RBMA:
 Histórico e objetivos: relatar o histórico de implantação da Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica e mais especificamente o processo no Rio Grande do Sul.
Descrever brevemente os objetivos de Conservação da Biodiversidade,
Desenvolvimento Sustentável e Geração e valorização do Conhecimento Científico
e Tradicional;
 Zoneamento, Áreas Prioritárias e Postos Avançados: descrever as diretrizes de
cada zona conforme o Programa MaB. Disponibilizar os shapefile da última fase
da RBMA para download. Apresentar as Áreas Prioritárias da RBMA no estado e
os critérios utilizados para sua definição. Apresentar os Postos Avançados
habilitados e, se tiverem páginas próprias, associá-las através de um hiperlink;
 Sistema de Gestão: apresentar brevemente as instituições envolvidas no Sistema de
Gestão da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Associar através de hiperlink à
página da UNESCO, do MMA, do CNRBMA, etc.
 Multimídias: disponibilizar as mídias geradas que divulgam a RBMA no RS; e
 Produção científica: indicar trabalhos acadêmicos que têm a Reserva da Biosfera
da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul como objeto de pesquisa.

Figura 18 - Menu sugerido sobre a RBMA com os tópicos correspondentes: Histórico e
objetivos; Zoneamento, Áreas Prioritárias e Postos Avançados; Sistema de Gestão;
Multimídias; e Produção científica

Fonte: Autora (2020)
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b) O CERBMA:
 Histórico: apresentar o processo de instituição do Comitê Estadual e seus
objetivos, conforme as resoluções do CNRBMA e do CONSEMA;
 Composição: divulgar as instituições representantes no Comitê e a composição da
atual diretoria;
 Câmaras Técnicas: apresentar as Câmaras Técnicas, descrever os objetivos de cada
uma, as discussões associadas e indicar a composição de cada câmara;
 Programas, projetos e ações: divulgar os projetos que tiveram contribuição do
CERBMA no planejamento, na implantação ou no monitoramento; e
 Documentos e publicações: disponibilizar resoluções de criação, regimento
interno, atas de reuniões, pareceres técnicos, moções, apresentações, etc.

Figura 19 - Menu sugerido sobre o CERBMA com os tópicos correspondentes: Histórico;
Composição; Câmaras Técnicas; Programas, projetos e ações; Documentos

Fonte: Autora (2020)

c) A Mata Atlântica:
 Legislação: indicar a legislação aplicável à Mata Atlântica, como o artigo 225 da
Constituição Federal, o Código Florestal Estadual, o decreto que delimita a
poligonal imune ao corte, resoluções do CONAMA que definem as vegetações
associadas à Mata Atlântica, a Lei da Mata Atlântica e o decreto regulamentador, o
Código Estadual de Meio Ambiente, etc.;
 Notícias: compartilhar, através de hiperlink, notícias sobre a Mata Atlântica
publicadas por outros veículos, que possuam princípios condizentes ao do
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CERBMA;
 Publicações: disponibilizar publicações sobre a Mata Atlântica produzidas por
outras instituições, como o Ministério de Meio Ambiente, SOS Mata Atlântica,
Rede de ONGs da Mata Atlântica, etc.;
 Páginas de interesse: indicar através de hiperlink páginas de outras instituições que
atuam na proteção da Mata Atlântica, incluindo as conselheiras do CERBMA.

Figura 20 - Menu sugerido sobre a Mata Atlântica com os tópicos correspondentes:
Legislação; Notícias; Publicações; Páginas de interesse

Fonte: Autora (2020)

d) Blog: Publicar relatos de reuniões, relatar o andamento de ações que o colegiado
esteja envolvido, divulgar eventos, disponibilizar espaço para que os conselheiros
divulguem os princípios das instituições que representam em consonância com a
RBMA, etc.
Como segunda proposta, pensou-se na elaboração de informativos gráficos que,
através de uma forma mais lúdica, transmitam as informações sobre a Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica no Rio Grande do Sul.
Essas mídias podem estar vinculadas ao site, mas também podem circular através de
outros meios. Podem ser postadas através de redes sociais, seja de perfis oficiais do Comitê
ou em páginas de instituições parceiras e conselheiras. Pela natureza sucinta, também podem
ser compartilhadas por outros meios, incentivando um processo de debate na sociedade que
não precisa ficar restrito ao espaço do CERBMA ou do Estado.
Para a elaboração dos infográficos, as informações a serem transmitidas foram
selecionadas a partir da obra “A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul
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- Situação atual, ações e perspectivas” de Marcuzzo, Pagel e Chiappetti (1998). Como se trata
de uma obra publicada há mais de 20 anos, mas que ainda se configura como o principal
referencial sobre a situação da RBMA no estado, foram selecionadas dessa publicação
informações que se apresentam como “atemporais”. Assim, os informativos gráficos
apresentaram como assuntos um panorama geral da RBMA, zoneamento proposto para as
Reservas da Biosfera, as Áreas Prioritárias da RBMA no Rio Grande do Sul e algumas
informações do CERBMA. Nas próximas páginas constam os informativos propostos.
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Figura 21 - Informativo gráfico 1: Informações gerais da Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica no Rio Grande do Sul

Fonte: Autora (2020)
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Figura 22 - Informativo gráfico 2: Zoneamento das Reservas da Biosfera

Fonte: Autora (2020)
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Figura 23 - Informativo gráfico 3: Áreas Prioritárias da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica
no Rio Grande do Sul

Fonte: Autora (2020)
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Figura 24 - Informativo gráfico 4: Informações sobre o CERBMA

Fonte: Autora (2020)
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9

REFLEXÕES FINAIS

Ao resgatar as temáticas debatidas e os históricos de discussão dentro de um colegiado
autônomo no território do Rio Grande do Sul, não se objetivou alcançar uma conclusão
fechada sobre os processos de participação social na gestão territorial e na construção de
políticas socioambientais. Afinal, ao longo de mais de duas décadas o Comitê Estadual da
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul agregou diversas instituições
para discussão, cada uma com seu entendimento e interesses para cada pauta discutida. Ou
seja, são inúmeros olhares para uma mesma questão que esse espaço favorece, e seria
pretensão acreditar na viabilidade de enquadramento de todos esses processos em uma
classificação selada. O próprio desenrolar dessa pesquisa reafirmou o que alguns estudos
científicos e até mesmo a legislação já trazem sobre como devem se nortear os processos de
cidadania na defesa e preservação do “meio ambiente ecologicamente equilibrado”: através do
caráter democrático e participativo, da compreensão do processo de ambientalização como
uma questão intrínseca às questões socioeconômicas e culturais, da diversidade de ideias e de
saberes para um planejamento integrado e da inter-relação entre as questões ambientais locais,
regionais, nacionais e globais.
Inicialmente, a ideia era apresentar as discussões de uma forma cronológica, talvez até
através de uma linha do tempo, e “enquadradas” exclusivamente em um único objetivo das
Reservas da Biosfera, para meu melhor entendimento e também para compreensão de quem
viesse a ler esse trabalho futuramente. Entretanto, as discussões dentro do Comitê
acompanham e refletem o contexto social, em que políticas não são nem devem ser discutidas
e construídas de uma forma linear. Debater um assunto sem levar em consideração as
articulações externas ao colegiado, mas internas a outras organizações seria um trabalho
improfícuo que não teria levado o Comitê a ser reconhecido nacionalmente pela sua
organização, capacidade de articulação e contribuições para a conservação da Mata Atlântica.
Com isso, esse “vai e vem” nas discussões, que num primeiro momento exige uma maior
atenção de uma mente moldada no cartesianismo, se revelou através das diversas leituras do
material como um processo de amadurecimento do histórico das políticas socioambientais no
estado do Rio Grande do Sul e também do meu entendimento sobre isso. Tanto que,
observando anotações escritas no início da pesquisa, percebo o quanto a minha percepção
sobre a relação dos macrotemas com os objetivos (unidades de categorização) mudaram no
decorrer da elaboração da dissertação. Isso justifica o tanto de “poréns”, “entretantos” e
“apesar disso” nos relatos. Mas o que fica claro é que a cada discussão promovida, a
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experiência adquirida e os arranjos firmados possibilitaram a continuidade das discussões em
outras situações e explica o porquê de algumas pautas terem mais de um encaminhamento por
parte do colegiado.
Da mesma forma, as diversas pautas das reuniões que acabam se moldando numa rede
sugerem uma concepção sob o enfoque da sustentabilidade que consideram as questões
ecológicas, econômicas, sociais, políticas e culturais. Por exemplo, reduzir a discussão sobre
as unidades de conservação e sobre corredores ecológicos a uma questão exclusivamente de
conservação da biodiversidade seria desconsiderar os conflitos que seus estabelecimentos
podem gerar a alguns grupos e também o potencial desses espaços nos processos de
desenvolvimento sustentável. Ou seja, se por um lado, durante o desenvolvimento do
trabalho, a tentativa de separar eventos que ocorriam simultaneamente para uma melhor
compreensão e descrição de cada um dava a impressão de repetitividade, por outro ficou
visível como os assuntos discutidos estão interligados em uma teia e recebem olhares sob
vários prismas.
Ouso dizer também que no decorrer dessa pesquisa me esqueci de vincular o estudo
com as linhas de pesquisa do Mestrado em Ambiente e Sustentabilidade - Conservação e
Manejo da Biodiversidade; Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento; e Tecnologias
Sustentáveis para o Desenvolvimento. Isso porque a atuação do colegiado descrita nesta
pesquisa já está intrinsecamente relacionada com essas linhas, apesar do Comitê já existir
quase vinte anos antes da criação do Programa de Pós-Graduação. Ou, melhor, acredito que
seja o contrário: nos últimos anos a academia tem percebido a necessidade de gerar
conhecimento multidisciplinar para atuar na gestão integrada das questões socioambientais,
algo que alguns colegiados já vêm fazendo nas últimas décadas sem a devida divulgação e
reconhecimento por parte da sociedade.
Como exemplo: a contribuição do CERBMA na compreensão de determinados
ambientes a fim de conciliar a conservação com o desenvolvimento socioeconômico, como
foi o caso do Diagnóstico Ambiental da Bacia do Taquari-Antas; as discussões sobre a
conservação e manejo de espécies como o butiá, a samambaia-preta e o palmito-juçara; e os
subsídios para identificação de áreas prioritárias para definição de unidades de conservação,
são exemplos de temáticas relacionadas à linha de Conservação e Manejo da Biodiversidade
do Mestrado, apesar de neste trabalho elas não terem ficado restritas ao capítulo de
Conservação da Biodiversidade enquanto objetivo da Reserva da Biosfera. Os conflitos entre
comunidades tradicionais e a existência de áreas protegidas e as formas de participação das
comunidades no Comitê, trazidas no capítulo sobre o Conhecimento Científico e Tradicional,
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podem estar relacionadas à linha de Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento. Já as
discussões sobre EIA-RIMA de hidrelétricas como forma de diagnóstico de impactos
socioambientais causados pelo desenvolvimento econômico, o reconhecimento das
ferramentas de geoprocessamento na gestão territorial e as discussões sobre as novas formas
de produção agrícola são pautas que se relacionariam com a linha de Tecnologias Sustentáveis
para o Desenvolvimento.
Entretanto, é necessário lembrar que apesar do Comitê ser a instância gestora da
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul, ele não é o órgão executor das
políticas. Entende-se que a demanda dos órgãos ambientais seja grande e justamente por isso
a discussão no espaço do colegiado é muito útil para aglutinar ideias e apresentar propostas
para que o governo possa implantar. Essa relação do CERBMA com o “global” se dá através
da constante atenção às pautas socioambientais que surgem na sociedade, do conhecimento e
debate sobre a legislação, através da associação interna de diversas entidades em prol de um
modelo de gestão em comum e através da articulação externa com outras entidades que
podem executar seus encaminhamentos e consequentemente contribuir com o cumprimento
dos objetivos da Reserva da Biosfera.
Com base nos tópicos trazidos no capítulo de conservação da biodiversidade, percebese que enquanto colegiados vinham trabalhando na regulamentação do uso e da proteção da
Mata Atlântica, no legislativo a importância conferida a esse assunto vem sendo permeada por
interesses setoriais, fazendo com que as tramitações ora se arrastem, sofrendo inclusive o
prejuízo de mudanças de governo, ora tentam ocorrer em regime de urgência, sem a devida
divulgação e participação da sociedade. De qualquer forma, isso nos mostra como as políticas
não são pensadas em longo prazo e que a existência, atuação e articulação de diversos fóruns,
como é o caso do CERBMA, é primordial para a garantia dos direitos da coletividade. Outra
coisa percebida através desse capítulo é que, apesar de aqui estarem separadas em dois
momentos, as discussões a respeito da legislação estadual e da legislação federal apresentam
uma intersecção no que diz respeito à proteção da Mata Atlântica na área abrangida pela
RBMA.
Já no capítulo sobre desenvolvimento sustentável, é importante observar que certas
pautas já eram debatidas pelo CERBMA mesmo antes de serem regulamentadas a nível
nacional ou estadual, como é o caso de alguns instrumentos de ordenamento territorial, do
pagamento por serviços ambientais, etc. Além disso, pode-se analisar como o Comitê tem se
conceituado como uma instituição comprometida ao ser requisitada pelo executivo e pelo
judiciário para emitir pareceres sobre diversas pautas que comprometem regiões abrangidas

