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O Projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica (projeto Mata Atlântica) 
é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), no contexto da Cooperação Brasil- 
Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da Iniciativa Internacional para 
o Clima (IKI) do Ministério do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear da 
Alemanha (BMU).

O objetivo do projeto é promover a conservação da biodiversidade e a recuperação da 
vegetação nativa em três regiões de mosaicos de unidades de conservação da Mata Atlântica, 
a fim de contribuir para a mitigação e adaptação à mudança do clima.

O projeto conta com um módulo de Cooperação Técnica, por meio da Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, e com um módulo de Cooperação Financeira, 
por meio do KfW Entwicklungsbank (Banco Alemão de Desenvolvimento), por intermédio do 
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio). Os módulos compartilham dos mesmos 
objetivos, executam atividades complementares e juntos compõem o projeto Mata Atlântica.

O módulo de Cooperação Técnica do projeto foi realizado entre abril de 2013 e dezembro 
de 2020, tendo como foco principal a assessoria e a disponibilização de serviços para 
o desenvolvimento conceitual e metodológico, bem como a facilitação de parcerias e 
o desenvolvimento de capacidades nas temáticas abordadas pelo projeto. O módulo 
de Cooperação Financeira foi iniciado em novembro de 2016 e visa à viabilização de 
investimentos de maior porte e escala para a implementação das atividades de conservação 
e recuperação propostas. 

A partir de março de 2020, a etapa final de implementação do projeto foi impactada pela 
incidência da pandemia de Covid-19. Para além da crise sanitária e econômica, que afetou 
as organizações e muitas das pessoas envolvidas no projeto, a necessidade de adotar 
procedimentos de distanciamento social desencadeou o desenvolvimento e a adoção de 
medidas e ferramentas que permitiram a continuidade da implementação das atividades 
previstas. O uso de recursos digitais e de metodologias de trabalho remoto foi intensificado e 
viabilizou a realização dos trabalhos de equipe, oficinas e eventos. O sucesso das estratégias 
de adaptação e enfrentamento dos desafios só foi possível pelo empenho e entusiasmo de 
todas as pessoas e equipes comprometidas com o alcance dos objetivos do projeto.

Uma primeira edição deste documento com as principais experiências e aprendizados 
da execução do módulo de Cooperação Técnica foi preparada em março de 2018, pois 
inicialmente esse módulo terminava naquela data. Com a efetivação do módulo de 
Cooperação Financeira, as ações da Cooperação Técnica foram estendidas até o final 
de 2020, procurando assegurar a complementaridade prevista na implementação das 
atividades de ambos. Com isso, apresenta-se agora uma segunda edição desse documento 
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de sistematização, objetivando incorporar os avanços e aprendizados dessa última etapa 
do módulo de Cooperação Técnica do projeto. 

O documento como um todo foi construído com base nos esforços das equipes do MMA e a 
da GIZ para resgatar a memória do projeto desde a sua concepção, bem como para refletir 
sobre sua gestão e execução. Inclui também perspectivas de diversas pessoas parceiras 
envolvidas no projeto, as quais foram levantadas por meio de entrevistas realizadas por uma 
consultora que assessorou o projeto em temas relacionados à gestão em vários momentos. 
Os estudos de caso referentes às principais atividades realizadas pelo projeto estão 
disponibilizados na Parte II desta publicação, que também foi atualizada para abranger o 
período entre 2018 e 2020.

Espera-se que as reflexões apresentadas neste documento permitam o aproveitamento futuro 
dos aprendizados no âmbito dos temas trabalhados e auxiliem na elaboração e execução de 
novos projetos de cooperação internacional, bem como de outras iniciativas correlatas aos 
temas e objetivos do projeto.

Os resultados alcançados pelo projeto Mata Atlântica têm grande potencial de promover 
impactos positivos na conservação e recuperação nas regiões de atuação do projeto e em 
toda a Mata Atlântica, tornando-se parte de uma estratégia de adaptação à mudança do clima 
baseada na conservação e recuperação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos.
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1. Antecedentes e contextualização do projeto Mata Atlântica

A Mata Atlântica é formada por um conjunto de formações florestais e outros ecossistemas 
associados – como restingas, manguezais e campos de altitude – que cobria originalmente 
cerca de 1,3 milhão de km² em 17 estados do Brasil. O histórico de ocupação da Mata Atlântica 
causou grande degradação ambiental, principalmente devido à exploração dos recursos 
naturais e à urbanização desordenada. A vegetação nativa remanescente ocupa apenas 29% 
da área original e apresenta grande fragmentação, o que é uma ameaça para a conservação 
da biodiversidade e o fornecimento de serviços ecossistêmicos, como disponibilidade de 
água e regulação do clima.

As pressões antrópicas, aliadas à grande riqueza de biodiversidade endêmica, tornaram a 
Mata Atlântica reconhecida como um dos cinco mais importantes hotspots de biodiversidade 
mundial (MYERS et al. 2000)1. A Mata Atlântica também exerce importante papel como 
sumidouro de carbono de significância global e fornece uma gama enorme de serviços 
ecossistêmicos para toda a sociedade brasileira.

Neste contexto de alta fragmentação e isolamento dos remanescentes, a mudança do 
clima representa uma ameaça adicional. Eventos climáticos extremos provocaram danos 
socioeconômicos consideráveis nos últimos anos, devido à ocupação desordenada e à degradação 
avançada de áreas de Mata Atlântica. Ainda, a vulnerabilidade de ecossistemas altamente 
fragmentados diante da mudança do clima não está suficientemente conhecida na região.

Assim, a gestão integrada da conservação e recuperação da vegetação nativa da Mata 
Atlântica, com enfoque ecossistêmico e incorporando fatores relacionados à mudança do 
clima, constitui grande desafio para a região.

1  MYERS, N.; MITTERMEIER, R. A.; MITTERMEIER, C. G.; DA FONSECA, G. A. B.; KENT, J. Biodiversity hotspots for conservation prio-
rities. Nature, v. 403, p. 853-857, 2000.
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2. Objetivos e abordagem do projeto

Considerando a crescente incidência dos impactos da mudança do clima, o projeto buscou 
fortalecer mecanismos de mitigação e adaptação à mudança do clima na Mata Atlântica 
baseados na conservação e recuperação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. 
Com isso, deveriam ser enfrentados os seguintes desafios e gargalos, identificados na época 
da elaboração da proposta do projeto:

 ☑ O nível de conhecimento sobre a vulnerabilidade e a resiliência dos ecossistemas 
à mudança do clima era considerado insuficiente para embasar a tomada 
de decisão sobre como enfrentar a mudança do clima na Mata Atlântica. Da 
mesma maneira, os atores envolvidos com o planejamento e o ordenamento 
territorial e ambiental, bem como com a condução de ações de conservação 
e recuperação da Mata Atlântica, não estavam preparados para incorporar os 
efeitos da mudança do clima em suas atividades. 

 ☑ A recuperação da cobertura vegetal natural e das áreas degradadas do bioma 
constitui desafio fundamental para superar a fragmentação da Mata Atlântica. 
No entanto, as metodologias para tanto ainda não estavam consolidadas e 
disseminadas.

 ☑ Os mecanismos econômicos para a promoção da conservação e recuperação 
da Mata Atlântica não estavam em um patamar desejável de desenvolvimento 
e disseminação. 

 ☑ As relações entre clima e biodiversidade ainda não haviam sido incorporadas 
nas políticas públicas e decisões institucionais relativas à conservação e à 
recuperação da Mata Atlântica. 

A superação desses gargalos deveria levar ao alcance do objetivo superior do projeto, que 
foi o de promover a conservação da biodiversidade e a recuperação da vegetação nativa em 
regiões de mosaicos de unidades de conservação da Mata Atlântica selecionados, a fim de 
contribuir para a mitigação e adaptação à mudança do clima.
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2.1 Adaptação à mudança do clima baseada  
em Ecossistemas – AbE
Para orientar a atuação do projeto na interface entre biodiversidade e mudança do clima, 
foi adotada como abordagem metodológica a Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE). 
Essa abordagem, desenvolvida no âmbito da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) 
e depois acolhida também na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do 
Clima (UNFCCC), propõe o uso da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos como parte de 
uma estratégia geral para ajudar pessoas a se adaptarem aos efeitos adversos da mudança 
do clima.

Assim, a estrutura geral do projeto foi baseada no ciclo de implementação proposto para essa 
abordagem, conforme apresentado na Figura 1. O foco geral do módulo de Cooperação Técnica 
foi o desenvolvimento de capacidades para a identificação, priorização e implementação 
de medidas de adaptação à mudança do clima baseada em ecossistemas nas regiões de 
mosaicos de unidades de conservação da Mata Atlântica, selecionados para a atuação do 
projeto em campo.

Figura 1. Ciclo para a consideração de medidas de Adaptação baseada em Ecossistemas 
(AbE) no planejamento.



2. Objetivos e abordagem do projeto 20

2.2 Componentes do projeto
O projeto Mata Atlântica foi implementado por meio de quatro componentes:

Esse componente englobou atividades relacionadas à elaboração de modelagens 
e cenários de uso da terra, conectividade, vulnerabilidade climática e potenciais de 
adaptação; e integração das lições aprendidas nos instrumentos de planejamento 
e ordenamento territorial em esfera local, estadual e nacional. 

Análises de vulnerabilidade e planejamento territorial 

Instrumentos econômicos

Esse componente englobou atividades relacionadas à análise de instrumentos 
e mecanismos para o financiamento da conservação da biodiversidade e 
da recuperação da vegetação nativa; o aprimoramento e divulgação desses 
instrumentos; e o apoio ao desenvolvimento de capacidades para sua 
implementação. 

Estratégias e medidas de mitigação e adaptação à mudança do clima 
baseadas em ecossistemas 

Esse componente englobou atividades relacionadas à identificação e seleção 
participativa de medidas de conservação da biodiversidade e recuperação da 
vegetação nativa visando à mitigação e adaptação à mudança do clima nas regiões 
de atuação do projeto; e fortalecimento de capacidades para a implementação 
dessas medidas. 

Políticas públicas para conservação da biodiversidade, recuperação da 
vegetação nativa e enfrentamento da mudança do clima 

Esse componente realizou a integração das lições aprendidas em AbE na formulação 
e implementação de políticas públicas e programas em âmbito nacional, regional e 
local; e medidas de desenvolvimento de capacidades para atores-chave.
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2.3 Regiões de implementação do projeto
As atividades realizadas no projeto Mata Atlântica foram concentradas em três regiões onde 
se localizam mosaicos de unidades de conservação. 

O principal objetivo dos Mosaicos de Áreas Protegidas, segundo o Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação – SNUC, é promover a gestão integrada e participativa 
das unidades de conservação e demais áreas protegidas nele inseridas, buscando 
compatibilizar, num contexto regional, a coexistência da biodiversidade, da socio- 
diversidade e do desenvolvimento sustentável (Lei nº 9.985/2000).

A gestão integrada das unidades de conservação e de suas áreas de abrangência possibilita a 
implementação de instrumentos de ordenamento territorial integrados e a incorporação de 
aspectos relacionados à mudança do clima, aprimorando as condições para a recuperação da 
Mata Atlântica e a conectividade dos seus ecossistemas. Além disso, propicia a manutenção 
e valorização dos serviços ecossistêmicos. Dessa forma, os mosaicos foram entendidos como 
regiões prioritárias para o alcance dos objetivos do projeto.

Por meio da implementação, em três regiões definidas, esperava-se otimizar esforços, aumentar 
o impacto e a efetividade das ações realizadas e obter bons resultados a longo prazo, tendo como 
objetivo construir modelos que poderiam ser replicados em outras regiões da Mata Atlântica. 
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Para orientar a seleção das áreas para a implementação regional do projeto, foi realizada uma 
priorização dos mosaicos de unidades de conservação existentes na Mata Atlântica de acordo 
com os seguintes critérios:

Figura 2. Regiões de atuação do projeto Mata Atlântica. 

I. Representatividade em âmbito de bioma, considerando as grandes regiões  
               da Mata Atlântica (Sul, Sudeste e Nordeste); e

II. Aspectos de ordem organizacional, tais como densidade institucional,  
      possibilidade de consolidação de iniciativas existentes, potenciais para 
               cofinanciamento etc. 

A partir disso, foram selecionados os seguintes mosaicos de unidades de conservação (Figura 2)2:

I. Mosaico de Áreas Protegidas do Extremo Sul da Bahia (Mapes);

II. Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense (MCF); 

III. Mosaico do litoral sul do Estado de São Paulo e do litoral do Estado do  
             Paraná (Lagamar).

2  As Portarias do MMA de reconhecimento oficial dos Mosaicos, incluindo os nomes e mapas das Unidades de Conservação que 
os compõem, estão disponíveis no link: http://www.icmbio.gov.br/portal/mosaicosecorredoresecologicos/moscaicos- reconhecidos-
oficialmente

http://www.icmbio.gov.br/portal/mosaicosecorredoresecologicos/moscaicos- reconhecidos-oficialmente
http://www.icmbio.gov.br/portal/mosaicosecorredoresecologicos/moscaicos- reconhecidos-oficialmente
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Adicionalmente, foram contemplados os atores participantes na Mata Atlântica na região 
Nordeste – localizados nos estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Piauí e Ceará –, com foco específico em medidas de desenvolvimento de capacidades 
e fortalecimento institucional. 