198

pela RBMA, logrando, inclusive que empreendimentos de grande potencial poluidor fossem
impedidos de se instalarem em áreas de grande relevância ecológica.
Nas questões tratadas sob a ótica do conhecimento científico e tradicional percebe-se
que mesmo dentro de um colegiado que mantém um interesse em comum num modelo de
gestão, as representações sociais sobre conservação, desenvolvimento e sociedade diferem
umas das outras. Entretanto, são essas diferenças de percepções que justificam a paridade nas
representações e conferem qualidade às discussões dentro do colegiado. Um colegiado com
entendimentos unânimes não exigiria representação de diversos setores, bastaria um “ponto
focal” como vem acontecendo em outros estados localizados na RBMA.
Quanto ao capítulo que busca relacionar os princípios da RBMA a uma abordagem
socioecológica, percebe-se que as discussões analisadas neste trabalho, mesmo que de forma
não explícita, estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável apresentados
através da Agenda 2030 da ONU. Isso também permite compreender em que caminho a
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul está alinhada com as Estratégias
do Programa MaB para o período de 2015 a 2025, com o Plano de Ação de Lima e com o
Plano de Ação IberoMaB.
Respondendo as perguntas que abriram o tópico de apresentação desse trabalho, é
possível a coletividade contribuir na gestão territorial e dos bens naturais mesmo sem vínculo
com o estado. É assim que o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica tem
desenvolvido seu trabalho nas últimas décadas, sendo reconhecido justamente por sua
autonomia e idoneidade e se inserindo ao longo do tempo em formas de participação trazidas
pela legislação - como é o caso de conselhos gestores de unidades de conservação,
manifestações em processos de avaliação de impacto ambientais, por meio de denúncias e do
desenvolvimento da educação ambiental. De fato, um colegiado autônomo não tem
competência para sancionar instrumentos normativos. Mas a história do Comitê mostra que é
possível construir a legislação de forma participativa, agregando saberes, para além do
conhecimento técnico-científico, que na maioria das vezes não são encontrados dentro dos
órgãos governamentais. No caso de um modelo de gestão que abrange diversidade de
elementos bióticos e de estruturas socioeconômicas, a coletividade consegue contribuir para a
gestão ambiental quando contém em seus espaços de discussão a representatividade dos
diversos grupos envolvidos com o território e leva em consideração no planejamento de
políticas as demandas, os conflitos e as possibilidades de conciliação entre eles.
Com isso, esse trabalho não teve por objetivo discorrer sobre a qualidade dos
processos de governança ou sobre a efetividade da gestão da Reserva da Biosfera da Mata
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Atlântica no Rio Grande do Sul. Tampouco pretendeu analisar os posicionamentos de
determinados setores representados dentro do colegiado e sobre as possíveis arenas de poder
que podem estar vinculadas, apesar de reconhecer a importância das pesquisas nesses campos.
Entretanto, esse trabalho pode ser útil para quem busca saber sobre a importância das figuras
das Reservas da Biosfera na sociedade, sobre a interface das discussões do CERBMA com o
contexto histórico socioambiental, sobre o papel do Comitê como espaço para discussão e
articulações de políticas socioambientais e sobre as contribuições do colegiado na construção
e implantação de políticas e instrumentos que vão ao encontro principalmente dos objetivos
das Reservas da Biosfera. Isso me causa a impressão de que conhecer e divulgar a atuação do
Comitê é manter a memória da história ambiental no Rio Grande do Sul nos últimos 25 anos,
o que pode levar inclusive o colegiado a ser visto como um “acervo imaterial” de
conhecimentos a serem ofertados à sociedade.
Dessa forma, espera-se que as discussões trazidas por esse trabalho possam contribuir
com os estudos sobre a importância desse modelo de gestão para a sociedade, sugerindo-se
um maior incentivo ou realização por parte das instituições científicas presentes no Comitê de
pesquisas e ações de extensão que não sejam apenas desenvolvidas “na” Reserva da Biosfera
da Mata Atlântica, mas que também tenha esse modelo de gestão como objeto principal de
estudo.

200

REFERÊNCIAS

ADOMILLI, G. K. Trabalho, meio ambiente e conflito: um estudo antropológico sobre a
construção da identidade social dos pescadores do Parque Nacional da Lagoa do Peixe RS. 2002. 114 p. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social). Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002.
AGUIAR-JUNIOR, T. R.; PARRON, L. M. Indicadores de serviços ambientais hídricos e a
contribuição da vegetação ripária para a qualidade da água. In: PARRON, L. M.; GARCIA, J.
R.; OLIVEIRA, E. B.; BROWN, G. G.; PRADO, R. B. (org.). Serviços Ambientais em
Sistemas Agrícolas e Florestais do Bioma Mata Atlântica. Brasília, DF: Embrapa, 2015. p.
183 -190.
AGUILAR, R. A. S. Cidade rururbana de Porto Alegre: uma análise
etnoconservacionista sobre as áreas protegidas e os espaços de circulação guarani-mbyá.
2013. 178 p. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural). Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013.
ALMEIDA, J. A. A batalha do PL 154/2009 na Assembleia Legislativa. In: BARENHO, C.
(org.). Código Estadual do Meio Ambiente. Porto Alegre: Assembleia Legislativa/ CORAG,
2012, p. 16 - 22.
ALMEIDA, F. V. M. Mobilizar o mundo, seguir normas, transportar por redes: a
atuação de experts na identificação e delimitação da Terra Indígena Itapuã, Viamão,
RS. 2013. 144 p. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural). Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013.
ANEEL. Sistema de Informações de Geração da ANEEL - SIGA. s/d. Disponível em:
https://www.aneel.gov.br/siga. Acesso em: 10 out. 2020.
AREND. C. A. Inserção dos movimentos ambientalistas na política urbana de Porto
Alegre: Limites e possibilidades de concretização do princípio democrático. 2008. 192 p.
Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz, 2008.
BAPTISTA, M. M. O mbyá reko (modo de ser guarani) e as políticas públicas na Região
Metropolitana de Porto Alegre: uma discussão sobre o etnodesenvolvimento. 2011. 172
p. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural). Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Porto Alegre, 2011.
BARBIERI, R. L.; SOSINSKI, E.; MARCHI, M. M. Conservação, repovoamento e usos
dos ecossistemas de butiazais no Rio Grande do Sul. Projeto de Pesquisa e
Desenvolvimento. [s.l.] FAPEG e EMBRAPA Clima Temperado. 2017, 27 p. Disponível em:
https://www.sema.rs.gov.br/upload/arquivos/201812/04110725-conservacao-repovoamento-eusos-dos-ecossistemas-de-butiazais-no-rio-grande-do-sul.pdf. Acesso em: 31 ago. 2020.
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977.

201

BAUDALF, C; HANAZAKI, N.; REIS, M. S. Caracterização etnobotânica dos sistemas de
manejo de samambaia-preta (Rumohra adiantiformis (G. Forst) Ching - Dryopteridaceae)
utilizados no sul do Brasil. Acta bot. bras., v. 21, n. 4, 2007, p. 823 - 834.
BECKER, R. Itapuã pode ter presídio para mais 1200 apenados. Diário de Viamão. Edição
de 05 jul. 2017. Disponível em:
https://diariodeviamao.com.br/noticias/cotidiano/1114_itapua-pode-ter-presidio-para-mais1200-apenados. Acesso em 27 ago. 2020
BENSUSAN, N. Conservação da biodiversidade em áreas protegidas. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2006, 176 p.
____. Diversidade e unidade: um dilema constante. Uma breve história da ideia de conservar
a natureza em áreas protegidas e seus dilemas. In: BENSUSAN, N.; PRATES, A. P. (org.). A
diversidade cabe na unidade?: Áreas protegidas no Brasil. Brasília: IEB, 2014, p. 30 -81.
BERNAL, A. B.; MARTINS, A. M. C. (org.). Programa de Educação Ambiental e
Agricultura Familiar: Caderno conceitual do PEAAF. Brasília: MMA, 2015. 64 p.
BINKOWSKI, P. Conflitos ambientais e significados sociais em torno da expansão da
silvicultura de eucalipto na "metade sul" do Rio Grande do Sul. 2009. 212 p. Dissertação
(Mestrado em Desenvolvimento Rural). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, 2009.
BLANCO, G. D. Estudo etnobotânico e morfoanatômico de espécies de Orchidaceae
utilizadas por grupos Guarani. 2017. 163 p. Dissertação (Mestrado em Biologia de Fungos,
Algas e Plantas). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017.
BORGES, M. L. Barragens no Sul do Brasil: análise de políticas compensatórias e da
qualidade de vida. 2015. 192 p. Dissertação (Mestrado em Ciência Política). Universidade
Federal de Pelotas, Pelotas, 2015.
BOURSCHEID, K. Butia catarinensis - Butiá-da-praia. In: CORADIN, L.; SIMINSKI, A.
REIS, A. Espécies Nativas da Flora Brasileira de Valor Econômico Atual ou Potencial.
Plantas para o Futuro - Região Sul. Brasília - DF: MMA, 2011a, p. 151 - 155.
BOURSCHEID, K. Butia eriospatha - Butiá-da-serra. In: CORADIN, L.; SIMINSKI, A.
REIS, A. Espécies Nativas da Flora Brasileira de Valor Econômico Atual ou Potencial.
Plantas para o Futuro - Região Sul. Brasília - DF: MMA, 2011b, p. 156 - 158.
BOURSCHEID, K.; SIMINSKI, A.; FANTINI, A. C.; FADDEN, J. M. Euterpe edulis Palmito-juçara. In: CORADIN, L.; SIMINSKI, A. REIS, A. Espécies Nativas da Flora
Brasileira de Valor Econômico Atual ou Potencial. Plantas para o Futuro - Região Sul.
Brasília - DF: MMA, 2011, p. 178 - 183.
BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 2 set. 1981.

202

____. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da República
Federativa do Brasil. Brasília, DF, 5 out. 1988.
____. Câmara dos Deputados. PL 3285/1992. Dispõe sobre a utilização e proteção da Mata
Atlântica e dá outras providências. Disponível em:
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=19408. Acesso
em: 30 set. 2020.
____. Decreto nº 750, de 10 de Fevereiro de 1993. Dispõe sobre o corte, a exploração e a
supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata
Atlântica, e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil.
Brasília, DF, 11 fev. 1993. Revogado pelo Decreto nº 6.660, de 2008.
____. Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998. Promulga a Convenção sobre Diversidade
Biológica, assinada no Rio de Janeiro, em 05 de junho de 1992. Diário Oficial da República
Federativa do Brasil. Brasília, DF, 17 mar. 1998.
____. Decreto de 21 de setembro de 1999. Dispõe sobre a Comissão Brasileira para o
Programa "O Homem e a Biosfera" - COBRAMAB, e dá outras providências. Diário Oficial
da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 22 set. 1999.
_____. Lei nº 9985, de 18 de junho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III, e
VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil.
Brasília, DF, 19 jul. 2000.
____. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição
Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Diário
Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 11 jul. 2001a.
____. Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001. Regulamenta o inciso II do §
1o e o § 4o do art. 225 da Constituição, os arts. 1o, 8o, alínea "j", 10, alínea "c", 15 e 16,
alíneas 3 e 4 da Convenção sobre Diversidade Biológica, dispõe sobre o acesso ao patrimônio
genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição de
benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para sua conservação e
utilização, e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil.
Brasília, DF, 24 ago. 2001b.
____. Decreto nº 4.297, de 10 de julho de 2002. Regulamenta o art. 9o, inciso II, da Lei no
6.938, de 31 de agosto de 1981, estabelecendo critérios para o Zoneamento EcológicoEconômico do Brasil - ZEE, e dá outras providências. Diário Oficial da República
Federativa do Brasil. Brasília, DF, 11 jul. 2002a.
____. Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 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. Diário Oficial da República Federativa do
Brasil. Brasília, DF, 23 ago. 2002b.
____. Decreto nº 4.684, de 28 de abril de 2003. Promulga o Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha sobre

203

Cooperação Financeira para a Execução de Projetos para a Preservação das Florestas
Tropicais (1997-2000). Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 29
abr. 2003.
____. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Programas Urbanos. Plano Diretor
Participativo. Brasília: Ministério das Cidades, 2005. 92 p.
____. Decreto nº 5.758, de 13 de abril de 2006. Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas
Protegidas - PNAP, seus princípios, diretrizes, objetivos e estratégias, e dá outras
providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 17 abr.
2006a.
____. Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da
vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. Diário Oficial da
República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 26 dez. 2006b.
____. Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Institui a Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Diário Oficial da
República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 8 fev. 2007.
____. Santa Catarina - Programa de Aceleração do Crescimento. 2008a. Disponível em:
http://pac.gov.br/pub/up/relatorio/aa3e357d1eb8913e66c63906669b4bbe.pdf. Acesso em 25
jul. 2020.
____. Decreto nº 6.660, de 21 de novembro de 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. Diário Oficial da República Federativa do Brasil.
Brasília, DF, 24 nov. 2008b.
____. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa;
altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e
11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e
7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e
dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 28
mai. 2012a.
____. Decreto nº 7.747, de 5 de junho de 2012. Institui a Política Nacional de Gestão
Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI, e dá outras providências. Diário
Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 6 jun. 2012b.
____. Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015. Regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do art.
225 da Constituição Federal, o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o
Artigo 15 e os §§ 3º e 4º do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica,
promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre o acesso ao
patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e
sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; revoga
a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dá outras providências. Diário
Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 14 mai. 2015.

204

____. Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade – EPANB: 2016-2020.
Brasília, DF: MMA, 2017.
____. Projeto de Lei do Senado n° 194, de 2018. Dispõe sobre a utilização e proteção da
vegetação nativa dos Campos de Altitude associados ou abrangidos pelo bioma Mata
Atlântica. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias//materia/133017. Acesso em 30 set. 2020.
____. Projeto de Lei do Senado n° 6589, de 2019. Transforma o Parque Nacional da Lagoa do
Peixe, criado pelo Decreto no 93.546, de 6 de novembro de 1986, em Área de Proteção
Ambiental da Lagoa do Peixe. Disponível em:
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/140347. Acesso em: 06 out.
2020.
BRUCHÊZ, A.; DAVILA, A. A. F.; FERNANDES, A. M.; CASTILHOS, N. C.; OLEA, P.
M. Metodologia de pesquisa em dissertações sobre inovação: análise bibliométrica. In: Mostra
de Iniciação Científica, Pós-graduação, Pesquisa e Extensão Universidade de Caxias do Sul,
15, 2015, Caxias do Sul/RS. Anais da XV Mostra de Iniciação Científica, Pós-graduação,
Pesquisa e Extensão Universidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul: UCS, 2015. Disponível
em:
http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/mostraucsppga/xvmostrappga/paper/viewFile/4
136/1361. Acesso em: 21 abr. 2020.
BULHÕES, B. O acesso a recursos genéticos em áreas protegidas como uma estratégia de
conservação. In: BENSUSAN, N.; PRATES, A. P. A diversidade cabe na unidade? Áreas
protegidas no Brasil. Brasília: IEB, 2014. p. 509 - 538.
BURGUEÑO, L. E. T.; QUADRO, M. S.; BARCELOS, A. A.; SALGADO, P. A.; WEBER,
F. S.; KOLLAND JR., M.; SOUZA, L. H. Impactos Ambientais de Plantios de Pinus spp. em
Zonas Úmidas: O Caso do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, RS, Brasil. Biodiversidade
Brasileira: ICMBio, Brasília, DF, v. 3, n. 2, p. 192 - 206, 2013.
CAETANO, V. A.; SILVEIRA, S. F. R.; DRUMOND, A. M. Análise da estratégia de
desenvolvimento regional sustentável sob a ótica do desenvolvimento local: estudo de caso do
município de Ervália – MG. Revista de Gestão Social e Ambiental - RGSA, São Paulo, v. 6,
n. 3, p. 15 - 28, set./dez. 2012.
CAMPOS, C. J. G. Método de análise de conteúdo: ferramenta para a análise de dados
qualitativos no campo da saúde. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília/DF, v. 57, n. 5,
set/out 2004, p. 611 - 614.
CAPPA. Sobre o CAPPA. s/d. Disponível em: https://www.ufsm.br/unidadesuniversitarias/ccne/cappa/sobre. Acesso em: 11 out. 2020.
CARRION, R. Relatório Final da Subcomissão Mista para Tratar sobre os Impactos
Decorrentes da Construção de Barragens e Usinas Hidrelétricas no Estado do Rio
Grande do Sul. Porto Alegre: Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 2008. 28 p.
Disponível em:
http://www.al.rs.gov.br/FileRepository/repdcp_m505/SubImpactoUsinasBarragens/RF_subim
pacto_usinas_barragens08.pdf. Acesso em 25 jul. 2020.