2.4 O projeto e a política ambiental brasileira
O conjunto de temáticas abordadas no projeto Mata Atlântica está relacionado, direta e 
indiretamente, às seguintes estratégias e políticas públicas relevantes para os temas de clima 
e biodiversidade: 

 ☑ Elaboração e implementação da Estratégia e Plano de Ação Nacionais para 
a Biodiversidade (Epanb), vinculando as Metas Nacionais de Biodiversidade 
para 2020 ao alcance dos compromissos brasileiros junto da Convenção de 
Diversidade Biológica (CDB);

 ☑ Implementação dos instrumentos da Lei de Proteção da Vegetação Nativa (Lei 
nº 12.651/2012), que substituiu o Código Florestal e enfatiza a proteção das 
áreas de vegetação natural nos imóveis rurais, com ênfase na implementação 
do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e dos Programas de Regularização 
Ambiental (PRAs);

 ☑ Elaboração e implementação da Política Nacional de Recuperação da 
Vegetação Nativa (Proveg) e do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação 
Nativa (Planaveg);

 ☑ Implementação dos instrumentos previstos na Lei da Mata Atlântica (Lei nº 
11.428/2006) e seus regulamentos, com ênfase na elaboração e implementação 
dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica 
(PMMAs);

 ☑ Ampliação e consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC) e implementação do Plano Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), 
enfatizando as inter-relações entre áreas protegidas e mudança do clima; 

 ☑ Elaboração e implementação do Plano Nacional de Adaptação à Mudança 
do Clima (PNA), voltado ao alcance dos compromissos brasileiros junto da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC);

 ☑ Operacionalização do Programa Nacional de Conversão de Multas Ambientais, 
como fonte potencial para a implementação em escala de ações de conservação 
e recuperação florestal, incluindo a incorporação da mudança do clima e a 
adaptação baseada em ecossistemas.
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Reflexões e lições aprendidas sobre a abordagem do projeto

Complexidade em função do caráter inovador dos 
temas mudança do clima e adaptação 

O projeto Mata Atlântica foi realizado no âmbito da Cooperação Brasil-Alemanha, que tem 
uma tradição de, pelo menos, quatro décadas de atuação na Mata Atlântica. O projeto foi 
elaborado a partir das lições aprendidas dos projetos Proteção da Mata Atlântica I (2009 e 
2010) e II (2010 – 2013), ambos apoiados pela Iniciativa IKI.

Embora o projeto se insira nessa linha histórica de parceria entre Brasil e Alemanha para a 
proteção da Mata Atlântica, a sua implementação não ocorreu em continuidade direta aos 
projetos antecessores. O projeto Proteção da Mata Atlântica II já estabelecia a atuação na 
interface de biodiversidade e mudança do clima, mas previa que essa contribuição se daria 
prioritariamente por meio dos esforços de conservação dos remanescentes da Mata Atlântica. 
No entanto, o desenho do projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica 
propunha que a articulação entre os temas ‘biodiversidade’ e ‘mudança do clima’ fosse ainda 
mais estreita e efetiva. Além disso, o período de implementação do projeto foi caracterizado 
pelo fortalecimento gradativo das iniciativas de recuperação da vegetação nativa como tema 
prioritário para a Mata Atlântica. Assim, as abordagens e metodologias do projeto envolveram 
forte componente de elementos inovadores.

A concepção do projeto foi elaborada em um momento de sensibilização inicial para 
adaptação à mudança do clima no Brasil e no mundo. Integrantes das parcerias reconheceram 
a alta relevância do tema e consideraram adequada e oportuna a estratégia de associar 
biodiversidade e mudança do clima por meio da abordagem de Adaptação baseada em 
Ecossistemas (AbE). 
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Importância de uma estratégia de fortalecimento de 
capacidades em AbE

A necessidade de familiarizar os atores com conceitos e metodologias que permitissem o 
trabalho na interface entre biodiversidade e mudança do clima contribuiu para que o projeto 
passasse por uma fase de estruturação de quase dois anos de duração em que se investiu 
no fortalecimento de capacidades nesse tema. A expectativa de avançar rapidamente em 
direção à implementação de medidas de mitigação e adaptação à mudança do clima na Mata 
Atlântica teve que ser ajustada. 

O tema da adaptação à mudança do clima ainda contava com poucas experiências de 
implementação quando o projeto foi concebido e planejado. Além do amadurecimento 
conceitual, a fase de estruturação foi dedicada à concepção e implementação de um processo 
abrangente de capacitação em AbE, compreendido como conceito-chave para promover o 
alcance dos objetivos. Várias pessoas parceiras destacaram esse processo como uma das 
contribuições mais relevantes do projeto. 

O projeto atuou em diversos temas que também foram abordados em outras iniciativas, 
inclusive da própria Cooperação Brasil-Alemanha. Ao mesmo tempo que esses arranjos 
favorecem sinergias e complementaridades, as instituições têm dificuldades na gestão 
articulada e estratégica de um conjunto de programas e projetos. Para iniciativas futuras, 
cabe avaliar o valor agregado e a operacionalidade da alocação de temas similares em vários 
projetos.

Concorrência de temas entre vários projetos
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Estratégia multinível

Tendo a abordagem de AbE como essência, o projeto agiu em um contexto amplo, desde a 
geração de conhecimento sobre mudança do clima e AbE, passando pelo desenvolvimento de 
capacidades de pessoas e instituições no tema, planejamento e fortalecimento de ferramentas 
necessárias à execução de medidas AbE, até sua incorporação em políticas públicas. 

A estratégia do projeto previa tanto a implementação em âmbito local e regional como 
a geração de contribuições a políticas públicas de caráter nacional e com foco em metas 
globais. Ademais, os estados – e, em alguns casos, até os municípios – também desenvolvem 
e implementam políticas públicas relacionadas aos objetivos do projeto. Ao mesmo tempo 
que a conexão entre experiências de implementação local, políticas públicas e metas globais 
foi percebida como positiva, as iniciativas que buscam conectar esses diferentes níveis de 
atuação demandam grandes esforços de articulação entre as esferas administrativas e 
geralmente estão sujeitas a gargalos na operacionalização, que devem ser considerados na 
formulação de riscos. 

As percepções sobre as atribuições e capacidades de atuação dos órgãos governamentais 
nessas diferentes escalas variam entre integrantes de parcerias. Em parte, foi considerado 
que o MMA deve concentrar os seus esforços na condução das iniciativas de caráter nacional 
e federal, especialmente em virtude das limitações operacionais de se fazer presente em 
âmbito local e regional. Por outro lado, também foi defendido que as políticas públicas 
nacionais devem ser desenvolvidas à base de experiências de implementação locais e 
regionais. No entanto, várias pessoas parceiras pontuaram que a operacionalização em 
esfera local e regional deveria ocorrer por meio de estratégias mais efetivas de delegação e 
aproveitamento das capacidades locais. O MMA deveria manter o seu papel de catalisador e 
atuar no acompanhamento das ações, fortalecendo a internalização das experiências locais 
nas iniciativas nacionais.

Aproveitamento de oportunidades

Ao longo da execução, o projeto se beneficiou de circunstâncias que levaram a impactos 
inicialmente não previstos, mas importantes no contexto dos seus objetivos. Um entre 
vários exemplos foi a oportunidade de propiciar avanços substantivos na formulação da 
Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Proveg), cuja dinâmica não podia ser 
antecipada no período de concepção do projeto. É recomendável que esse tipo de impacto 
seja visibilizado na relatoria e na comunicação do projeto. 
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Sincronia entre os módulos de Cooperação Técnica e 
Financeira

A perspectiva inicial de execução concomitante dos módulos de Cooperação Técnica 
e Financeira não se concretizou da forma prevista. Entre 2013 e 2017, foi executado 
apenas o módulo de Cooperação Técnica. Com a efetivação da Cooperação Financeira, 
a vigência da Cooperação Técnica foi prorrogada até dezembro de 2020 para assegurar 
a complementaridade em tópicos selecionados e o alcance dos seus indicadores que 
dependiam de contribuições de ambos os módulos. Os componentes e atividades da 
Cooperação Técnica cujos objetivos e indicadores já haviam sido alcançados – e nos quais 
não havia uma complementaridade imediata entre os módulos – foram encerrados.

Os diferentes tempos de implementação rebateram de forma diferenciada nas linhas de 
atuação. Houve casos em que foram geradas descontinuidades prejudiciais aos avanços 
pretendidos, como na execução de atividades referentes a instrumentos de ordenamento 
territorial, devido à previsão de financiamento para a elaboração e a revisão de PMMA 
e Planos de Manejo de UC pela Cooperação Financeira. Por outro lado, a possibilidade de 
amadurecer conceitos e desenvolver metodologias por meio da Cooperação Técnica fez com 
que a Cooperação Financeira pudesse ser implementada com insumos e bases conceituais 
mais consolidados. O período de implementação conjunta permitiu o aproveitamento 
desses amadurecimentos, mas sofreu novas interrupções após o encerramento do Acordo 
de Cooperação entre o MMA e o Funbio no final de 2019, que constitui o mecanismo de 
implementação da Cooperação Financeira. Se a execução sequencial estivesse clara desde o 
início, a articulação entre os módulos poderia ter sido mais consistente. 

Como recomendação para iniciativas futuras de articulação entre os dois módulos de 
cooperação, deve-se avaliar a estruturação em fases, com uma fase inicial de preparação de 
instrumentos pela Cooperação Técnica, outra de implementação com apoio financeiro mais 
robusto e acompanhamento técnico e uma fase final de sistematização de experiências e 
internalização de resultados em políticas públicas e instituições. É recomendável também 
que futuras iniciativas de atuação articulada da Cooperação Técnica e Financeira não optem 
por indicadores interdependentes. 
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As regiões dos mosaicos de unidades de 
conservação como áreas de implementação 

De forma geral, a seleção dos mosaicos de unidades de conservação como focos territoriais 
de implementação das ações do projeto foi considerada uma escolha acertada pelos 
executores e parceiros. A despeito da dificuldade de priorizar regiões em um bioma tão 
extenso e heterogêneo, há um reconhecimento de que a pulverização de recursos ao longo 
de toda a região da Mata Atlântica não teria sido uma alternativa mais adequada. Os mosaicos 
de unidades de conservação são reconhecidos como instrumentos relevantes no âmbito das 
estratégias territoriais integradas de conservação e recuperação. 

Entretanto, o grau de institucionalização e operacionalidade que as instâncias de governança 
dos mosaicos devem ter é objeto de discussão continuada entre vários atores, e não há uma 
visão única sobre o tema. No período de implementação do projeto, essas controvérsias 
se fizeram sentir de forma mais evidente, e o próprio conceito dos mosaicos foi objeto de 
interpretações divergentes, de modo que a sua função agregadora ficou fragilizada. Assim, a 
expectativa de que a atuação nas regiões dos mosaicos possibilitaria o alcance de impactos 
territoriais agregados a partir da integração das linhas temáticas do projeto enfrentou 
dificuldades. Prevaleceu a implementação de uma seleção de temas focados em regiões 
prioritárias.

Ao longo da implementação, o projeto logrou desenvolver estratégias alternativas de 
interlocução com o nível regional e local, visando a manter o alcance dos objetivos do projeto. 
Assim, por exemplo, a implementação regional e local passou a ser articulada por meio dos 
órgãos de meio ambiente dos estados em que se localizam os três mosaicos. No que se refere 
à gestão das unidades de conservação federais, esse papel é assumido pelo Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), por meio de suas coordenações regionais. 
Esses arranjos viabilizaram várias das ações previstas, mas não favoreceram as perspectivas 
de avanços mais ambiciosos em estratégias de gestão territorial integrada nos mosaicos. 





3. Linhas temáticas prioritárias do projeto 30

3. Linhas temáticas prioritárias do projeto

 3.1 Adaptação baseada em Ecossistemas: 
desenvolvimento conceitual e de capacidades
A Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE) busca usar a biodiversidade e os serviços 
ecossistêmicos como estratégia para ajudar as pessoas a se adaptarem aos impactos da 
mudança do clima. Como abordado anteriormente, devido ao seu histórico de desmatamento, 
ocupação desordenada e urbanização, a Mata Atlântica sofre com a alta fragmentação de 
seus remanescentes de vegetação, que se somam às ameaças da mudança do clima. Torna-
se imprescindível, então, trabalhar com AbE na Mata Atlântica, uma vez que essas medidas 
abordam as necessidades de conservação e recuperação da biodiversidade, gerando 
múltiplos benefícios para a sociedade, além da própria adaptação à mudança do clima.

Quando o projeto Mata Atlântica foi iniciado, a adaptação à mudança do clima e, 
especificamente, a AbE estavam recebendo cada vez mais atenção no Brasil e no mundo. 
Mesmo com conceitos e abordagens ainda pouco conhecidos no país, a AbE demonstrava 
potencial para ser utilizada no contexto do projeto. Foi aproveitada uma metodologia de 
capacitação recém-desenvolvida pela cooperação alemã em âmbito internacional, cujo 
primeiro caso de aplicação foi realizado pelo projeto, capacitando a própria equipe e o público 
parceiro.

Levando todas as questões acima em consideração, o projeto Mata Atlântica elegeu a AbE 
como o seu foco metodológico principal, perpassando todos os seus objetivos, componentes 
e atividades. O objetivo geral do projeto, de conservar e recuperar a vegetação nativa para 
contribuir para mitigação e adaptação à mudança do clima, reflete essa definição. Com a 
AbE como essência, o projeto agiu em um contexto amplo, desde a geração de conhecimento 
sobre mudança do clima e AbE até a incorporação da abordagem AbE em políticas públicas, 
passando pelo desenvolvimento de capacidades de pessoas e instituições no tema, pelo 
planejamento e fortalecimento de ferramentas necessárias à execução de medidas AbE e pela 
implementação das primeiras medidas AbE planejadas. 

3.1.1 Estratégia de Desenvolvimento de Capacidades em AbE

O projeto Mata Atlântica desenvolveu uma Estratégia de Desenvolvimento de Capacidades 
em AbE, com base na realização das primeiras capacitações voltadas à equipe do projeto e 
ao público parceiro, ocasião em que se percebeu a necessidade da realização de cursos e 
desenvolvimento de conteúdos sobre AbE para o Brasil (vide Estudo de Caso I).

Diferentes formatos de capacitação foram organizados de acordo com o público-alvo: cur-
sos específicos para pessoas formadoras com conteúdo técnico e pedagógico; cursos me-
todológicos, voltados à aplicação do conteúdo técnico; e outros de sensibilização e comu-
nicação sobre o tema.
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Ao todo, foram oferecidos quatro cursos para formadoras e formadores – capacitando 
69 pessoas – e doze cursos metodológicos, cobrindo todas as regiões do projeto, com 
a participação de 279 pessoas em sete cidades. Além disso, eventos de sensibilização e 
conscientização sobre mudança do clima e AbE foram realizados em diferentes contextos, 
como a Semana da Mata Atlântica. Também foram disponibilizados diversos materiais em 
português para facilitar a divulgação e para sua utilização em diferentes cursos e eventos. 
Nas últimas capacitações realizadas, foi adicionado um enfoque de gênero, possibilitando 
reflexões sobre as diferenças de papéis em uma estratégia de adaptação à mudança do clima.

Ao longo da vigência do projeto, as iniciativas de sensibilização se mostraram relevantes, 
seja para públicos regionais ou relacionados aos diferentes instrumentos de ordenamento 
territorial priorizados pelo projeto, seja para outros setores, como os envolvidos no âmbito 
do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA).