205

CARTONI, D. M. Ciência e conhecimento científico. Anuário da Produção Acadêmica
Docente, v. 3, n.5, 2009, p. 9 - 34.
CARVALHO, I. C. M. A invenção ecológica: narrativas e trajetórias da educação
ambiental no Brasil. 3 ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008.
CAVALCANTI, M. C. C. Campanha de conscientização ambiental: Prática discursiva e
social na modernidade tardia. 2013. 266 p. Dissertação (Doutorado em Letras).
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2013.
CERBMA. Ata da Reunião de Instalação do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica. 1997. 3 p. Documento não publicado.
____. Ata da Centésima Décima Sexta Reunião do Comitê Estadual da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica do Rio Grande do Sul. 2007a. 7 p. Documento não publicado.
____. Ata da Centésima Décima Sétima Reunião do Comitê Estadual da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica do Rio Grande do Sul. 2007b. 9 p. Documento não publicado.
____. Ata da Centésima Vigésima Quinta Reunião do Comitê Estadual da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica do Rio Grande do Sul. 2008. 8 p. Documento não publicado.
____. Ata da Centésima Quinquagésima Primeira Reunião do Comitê Estadual da
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica do Rio Grande do Sul. 2011. 7 p. Documento não
publicado.
____. Ata da Ducentésima Sétima Reunião do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera
da Mata Atlântica do Rio Grande do Sul. 2017a. 7 p. Documento não publicado.
____. Ata da Ducentésima Nona Reunião – Extraordinária - do Comitê Estadual da
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica do Rio Grande do Sul. 2017b. 9 p. Documento não
publicado.
____. Ata da Ducentésima Décima Quinta Reunião do Comitê Estadual da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica do Rio Grande do Sul. 2018. 5 p. Documento não publicado.
CHAVES, T. S. Regularização fundiária em Unidades de Conservação no Rio Grande do
Sul. 30 p. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Biológicas).
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014.
COELHO-DE-SOUZA, G. Extrativismo em área de Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica no Rio Grande do Sul: um estudo etnobiológico em Maquiné. 2003. 202 p. Tese
(Doutorado em Botânica). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003.
COELHO-DE-SOUZA, G.; KUBO, R. R.; MELLO, R. S. P.; VENZON, R. Conhecimentos
tradicionais: aspectos do debate brasileiro sobre a quarta dimensão da biodiversidade. In:
KLEBA, J.; KISHI, S. (org.). Dilemas do acesso a recursos genéticos e conhecimentos
tradicionais associados - direito, política e sociedade. Belo Horizonte: Editora Forum,
2009, p. 69 - 86.

206

COELHO-DE-SOUZA, G.; BARBIERI, R. L.; PEREIRA, V. C.; SCHREINER, C. T.;
PRINTES, R. B.; RIVAS, M.; MARCHI , M. M. In: ENCONTRO INTERNACIONAL DA
ROTA DOS BUTIAZAIS: ALIMENTO, ÁGUA E ENERGIA EM CONEXÃO COM A
HISTÓRIA E A CULTURA. 2, 2019, Porto Alegre. Anais...Porto Alegre: UFRGS, 2019, 100
p. Disponível em: http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/192935/1/Rota-dosButiazais-ANAIS.pdf. Acesso em: 31 ago. 2020
COMANDULLI, C. S. Unidades de conservação sobrepostas ao território Guarani: o caso da
aldeia guarani de Itapuã, Viamão-RS. In: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL. COMISSÃO DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.
Coletivos Guarani no Rio Grande do Sul: territorialidade, interetnicidade, sobreposições e
direitos específicos. Porto Alegre: ALRS/CCDH, 2010, p. 64 - 76.
COMISSÃO DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS. Relatório final da subcomissão
para tratar sobre a situação dos Povos Indígenas no Rio Grande do Sul. Porto Alegre:
Assembleia Legislativa, 2012, 69 p.
CONABIO. Resolução CONABIO nº 06, de 03 de setembro de 2013. Dispõe sobre as
Metas Nacionais de Biodiversidade para 2020.
CONAMA. Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Dispõe sobre a revisão
e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental.
Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 22 dez. 1997.
____. Resolução CONAMA nº 278, de 24 de maio de 2001. Dispõe sobre o corte e a
exploração de espécies ameaçadas de extinção da flora da Mata Atlântica. Diário Oficial da
República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 18 jul. 2001.
CONDESUS. Projeto de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia - PRODESUS
Quarta Colônia. s/d.a. Disponível em:
http://www.condesusquartacolonia.com.br/projetos/projeto-de-desenvolvimento-sustentavelda-quarta-colonia-prodesus-quarta-colonia/64. Acesso em: 11 out. 2020.
____. Programa Pró-Guaibá. s/d.b. Disponível em:
http://www.condesusquartacolonia.com.br/projetos/programa-pro-guaiba/60. Acesso em: 11
out. 2020.
CONSEMA. Resolução CONSEMA n° 01/97. Reconhece o Comitê Estadual da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica. Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre,
09 out. 1997.
____. Ata da 198ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual do Meio Ambiente –
CONSEMA. 2017. Disponível em:
https://www.sema.rs.gov.br/upload/arquivos/201705/15115506-ata-198-reuniao-ordinaria-doconsema-12-04-2017.pdf. Acesso em: 28 ago. 2020.
CORRÊA, F. A Reserva Da Biosfera Da Mata Atlântica: Roteiro para o entendimento de
seus objetivos e seu sistema de gestão. Caderno nº 2. São Paulo: Conselho Nacional da
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 1995. 49 p.

207

CPRM. Geoparques: Conceito da UNESCO. s/d. Disponível em:
http://www.cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/Gestao-Territorial/Geoparques5414.html. Acesso em jul. 2020.
CUNHA, M. C. Relações e dissensões entre saberes tradicionais e saber científico. Revista
USP, n.75, setembro/novembro 2007, p. 76 - 84.
DELGADO, A. B. Conectividade e ajustes em sistemas socioecológicos: o papel das redes
de colaboração na conservação da biodiversidade. 2019. 235 p. Tese (Doutorado em
Desenvolvimento Sustentável). Universidade de Brasília, Brasília, 2019.
DEVOS, R. V. A “questão ambiental” sob a ótica da antropologia dos grupos urbanos
nas ilhas do Parque Estadual do Delta do Jacuí, Bairro Arquipélago, Porto Alegre, RS.
2007. 277 p. Tese (Doutorado em Antropologia Social). Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Porto Alegre, 2007.
DIEGUES, A. C. Desenvolvimento sustentável ou sociedades sustentáveis: da crítica dos
modelos aos novos paradigmas. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 6, n. 1 - 2, jan./jun.
1992, p. 22 - 29.
____. Saberes tradicionais e etnoconservação. In: DIEGUES, A. C.; VIANA, V. M.
Comunidades tradicionais e manejo dos recursos naturais da Mata Atlântica. 2 ed. São
Paulo: Editora Hucitec, 2004. p. 9 - 22.
____. O mito moderno da natureza intocada. 6ª edição. São Paulo: HUCITEC, NUPAUB,
2008.
____. VIANA, V. M. Comunidades tradicionais e manejo dos recursos naturais da Mata
Atlântica. 2 ed. São Paulo: Editora Hucitec, 2004.
DOEBBER, C. Análise do conflito entre pescadores artesanais e funcionários do Parque
Nacional da Lagoa do Peixe, uma Unidade de Conservação de Proteção Integral. 113 p.
2017. Dissertação (Mestrado em Biologia). Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São
Leopoldo, 2017.
EGNER, H.; FALKNER, J.; JUNGMEIER, M.; ZOLLNER, D. Institutionalizing cooperation
between biosphere reserves and universities – the example of Science_Linknockberge. Eco.
Mont. v. 09, n. 2, jul. 2017, p. 77 - 80.
ENGERS, M. E. A. Pesquisa educacional: reflexões sobre a abordagem etnográfica. In:
ENGERS, M. E. A. (org.). Paradigmas e Metodologias de Pesquisa em Educação: notas
para reflexão. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1994. p. 65 - 74.
FARIA, C. O. Governança da biodiversidade sob a perspectiva de Sistemas Sócioecológicos: O caso do bioma Mata Atlântica. 2016. 126 p. Tese (Doutorado em
Planejamento Energético). Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.
FEPAM. Diretrizes Ambientais para o Desenvolvimento dos Municípios do Litoral
Norte. Porto Alegre: FEPAM, 2000.

208

____. Diagnóstico ambiental da Bacia do Taquari-Antas, RS: Diretrizes regionais para o
licenciamento ambiental das hidrelétricas - Trecho médio e superior. Porto Alegre:
FEPAM, 2001.
FERREIRA L.O., MORINICO J.C.P. O Poraró mbyá e a indigenização do centro de Porto
Alegre, RS. In: FREITAS, A. L. C.; FAGUNDES, L. F. C. (org.). Povos indígenas na Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba. Porto Alegre: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e
Segurança Urbana, 2008, p. 36 - 50.
FETAG-RS. Meio Ambiente. s/d. Disponível em:
http://www.fetagrs.org.br/index.php?idp=NTk=. Acesso em: 24 ago. 2020.
FREITAS, J. Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: Forum, 2011.
GERHARDT, C. H. Agricultores familiares, mediadores sociais e meio ambiente: A
construção da “problemática ambiental” em agro-eco-sistemas. 2002. 531 p. Dissertação
(Mestrado em Desenvolvimento Rural). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, 2002.
GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. Métodos de Pesquisa. Porto Alegre: UFRGS, 2009.
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Editora Atlas S.A, 2008.
GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de
Administração de Empresas, São Paulo, v. 35, n. 2, 1995a, p. 57 - 63.
____. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. Revista de Administração de Empresas,
São Paulo, v. 35, n.3, mai./jun. 1995b, p. 20 - 29.
GODOY, M. M.; BINOTTO, R. B.; SILVA, R. C.; ZERFASS, H.; SOARES, D. M.;
CÂMARA, H. C. F. Geoparque Quarta Colônia, RS. In: SCHOBBENHAUS, C.; SILVA, C.
R. da (org.). Geoparques do Brasil: propostas. Rio de Janeiro: CPRM, 2012. p. 417 ‐ 456.
GUEDES, F. B.; SEEHUSEN, S. E. (org.). Pagamentos por Serviços Ambientais na Mata
Atlântica: lições aprendidas e desafios. Brasília: MMA, 2011. 272 p.
HALFFTER, G. Towards a culture of Biodiversity Conservation. Acta zoológica mexicana,
Xalapa, v. 21, n. 2, 2005, p. 133 - 153.
____. Reservas de la Biosfera: Problemas y oportunidades en México. Acta Zoológica
Mexicana, v. 27, n. 1, 2011, p. 177 - 189.
HAMÚ, D. UN Environment Brazil 2017-2018. [s.l.]: United Nations Environment
Programme, 2019.
HAZIN, M. C. Projeto do fortalecimento da capacidade institucional para consolidação
dos Sítios Ramsar brasileiros - Planejamento para Conservação de Áreas. Brasília:
MMA, 2007. 27 p.

209

HECKLER, J. M. Sementes e saberes...Trocas e aprendizados com a cultura Guarani e a
agroecologia. 2006. 134 p. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.
HEDDEN-DUNKHORST, B.; SCHMITT, F. Exploring the Potential and Contribution of
UNESCO Biosphere Reserves for Landscape Governance and Management in Africa. Land,
v. 9, n. 8, ago. 2020.
IBEROMAB. Plan de acción - Red de Comités Nacionales MaB, Puntos Focales y
Reservas de Biosfera de Iberoamérica y El Caribe 2018-2025. Espanha: IberoMaB, 2018.
28 p.
IBAMA. Relatório do Processo de Licenciamento - RPL. In: IBAMA. Volume 13 - Processo
nº 02001.002831/2001-21. 2013, p. 2376 - 2378. Disponível em:
http://licenciamento.ibama.gov.br/Hidreletricas/Pai%20Quere/Processo%20Pai%20Quer%ea/
UHE%20Pai%20Quere/Pai%20Quer_%20Vol%2013.pdf. Acesso em 10 out. 2020.
ICMBIO. Conselhos gestores de Unidades de Conservação Federais: Um guia para
gestores e conselheiros. Brasília: ICMBio, 2014, 80 p.
INÁCIO, R. O.; RODRIGUES, M. D.; XAVIER, T. R.; WITTMANN, M. L.; MINUSSI, T.
L. Desenvolvimento Regional Sustentável: abordagens para um novo paradigma.
Desenvolvimento em Questão, Ijuí, ano 11, n. 24, set./dez. 2013, p. 6 - 40.
INSTITUTO CURICACA. Caderno de resultados I: Corredor Ecológico da Quarta Colônia.
Porto Alegre: Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler; Secretaria
do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 2016. 90 p.
____. Projetos finalizados. s/d. Disponível em: https://www.curicaca.org.br/projetosfinalizados. Acesso em: 31 ago. 2020.
IRVING, M. A. Governança democrática e gestão participativa de áreas protegidas: um
caminho sem volta para a conservação da biodiversidade no caso brasileiro. In: BENSUSAN,
N.; PRATES, A. P. (org.). A diversidade cabe na unidade?: Áreas protegidas no Brasil.
Brasília: IEB, 2014, p. 166 – 183.
JURAS, I. A. G. M. Breves comentários sobre a base constitucional da proteção da
biodiversidade. In: GANEM, R. S. (org.). Conservação da Biodiversidade: Legislação e
Políticas Públicas. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2010, p. 131 - 138.
KERVALT, M. Pesca, pecuária, potencial eólico e santuário ecológico: os interesses que
cercam a Lagoa do Peixe. Gaúcha ZH online, Porto Alegre, 19 jul. 2019. GZH Política.
Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2019/07/pesca-pecuariapotencial-eolico-e-santuario-ecologico-os-interesses-que-cercam-a-lagoa-do-peixecjyae6i6a03ae01msia6fl0j6.html. Acesso em 06 out. 2020.
KRATZER, A. Biosphere reserves research: A bibliometric analysis. Eco.Mont. v. 10, n. 2,
jul. 2018, p. 36 - 49.

210

KRON, A. J. D.; KINDEL, A. BOHRER, P. (org.). Microcorredores ecológicos de Itapeva:
gestão ambiental. Porto Alegre: Instituto Curicaca, 2010. 59 p.
KUBO, R. R. Coletores de samambaia-preta e a questão ambiental: estudo antropológico
na área dos Fundos da Solidão, município de Maquiné, Encosta Atlântica no Rio
Grande do Sul. 2005. 256 p. Tese (Doutorado em Antropologia Social). Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.
LIMA, M. L. M. Licenciamento ambiental e gestão de riscos: O caso da Usina
Hidrelétrica de Barra Grande (RS). 2006. 208 p. Dissertação (Mestrado em Direito).
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.
LINDOSO, D. P. Vulnerabilidade e resiliência: Potenciais, convergências e limitações na
pesquisa interdisciplinar. Ambiente & Sociedade, São Paulo, v. 20, n. 4, out. - dez. 2017, p.
131 - 148.
LINO, C. F. Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - Fase VI / 2008. Revisão e
atualização dos limites do zoneamento da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica em
base cartográfica digitalizada. São Paulo: Instituto Amigos da RBMA, 2008. 227 p.
____. (org.). Anuário Mata Atlântica 2012. Panorama do cumprimento das Metas de
Aichi - CDB 2020 na Mata Atlântica: Avanços, oportunidades e desafios. São Paulo:
RBMA, 2012.
______. Anuário Mata Atlântica 2013. Contribuições para o cumprimento das Metas de
Aichi (CDB - 2020) no Bioma Mata Atlântica. São Paulo: RBMA, 2013.
____. Revisão periódica (2008 - 2018) e atualização dos limites e zoneamento da Reserva
da Biosfera da Mata Atlântica. São Paulo: Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 2018.
284 p.
____. As Reservas da Biosfera e o Programa MaB/ UNESCO. s/d. 3 p. Disponível em:
http://arquivo.ambiente.sp.gov.br/cea/2011/12/ClaytonLino.pdf. Acesso em: 19 fev. 2020.
____.; ALBUQUERQUE, J. L. ALLEGRINI, M. F. Comitês Estaduais da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica: Manual para implantação e funcionamento. Caderno nº 09.
São Paulo: Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 1998, 40 p.
____.; DIAS, H. (org.). Anuário Mata Atlântica 2014: Convenção da Diversidade
Biológica/ Metas de Aichi - CDB- A Mata Atlântica e as metas Nacionais da
Biodiversidade para 2020. São Paulo: IA-RBMA, 2014.
____.; DIAS, H.; ALBUQUERQUE, J. L.; CENCIG, M. Planejamento estratégico da
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – 2003. Caderno nº 25. São Paulo: Conselho
Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 2003. 54 p.
____.; DIAS, H.; ALBUQUERQUE, J. L. Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – Fase
VI / 2009: Revisão e Atualização dos Limites e Zoneamento da Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica em Base Cartográfica Digitalizada. Caderno nº 38. São Paulo: Conselho
Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 2009. 119 p.

211

____.; OLIVEIRA, N. M. Anuário Mata Atlântica 2017: Convenção da Diversidade
Biológica/ Metas de Aichi – CDB 2020 - A Mata Atlântica e as Metas Nacionais de
Biodiversidade para 2020 - Balanço, Destaques e Estratégias. São Paulo: IA-RBMA,
2017.
____.; SIMÕES, L. L. Avaliação do cumprimento das metas globais e nacionais de
biodiversidade 2010 para a Mata Atlântica. [s.l]: WWF, RBMA, 2011.
LORENZETTI, J. V. Alteração do código florestal brasileiro: a dinâmica da esfera
pública no estado do Rio Grande do Sul. 2012. 114 p. Dissertação (Mestrado em
Administração). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.
LOUREIRO, C. F. B.; AZAZIEL, M; FRANCA, N. Educação ambiental e conselho em
unidades de conservação: Aspectos teóricos e metodológicos. Rio de Janeiro: Ibase, 2007.
MACARIO, D.; MACIEL, N. Gestão territorial e ambiental na Terra Indígena Guarani
de Bracuí. Rio de Janeiro: ACIBRA, Projeto Gati, 2016, 60 p.
MAIA, C. M. B. F.; PARRON, L. M. Matéria orgânica como indicador da qualidade do solo e
da prestação de serviços ambientais. In: PARRON, L. M.; GARCIA, J. R.; OLIVEIRA, E. B.;
BROWN, G. G.; PRADO, R. B. (org.). Serviços Ambientais em Sistemas Agrícolas e
Florestais do Bioma Mata Atlântica. Brasília, DF: Embrapa, 2015. p. 101- 108.
MAPA GUARANI DIGITAL. Terra indígena Itapuã. s/d. Disponível em:
https://guarani.map.as/#!/lands/586/?z=16.8&x=-30.342630287599953&y=51.00036933390914. Acesso em: 27 ago. 2020.
MARCUZZO, S.; PAGEL, S. M.; CHIAPETTI, M. I. S. A Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica no Rio Grande do Sul - Situação atual, ações e perspectivas. São Paulo:
Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 1998.
MARTINS, G. I. Conservação da natureza e modulação do espaço: políticas ambientais
de conservação e planejamento biorregional no Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu. 2016.
463 p. Tese (Doutorado em Geografia). Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia,
2016.
MASCARELLO, M. A.; GANDRA, T. B. R.; ESPINOZA, J. M. A.; ASMUS, M. L.
Conflitos espaciais entre instrumentos legais de planejamento territorial: caso de estudo na
região do Balneário Cassino (Rio Grande, RS). Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 38,
ago. 2016, p. 325 - 346.
MATTOS, L. M. Base teórica e pontos fundamentais para a concepção de políticas públicas
de serviços ambientais. In: PARRON, L. M.; GARCIA, J. R.; OLIVEIRA, E. B.; BROWN,
G. G.; PRADO, R. B. (org.). Serviços Ambientais em Sistemas Agrícolas e Florestais do
Bioma Mata Atlântica. Brasília, DF: Embrapa, 2015. p. 357 - 364.
MATYSEK, K. A. Resilience and Social-Ecological Systems: The UNESCO Biosphere
Reserve Program in Australia and Canada. 2009. 369 p. Tese (Doctor of Philosophy).
University of Tasmania, Australia, 2009.