Além disso, o projeto identificou e aproveitou várias oportunidades de consolidação e 
difusão da metodologia, ampliando a escala de seu alcance e a sustentabilidade de sua 
adoção. Entre essas, destacam-se a incorporação em mecanismos de capacitação como o 
curso on-line de elaboração de Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata 
Atlântica (PMMAs) e a concepção de um curso de Educação a Distância em AbE com uma 
primeira turma em fins de 2020, com 1.192 pessoas inscritas e 244 que finalizaram, o que 
levou a uma taxa de conclusão do curso de 20,47%.
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Reflexões e lições aprendidas sobre a Estratégia de Desenvolvimento 
de Capacidades em AbE

A Estratégia de Desenvolvimento de Capacidades em AbE é considerada um grande sucesso 
do projeto, por sua consistência e forma abrangente com que foi implementada. O foco inicial 
de realizar capacitações em AbE resultou da alta demanda por conhecimentos no tema – por 
assessores técnicos do projeto ou pelos parceiros – para a atuação efetiva na interface entre 
mudança do clima e biodiversidade.

No entanto, após os primeiros dois anos, a demanda pelas capacitações teve que ser 
contida, por ter superado a expectativa inicial e sobrecarregado o projeto. A implementação 
das capacitações passou a enfatizar a viabilização das ações do projeto, especialmente na 
integração e aplicação de AbE nos instrumentos de ordenamento territorial com foco em 
PMMA e planos de manejo de UCs.

As introduções gerais à abordagem, promovidas nas capacitações iniciais, aportaram os 
conhecimentos necessários e eram consideradas experiências valiosas por participantes. 
Ainda assim, os participantes sentiam dificuldades em conceber a aplicação das metodologias 
na prática. Isso fez com que fossem desenvolvidas adaptações metodológicas para os cursos, 
incluindo atividades de coaching para pessoas em formação, para auxiliar nos primeiros 
passos de implementação do ciclo AbE em seus contextos de trabalho. Esses cursos foram 
realizados de forma preparatória para as iniciativas de incorporação de AbE em políticas 
públicas e instrumentos de planejamento e ordenamento territorial.

Várias pessoas parceiras salientaram a necessidade de avançar ainda mais na aplicabilidade 
das propostas de AbE, especialmente no que se refere ao desenvolvimento de abordagens que 
permitam o envolvimento de públicos não técnicos, bem como o desenho e a implementação 
de medidas concretas de adaptação.

Os formadores capacitados em AbE representam atores-chave no processo de institucio-
nalização da abordagem, na medida em que dão continuidade ao tratamento do tema no 
âmbito das suas respectivas instituições. A institucionalização junto a parceiros envolvidos 
na operacionalização do projeto, por sua maior proximidade e motivação, rendeu resultados 
práticos e imediatos. A elaboração de instrumentos de ordenamento territorial com apoio 
pela Cooperação Financeira (com ênfase para os PMMAs) está se beneficiando de aportes de 
pessoas capacitadas nas metodologias de AbE, seja diretamente, nas equipes de consultoria 
contratadas para os trabalhos, seja por colaborações no âmbito de processos de consulta e 
colaboração. 

O caráter voluntário da inserção de AbE em políticas públicas e instrumentos de planejamento 
e ordenamento territorial favorece diferentes aplicações da abordagem e enfatiza a 
importância da sensibilização.
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3.1.2 Estudo sobre impactos da mudança do clima na Mata Atlântica

Uma das maiores contribuições do projeto Mata Atlântica em mudança do clima e AbE foi a 
elaboração do estudo sobre os impactos biofísicos potenciais da mudança do clima na Mata 
Atlântica, descrito no Estudo de Caso II. Esse processo abrangeu o levantamento de dados 
secundários, o desenvolvimento de um novo método, a geração de conhecimento inédito 
sobre os impactos da mudança do clima no Brasil e a disponibilização de todos os dados e 
mapas obtidos para a sociedade. 

O principal objetivo desse estudo foi suprir uma lacuna de informação científica apontada 
pelos parceiros do projeto sobre dados e informações regionalizadas a respeito dos efeitos 
da mudança do clima na Mata Atlântica. Tais informações possibilitam a consideração da 
mudança do clima nos processos de planejamento e na definição de medidas necessárias 
para adaptação.

O estudo analisou sete impactos biofísicos da mudança do clima sobre a Mata Atlântica. São 
eles: ocorrências de (i) inundações, (ii) erosão hídrica e (iii) deslizamentos; (iv) disponibilidade 
de água no solo; (v) distribuição de vetores de doenças; (vi) impactos sobre o zoneamento 
agroclimático; e (vii) impactos sobre a distribuição de fitofisionomias.

A falta de informações claras e espacializadas sobre os impactos da mudança do clima 
representa hoje um dos maiores obstáculos para a definição de estratégias e ações de 
adaptação. O estudo de análise sobre esses impactos representou, então, um avanço para 
suprir essa lacuna e embasar o planejamento de medidas de AbE em políticas públicas e 
instrumentos de planejamento e ordenamento territorial. Por isso, o projeto Mata Atlântica 
disponibilizou o estudo completo e todos os mapas gerados por ele no site do MMA3. Os 
resultados do estudo já foram utilizados nos processos de elaboração dos PMMAs financiados 
pelo módulo de Cooperação Financeira e no estudo sobre os riscos climáticos numa das 
regiões de atuação do projeto.

3  Tanto os estudos quanto os mapas podem ser acessados pela página de publicações do projeto: https://www.mma.gov.br/
biomas/mata-atl%C3%A2ntica_emdesenvolvimento/publica%C3%A7%C3%B5es-do-projeto-mata-atl%C3%A2ntica

https://www.mma.gov.br/biomas/mata-atl%C3%A2ntica_emdesenvolvimento/publica%C3%A7%C3%B5es-do-projeto-mata-atl%C3%A2ntica
https://www.mma.gov.br/biomas/mata-atl%C3%A2ntica_emdesenvolvimento/publica%C3%A7%C3%B5es-do-projeto-mata-atl%C3%A2ntica
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Reflexões e lições aprendidas sobre o estudo 

A definição adequada dos métodos para a elaboração do referido estudo envolveu processos 
complexos e demandantes de tempo. Com isso, torna-se fundamental o registro de todas 
as decisões tomadas sobre ele, o que evita conflitos e deixa claro o caminho a ser trilhado 
para todos.

Atualmente, os estudos estão disponíveis para a utilização tanto em âmbito nacional quanto nas 
regiões de implementação do projeto. No entanto, o seu uso para o embasamento direto das 
ações do projeto foi menos abrangente do que previsto inicialmente, pois os resultados finais 
das análises desenvolvidas ficaram prontos apenas em 2018. Uma vez finalizados, esses estudos 
foram utilizados na elaboração dos PMMAs apoiados no Paraná e no Rio de Janeiro. Por outro 
lado, ainda estavam com uma linguagem técnica que não permitia o acesso de um público mais 
amplo. Dessa forma, foi produzido um guia para ajudar as pessoas usuárias a acessar de forma 
apropriada os dados geoespaciais gerados por este estudo no Portal DataDownload do MMA.

Ao se desenvolver um estudo complexo e inovador, deve-se planejar desde o seu início uma 
estratégia para a disponibilização e divulgação dos dados e resultados obtidos, inclusive 
determinando o seu formato, as plataformas que serão utilizadas e os atores envolvidos. Dessa 
forma, é possível prever o tempo e os esforços necessários para essa divulgação, e não apenas 
para a realização do estudo.

Quadro 1. Principais resultados do projeto Mata Atlântica referentes à Adaptação baseada 
em Ecossistemas: desenvolvimento conceitual e de capacidades.

RESULTADOS

 ☑ Quatro cursos de capacitação de formadoras e formadores realizados, preparando 69 pessoas, 
dos quais 25 já replicaram seus conhecimentos.

 ☑ Doze cursos metodológicos em AbE realizados em sete cidades (seis dos quais com 
participação majoritária de mulheres), contemplando todas as regiões de atuação do projeto. 
Foram capacitadas 279 pessoas (132 mulheres e 147 homens).

 ☑ Sensibilização e conscientização em AbE em eventos técnicos, acadêmicos e científicos, como 
o Seminário sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social; o Congresso Brasileiro de Redução de 
Riscos de Desastres; e a Semana da Mata Atlântica. 

 ☑ Curso on-line para elaboração e implementação de PMMA, considerando-se mudança do clima 
e AbE, com participação de mais de 4.500 pessoas e mais de 1.000 que concluíram o curso.

 ☑ Curso de Educação a Distância em AbE, com 1.192 pessoas inscritas e 244 finalizando a sua 
primeira turma em 2020 .

 ☑ Estudo dos impactos da mudança do clima na Mata Atlântica, com 748 mapas, 260 de variáveis 
climáticas, 104 de extremos climáticos e 384 de impactos biofísicos da mudança do clima 
sobre a Mata Atlântica.
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RESULTADOS

 ☑ Material disponível em português para a divulgação sobre AbE e a formação de capacidades: 

• Vídeo “Ecossistemas: a chave para nos adaptarmos a um clima em adaptação”;

• Vídeo “Da teoria à prática: elementos e critérios para implementar medidas de Adaptação  
  baseada em Ecossistemas (AbE)”; 

• Publicação “Adaptação baseada em ecossistemas (AbE) frente à mudança do clima: manual     
  para formadoras e formadores”;

• Pôsteres “Adaptação à mudança do clima baseada em ecossistemas no planejamento”;

• Apostila de curso “Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE) frente à mudança do clima”;

• Publicação “Tornando eficaz a Adaptação baseada em Ecossistemas: parâmetros para definir  
  critérios de qualificação e padrões de qualidade” (tradução da versão em inglês);

• Série de podcasts “AbE: utilizando os ecossistemas para nos adaptarmos à mudança do clima”. 
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3.2 Mudança do clima e AbE em instrumentos de 
ordenamento territorial 
Instrumentos de ordenamento territorial – como Planos Diretores Municipais, Planos 
Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, Planos de Manejo de Unidades 
de Conservação e Planos de Bacia Hidrográfica – destinam-se a organizar a ocupação e o 
uso do solo, além de orientar a gestão da área sobre a qual incidem. Eles devem considerar 
múltiplos fatores que fazem parte ou têm influência sobre suas áreas para estabelecerem 
as ações necessárias aos seus objetivos e à adequada gestão de seu território. Assim, a 
mudança do clima é um fator imprescindível de ser considerado na elaboração, revisão e 
implementação desses planos, uma vez que gera impactos sobre o território, inclusive com 
influência nos objetivos do ordenamento e as populações abrangidas por ele. Nesse sentido, 
medidas de AbE devem ser consideradas para endereçar esses impactos.

Entre as ações do projeto Mata Atlântica, destaca-se o apoio à elaboração e implementação 
de Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA)4, importante 
instrumento específico para a conservação e recuperação do bioma previsto na Lei nº 
11.428/2006, a Lei da Mata Atlântica. Esse apoio foi realizado em continuidade a projetos 
anteriores, como o componente Mata Atlântica do Subprograma de Projetos Demonstrativos 
(PDA) e o projeto Proteção da Mata Atlântica II. 

Dessa forma, o projeto atuou principalmente na revisão da metodologia para a elaboração 
e implementação dos PMMAs, incluindo a perspectiva da mudança do clima e de AbE, o que 
desembocou na revisão do roteiro metodológico que orienta sobre isso (descrito no Estudo 
de Caso VI). Adicionalmente, também contribuiu com o desenvolvimento de conteúdo sobre a 
inserção de AbE no curso on-line sobre PMMA; e com o apoio à inserção de mudança do clima 
e AbE e na integração entre 10 PMMAs do Sul e Extremo Sul da Bahia (descrito no Estudo de 
Caso VII). Mais recentemente, foram acompanhados os trabalhos de elaboração de PMMAs no 
Mosaico Central Fluminense e no Mosaico do Lagamar no Paraná, apoiados pela Cooperação 
Financeira, onde a mudança do clima e a abordagem de AbE também foram incorporadas 
desde os diagnósticos até a proposição de medidas de AbE (cf. Estudos de caso VIII e XIX).

Ainda no contexto municipal, o projeto Mata Atlântica buscou a articulação institucional 
para apoiar a inserção de mudança do clima e AbE em Planos Diretores, tendo êxito junto da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo de Duque de Caxias, no Rio 
de Janeiro. Além da incorporação desses temas, a Prefeitura realizou um mapeamento de 
serviços ecossistêmicos, com apoio do projeto TEEB Regional-Local, para embasar o processo 
de revisão de sua Lei de Uso e Ocupação do Solo e seu Plano Diretor, conforme descrito no 
Estudo de Caso V.

A consideração da mudança do clima e a inserção de medidas de AbE em instrumentos de 
ordenamento territorial estão estreitamente alinhadas aos objetivos do projeto, entre eles 
o de fortalecer as capacidades de atores locais e nacionais para a implementação de ações 
prioritárias de mitigação e adaptação à mudança do clima baseadas em ecossistemas. 
Durante a implementação desse componente, o projeto trabalhou junto a uma gama grande 

4  Disponível em: http://pmma.etc.br

http://pmma.etc.br
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de atores, tanto de administrações municipais responsáveis pelos planos quanto da sociedade 
civil envolvida com a sua elaboração, revisão e implementação, ofertando capacitações 
sobre mudança do clima e AbE, bem como apoiando a consideração da mudança do clima e a 
inserção de medidas de AbE durante a elaboração ou a revisão de diferentes instrumentos de 
ordenamento territorial, por meio de consultorias, oficinas, produção e disponibilização de 
conteúdo de apoio e assessoria técnica geral.

Os principais resultados, reflexões e lições aprendidas do projeto quanto aos PMMAs e demais 
instrumentos de ordenamento territorial apoiados estão descritos a seguir.

3.2.1 Planos Municipais de Conservação e Recuperação da  
Mata Atlântica (PMMA)

No início do projeto Mata Atlântica, vários municípios e instituições já atuavam com a 
elaboração e implementação de PMMA. Mesmo correspondendo a aproximadamente 3% 
dos municípios existentes na Mata Atlântica, essas experiências possibilitaram formar uma 
base de resultados, reflexões e lições aprendidas que permitiu ao MMA promover a primeira 
revisão do roteiro de elaboração e implementação de PMMA.

Um amplo processo participativo para a revisão do roteiro envolveu os principais atores que 
apoiam a elaboração e implementação dos PMMAs na Mata Atlântica, envidando também 
esforços para inserir orientações sobre como considerar a mudança do clima e medidas 
de AbE no planejamento. Foram contratadas consultorias para diagnósticos dos PMMAs 
em elaboração, elaborados e em implementação, realizadas apresentações e oficinas de 
trabalho, além de consultas on-line, que culminaram em um novo roteiro (descrito no Estudo 
de Caso VI).