212

MAURMANN, K. Avaliação da Estrutura Populacional e Sustentabilidade do
Extrativismo Foliar de Butia catarinensis Noblick & Lorenzi em remanescentes do
Litoral Norte do Rio Grande do Sul. 2016. 41 p. Dissertação (Mestrado em Ecologia).
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016.
MEDAGLIA, V. R. Filosofia do meio ambiente e gestão compartilhada da biodiversidade
da Mata Atlântica: Debates públicos sobre a coleta de frutos da Palmeira-Juçara no Rio
Grande do Sul. 2010, 287 p. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.
MELLO-THÉRY, N. A. Conservação de áreas naturais em São Paulo. Estudos avançados,
São Paulo, v. 25, n. 71, 2011, p. 175 - 188.
MENDONÇA, F. C.; TALBOT, V.; MACEDO, H. S. Reflexões sobre participação social em
unidades de conservação e a contribuição do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade. In: BENSUSAN, N.; PRATES, A. P. (org.). A diversidade cabe na
unidade?: Áreas protegidas no Brasil. Brasília: IEB, 2014, p. 269 – 307.
MMA. IBAMA libera licenciamento da hidrelétrica de Barra Grande. 2004. Disponível em:
https://www.mma.gov.br/informma/item/2117-ibama-libera-licenciamento-da-hidreletrica-debarra-grande. Acesso em 10 out. 2020.
____. Uruguai - Caderno da Região Hidrográfica. Brasília/DF: Ministério do Meio
Ambiente, 2006, 132 p.
____. Mata Atlântica: patrimônio nacional dos brasileiros. Brasília: MMA, 2010. 408 p.
____. Rede Brasileira de Reservas da Biosfera. Brasília – DF: MMA, 2016a. 14 p.
____. Histórico ODS. 2016b. Disponível em:
https://www.mma.gov.br/component/k2/item/11594-portal-informacoes-ambientais-odsmmahistorico#:~:text=Os%20ODS%20acordados%20s%C3%A3o%20os%20seguintes%3A&text
=Objetivo%2017%20%2D%20Fortalecer%20os%20meios,qualidade%20de%20vida%20e%2
0justi%C3%A7a. Acesso em 17 set. 2020.
____. Programa MAB – Governança. 2018. Disponível em: https://www.mma.gov.br/mmaem-numeros/patrimonio-genetico/item/10643-programa-mab.html#estrat%C3%A9gia-desevilha. Acesso em: 17 fev. 2020.
MORAES, V. L. Uso do solo e conservação ambiental no Parque Nacional da Lagoa do
Peixe e entorno (RS). 2009, 120 p. Dissertação (Mestrado em Geografia). Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.
MOREIRA, D. A. O método fenomenológico na pesquisa. São Paulo: Pioneira
Thomson, 2002.

213

MORELLI, L. A. A monocultura do eucalipto e a monopolização do território na metade
sul do Rio Grande do Sul. 2011. 210 p. Dissertação (Mestrado em Geografia). Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.
MORENO, C. As roupas verdes do rei: economia verde, uma nova forma de acumulação
primitiva. In: DILGER, G.; LANG, M.; FILHO, J. P. (org.). Descolonizar o imaginário:
debates sobre pós-extrativismo e alternativas ao desenvolvimento. Traduzido por Igor
Ojeda. São Paulo: Fundação Rosa Luxemburgo, 2016.
MULLER, J.; CÉSAR, P. G. B.; GARCIA, L. M. Serviços ecossistêmicos em Sítio Ramsar
do sul do Brasil: utilização de ferramentas geoespaciais para a proteção da biodiversidade. In:
Simpósio sobre as geotecnologias e geoinformação no Estado de Alagoas, 4, 2016. Anais do
Simpósio sobre as geotecnologias e geoinformação no Estado de Alagoas. Maceió:
SEPLAG, UNIT, 2016.
NEVES, J. L. Pesquisa qualitativa – Características, usos e possibilidades. Caderno de
Pesquisas em Administração, São Paulo, v. 1, n. 3, 2º sem/1996, 5 p.
OLIVEIRA, W. J. F. “Paixão pela natureza”, atuação profissional e participação na
defesa de causas ambientais no Rio Grande do Sul entre 1970 e início dos anos 2000.
2005. 464 p. Tese (Doutorado em Antropologia Social). Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Porto Alegre, 2005.
OLIVEIRA, C. L. Um apanhado teórico-conceitual sobre a pesquisa qualitativa: tipos,
técnicas e características. Travessias, Cascavel, v. 2, n. 3, 2008, 16 p.
OLIVEIRA, M. C. C. Agricultura familiar e dinâmicas das relações sociedade-natureza
em área de fronteira agrária na Amazônia Oriental. 2009, 305 p. Tese (Doutorado em
Desenvolvimento Rural). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.
OLIVEIRA, R. G. Existência de plano diretor nas regiões metropolitanas e aglomerações
urbanas do Rio Grande do Sul. Carta de Conjuntura - FEE, Porto Alegre, ano 26, nº 11,
2017.
ONU. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável. Tradução do Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil (UNIC
Rio). 2015. 49 p. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wpcontent/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf. Acesso em 15 set. 2020.
PALMIERI, R.; VERÍSSIMO, A. Conselhos de Unidades de Conservação: Guia sobre sua
criação e seu funcionamento. Piracicaba: Imaflora, SP; Belém: Imazon, PA, 2009. 95 p.
PALOMO, I.; MONTES, C.; MARTÍN-LÓPEZ, B.; GONZÁLEZ, J. A.; GARCÍALORRENTE, M.; ALCORLO, P.; MORA, M. R. G. Incorporating the social-ecologial
approach in protected areas in the Anthropocene. BioScience, Cary, v. 64, n. 3, mar. 2014, p.
181 – 191.
PAPALIA, M. Construcción de demandas políticas de comunidades Mbyá guaraníes en
contextos de conservación de la naturaleza. Cuadernos de Antropología Social, n. 36, 2012,
p. 119 - 150.

214

PARRON, L. M.; GARCIA, J. R.; OLIVEIRA, E. B.; BROWN, G. G.; PRADO, R. B. (org.).
Serviços Ambientais em Sistemas Agrícolas e Florestais do Bioma Mata Atlântica.
Brasília, DF: Embrapa, 2015. 370 p.
PARRON, L. M.; GARCIA, J. R. Serviços ambientais: conceitos, classificação, indicadores e
aspectos correlatos. In: PARRON, L. M.; GARCIA, J. R.; OLIVEIRA, E. B.; BROWN, G.
G.; PRADO, R. B. (org.). Serviços Ambientais em Sistemas Agrícolas e Florestais do
Bioma Mata Atlântica. Brasília, DF: Embrapa, 2015. p. 29 - 35.
PATROCÍNIO, D. N.; BASSI, J. B.; MATOS, J. Z. Corredor ecológico da Quarta
Colônia/RS: Histórico, perspectiva e o desafio da participação social. In: Seminário Brasileiro
sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social, 8, 2017, Niterói/RJ. Anais do Seminário
Brasileiro sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social. Niterói: UFF, 2017.
PEIXOTO, M. Pagamento por Serviços Ambientais – Aspectos teóricos e proposições
legislativas. Textos para Discussão. Brasília/DF: Senado Federal, 2011. 32 p.
PEIXOTO, S. L. Áreas protegidas urbanas: a necessidade de fortalecimento institucional dos
governos locais para a efetiva conservação da biodiversidade. In: BENSUSAN,
N.; PRATES, A. P. (org.). A diversidade cabe na unidade?: Áreas protegidas no Brasil.
Brasília: IEB, 2014, p. 540 - 579.
PERELLÓ, L. F. C.; GUADAGNIN, D. L.; MALTCHIK, L. R. B.; MENEZES, R. B.;
STRANZ, A.; SANTOS, J. E. Os desafios para a conservação do Parque Nacional da Lagoa
do Peixe RS. In: SANTOS, J. E.; ZANIN, M. E.; MOSCHINI, L. E. (org.). Faces da
polissemia da paisagem: Ecologia, planejamento e percepção. São Carlos: Editora Rima,
2010, 388 p.
PICCOLI, M. F. Avaliação da condição corporal, presença e identificação de
ectoparasitos de carnívoros silvestres, com ênfase em canídeos, em áreas de influência da
Usina Hidrelétrica de Barra Grande, sul do Brasil. 2010. 63 p. Dissertação (Mestrado em
Ciências Veterinárias). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.
POKORNY, D.; KRUSE-GRAUMANN, L. Research and Monitoring in Biosphere Reserves.
In: UNESCO, GERMAN MAB NATIONAL COMMITTEE (org.). Full of Life: UNESCO
Biosphere Reserves - Model Regions for Sustainable Development. Berlim, Heidelberg:
Springer, 2005. p. 71 - 73.
POOL-STANVLIET, R.; COETZER, K. The scientific value of UNESCO biosphere reserves.
South African Journal of Science, vol.116, n.1-2, 2020, p. 21 - 24.
PORTO ALEGRE. Decreto nº 18.818, de 15 de outubro de 2014. Cria o Refúgio de Vida
Silvestre São Pedro, localizado na Zona Sul do município de Porto Alegre. Diário Oficial de
Porto Alegre, Porto Alegre, 17 out. 2014.
PRATES, A. P.; SOUSA, N. O. M. Panorama geral das áreas protegidas no Brasil: Desafios
para o cumprimento da Meta 11 de Aichi. In: BENSUSAN, N.; PRATES, A. P. A
diversidade cabe na unidade? Áreas protegidas no Brasil. Brasília: IEB, 2014. p. 83 -119.

215

PRIMACK, R. B.; RODRIGUES, E. Biologia da Conservação. Londrina: Editora Planta,
2001.
PROCHNOW, M. (org.). Barra Grande: A hidrelétrica que não viu a floresta. Rio do Sul:
APREMAVI, 2005 104 p.
QUINTAS, J. S. O Pescarte e as concepções estruturantes da educação ambiental na gestão
ambiental pública. In: TIMÓTEO, G. M. Educação ambiental com participação popular:
avançando na gestão democrática do ambiente. 2. ed. rev. e ampl. Campos dos
Goytacazes, RJ: EdUENF, 2019. p. 12 - 92.
RAMOS, R. A. Planejamento biorregional: uso da terra e política de gestão em unidades
de conservação estaduais da Mata Atlântica, Rio Grande do Sul, Brasil. 2008. 107 p.
Dissertação (Mestrado em Geografia). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, 2008.
RBMA. O Programa MAB e as Reservas da Biosfera. s/d.a. Disponível em:
http://www.rbma.org.br/mab/unesco_01_oprograma.asp. Acesso em: 16 fev. 2020.
____. O marco estatutário da Rede Mundial de Reservas da Biosfera. s/d.b. Disponível
em: http://www.rbma.org.br/mab/unesco_01_omarco_completo.asp. Acesso em: 17 fev. 2020
____. Estratégia de Sevilha. s/d.c. 28 p. Disponível em:
http://www.rbma.org.br/mab/pdf/estrategia_sevilha.pdf. Acesso em: 17 fev. 2020.
RIBEIRO, J. A. G. Ecologia, educação ambiental, ambiente e meio ambiente: modelos
conceituais e representações mentais. 2012. 148 p. Dissertação (Mestrado em Educação
para a Ciência). Universidade Estadual Paulista “Júlio De Mesquita Filho”. Bauru, 2012.
RIO GRANDE DO SUL. Lei nº 6.497, de 20 de dezembro de 1972. Autoriza a instituição de
Fundação e dá outras providências. Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. Porto
Alegre, 23 dez. 1972.
____. Decreto nº 24.385, de 14 de janeiro de 1976. Cria o Parque Estadual do Delta do Jacuí,
constitui em Reserva Biológica as Ilhas das Pombas e da Pólvora e dá outras providências.
Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 30 e 31 jan. 1976. Revogado
pela Lei nº 12.371, de 11 de novembro de 2005.
____. Lei nº 9.519, de 21 de janeiro de 1992. Institui o Código Florestal do Estado do Rio
Grande do Sul e dá outras providências. Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 21 jan. 1992a.
____. Decreto nº 34.256, de 02 de abril de 1992. Cria o Sistema Estadual de Unidades de
Conservação e dá outras providências. Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 02 abr. 1992b.
____. Lei nº 10.688, de 09 de janeiro de 1996. Altera a redação do artigo 38 e acrescenta os
parágrafos 1º, 2º e 3º a Lei nº 9.519/92, que instituiu o Código Florestal do Estado do Rio
Grande do Sul. Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 09 jan.
1996a.