Para dar apoio às instituições envolvidas com os PMMAs, principalmente na inserção de 
mudança do clima e AbE nesse contexto, o projeto assessorou tecnicamente a integração 
desses temas no curso on-line sobre elaboração e implementação de PMMA. Com isso, 
buscou-se agregar conteúdo ao desenvolvimento de capacidades sobre AbE no planejamento, 
junto das capacitações específicas sobre mudança do clima e AbE, abordadas no capítulo 
anterior e no Estudo de Caso I. Nesse mesmo sentido, o projeto ofertou dois dos seus cursos 
sobre mudança do clima e AbE especialmente para a região Nordeste e teve várias pessoas 
participantes interessadas em desenvolver PMMAs em municípios inseridos na Mata Atlântica 
nesta região.
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Especificamente nas regiões Sul e Extremo Sul da Bahia, abrangendo a região do Mapes, 
o projeto apoiou a integração de mudança do clima e AbE em uma iniciativa do Grupo 
Ambientalista da Bahia (Gamba) e suas parcerias, que elaboraram nove PMMAs em municípios 
contíguos a Porto Seguro (conforme Estudo de Caso VII). O PMMA de Porto Seguro foi o primeiro 
que considerou medidas de AbE como resposta à mudança do clima, tendo sua metodologia 
utilizada com adaptações nos demais PMMAs. Junto com as entidades envolvidas nesse 
processo, entre elas Gambá, Conservação Internacional e S.O.S. Mata Atlântica, o projeto 
também assessorou um grande esforço de integração regional entre os nove PMMAs somados 
ao plano de Porto Seguro, novamente considerando mudança do clima e AbE nas ações de 
integração planejadas.

Por fim, o projeto apoiou os governos dos estados do Paraná e do Rio de Janeiro, assessorando 
os governos municipais na preparação e no acompanhamento técnico dos trabalhos para a 
elaboração de PMMAs dos sete municípios do litoral do Paraná, inseridos no Mosaico Lagamar, 
e de nove municípios na região do MCF. Ambas as propostas incluem a integração de mudança 
do clima e AbE nesses instrumentos (cf. Estudos de caso VIII e XIX). No caso dos PMMAs do 
Lagamar (PR), o projeto ainda apoiou a realização de uma consulta pública da percepção 
de habitantes sobre a situação ambiental do seu município, incluindo a percepção sobre a 
mudança do clima e como ela afeta a vida das pessoas.

De forma geral, buscou-se, então, formar uma estrutura de apoio aos PMMAs que ia desde 
o desenvolvimento de capacidades, passando pela avaliação de experiências e lições 
aprendidas, aprimoramento de metodologias e fortalecimento de articulações institucionais, 
até a elaboração e integração regional dos PMMAs, sempre pautados pela inserção de 
mudança do clima e AbE nesses processos. No final do projeto, havia 208 PMMAs já elaborados 
e em implementação, e 63 planos em elaboração, representando aproximadamente 8% dos 
municípios.
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Reflexões e lições aprendidas sobre PMMA

Entre as ações de integração de mudança do clima e AbE em instrumentos de ordenamento 
territorial, os PMMAs foram aqueles em que o projeto empreendeu maior esforço e, por 
isso, atingiu resultados mais robustos, somando-se ao trabalho realizado por instituições 
parceiras, como nos casos do curso online sobre PMMAs e da elaboração desses planos no Sul 
e Extremo Sul da Bahia.

Em decorrência do apoio dado anteriormente aos PMMAs pelo projeto Proteção da Mata 
Atlântica II, o atual projeto previa a revisão do roteiro de elaboração e implementação de 
PMMA desde o seu início. Com o decorrer de sua execução, essa revisão evoluiu para um 
processo mais amplo e participativo, incluindo o diagnóstico, avaliação e reflexão sobre as 
experiências na elaboração e implementação de PMMA até então, que serviram de subsídios 
essenciais à revisão do roteiro.

A iniciativa de integração regional dos PMMAs no Sul e Extremo Sul da Bahia foi assessorada 
pelo projeto durante dois anos. Os alinhamentos de expectativas e necessidades entre todas 
as pessoas envolvidas demandaram um volume de trabalho e tempo superiores àqueles 
pensados inicialmente pelo projeto. Ao mesmo tempo, a consideração de mudança do clima 
e AbE nos PMMAs ocorreu paralelamente aos esforços para a conclusão dos planos e para a 
viabilização da integração regional, o que tornou o processo ainda mais complexo.

Na última etapa do projeto, foi possível avançar na elaboração dos PMMAs com apoio da 
Cooperação Financeira no Rio de Janeiro e no Paraná. Ambas as frentes contaram com 
envolvimento de técnicos que se beneficiaram das ações de capacitação em AbE e dos estudos 
promovidos pelo projeto, possibilitando assim o uso das informações regionalizadas sobre 
mudança do clima na Mata Atlântica para embasar análises e medidas de AbE. A incorporação 
de AbE no roteiro metodológico orientou de forma funcional a realização dos trabalhos. 

Os esforços necessários para garantir a inserção de mudança do clima e AbE nos PMMAs 
deixaram clara a necessidade de ações estruturantes ao processo, como o desenvolvimento 
de capacidades, a reflexão sobre as experiências existentes e a articulação de parcerias.

3.2.2 Planos de Manejo de Unidades de Conservação

Outro instrumento de ordenamento territorial fundamental aos objetivos do projeto Mata 
Atlântica são os Planos de Manejo de Unidades de Conservação. Por isso, gestores e técnicos de 
UC, além de órgãos públicos federais, estaduais e municipais de meio ambiente, participaram 
das ações de capacitação em mudança do clima e AbE empreendidas pelo projeto.

Durante um dos cursos de capacitação de formadores em AbE, a equipe da Área de Proteção 
Ambiental de Cananeia-Iguape-Peruíbe (APA CIP) refletiu sobre a inserção de mudança do 
clima e AbE em seu plano de manejo, esboçando os passos necessários para isso. A partir 
desse contexto, ela solicitou o apoio do projeto, aproveitando a oportunidade concomitante 
de início da revisão do seu plano, conforme descrito no Estudo de Caso III. Como resultado, o 
Plano de Manejo da APA CIP foi o primeiro instrumento desse tipo a considerar a mudança do 
clima no seu diagnóstico e medidas de AbE no seu planejamento, destacadas nos programas 
e regras de uso no zoneamento da APA.
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Além desse plano, o projeto apoiou a articulação necessária à realização de uma oficina de 
capacitação sobre manejo adaptativo de risco e vulnerabilidade em sítios de conservação 
(Marisco), desenvolvida pela Universidade de Eberswalde, na Alemanha, juntamente com 
professores e alunos de pós-graduação, além de governos e ONGs, como público-alvo. O sítio 
de conservação usado como estudo de caso na oficina foi a Reserva Particular do Patrimônio 
Natural (RPPN) Estação Veracel, no Mapes. Essa capacitação deu início à articulação entre o 
curso de Geografia da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e o ICMBio atuante no Lagamar 
paranaense. O projeto prestou assessoria técnica às instituições, que resultou no início da 
elaboração do Plano de Manejo da APA Guaraqueçaba. O Programa de Pós-Graduação em 
Geografia da UFPR tem utilizado o Marisco em suas aulas e iniciativas de extensão, existindo 
assim uma perspectiva de institucionalização da metodologia no Brasil.

Por sua vez, o ICMBio mostrou interesse na integração da abordagem AbE no seu Sistema de 
Avaliação da Gestão das unidades de conservação (SAMGe). O projeto apoiou módulos sobre 
a importância de considerar a mudança do clima e a AbE na gestão das UCs em dois cursos 
do SAMGe direcionados aos estados de atuação do projeto. Os módulos, ministrados por uma 
das alunas dos cursos de capacitação de formadoras e formadores do projeto, foram bem 
avaliados por participantes e pela direção do ICMBio, plantando assim uma semente para a 
integração de AbE no SAMGe.

Reflexões e lições aprendidas sobre Planos de Manejo

O projeto Mata Atlântica, em sua concepção, previa apoio aos Planos de Manejo de UC com o 
mesmo peso conferido aos PMMAs. Isso não ocorreu devido a dois fatores: primeiro, porque 
o módulo de Cooperação Financeira ainda não estava operativo e, nas regiões de atuação 
do projeto, havia apenas o Plano de Manejo da APA CIP com recursos garantidos para sua 
elaboração; então, o projeto não teve outras oportunidades de parceria para trabalhar com 
esse instrumento de planejamento, como foi o caso dos PMMAs no Sul e Extremo Sul da 
Bahia. Depois, com o início do módulo da Cooperação Financeira, foi preparada a elaboração 
ou revisão de 10 Planos de Manejo de UC das regiões de atuação do projeto, mas, com o 
encerramento do Acordo de Cooperação entre o MMA e o Funbio no final de 2019, não foi 
possível elaborar esses Planos de Manejo previstos.

O processo que possibilitou a consideração de mudança do clima e AbE no Plano de Manejo da 
APA CIP foi construído pelo projeto junto à equipe da UC/ICMBio, pela consultoria contratada 
pelo PNUD para o apoio à elaboração do plano de manejo e por três formadores em AbE 
treinados pelo projeto, usando o método abordado nos cursos desenvolvidos no âmbito da 
estratégia de desenvolvimento de capacidades. A documentação desse processo em forma de 
recomendações técnicas poderá ser aproveitada pelo próprio ICMBio e demais órgãos gestores 
de UC para a integração da AbE na elaboração de planos de manejo (vide Estudo de Caso III).

Um ponto de destaque no processo da APA CIP foi a necessidade de desenvolver formatos de 
comunicação adequados para o envolvimento dos atores locais, o que pode ser mais difícil no 
caso de abordagens excessivamente teóricas ou de caráter científico.
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RESULTADOS

 ☑ Roteiro de elaboração e implementação de PMMA aprimorado com base nas experiências 
existentes e considerando mudança do clima e AbE. 

 ☑ Curso on-line sobre elaboração e implementação de PMMA considerando conteúdo sobre 
mudança do clima e AbE. [www.pmmma.etc.br].

 ☑ Curso on-line sobre a integração de AbE em instrumentos de planejamento territorial sendo 
ofertado na plataforma de e-learning do MMA.

 ☑ Nove PMMAs no Sul e Extremo Sul da Bahia integraram mudança do clima e AbE, e destacam 
medidas de AbE em seus planos de ação.

 ☑ Dez PMMAs no Sul e Extremo Sul da Bahia integrados regionalmente, com medidas de AbE 
planejadas conjuntamente e comissão de monitoramento instituída.

 ☑ Sete PMMAs na região do Lagamar (Paraná) elaborados de forma integrada, considerando MC e 
AbE nos diagnósticos e planos de ação.

 ☑ Nove PMMAs no MCF elaborados de forma integrada, considerando MC e AbE nos diagnósticos 
e planos de ação. 

 ☑ Plano de Manejo da APA CIP considera mudança do clima e planeja medidas de AbE.

 ☑ Plano de Manejo da APA Guaraqueçaba considera riscos e a sua relação com a mudança do clima.

 ☑ Recomendações técnicas de inserção de mudança do clima e AbE em Planos de Manejo de UC 
elaboradas.

 ☑ Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFPR com Marisco integrado em aulas e 
iniciativas de extensão.

 ☑ Estudos de análise de vulnerabilidade e serviços ecossistêmicos dão base para a consideração 
de mudança do clima e AbE na Lei de Uso e Ocupação do Solo e no Plano Diretor de Duque de 
Caxias.

 ☑ Estudo de riscos relacionados à mudança do clima com proposição de medidas AbE subsidia 
a elaboração de planos de manejo de UCs e PMMAs e a implementação de medidas AbE na 
região do Lagamar (São Paulo).

 ☑ Medida AbE preconizada pelo PMMA de Porto Seguro (BA) implementada no corredor ecológico 
entre o Parque Nacional do Pau Brasil e a RPPN Estação Veracel com perspectiva de ampliação 
pela entidade parceira Anamma.

Em relação ao Marisco, a adaptação e a aplicação das primeiras etapas da metodologia no 
Plano de Manejo da APA Guaraqueçaba representaram uma iniciativa de caráter metodológico 
correlato à atuação em AbE promovida no âmbito do projeto, mas focada na análise da inter-
relação entre riscos e a mudança do clima.

A elaboração de instrumentos de ordenamento territorial naturalmente abrange períodos 
longos e diferentes etapas, sobre as quais o projeto nem sempre tem governabilidade. Isso 
gerou dificuldades para o planejamento dos trabalhos e o dimensionamento dos esforços, 
além de, muitas vezes, implicar em interrupções e descontinuidades.

Quadro 2. Principais resultados do projeto Mata Atlântica referentes à integração de mudança 
do clima e AbE em instrumentos de ordenamento territorial.
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3.3 Recuperação da Vegetação Nativa
As ações de recuperação da vegetação nativa fortalecem os serviços ecossistêmicos de provisão 
e regulação, tais como o fornecimento de água e a regulação térmica, e reduzem riscos de 
inundação e deslizamentos de terra. Dessa forma, a recuperação também pode ser parte de 
uma estratégia para auxiliar as pessoas a se adaptarem aos efeitos adversos da mudança do 
clima, sendo considerada uma medida de Adaptação baseada em Ecossistemas. A recuperação 
da vegetação também representa uma grande oportunidade de incremento da economia, 
por meio da geração de postos de trabalho e da dinamização de diversas cadeias de valor de 
produtos e serviços oriundos desses sistemas.

Ao longo da vigência do projeto, esse tema foi amplamente discutido em âmbito nacional, com 
a sanção da Lei da Proteção da Vegetação Nativa (Lei nº 12.651/2012), também chamada de 
“Código Florestal”, e a implementação dos seus instrumentos, como o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) e os Programas de Regularização Ambiental (PRAs) estaduais. 

Com isso, foram geradas oportunidades para que o projeto realizasse atividades que 
auxiliaram na implementação de uma estratégia nacional de recuperação da vegetação nativa 
em larga escala no Brasil, influenciando o país a assumir compromissos voluntários junto a 
iniciativas internacionais de restauração de paisagens e adaptação à mudança do clima. Entre 
elas, destacamos a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), no contexto do Acordo 
de Paris da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), que 
pretende restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030, e o compromisso 
assumido junto às iniciativas internacionais Desafio de Bonn5 e Iniciativa 20x206.