216

____. Decreto nº 36.636, de 03 de maio de 1996. Delimita a área da Mata Atlântica a que se
refere o artigo 38 da Lei nº 9.519, de 21 de janeiro de 1992, que instituiu o Código Florestal
do Estado do Rio Grande do Sul. Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, 03 mai. 1996b.
____. Lei nº 11.038, de 14 de novembro de 1997. Dispõe sobre a parcela do produto da
arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS) pertencente aos municípios. Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, 17 nov. 1997.
____. Decreto nº 38.355, de 01 de abril de 1998. Estabelece as normas básicas para o manejo
dos recursos florestais nativos do Estado do Rio Grande do Sul de acordo com a legislação
vigente. Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 02 abr. 1998.
Revogado pelo Decreto nº 53.862, de 2017.
____. Lei nº 11.520, de 03 de agosto de 2000. Institui o Código Estadual do Meio Ambiente
do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências. Diário Oficial do Estado do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 4 ago. 2000. Revogado pela Lei Estadual n° 15.434, de 2020.
____. Tribunal de Justiça. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 70001436658. Relator:
Desembargador Élvio Schuch Pinto. 2001.
____. Assembleia Legislativa. Projeto de lei n° 225/2002. Introduz modificações na Lei nº
9.519, de 21 de janeiro 1992, que institui o Código Florestal do Estado do Rio Grande do Sul
e dá outras providências. 2002a. Disponível em:
http://www.al.rs.gov.br/Diario/Proposicoes/PROP940.HTM. Acesso em 30 set. 2020.
____. Decreto n 42.009, de 12 de dezembro de 2002. Cria o Parque Estadual de Itapeva e dá
outras providências. Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 13 dez.
2002b.
____. Lei nº 12.004, de 12 de novembro de 2003. Dispõe sobre a criação do Conselho
Estadual dos Povos Indígenas - CEPI - e dá outras providências. Diário Oficial do Estado do
Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 13 nov. 2003.
____. Decreto nº 43.493, de 10 de dezembro de 2004. Cria o Comitê Gestor dos Arranjos
Produtivos de Base Florestal do Rio Grande do Sul - APB Florestal-RS e dá outras
providências. Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 10 dez. 2004.
____. Lei nº 12.371, de 11 de novembro de 2005. Cria a Área de Proteção Ambiental - APA Estadual Delta do Jacuí e o Parque Estadual Delta do Jacuí e dá outras providências. Diário
Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 14 nov. 2005.
____. Instrução Normativa SEMA n.º 001/2006. Dispõe sobre as Normas para a regularização
da coleta de folhas (frondes) da samambaia-preta (Rumohra adiantiformis (G.Forst.) Ching).
Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 21 nov. 2006.

217

____. Assembleia Legislativa. Projeto de lei nº 449/2007. Institui a Política Estadual de
Serviços Ambientais do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em:
http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao/tabid/325/SiglaTipo/PL/NroProposicao/4
49/AnoProposicao/2007/Origem/Px/Default.aspx. Acesso em: 09 out. 2020
____. Secretaria do Meio Ambiente. Projeto de Conservação da Mata Atlântica no Rio
Grande do Sul, PCMARS/ 2004-2009. Porto Alegre: SEMA, 2009. 66 p.
____. Zoneamento Ambiental da Silvicultura: Estrutura, Metodologia e Resultados.
Volume I. Porto Alegre: SEMA, 2010. 137 p.
____. Assembleia Legislativa. Requerimento de Comissão Especial nº 7 /2011. Requer a
criação de uma Comissão Especial para discutir sobre o Pagamento de Serviços Ambientais PSA, nos termos do PL 792/07 que tramita na Câmara dos Deputados. Disponível em
http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao/tabid/325/SiglaTipo/RCE/NroProposicao
/7/AnoProposicao/2011/Default.aspx. Acesso em: 07 out. 2020.
____. Lei n.º 13.931, de 30 de janeiro de 2012. Altera a Lei n.º 9.519, de 21 de janeiro de
1992, que institui o Código Florestal do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras
providências. Diário Oficial da Assembleia Legislativa, Porto Alegre, 30 jan. 2012a.
____. Assembleia Legislativa. Projeto de Lei nº 11 /2012. Institui a Política Estadual dos
Serviços Ambientais e o Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais, e dá
outras providências. 2012b. Disponível em:
http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao.aspx?SiglaTipo=PL&NroProposicao=11
&AnoProposicao=2012&Origem=Dx. Acesso em: 07 out. 2020.
____. Assembleia Legislativa. Comissão Especial sobre o Pagamento de Serviços Ambientais
- PSA. Projeto de Resolução nº 2 /2012. Aprova o Relatório Final da Comissão Especial sobre
o Pagamento de Serviços Ambientais. 2012c. Disponível em:
http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao/tabid/325/SiglaTipo/PR/NroProposicao/2
/AnoProposicao/2012/Default.aspx. Acesso em: 07 out. 2020.
____. Portaria SEMA nº 34 de 07/06/2013. Aprova o Regimento Interno da Câmara Estadual
de Compensação Ambiental - CECA. Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 7 jun. 2013a.
____. Entidades debatem projeto que transfere tema da silvicultura para a Secretaria da
Agricultura. 2013b. Disponível em: https://estado.rs.gov.br/entidades-debatem-projeto-quetransfere-tema-da-silvicultura-para-a-secretaria-da-agricultura. Acesso em: 09 out. 2020
____. Portaria SEMA nº 46 de 10/07/2014. Dispõe sobre as normas para regularização da
colheita de folhas (frondes) e frutos do Butia catarinensis (butiá-da-praia). Diário Oficial do
Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 14 jul. 2014a.
____. Decreto Estadual nº 52.109, de 1º de dezembro de 2014. Declara as espécies da flora
nativa ameaçadas de extinção no Estado do Rio Grande do Sul. Diário Oficial do Estado do
Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 02 dez. 2014b.

218

____. Portaria SEMA nº 143, de 16 de dezembro de 2014. Reconhece o Corredor Ecológico
da Quarta Colônia, como instrumento de gestão territorial para promoção da conectividade
entre o Parque Estadual da Quarta Colônia e demais alvos prioritários de conservação da
biodiversidade identificados na região. Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 23 dez. 2014c.
____. Plano de Manejo Parque Estadual do Delta do Jacuí. Porto Alegre: FZB/RS, 2014d.
Disponível em: http://www.sema.rs.gov.br/parque-estadual-delta-do-jacui . Acesso em 02 set.
2020.
____. Projeto de Lei nº 300/2015. Poder Executivo. Autoriza a extinção da Fundação
Zoobotânica do Rio Grande do Sul e dá outras providências. Diário Oficial da Assembleia
Legislativa. Porto Alegre, 10 ago. 2015.
____. Zoneamento Ecológico-econômico Litoral Médio: Produtos 1, 2, 3, 4 e 5. [s/l]:
SEMA, 2016a. 136 p.
____. Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Departamento de
Recursos Hídricos. Plano da Bacia Hidrográfica dos Rios Apuaê-Inhandava - Fases A, B
e C. Relatório Técnico RT 3 - Diagnóstico da Bacia. 2016b. 280 p. Disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1wnd3JyEBQUXOnPnRCl3_1j6qmrjccO9F/view. Acesso em
25 set. 2020.
____. Lei nº 14.961 de 13/12/2016. Dispõe sobre a Política Agrícola Estadual pra Florestas
Plantadas e seus Produtos, altera a Leis nº 10.330, de 27 de dezembro de 1994, que dispõe
sobre a organização do Sistema Estadual de Proteção Ambiental, a elaboração,
implementação e controle da política ambiental do Estado e dá outras providências, e a Lei nº
9.519, de 21 de janeiro de 1992, que institui o Código Florestal do Estado do Rio Grande do
Sul e dá outras providências. Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
14 dez. 2016c.
____. Lei nº 14.982, de 16 de janeiro de 2017. Autoriza a extinção de fundações de direito
privado da Administração Pública Indireta do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras
providências. Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 17 jan. 2017.
______. Decreto nº 53.903, de 30 de janeiro de 2018. Regulamenta as áreas reconhecidas
como Reserva da Biosfera. Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
31 jan. 2018a.
____. Resolução CONSEMA 372/2018. Dispõe sobre os empreendimentos e atividades
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob
qualquer forma, de causar degradação ambiental, passíveis de licenciamento ambiental no
Estado do Rio Grande do Sul, destacando os de impacto de âmbito local para o exercício da
competência municipal no licenciamento ambiental. Diário Oficial do Estado do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 1º mar. 2018b.
____. Terras Indígenas. A demarcação de terras indígenas auxilia na preservação do
patrimônio biológico. s/d. Disponível em: https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/areasindigenas. Acesso em 24 ago. 2020