Os principais resultados, reflexões e lições aprendidas do projeto relacionados à recuperação 
da vegetação nativa estão descritos a seguir.

3.3.1 Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg)

O projeto Mata Atlântica apoiou a elaboração da versão preliminar do Plano Nacional de 
Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg). A contribuição do projeto à elaboração do 
Planaveg está descrita em detalhes no Estudo de Caso XII desta publicação.

Devido à articulação entre instituições de pesquisa, sociedade civil e governo propiciada 
pelo grupo de trabalho interinstitucional apoiado pelo projeto, foi possível construir um 
plano preliminar bem fundamentado, que deu origem à Política Nacional de Recuperação da 
Vegetação Nativa (Proveg), estabelecida pelo Decreto nº 8.972/2017.

O projeto apoiou ainda a realização de estudos e consultorias que subsidiarão a implementação 
do Planaveg. Entre eles, destacamos:

5  O Desafio de Bonn é um esforço global de restaurar 150 milhões de hectares de terras desmatadas e degradadas até 2020 e 
outros 200 milhões adicionais até 2030. É uma plataforma que não gera compromissos juridicamente vinculantes, porém objetiva 
demonstrar liderança e proatividade na restauração de terras desmatadas e degradadas. Mais informações: www.bonnchallenge.org

6  A Iniciativa 20x20 é um esforço liderado pelos países da América Latina e Caribe (ALC) para promover a restauração de 20 
milhões de hectares até 2020. Essa iniciativa visa apoiar os esforços de restauração em âmbito global do Desafio de Bonn. Mais 
informações: www.wri.org/our-work/project/initiative-20x20

www.bonnchallenge.org
www.wri.org/our-work/project/initiative-20x20
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Elaboração de cenários do potencial de regeneração natural da vegetação nativa no 
Brasil

A partir de dados de sensoriamento remoto e análises espaciais sobre a estrutura e as 
características das paisagens de cada bioma, interpretados por um grupo de diversos 
especialistas, foi estimado o potencial de regeneração natural da vegetação nativa no Brasil, 
diferenciado nas categorias de alto, médio e baixo potencial (vide Estudo de Caso XIV). 

Os resultados desse estudo podem subsidiar ações de planejamento e a implantação de 
políticas públicas federais e estaduais voltadas para a recuperação da vegetação nativa em 
larga escala, minimizando os custos e maximizando os esforços e as chances de sucesso das 
ações de restauração.

Análise dos custos de recuperação da vegetação nativa no Brasil

Esse estudo apresenta levantamentos de custos de recuperação da vegetação nativa 
para os diferentes biomas brasileiros, com o objetivo de captar a variabilidade dos custos 
associada a diferenças nas características ambientais regionais e a diferenças nas técnicas 
de restauração empregadas. O relatório completo está disponível no site do MMA7. 

Os resultados desse estudo podem também subsidiar o planejamento de ações e formas de 
monitoramento periódico dos custos de recuperação da vegetação nativa no Brasil e sobre 
propostas de redução de custos das principais técnicas de recuperação em cada bioma.

Análise sobre o monitoramento orbital da recuperação da vegetação na  
Mata Atlântica 

Essa consultoria realizou um levantamento do estado da arte dos métodos existentes para o 
monitoramento orbital da recuperação da vegetação nativa de forma a apontar os principais 
gargalos e as potencialidades para a construção de um sistema de monitoramento orbital 
da recuperação de vegetação nativa no Brasil, vinculado ao Programa de Monitoramento 
Ambiental dos Biomas Brasileiros – PMABB (vide Estudo de Caso XIII).

A construção do referido sistema permitirá o monitoramento das áreas em recuperação, 
a contabilidade dessas áreas para o cumprimento das metas nacionais de recuperação, 
bem como obter dados que possibilitem estimar o quanto essas áreas contribuem para a 
mitigação das emissões de gases de efeito estufa.

Delimitação de regiões de procedência para formação de lotes de sementes de 
espécies nativas florestais e de interesse ambiental nos biomas brasileiros

Essa consultoria visou subsidiar a regulamentação da Instrução Normativa (IN) do Ministério 
da Agricultura que regulamenta a produção, a comercialização e a utilização de sementes e 
mudas florestais. O objetivo foi delimitar sub-regiões dentro dos seis biomas brasileiros que 
serviriam como referência para a separação de lotes de sementes de viveiros, esperando-
se manter, dentro de cada lote, uma identidade genética das espécies comercializadas que 
seriam utilizadas para plantio em projetos de recuperação da vegetação nativa. 

Apesar de a proposta não ter sido incluída na atualização da IN Mapa nº 17/ 2017, espera-se que 
os resultados desse estudo possam subsidiar futuros aprimoramentos na legislação referente 
à produção de sementes e mudas destinadas a projetos de recuperação da vegetação nativa.

7 https://www.mma.gov.br/biomas/mata-atl%C3%A2ntica_emdesenvolvimento/recupera%C3%A7%C3%A3o-da-vegeta%C3 
%A7%C3%A3o-nativa.

https://www.mma.gov.br/biomas/mata-atl%C3%A2ntica_emdesenvolvimento/recupera%C3%A7%C3%A3o-da-vegeta%C3
%A7%C3%A3o-nativa
https://www.mma.gov.br/biomas/mata-atl%C3%A2ntica_emdesenvolvimento/recupera%C3%A7%C3%A3o-da-vegeta%C3
%A7%C3%A3o-nativa
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Publicação do Guia Técnico para a Recuperação da Vegetação em Imóveis  
Rurais da Bahia

O projeto apoiou a finalização do referido guia técnico, 
produzido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente da Bahia 
(Sema/BA) em parceria com a TNC-Brasil. O guia estabelece 
parâmetros técnicos que orientam a recuperação de Áreas de 
Preservação Permanente (APPs) e Reservas Legais (RLs) em 
propriedades e posses rurais, visando à adequação ambiental 
dos imóveis de acordo com o Programa de Regularização 
Ambiental (PRA) do estado da Bahia. O guia está disponível no 
site da Sema/BA e do MMA.

Reflexões e lições aprendidas sobre o Planaveg

A contribuição do projeto Mata Atlântica, juntamente com vários outros atores importantes 
ao desenho de uma política pública de recuperação da vegetação nativa, foi considerada 
estratégica por pessoas de várias parcerias. A perspectiva de atuação em escala nesse tema 
avançou, e os aportes do projeto na identificação de áreas-chave para a sua implementação, 
bem como nas bases para a modelagem financeira, foram relevantes.

Há um reconhecimento do destaque da recuperação da vegetação natural como tema que 
agrega aspectos de adaptação e mitigação. No entanto, a integração dessa visão nas ações 
realizadas no tema pelo projeto não foi fortemente enfatizada. Em parte, isso está associado 
à fragilidade das abordagens de comunicação no projeto, que poderiam ter contribuído 
de forma mais efetiva à integração dos componentes e ao desenvolvimento de uma visão 
compartilhada sobre o tema.

Todavia, as ações planejadas no âmbito do Planaveg foram inseridas no capítulo de 
biodiversidade do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA) e contribuíram 
para o estabelecimento de compromissos voluntários do Brasil no âmbito do Acordo de Paris 
(Contribuição Nacionalmente Determinada – NDC) da Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima – UNFCCC.

Algumas normativas recentes fortalecem a institucionalização e a continuidade de ações 
que contaram com colaborações do projeto: o Decreto nº 8.972/2017, que instituiu a Política 
Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Proveg), e a Portaria Interministerial nº 230, 
de 14 de novembro de 2017 que instituiu o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação 
Nativa (Planaveg).
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3.3.2 Fortalecimento do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica (Pacto)

Em 2009, foi lançado oficialmente o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica (Pacto), uma 
rede de mais de 220 instituições, que incluem organizações da sociedade civil nacionais e 
internacionais, agências governamentais, empresas do setor privado e instituições de 
pesquisa. O Pacto é referência na articulação e integração de diferentes atores sociais e no 
fortalecimento das ações de restauração ecológica na Mata Atlântica.

O Pacto possui um reconhecido material metodológico suportado por mais de 30 anos de 
pesquisa científica, que disponibiliza todos os passos necessários para a construção de 
um projeto de restauração ecológica com as premissas da incorporação de modelos de 
reflorestamento com alta diversidade, diferentes técnicas de indução de regeneração natural 
e planejamento da paisagem para seus afiliados.

Dessa forma, o Pacto foi escolhido como parceiro estratégico do Projeto na execução das 
atividades relacionadas ao desenvolvimento metodológico e à implementação de restauração 
florestal e recuperação de áreas degradadas. Além disso, a parceria com o Pacto colaborou para 
elaboração e implementação de políticas públicas relacionadas à restauração, apoiadas pelo 
projeto, e para disseminação e ampliação de escala das experiências e iniciativas desenvolvidas.

Até 2018, a parceria com o Pacto aconteceu por meio do módulo de Cooperação Técnica. A partir 
desse ano, não foi possível desenvolver mais ações em conjunto com o Pacto devido a dificuldades 
operacionais relacionadas à execução do módulo de Cooperação Financeira do projeto.

Os principais resultados do projeto relacionados ao fortalecimento do Pacto estão descritos 
a seguir:

Atores capacitados nos temas de restauração ecológica, governança em escala de 
paisagem e equidade de gênero

A fim de disseminar o conhecimento sobre as ferramentas do Pacto entre atores relevantes, o 
projeto apoiou a realização de seis cursos de capacitação entre 2015 e 2017, ministrados pelo 
Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste (Cepan), coordenador nacional do Pacto nessa 
época. Esses cursos trataram do protocolo de monitoramento de projetos de restauração, 
da nova versão do banco de dados on-line de projetos de restauração, da nova estrutura de 
governança do Pacto distribuída em Unidades Regionais por todo o bioma e das questões de 
equidade de gênero em atividades de restauração (vide Estudo de Caso XI).

Ao todo, foram capacitadas 112 pessoas, entre técnicos de órgãos municipais e estaduais de 
meio ambiente e das instituições que são Unidades Regionais do Pacto, com 160 horas de 
cursos em cinco estados da Mata Atlântica. Com esses números, conseguimos atingir nossos 
objetivos de fortalecimento de capacidades desenvolvidas, que se sustentarão após o término 
do projeto. Espera-se que todas as pessoas participantes atuem como multiplicadoras nas suas 
regiões, em particular as Unidades Regionais do Pacto.

Além disso, o módulo de Cooperação Financeira do projeto previa apoiar a implementação 
de centros de referência em restauração florestal na Mata Atlântica, vinculados às Unidades 
Regionais do Pacto, responsáveis por desenvolver atividades de pesquisa, capacitação e 
extensão voltadas à recuperação da vegetação nativa e à produção e oferta de sementes e 
mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. Todavia, esse apoio não se viabilizou em virtude 
do término da vigência do Acordo de Cooperação Técnica entre MMA e Funbio ao final de 2019. 
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Inserção de novos projetos de restauração no banco de dados do Pacto

O projeto Mata Atlântica apoiou uma consultoria que contribuiu para o desenvolvimento e 
a estruturação do novo banco de dados de projetos de restauração do Pacto, elaborando 
uma estratégia de mobilização das instituições-membros do Pacto para o cadastramento de 
informações georreferenciadas de áreas em processo de restauração.

Ao fim da consultoria, foram cadastrados mais de 60 mil hectares de áreas em processo de 
restauração no banco de dados, sendo mais de 40 mil nos estados de atuação do projeto. O 
relatório completo dessa consultoria está disponível no site do MMA.

A estruturação desse banco de dados é fundamental para o monitoramento das metas de 
restauração estabelecidas pelo Pacto, que auxiliarão no cumprimento das metas nacionais 
de restauração assumidas no âmbito do Planaveg e do Desafio de Bonn.

Elaboração de um Índice de Prioridade de Restauração Florestal para Segurança 
Hídrica em regiões metropolitanas da Mata Atlântica

A partir de uma demanda do Pacto, o projeto elaborou um estudo que identificou mananciais 
prioritários para a recuperação florestal, pretendendo assegurar o abastecimento hídrico de 
regiões metropolitanas na Mata Atlântica (vide Estudo de Caso XV).

Baseando-se nos dados do balanço hídrico quantitativo desses mananciais produzidos pela 
Agência Nacional de Águas (ANA) e em dados de remanescentes florestais e suscetibilidade à 
erosão, foram identificados os mananciais prioritários para ações de restauração florestal, com 
o objetivo de conservação dos serviços ecossistêmicos de provisão de água dessas regiões. O 
relatório completo desse estudo está disponível no site do MMA.

Esses resultados poderão orientar a otimização de recursos técnicos e financeiros 
disponibilizados para programas, projetos e ações públicas e privadas de conservação e 
recuperação da vegetação nativa na Mata Atlântica, visando à segurança hídrica das regiões 
metropolitanas analisadas.
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Reflexões e lições aprendidas sobre o fortalecimento do Pacto

O estudo desenvolvido junto ao Pacto para identificação de prioridades para restauração 
florestal, tendo por objetivo a segurança hídrica, refletiu uma conexão direta entre os 
temas recuperação da vegetação nativa e AbE. Inicialmente, esse estudo previa identificar 
áreas prioritárias para arranjos de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). Entretanto, 
ao longo do seu desenvolvimento, e a partir dos dados e resultados obtidos, foi identificado 
um maior potencial de utilização, sendo isso associado a outros mecanismos para garantir 
a provisão de água para as regiões metropolitanas além dos arranjos de PSA. O aumento 
da crise de abastecimento de água em grandes regiões metropolitanas do Brasil, a partir de 
2014, foi um fator fundamental para maior abrangência e importância do estudo.

Por meio da realização dos cursos e consultorias em parceria com o Pacto, o projeto 
contribuiu para o avanço do monitoramento da recuperação florestal na Mata Atlântica, de 
forma qualitativa e quantitativa. No desenho original do projeto, também estava incluído o 
monitoramento do estoque de carbono nas áreas em processo de recuperação. O projeto 
conseguiu concluir consultoria para definição de metodologia para monitoramento 
integrado da recuperação e do carbono, incluindo a elaboração de plano de amostragem 
para realização do monitoramento em campo. Entretanto, sua realização enfrentou uma 
série de desafios na articulação e negociação com parcerias que inviabilizou a realização 
do monitoramento do carbono em campo e o alcance do indicador do Componente 3 do 
projeto Mata Atlântica. 
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3.3.3 Fortalecimento da cadeia de recuperação da vegetação nativa em escala 
de paisagem nas regiões de atuação do projeto 

O projeto realizou uma análise econômica detalhada da cadeia produtiva associada à 
recuperação da vegetação nas três regiões de atuação. Essas análises incluíram um diagnóstico 
das atividades de coleta de sementes, produção de mudas e implantação de projetos de 
recuperação, projeções de cenários para o crescimento da cadeia produtiva, diagnóstico 
dos entraves e limitações para a implantação dos projetos, assim como identificação das 
principais medidas a serem aplicadas para fortalecimento da cadeia.

Também foram propostos modelos de recuperação para cada região com potencial de 
comercialização de produtos madeireiros e não madeireiros oriundos das áreas recuperadas, 
tendo como desígnio o incremento da renda dos produtores rurais, bem como a redução dos 
custos de implantação de projetos de recuperação.

Adicionalmente, foi elaborada uma estratégia de financiamento para as ações de recuperação, 
sendo propostos programas de investimento para cada uma das regiões, indicando-se custos, 
recursos, fontes de financiamento e elos envolvidos na estratégia, além de recomendações 
para futuras captações a fim de garantir a continuidade das ações. 

Com o resultado desses estudos, foi implementado um processo participativo para divulgação, 
internalização e capacitação junto a órgãos ambientais dos estados envolvidos e outros atores 
relevantes nas três regiões do projeto. Os estudos foram elaborados com recursos do módulo 
de Cooperação Financeira. A Cooperação Técnica apoiou o planejamento e acompanhamento 
dos estudos, bem como a fase final de divulgação e desenvolvimento de capacidades. Esse 
processo foi mais um exemplo de complementaridade de ações entre ambas as cooperações. 

O desenho das capacitações foi desenvolvido de forma participativa, já incorporando a 
necessidade de implementação em formato remoto, por conta da incidência da pandemia. 
Foram constituídos grupos de trabalho envolvendo especialistas e pontos focais nas regiões 
do projeto, destinando-se a construir abordagens que levassem em conta as especificidades 
e conjunturas locais de cada região. 

Foram realizadas três oficinas participativas remotas em cada uma das regiões, com a 
participação de mais de 40 atores em cada oficina, com o objetivo de apresentar os resultados 
dos estudos realizados, articular ações colaborativas de fortalecimento da cadeia da 
recuperação da vegetação e colaborar para a elaboração de novos projetos de recuperação da 
vegetação em escala de paisagem nas respectivas regiões, integrados às agendas estaduais/
regionais de restauração e potencializando aderência a iniciativas já existentes.
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Reflexões e lições aprendidas sobre o fortalecimento da cadeia de 
recuperação nas regiões

Os estudos e as análises econômicas foram realizados por três consultorias diferentes – sendo 
uma para cada região – e por uma quarta consultoria para o desenvolvimento da estratégia 
de financiamento para todas as regiões. Esse número de consultores demandou grande 
esforço de coordenação por parte da equipe do projeto, para o alinhamento dos resultados 
alcançados em cada consultoria. Ainda assim, não houve uma padronização para as três 
regiões de atuação. Por outro lado, a contratação de diferentes equipes para cada região 
possibilitou o envolvimento de profissionais com mais conhecimento e envolvimento com a 
realidade local. Tal separação por regiões foi demandada pelo Comitê Gestor do projeto, que 
entendeu ser necessária a contratação de equipes regionais para as atividades de entrevista e 
consulta de campo com atores locais.

A linguagem econômica extremamente técnica dos relatórios produzidos dificultou uma maior 
apropriação dos resultados obtidos, tanto para os atores locais quanto para a elaboração de 
novos projetos de recuperação em escala de paisagem nas três regiões.

Em sua última etapa, o processo de desenvolvimento de capacidades buscou alavancar o 
acesso a instrumentos econômicos e recursos que permitam o desenvolvimento de ações de 
recuperação da biodiversidade em maior escala e abrangência. Inicialmente a perspectiva 
era de que projetos concretos de restauração resultariam das próprias capacitações, de forma 
que estas já gerassem propostas passíveis de serem financiadas.

Todavia, com as dificuldades oriundas do trabalho remoto e dos prazos para finalização do 
projeto, os principais resultados desse processo participativo foram permitir que: a) os atores 
regionais se apropriassem das informações geradas pelos estudos; b) fossem criadas novas 
articulações e parcerias entre o grupo de multiplicadores e atores-chave de cada região para 
atuação junto a fóruns já existentes; e c) fosse elaborado um plano de ação para elaboração 
de um projeto financiável para dar continuidade à proposta de restauração em escala de 
paisagem nas três regiões. 
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3.3.4 Contribuição ao Programa Nacional de Conversão de Multas Ambientais

A possibilidade de substituir o pagamento de multas ambientais por prestação de serviços de 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, mantendo-se ainda a 
obrigação da reparação dos danos causados, é uma especificidade da legislação brasileira. A 
aplicação de multas pela administração é uma prática continuada; assim o apoio do projeto 
na implantação assegura que a conversão de multas ambientais seja uma fonte segura e 
perene de recurso para a continuidade de projetos de recuperação de ambientes e outras 
medidas de adaptação aos efeitos adversos da mudança do clima. 

Os fundamentos da conversão de multas ambientais estão contidos no Decreto Federal nº 
6.514/2008. Com base nesse regramento, foi instituído o Programa Nacional de Conversão de 
Multas Ambientais, permitindo a conversão de multas ambientais em serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. A descrição do programa, realizado 
pelo MMA, define os eixos e ações prioritários em um rol de serviços definidos no decreto, que 
contém as seguintes modalidades possíveis de conversão: a) aquela em que o autuado, por 
seus meios, implementa um projeto previamente selecionado pela administração (Carteira 
de projetos); b) aquela em que o autuado adere a um projeto previamente selecionado, a ser 
executado por um terceiro (modalidade de prestação de serviço indireto).

Em nenhuma das duas hipóteses, o infrator se desonerará de reparar a área danificada. Os 
resultados dos projetos das multas convertidas resultam em ganhos ambientais que produzem 
a contribuição institucional a acordos internacionais de conservação e recuperação assumidos 
pelo Brasil, assegurando também a provisão de importantes serviços ecossistêmicos. 

Espera-se que as determinações desse novo programa aumentem significativamente a 
disponibilidade de recursos financeiros para a implantação de projetos ambientais no país. 
Destaca-se que se trata de um universo de R$ 3 a 4 bilhões de multas aplicadas ao ano.

O projeto Mata Atlântica apoiou várias etapas da estruturação do Programa de Conversão 
de Multas, no início conjuntamente com o Projeto TEEB Local/Regional. A partir de 2019, 
houve uma intensificação das atividades. Foi assessorada a realização do chamamento 
para projetos de restauração em um processo de conversão de multas em Santa Catarina. 
Para esse chamamento, o projeto apoiou a mobilização e a realização de dois eventos de 
capacitação para potenciais proponentes de projetos, testando também a sua transmissão 
por vídeo para participantes em modo remoto. Dessa forma, foi possível ampliar o alcance das 
informações para possíveis proponentes de projetos e para a sociedade em geral, resultando 
na apresentação de nove propostas de projetos. Com isso, serão gerados investimentos 
concretos de no mínimo 34 milhões de reais em cerca de mil hectares ao longo dos próximos 
oito anos. A implementação dos projetos vai gerar a melhoria dos serviços ecossistêmicos e 
trabalho e renda para populações rurais e indígenas de baixa renda em Santa Catarina. Além 
do aspecto social (as áreas em recuperação estão em assentamentos, comunidades indígenas 
e unidades de conservação), há o restabelecimento de populações vegetais de várias espécies-
alvo, protegidas no território brasileiro (xaxim, araucária, canela preta).

Concomitantemente a essa experiência de implementação local, o projeto apoiou a construção 
de planos estratégicos de comunicação e capacitação para o Programa de Conversão de 
Multas Ambientais. Adicionalmente, foram assessoradas a definição de fluxos e processos do 
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programa e a sua consolidação em manuais com os procedimentos operacionais, contendo 
orientações para projetistas (isto é, aqueles que elaboram um projeto que, após selecionado, 
fará parte da carteira de projetos do Ibama), executores de projetos e analistas ambientais 
que vão analisar projetos e acompanhar a evolução das áreas em recuperação.

Além do edital em andamento para Santa Catarina, o projeto apoiou a construção do 
Processo Administrativo de Seleção de Projetos (PASP) 01/2020, visando o apoio a ações 
de restauração da vegetação nativa em todo o território nacional, com a realização de uma 
oficina interinstitucional (Ibama/MMA/ICMBIO) de desenvolvimento e escolha do tema, do 
processo de redação e confecção do edital e das ações de divulgação. Posteriormente, foi 
apoiada em 2020 a divulgação desse PASP, por meio de dois webinars, e a elaboração de mais 
um, voltado para a gestão de fauna, atualmente em fase final.

Propondo-se a troca de experiências sobre a conversão de multas entre o âmbito federal e os 
estados, o projeto ainda realizou um evento de intercâmbio com os estados da Bahia, Paraná, 
Rio de Janeiro e São Paulo.

Reflexões e lições aprendidas sobre a contribuição ao Programa 
Nacional de Conversão de Multas

No período final de implementação do projeto, o Programa de Conversão de Multas Ambientais 
passou por transições institucionais, realinhando procedimentos e responsabilidades de 
execução entre o MMA e o Ibama. Mesmo com os períodos de interrupção dos trabalhos 
gerados por esses processos, foi possível avançar com consultorias e produtos acordados no 
âmbito da cooperação. O apoio ao processo de transição contribuiu para a integração das 
equipes, envolvendo três secretarias do MMA, bem como pessoas funcionárias do Ibama e do 
ICMBio. 

A realização do chamamento de projetos em Santa Catarina permitiu adquirir experiências 
concretas em esfera regional neste período de transição, dando continuidade à implementação 
do Programa. Como experiência-piloto, o processo vem orientando o Ibama tanto na 
comunicação, capacitação e gestão de projetos quanto na elaboração de novos chamamentos.

Com o suporte à reestruturação dos processos de gestão dos projetos de recuperação e os 
produtos elaborados pelas consultorias, foram geradas recomendações concretas para o 
aperfeiçoamento de procedimentos, a construção de cenários de recuperação ambiental e de 
acompanhamento de projetos, além de melhorar ferramentas institucionais (sistemas) que 
produzem informação ambiental. O rico material produzido sobre recuperação ambiental 
coloca luz sobre as entregas que serão realizadas nos projetos em Santa Catarina e nos outros 
recebidos para o PASP 01/2020. 

O alcance das atividades de desenvolvimento de capacidades e de divulgação do Programa 
de Conversão de Multas Ambientais foi muito grande. Em Santa Catarina, foram beneficiados 
mais de cem participantes, que desenvolveram capacidades para elaboração dos projetos. 
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Em esfera nacional, a divulgação do PASP 01/2020 atingiu mais de 1.450 pessoas em três 
países (Brasil, Uruguai e Estados Unidos) que acompanharam os dois eventos remotos para 
orientar elaboradores de projetos (na nova modalidade de conversão por meio de carteira 
de projetos). Além da qualificação de cerca de 20 pessoas das equipes permanentes do MMA, 
Ibama e ICMBio orientada para a gestão de projetos de recuperação ambiental no âmbito do 
Programa de Conversão de Multas, que também se revertem em melhorias na implementação 
de outros mecanismos financeiros. O resultado das ações de divulgação é refletido na carteira 
de projetos. Adicionalmente, a experiencia na realização desses eventos produziu forte roteiro 
documental e procedimental que permite ser replicado em ações futuras do programa.

Assim, o projeto colaborou com análises e entregas para a etapa de avaliação de projetos, mas 
também aportou análises críticas para as etapas de execução e acompanhamento, que ainda 
não estão ativas. Todos esses aportes auxiliam a consolidação do programa, propiciando 
ganhos de longo prazo para a sociedade e as políticas públicas.

Quadro 3. Principais resultados do projeto Mata Atlântica referentes ao tema Recuperação 
da Vegetação Nativa.

RESULTADOS

Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg)

 ☑ Contribuição à elaboração da Política e do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação 
Nativa. 

 ☑ Cenários do potencial de regeneração natural da vegetação nativa nos biomas brasileiros.

 ☑ Análise dos custos de recuperação da vegetação nativa nos biomas brasileiros.

 ☑ Análise sobre o monitoramento orbital da recuperação da vegetação na Mata Atlântica.

 ☑ Delimitação de regiões de procedência para formação de lotes de sementes de espécies nativas 
florestais e de interesse ambiental nos biomas brasileiros.

 ☑ Mapeamento de processos do Programa de Conversão de Multas Ambientais do Ibama (Decreto 
nº 9.179/2017).

 ☑ Publicação do Guia Técnico para a Recuperação da Vegetação em Imóveis Rurais da Bahia.

Fortalecimento do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica – Pacto

 ☑ Seis cursos nos temas de restauração ecológica, governança em escala de paisagem e equidade 
de gênero, capacitando 112 pessoas. 

 ☑ Apoio à inserção de novos projetos de restauração no banco de dados do Pacto pela 
Restauração da Mata Atlântica.

 ☑ Elaboração de um Índice de Prioridade de Restauração Florestal para Segurança Hídrica em 
regiões metropolitanas da Mata Atlântica.
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RESULTADOS

Fortalecimento da cadeia da recuperação da vegetação nativa em escala de paisagem nas 
regiões do projeto

 ☑ Análise econômica da cadeia produtiva de recuperação da vegetação nativa nas três regiões de 
atuação do projeto. 

 ☑ Estratégia de financiamento da recuperação em escala de paisagem nas três regiões de atuação 
do projeto.

 ☑ Capacidades fortalecidas de 56 pessoas para a continuidade do ciclo de restauração em escala 
de paisagem nas três regiões.

 Contribuição ao Programa de Conversão de Multas Ambientais

 ☑ Planos Estratégicos de Comunicação e Capacitação do Programa de Conversão de Multas 
Ambientais apoiados. 

 ☑ Manual com orientações sobre elaboração de projetos de recuperação ambiental.

 ☑ Manual destinado a executores de projetos de conversão de multas ambientais, com 
orientações para o monitoramento das ações e prestação de contas da execução do projeto.

 ☑ Pessoas proponentes mobilizadas e capacitadas sobre o Chamamento 02 para projetos de 
restauração florestal em Santa Catarina no âmbito do Programa de Conversão de Multas do 
Ibama. 

 ☑ Dois processos administrativos de seleção de projetos de conversão de multas ambientais (para 
integrar a carteira de projetos de Ibama) apoiados (um publicado e outro em aprovação).