219

RMA. Estatuto da Rede de Organizações Não-Governamentais da Mata Atlântica. 1996.
6 p. Disponível em: http://rma.org.br/site/wp-content/uploads/2014/07/1%C2%BA-Estatutoda-RMA-20.09.1996.pdf. Acesso em 23 ago. 2020.
ROCHA, H. J.; PASE, H. L. O conflito social e político nas hidrelétricas da Bacia do
Uruguai. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 30 n. 88, junho/2015, p. 99 113.
RODRIGUES, C. L. Abordagem Participativa e Arranjos Institucionais Voltados à
Conservação na Mata Atlântica. In: Encontro Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Ambiente e Sociedade, 4, 2008, Brasília/DF. Anais do IV Encontro Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade. Brasília/DF: ANPPAS,
2008. Disponível em: http://www.anppas.org.br/encontro4/cd/ARQUIVOS/GT2-458-16320080510211958.pdf. Acesso em: 30 set. 2020
RUPPENTHAL, E. L. Reterritorialização dos atingidos pela Barragem Barra Grande RS/SC. 2013. 198 p. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural). Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013.
SAKUMA, L. M. Convenção da diversidade biológica e os contratos de repartição de
benefícios: Uma análise sobre a empresa Natura. 2013. 62 p. Monografia (Especialização
em Direito Ambiental). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2013.
SALLES, C.; PIERRI, D.; CASTILLA, E.; LADEIRA, M. I. Atlas das Terras Guarani no
Sul e Sudeste do Brasil – 2015. São Paulo: CTI e CGY, 2015, 44 p.
SANTOS, R. A. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 7. ed. Rio de
Janeiro: DP&A Editora, 2007.
SANTOS, A. A. B. Conselhos gestores de Unidades de Conservação. 2008. 199 p. Tese
(Doutorado em Engenharia Florestal). Universidade de Brasília, Brasília/DF, 2008.
SARTORI, S.; LATRÔNICO, F.; CAMPOS, L. M. S. Sustentabilidade e desenvolvimento
sustentável: Uma taxonomia no campo da literatura. Ambiente & Sociedade, São Paulo, v.
17, n. 1, p. 1 - 22, jan./mar. 2014.
SÁ-SILVA, J. R.; ALMEIDA, C. D.; GUINDANI, J. F. Pesquisa documental: pistas teóricas
e metodológicas. Revista Brasileira de História & Ciências Sociais, Rio Grande, v. 1, n. 1,
jan/jun. 2009, 15 p.
SCARLATO, F. C. População e Urbanização Brasileira. In: ROSS, J. L. S. (org.). Geografia
do Brasil. 1 ed. São Paulo: EDUSP, 1996.
SCHADEN, E. Aspectos fundamentais da cultura Guarani. 3ª edição. São Paulo: E.P.U,
EDUSP, 1974.
SCHULTZ, L.; WEST, S.; FLORÍNCIO, C. Gobernanza adaptativa en construcción:
Personas, prácticas y políticas en una reserva de biosfera de la UNESCO. Revista de
Geografía Norte Grande, n. 74, 2019, p. 117 - 138.

220

SEEHUSEN, S. E.; PREM, I. Por que Pagamentos por Serviços Ambientais? In: GUEDES, F.
B.; SEEHUSEN, S. E. (org.). Pagamentos por Serviços Ambientais na Mata Atlântica:
lições aprendidas e desafios. Brasília: MMA, 2011. p. 15 - 55.
SEEHUSEN, S. E. Serviços ecossistêmicos e áreas protegidas. In: BENSUSAN, N.;
PRATES, A. P. A diversidade cabe na unidade? Áreas protegidas no Brasil. Brasília: IEB,
2014. p. 436 - 451.
SEMA. Avanços na relação entre o Parque Estadual de Itapuã e indígenas MbyáGuarani da Tekoá Pindó mirim. Publicado em 26 set. 2017. Disponível em:
https://www.sema.rs.gov.br/avancos-na-relacao-entre-o-parque-estadual-de-itapua-eindigenas-mbya-guarani-da-tekoa-pindo-mirim. Acesso em 27 ago. 2020.
____. Sobreposição entre territorialidade indígena e áreas públicas estaduais. Publicado
em 08 nov. 2018. Disponível em: https://www.sema.rs.gov.br/koxi-queixada-em-aldeiambya-guarani. Acesso em 27 ago. 2020.
____. Relatório 2019. 2020. Disponível em: https://estado.rs.gov.br/upload/arquivos//semarelatorio-2019.pdf. Acesso em: 30 set. 2020.
____. Termo de Cooperação da Mata Atlântica. s/d. Disponível
https://www.sema.rs.gov.br/convenio-mata-atlantica. Acesso em 30 set. 2020.

em:

SESTREN-BASTOS, M. C. Criação de unidades de conservação e participação popular
como ferramentas importantes para a gestão do território – Estudo de caso da Zona Sul
de Porto Alegre, RS, Brasil. 2014. 67 p. Monografia (Especialização em Direito Ambiental
Nacional e Internacional). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014.
____.; VIEIRA, R. C.; RIBEIRO, S. Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre São
Pedro. Porto Alegre: Secretaria do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, 2017, 346 p.
SIGNORI, L. M. Mapeamento por sensoriamento remoto de área de Pinus spp. no
Parque Nacional da Lagoa do Peixe. 2018. 89 p. Dissertação (Mestrado em Sensoriamento
Remoto). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.
SILVA, T. R. Geograficidade, percepção e saberes tradicionais dos pescadores do Lago
Guaíba, Porto Alegre, R. S. 2007. 156 p. Dissertação (Mestrado em Geografia).
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007.
SILVA, A. T. R. A conservação da biodiversidade entre os saberes da tradição e a ciência.
Estudos Avançados, v. 29, n. 83, 2015, p. 233 - 259.
SILVA, E. R. A. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e os desafios da nação. In:
NEGRI, J. A.; ARAÚJO, B. C.; BRACELETTE, R. Desafios da nação - Artigos de apoio. v.
2. Brasília: Ipea, 2018. v. 2, 678 p.
SILVEIRA, P. A.; MARQUES, V. A. Por quem os sinos dobram: O leading case das
queimadas no RS. Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito –
PPGDir./UFRGS, Porto Alegre, v. 2, n. 4, 2004, p. 501 - 518.

221

SOARES, M. T. S.; FROUFE, L. C. M. Estimativa de ciclagem de nutrientes em ecossistemas
florestais por meio da produção e decomposição de serapilheira. In: PARRON, L. M.;
GARCIA, J. R.; OLIVEIRA, E. B.; BROWN, G. G.; PRADO, R. B. (org.). Serviços
Ambientais em Sistemas Agrícolas e Florestais do Bioma Mata Atlântica. Brasília, DF:
Embrapa, 2015. p. 155 -170.
SOSMA. Relatório anual 2016. São Paulo: Fundação SOS Mata Atlântica, 2016.
____. Relatório anual de atividades 2017. São Paulo: Fundação SOS Mata Atlântica, 2018.
SOUZA, A. C. B. Morar e viver nas ilhas do Delta do Jacuí - Arquipélago de
representações sociais em Porto Alegre - RS. 2014. 142 p. Dissertação (Mestrado em
Geografia). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014.
SOUZA, D. F. Movimento (socio)ambientalista e o processo de estruturação da Política
Ambiental no estado do Rio Grande do Sul: em busca da gênese do socioambientalismo.
2017. 251 p. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural). Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017.
TEIXEIRA, P.R.; LANZER, R.M. O Parque Nacional da Lagoa do Peixe (RS) e sua relação
com os municípios do entorno: uma visão da comunidade de desenvolvimento local. Caderno
Virtual de Turismo, v. 13, n. 2, ago. 2013, p. 199 - 212.
TROIAN, L. C. Contribuições ao manejo sustentável dos frutos de Euterpe edulis
Martius: Estrutura populacional, consumo de frutos, variáveis de habitat e
conhecimento ecológico no sul do Brasil. 2009. 86 p. Dissertação (Mestrado em Ecologia).
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.
TRZYNA, T. Urban Protected Areas: Profiles and best practice guidelines. Best Practice
Protected Area Guidelines Series No. 22, Gland: IUCN, 2014, 110 p.
UFSM. Relatório de Ações Geoparque Quarta Colônia. 2020. 56 p. Disponível em:
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/346/2020/06/Relat%C3%B3rio-18-19-e-I.20GQC.pdf. Acesso em: 20 ago. 2020.
UNESCO. Man and the Biosphere Programme. s/d.a. Disponível em:
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-andbiosphere-programme/. Acesso em: 16 fev. 2020.
____. Biosphere Reserves – Learning Sites for Sustainable Development. s/d.b.
Disponível em: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecologicalsciences/biosphere-reserves/. Acesso em: 16 fev. 2020.
____. Una nueva hoja de ruta para el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) y
su Red Mundial de Reservas de Biosfera: Estrategia del MAB (2015-2025); Plan de
Acción de Lima (2016-2025); Declaración de Lima. Paris: UNESCO, 2017. 57 p.
URQUIZA, M. A.; MARQUES, D. B. Análise de conteúdo em termos de Bardin aplicada à
comunicação corporativa sob o signo de uma abordagem teórico-empírica. Entretextos,
Londrina, v. 16, n. 1, jan./jun. 2016, p. 115 - 144.

222

VEIGA, J. E. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. Rio de Janeiro:
Garamond, 2010.
VIANA, M. B.; ARAÚJO, S. M. V. G. Conservação da biodiversidade e repartição de
competências governamentais. In: GANEM, R. S. (org.). Conservação da Biodiversidade:
Legislação e Políticas Públicas. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2010, p.
139 - 176.
VIEIRA, L. F. S. A Leitura da paisagem como instrumento para o plano de manejo:
Reserva Biológica Estadual Mata Paludosa – Itati/ RS. 2007. 197 p. Dissertação (Mestrado
em Geografia). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007.
WEBBER, A. A. A proteção das Reservas de Biosfera no direito internacional ambiental:
aspectos jurídicos relevantes a proteção das reservas de biosfera. REVISTA DA ESMESC,
v. 18, n. 24, 2011, p. 153 – 182.
WENZEL, F. Novo chefe da Lagoa do Peixe fez abaixo assinado para rebaixar o Parque. O
eco online, 10 fev. 2020. Disponível em: https://www.oeco.org.br/reportagens/novo-chefe-dalagoa-do-peixe-fez-abaixo-assinado-para-rebaixar-o-parque/. Acesso em: 6 out. 2020
WIESBAUER, M. B.; KROB, A. Butia catarinensis - Butiá-da-praia. In: CORADIN, L.;
SIMINSKI, A. REIS, A. Espécies Nativas da Flora Brasileira de Valor Econômico Atual
ou Potencial. Plantas para o Futuro - Região Sul. Brasília - DF: MMA, 2011, p. 255 - 261.
YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
ZIEMANN, D. R.; FIGUEIRÓ, A. S. Avaliação do Potencial Geoturístico no Território da
Proposta Geoparque Quarta Colônia. Revista do Departamento de Geografia, São Paulo, v.
34, 2017, p. 137 - 149.