 ☑ Vídeo de divulgação com orientações para proposição de projetos.
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4. Impactos do projeto

Com base nas reflexões anteriores, este capítulo busca destacar os avanços que o projeto 
alcançou em relação aos seus impactos. Para além dos resultados concretos das ações, os 
impactos procuram captar os processos de mudança que o projeto promoveu e incentivou.

É importante enfatizar que o projeto atuou em vários temas inovadores e complexos. Nesses 
casos, os impactos efetivos muitas vezes só poderão ser verificados em médio prazo; em 
alguns deles, vários anos após o encerramento das atividades.

Além disso, o projeto abordou temas que se encontravam em estágios diferenciados de 
amadurecimento, alguns ainda no processo de internalização conceitual, alguns em fase 
de desenvolvimento metodológico ou de desenho de políticas públicas e outros já aptos a 
gerarem mudanças in loco. Portanto, a interpretação do que pode ser considerado impacto 
para cada tema varia, da mesma forma que as muitas escalas de atuação também implicam 
impactos com alcances diferenciados.

Mesmo com essas ressalvas, são destacadas a seguir as áreas temáticas em que foram 
identificadas as contribuições do projeto para geração de impactos imediatos ou sinalizações 
orientadas ao alcance de impactos futuros.

4.1 Inovação, aprendizagem e desenvolvimento de 
capacidades
O foco da ação inovadora do projeto foi a criação de uma conexão efetiva entre biodiversidade 
e mudança do clima, tendo a Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE) como principal 
abordagem.

Considerando que esses temas ainda eram pouco conhecidos e internalizados pelos atores 
envolvidos com a conservação e restauração na Mata Atlântica, a opção por uma proposta 
abrangente de desenvolvimento de capacidades se fez necessária. Sua implementação deixa 
como impacto um melhor entendimento, no âmbito das instituições parceiras do projeto, 
dos conceitos e formatos de aplicação da AbE, bem como de sua inserção e abordagem em 
diferentes contextos institucionais e de implementação.

Os trabalhos de institucionalização e de desenvolvimento de formatos que possam dar 
continuidade às capacitações (tais como os cursos a distância) permitirão que os esforços de 
desenvolvimento de capacidades não fiquem restritos ao período de vigência do projeto e 
possam ampliar ainda mais o acesso de diferentes públicos à AbE.

A sucessiva implantação das etapas da Estratégia de Desenvolvimento de Capacidades também 
permitiu o amadurecimento das abordagens de capacitação, levando a propostas diferenciadas 
de sensibilização, de capacitação de pessoas formadoras e de formatos orientados à aplicação.
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Portanto, o principal impacto da estratégia de capacitação em AbE é o aumento da 
capacidade de adaptação por meio da formação de pessoal técnico para consideração 
de AbE no planejamento. Conscientes das vulnerabilidades, dos impactos das mudanças 
climáticas já observadas e projetadas para a Mata Atlântica, bem como da importância 
da manutenção dos serviços ambientais e da efetividade das medidas de AbE, os atores 
capacitados também são capazes de divulgar seus conhecimentos e inserir a abordagem 
em suas próprias áreas de atividade.

4.2 Geração de conhecimentos para a  
tomada de decisão
O principal investimento do projeto em geração de conhecimentos esteve associado à 
vulnerabilidade climática e aos impactos da mudança do clima em âmbito regional. A inserção 
de AbE em instrumentos de ordenamento territorial demandava o aprimoramento das 
informações técnicas e científicas relacionadas a essa temática. O projeto apoiou a realização 
de estudos sobre projeções de mudança do clima na região da Mata Atlântica e a respeito 
dos impactos biofísicos esperados. Esse trabalho, pioneiro e inovador, demandou um esforço 
considerável em processos de esclarecimento e alinhamento metodológico. A ampliação da 
base de conhecimentos constitui um dos importantes legados do projeto, disponível para 
utilização tanto em esfera nacional quanto regional, orientando a compreensão dos impactos 
da mudança do clima e permitindo a definição de medidas de adaptação e mitigação por 
meio de um conjunto aprimorado de evidências científicas.

Outro foco de colaboração do projeto à geração de conhecimentos está relacionado aos 
trabalhos de fundamentação técnica do Plano Nacional de Recuperação de Vegetação Nativa  
(Planaveg). Sob a coordenação do MMA, o projeto promoveu reuniões presenciais com um 
grupo de instituições e especialistas em restauração florestal, nas quais foram definidos 
temas que precisavam de aprofundamento por estudos e consultorias. Dessa forma, o projeto 
apoiou estudos nos assuntos de custos da recuperação, potencial de regeneração natural e 
identificação de áreas prioritárias para restauração florestal, que beneficiarão a elaboração das 
políticas públicas e normativas para a implementação da recuperação em larga escala no país.

4.3. Embasamento de políticas públicas
AA perspectiva de inserir mudança do clima e adaptação nas políticas públicas prioritárias 
relacionadas a biodiversidade, florestas e clima na Mata Atlântica estava sedimentada já no 
desenho conceitual do projeto, integrando o seu modelo de resultados.

O projeto Mata Atlântica logrou impactos significativos nesse tema, abrangendo tanto 
iniciativas que já se delineavam ao início da implementação e contaram com aportes 
continuados e também políticas públicas cuja estruturação foi iniciada ao longo da vida do 
projeto, mas que ofereceram oportunidades de inserção que o projeto buscou aproveitar 
para a ampliação e a consolidação de seus impactos.

Além do relevante papel exercido pelo projeto na construção do Planaveg, já detalhado no 
Estudo de Caso XII, cabe destacar os seus aportes ao Plano Nacional de Adaptação à Mudança 
do Clima (PNA), instituído pela Portaria MMA nº 150, de 10 de maio de 2016, por meio de 
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conhecimentos e lições incorporados à estratégia de biodiversidade e ecossistemas do plano. 
Além disso, as capacitações em AbE realizadas pelo projeto para atores-chave relacionados 
ao PNA promoveram a integração da abordagem em todos os setores do plano, com destaque 
para a estratégia de cidades, tornando um princípio orientador do PNA a utilização dos 
serviços dos ecossistemas como estratégia alternativa ou complementar de adaptação à 
mudança do clima.

Ainda, destaca-se a assessoria do projeto no âmbito da elaboração da Estratégia e do 
Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade (Epanb) – especificamente para a definição 
de indicadores e fontes de verificação das Metas Nacionais da Biodiversidade para 2020 –, 
assessoria esta realizada conjuntamente com os projetos TEEB Regional-Local e Consolidação 
do SNUC/LifeWeb. A primeira versão da Epanb foi encaminhada à Convenção da Diversidade 
Biológica (CDB) em meados de 2017. A segunda versão, já com adesões de outros setores do 
Governo Federal e de várias instituições, foi encaminhada no início de 2018. A Epanb brasileira 
está acessível nas páginas do MMA8 e da CDB. 

Finalmente, os apoios viabilizados pelo projeto à estruturação do Programa de Conversão de 
Multas Ambientais possibilitaram o delineamento de fundamentos estratégicos para a sua 
operacionalização, bem como a realização de primeiros chamamentos de projetos, iniciando 
a sua implementação na prática. A perspectiva é que esses apoios permitam o avanço do 
programa para que possa se converter em uma fonte de recursos significativos e duradouros 
para o fomento de ações de conservação e restauração, incorporando também os elementos 
de consideração à mudança do clima e de medidas de adaptação baseada em ecossistemas 
trabalhados nas demais iniciativas do projeto.

8  Disponível em: www.mma.gov.be/epanb

www.mma.gov.be/epanb


4. Impactos do projeto 58

4.4. Ganhos na conservação da biodiversidade
Os impactos do projeto Mata Atlântica na conservação da biodiversidade do bioma ainda 
serão alcançados por meio da implementação futura das ações e atividades previstas nos 
estudos técnicos realizados, nos instrumentos de gestão territorial elaborados e nas políticas 
públicas apoiadas pelo projeto.

O pioneirismo da análise dos impactos biofísicos da mudança do clima na Mata Atlântica 
realizada pelo projeto (vide Estudo de Caso II) tem o potencial de orientar ações e áreas 
prioritárias para a conservação de espécies vulneráveis aos impactos futuros da mudança do 
clima na região.

A análise de paisagem realizada para a integração dos 10 PMMAs das regiões Sul e Extremo 
Sul da Bahia (vide Estudo de Caso VII) tem o potencial de auxiliar ações integradas entre os 
municípios analisados, promovendo ganhos na conservação da biodiversidade local.

O projeto fortaleceu ainda a recuperação da vegetação nativa como principal estratégia de 
conservação da biodiversidade na Mata Atlântica, com ênfase no direcionamento de ações 
para áreas com maior resiliência e potencial de regeneração natural da vegetação nativa. 
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5. Mecanismos de gestão

5.1. Alcance dos indicadores
O principal mecanismo de gestão e monitoramento do alcance dos objetivos do projeto 
Mata Atlântica foram os indicadores (metas) estabelecidos durante a sua fase de 
elaboração. O módulo de Cooperação Técnica apresenta três indicadores superiores e seis 
indicadores em âmbito de componentes. Alguns desses indicadores foram adicionados a 
partir de outubro de 2018, como detalhado abaixo. Os indicadores referentes ao módulo 
de Cooperação Técnica são:

Indicadores superiores
Foram elaboradas medidas de mitigação e adaptação com enfoque ecossistêmico para uma 
área de, pelo menos, 150.000 ha nos mosaicos de unidades de conservação.

Adicionados em outubro de 2018:
Duas medidas de AbE ou MbE nas regiões dos mosaicos de atuação do projeto estão 
em implementação com recursos da Cooperação Financeira, utilizando metodologias e 
abordagem desenvolvidas para a integração de MC e AbE em IOT.

Um chamamento público adicional lançado e um preparado para seleção de projetos no 
âmbito do Programa Nacional de Conversão de Multas Ambientais.

Indicadores componente 1
Pelo menos 20 instrumentos de ordenamento territorial (para unidades de conservação e 
suas zonas de amortecimento, mosaicos, municípios, estados, âmbito federal) incorporaram 
a vulnerabilidade e os serviços ecossistêmicos em suas análises e diretrizes de implementação.

Adicionado em outubro de 2018:
37 atores envolvidos na elaboração e implementação de PMMA e planos de manejo de UC 
financiados pela CF foram capacitados e assessorados, e aplicam a metodologia desenvolvida 
pelo projeto para a integração de medidas AbE e MbE.

Indicadores componente 2
A aplicação de instrumentos econômicos aumenta a disponibilidade de recursos financeiros 
para medidas de mitigação e adaptação com foco ecossistêmico visando proteção e 
restauração da Mata Atlântica nos mosaicos em pelo menos 10%.

Adicionado em outubro de 2018:
Pelo menos três elementos de estruturação novos ou já existentes do programa de conversão de 
multas apoiados de forma técnica e operativa para aprimorar a implementação do programa.

Indicador componente 3 
Em pelo menos 15.000 ha, são aplicadas metodologias estandardizadas e integradas de 
monitoramento da restauração florestal, bem como para o monitoramento de biomassa, 
fixação e fluxos de carbono. 

Indicador componente 4
Pelo menos cinco políticas ou programas de alcance nacional sobre as temáticas mudanças 
climáticas, biodiversidade e recuperação de áreas degradadas contam com objetivos 
específicos para a Mata Atlântica.
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Quanto aos indicadores superiores,
 ☑ Foram elaboradas medidas de mitigação e adaptação com enfoque ecossistêmico para 

715.572,24 hectares nas regiões de atuação do projeto. Para esse indicador, consideraram-
se as áreas onde foram planejadas medidas de AbE nos diferentes instrumentos de 
ordenamento territorial apoiados pelo projeto Mata Atlântica – por exemplo, os PMMAs – 
e as áreas sob restauração florestal que utilizam o protocolo de monitoramento do Pacto, 
registradas em seu banco de dados;

 ☑ Uma medida AbE está em implementação na região do Mapes/BA, a qual foi planejada 
no PMMA de Porto Seguro/BA, que integra a mudança do clima e a AbE. A medida de AbE 
consiste no início da recuperação da vegetação nativa em um corredor ecológico entre o 
PARNA Pau Brasil e a RPPN Veracel. A segunda medida AbE que foi apoiada pelo projeto 
pretende fortalecer o manejo de musgos na região do Lagamar paulista. Para essa medida, 
foram realizadas as ações preparatórias, a articulação entre as instituições envolvidas, a 
definição da metodologia e o detalhamento dos termos de referência para sua execução;

 ☑ No âmbito do Programa Nacional de Conversão de Multas Ambientais, foi lançado um 
edital público (Procedimento Administrativo de Seleção de Projetos – PASP n˚ 01/2020), 
com o objetivo de recrutar projetos de recomposição da vegetação nativa nos biomas 
brasileiros. Um outro edital foi preparado para a seleção de projetos de proteção e manejo 
da fauna silvestre nativa e erradicação de exóticas invasoras.

Quanto aos indicadores específicos, o projeto Mata Atlântica apoiou:
 ☑ Vinte e seis instrumentos de ordenamento territorial para que considerassem os impactos 

da mudança do clima e medidas de AbE;

 ☑ 180 atores foram capacitados e assessorados, e aplicaram a metodologia desenvolvida 
pelo projeto para a integração de medidas AbE na elaboração de PMMA nas regiões de 
atuação do projeto no Rio de Janeiro e no Paraná.  

 ☑ O Programa de Conversão de Multas Ambientais, com potencial de aumento dos recursos 
financeiros disponibilizados, nas três regiões de atuação do projeto, estimado em 14,13% 
para projetos de conservação e recuperação da vegetação nativa (em relação à linha de 
base no início do projeto);

 ☑ Três elementos de estruturação novos do Programa de Conversão de Multas Ambientais: o 
plano estratégico de comunicação, o plano estratégico de capacitação e a manualização do 
programa, com o detalhamento de fluxos e processos para o monitoramento de projetos de 
restauração e para a análise de projetos a serem apoiados pela modalidade de conversão 
direta, além de documentos orientativos a projetistas e executores que visam assegurar a 
qualidade do projeto e a efetiva entrega do serviço ambiental que foi pactuado; 

 ☑ 43.131,53 hectares de áreas em restauração florestal monitoradas pelo protocolo do 
Pacto nos estados abrangidos pelo projeto, porém sem integração com monitoramento 
de biomassa, fixação e fluxos de carbono; e

 ☑ Cinco políticas públicas nacionais que contribuem para a conservação da Mata Atlântica9

A Figura 3 mostra o alcance dos indicadores do módulo de Cooperação Técnica do projeto 
Mata Atlântica.
9    Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima; Metas Nacionais de Biodiversidade para 2020 e Estratégia e Plano de Ação 
Nacionais para a Biodiversidade; Política de Recuperação da Vegetação Nativa e Plano de Recuperação da Vegetação Nativa; Lei 
da Mata Atlântica e Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica; Programa de Monitoramento Ambiental 
dos Biomas Brasileiros. 
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Figura 3.  Alcance dos indicadores do módulo de Cooperação Técnica do projeto Mata Atlântica.

Indicador 4

Indicador 3

Indicador 2.2

Indicador 2.1

Indicador 1.2

Indicador 1.1

Indicador
superior 3

Indicador
superior 2

Indicador
superior 1

Meta Resultado

150.000 hectares com medidas de AbE 
elaboradas

 715.572,24 hectares com medidas de AbE 
elaboradas

Duas medidas de AbE em implementação

Duas medidas AbE contratadas, sendo uma 
executada e finalizada

Um chamamento lançado e um outro preparado para seleção de projetos 
no âmbito do Programa Nacional de Conversão de Multas Ambientais

20 instrumentos de ordenamento territorial 
consideram AbE

26 instrumentos de ordenamento territorial 
consideram AbE

37 atores capacitados para integrar AbE em 
PMMAs  e em Planos de Manejo

180 atores capacitados para integrar AbE em 
PMMAs e em Planos de Manejo

10% de aumento de disponibilidade 
financeira para medidas de AbE

14,3% de aumento potencial de 
disponibilidade financeira

3 elementos de estruturação do programa de 
conversão de multas

3 elementos de estruturação do programa de 
conversão de multas

15.000 hectares monitorados  
(restauração + carbono)

 43.131,53 hectares monitorados  
(apenas restauração)

5 políticas públicas nacionais com 
medidas de AbE para a Mata Atlântica

5 políticas finalizadas e 2 apoiadas 
parcialmente

Alcance dos indicadores do projeto Mata Atlântica

10    Em 2019, o Chamamento passou a se chamar Processo Administrativo de Seleção de Projetos (PASP). 

Um PASP lançado e um PASP preparado e 
submetido a análise jurídica10
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No final do projeto, todos os indicadores foram alcançados de forma satisfatória, com 
excepção do indicador relativo à implementação das medidas AbE. A prorrogação do módulo 
de Cooperação Técnica até 2020 para acompanhar as atividades implementadas pelo módulo 
de Cooperação Financeira favoreceu o alcance daqueles indicadores que precisavam da 
complementariedade de atividades entre ambos os módulos. 

Reflexões e lições aprendidas sobre os indicadores

Após a fase de estruturação inicial, o projeto Mata Atlântica dedicou esforços para especi-
ficar melhor os seus indicadores e utilizá-los efetivamente no âmbito dos procedimentos 
de planejamento e avaliação. A decisão pelo rigor técnico no monitoramento do projeto 
implicou um grande investimento para a interpretação dos indicadores, para o desenvol-
vimento da linha de base e método de acompanhamento, e, também, para a sua medição 
periódica. O acompanhamento regular e o uso dos indicadores para o direcionamento 
das ações do projeto foram vistos como fatores de sucesso da implementação.

A definição de duplas responsáveis por cada indicador nas equipes do MMA e da GIZ também 
favoreceu o monitoramento e os esforços necessários ao seu acompanhamento.

O registro sistemático de memórias sobre a implementação do projeto, por exemplo, por 
meio do modelo de resultados e do monitoramento dos indicadores, também ajudou a lidar 
com mudanças para além do projeto e reduziu o desgaste de quem atua na implementação.

Entretanto, o projeto não tinha a governabilidade sobre todos os processos vinculados 
ao alcance dos indicadores, principalmente aqueles que dependem de decisões políticas, 
razão pela qual foi preciso investir muito tempo e esforços em articulações com parcerias 
diretamente envolvidas. Esse, por exemplo, foi o caso da metodologia de monitoramento de 
carbono em áreas de restauração (necessária para o alcance do indicador do Componente 3) 
e do apoio ao Programa de Conversão de Multas Ambientais, que teve diversas modificações 
quanto às modalidades de implementação por meio de regulamentações específicas (que 
afetava um indicador superior e um indicador do componente 2). 

Contudo, os indicadores desse projeto refletem apenas parte dos objetivos e ações pre-
vistos em cada componente. Se, por um lado, isso permitiu que mudanças institucionais 
e reorientações estratégicas não comprometessem o cumprimento das metas do projeto, 
por outro lado impediu uma visão mais abrangente dos impactos alcançados por ele. Dessa 
forma, o projeto Mata Atlântica gerou vários resultados não monitorados em seus indica-
dores, mas que foram importantes no contexto dos seus objetivos. Por isso, recomenda-se 
que estes sejam considerados na relatoria, na sistematização e na comunicação do projeto.

Os diferentes descompassos na implementação dos módulos de Cooperação Técnica 
e Financeira geraram prejuízos ao alcance dos indicadores. Somente com a extensão do 
módulo de Cooperação Técnica até dezembro de 2020, foi possível alcançar os indicadores 
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que requeriam a complementaridade de ambos os módulos. Para arranjos futuros, 
recomenda-se um desenho complementar, mas não interdependente dos indicadores para 
as diferentes modalidades da Cooperação Alemã.

 À medida que a equipe do projeto passou a dedicar esforços para incorporar perspectivas 
de gênero e direitos humanos à sua atuação, foi sentida a falta de um indicador, de um 
objetivo mensurável, ou pelo menos de atividades e marcadores bem definidos voltadas 
para a incorporação dessas abordagens no projeto. A sensibilização e a atenção ao tema 
levaram à identificação de várias oportunidades para incorporar perspectivas de gênero 
em estudos e capacitações no tratamento de materiais e nos processos de comunicação e 
gestão do projeto, por exemplo, por meio da adoção da linguagem inclusiva e não sexista, 
que acolhe tanto questões de gênero quanto de direitos humanos (ver capítulo 5.5). 

A sensibilização para a incorporação de temáticas relacionadas a direitos humanos 
também foi crescente ao longo da implementação do projeto. Ações concretas derivaram 
da discussão entre parcerias sobre o risco de planos de manejo a serem assessorados pelo 
projeto agravarem conflitos pela posse da terra em unidades de conservação. Os riscos de 
violações não intencionais de direitos humanos de habitantes ou de populações tradicionais 
são inerentes ao trabalho na área ambiental. Assim, a avaliação de aspectos dos direitos 
humanos e ações devem envolver todos as parcerias do projeto. 

Portanto, para ambos os temas, a existência de marcadores, salvaguardas e indicadores 
de gênero e direitos humanos é recomendável, uma vez que facilita a priorização e o 
acompanhamento dessas atividades no projeto.

5.2. Parcerias e cooperações 
Devido à abrangência temática e territorial do projeto Mata Atlântica, a sua implementação 
envolveu diversas parcerias e cooperações entre departamentos de várias secretarias do 
MMA, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável 
pela gestão das unidades de conservação federais, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), os órgãos de meio ambiente dos estados em 
que estão localizados os mosaicos de UCs selecionados, os atores locais e as organizações 
da sociedade civil e do setor privado que atuam nos temas relevantes ao projeto, com 
destaque para o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica (Pacto) e a Rede de ONGs da 
Mata Atlântica (RMA), que fazem parte da estrutura de governança do projeto. Após 2018, 
com as atividades concentradas nos componentes 1 e 2 do projeto, o número de pessoas 
parceiras ficou mais reduzido.
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Reflexões e lições aprendidas sobre parcerias e cooperações

Com a sua diversidade de linhas de atuação e níveis de intervenção, o projeto Mata Atlântica 
envolveu grande número de atores. As oportunidades de intercâmbio e conhecimento 
da variedade de abordagens e soluções adotadas na implementação foram destacadas 
como positivas por várias pessoas executoras e parceiras. Da mesma forma, foi percebido 
como positivo que os atores do âmbito federal pudessem interagir com os desafios da 
operacionalização e a realidade local.

A definição e a implementação de temas e agendas do projeto dependeram das relações entre 
as pessoas parceiras, incluindo as possibilidades concretas de atuação conjunta. As ações 
de sensibilização e o perfil de técnicos e gestores também foram relevantes para o sucesso 
das parcerias. Ainda que o projeto tenha contado com várias experiências bem-sucedidas, 
essas condições nem sempre estiveram dadas de forma constante ao longo de sua execução, 
resultando em mudanças e reorientações nas prioridades e ações. Muitas dessas alterações 
não podem ser antecipadas na fase de concepção e planejamento, mas recomenda-se que a 
avaliação da capacidade de implementação dos executores seja considerada como critério 
para a seleção das parcerias.

Em parte, a diversidade de temas abordados pelo projeto foi positiva para a gestão das 
cooperações, pois permitiu a criação de conexões entre temas que muitas vezes são tratados 
de forma fragmentada nas instituições. No entanto, o acompanhamento e a operacionalização 
das parcerias também foram desafiadores para as equipes envolvidas na gestão do projeto.

O foco do projeto na interface entre biodiversidade e mudança do clima implicava a 
oportunidade e a necessidade de atuação articulada dos setores diretamente envolvidos 
com cada um desses temas nos órgãos ambientais. Um exemplo destacado foi a parceria, 
mantida até 2018, entre a Secretaria de Biodiversidade, responsável pela coordenação geral 
do projeto, e a Secretaria de Mudança do Clima e Florestas no MMA. A Secretaria de Mudança 
do Clima e Florestas entendeu o projeto como oportunidade de viabilizar ações da sua agenda 
e assumiu, de forma efetiva, sua implementação conjunta. Além da afinidade temática, a 
alocação de recursos humanos e de tempo ao projeto foi considerada um fator decisivo para 
o bom funcionamento dessa parceria.

As parcerias com os estados foram de grande relevância para o projeto, viabilizando o avanço 
de várias linhas de atuação. No entanto, algumas delas foram afetadas pela rotatividade dos 
titulares da pasta ambiental e de pontos focais para o projeto, e, consequentemente, por 
redirecionamentos estratégicos nos órgãos estaduais de meio ambiente. A implementação 
da Cooperação Financeira poderia ter se beneficiado de uma formalização do papel dos 
estados no arranjo de execução. Eventualmente essa formalização poderia ter contribuído 
para contornar as dificuldades geradas pelo encerramento do Acordo de Cooperação Técnica 
entre o MMA e o agente financeiro.

A experiência de parceria com o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica no âmbito do 
projeto até 2018 é avaliada como extremamente positiva. O Pacto percebeu o projeto como 
oportunidade de implementação de algumas de suas iniciativas prioritárias, com destaques 
para o apoio ao planejamento estratégico e a realização de cursos de capacitação para 
integrantes e para as recém-criadas unidades regionais. 
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A parceria nas ações relacionadas à recuperação florestal fortaleceu a organização e 
empoderou as suas unidades regionais, permitindo a transição da atuação do Pacto em 
um nível mais estratégico para ações de cunho operacional. Foi destacada também a 
oportunidade de fortalecer as ações do Pacto na região Nordeste, conjuntamente com vários 
outros atores, ainda que se identifique a necessidade de apoios para além do fortalecimento 
institucional. Um dos cursos realizados conjuntamente com o Pacto visou fortalecer a 
abordagem da equidade de gênero nas diferentes instâncias de governança do Pacto como 
fator de sucesso nas atividades de e para a restauração. Após 2018, com a concentração no 
acompanhamento das ações da Cooperação Financeira, não foram mais planejadas ações 
conjuntas com o Pacto, tornando mais frágil o vínculo na etapa final do projeto. 

Para a cooperação com a Rede de ONGs da Mata Atlântica (RMA), estava previsto o apoio 
a ações a serem identificadas no âmbito do planejamento estratégico dessa rede, que teve 
auxílio do projeto em três momentos, até 2018. A RMA exerceu o seu papel catalizador na 
viabilização das capacitações em AbE, que promoveram o envolvimento das instituições 
que atuam na região Nordeste com os temas do projeto. No entanto, a expectativa de que 
a capilaridade regional dessa rede pudesse ser aproveitada de forma mais ampliada para a 
disseminação e comunicação das mensagens do projeto foi impactada pelas dificuldades 
de atuação que ela enfrentou no período de execução. Após 2018, tampouco foi prevista a 
implementação de mais atividades em conjunto com a RMA.

A parceria com a Coordenação de Recuperação Ambiental (Corec) do Ibama no período de 
2019-2020 também foi avaliada como muito positiva. O espírito de colaboração, engajamento 
e profissionalismo dos analistas ambientais do Ibama contribuíram para que as atividades 
planejadas fossem finalizadas no tempo previsto apesar de tratar sobre assuntos inovadores 
e complexos e do curto período dessa cooperação.  
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Figura 4.  Estrutura de governança do projeto Mata Atlântica.

5.3. Estrutura de governança 
A coordenação e a interação entre as instituições e os atores parceiros do projeto demandaram 
o desenho de uma estrutura de governança que permitisse direcionar os esforços conjuntos 
para o alcance dos objetivos do projeto. Dessa forma, foi estabelecida uma estrutura de 
governança (Figura 4) que vigorou até 2018.
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Comitê Estratégico

O Comitê Estratégico, instância máxima deliberativa do projeto, 
teve a função de orientar a atuação do Comitê Gestor e repassar 
as informações cabíveis aos responsáveis pela condução 
político-estratégica. Dentre as atribuições do Comitê Estratégico, 
destacamos: aprovar o Plano Operativo Anual – POA; avaliar o 
avanço na implementação do POA vigente e definir possíveis ajustes 
que se fizerem necessários; realizar alinhamento e harmonização 
com outras iniciativas.

A seguir, detalhamos as atribuições das diversas instâncias de governança:

Comitê Gestor

O Comitê Gestor foi a instância de apoio à implementação do 
projeto, reunindo todas as instâncias gerenciais das instituições 
que executaram as ações previstas. Esse comitê teve a função de 
orientar a atuação das instâncias de implementação e abastecer 
o Comitê Estratégico com as informações necessárias para o 
cumprimento de suas atribuições.

Entre as atribuições dos membros do Comitê Gestor, destacamos: 
elaborar o Plano Operativo Anual (POA); acompanhar e monitorar 
os avanços na implementação do POA vigente e sugerir ajustes 
que se fizerem necessários; promover a alocação de equipe 
mínima (pontos focais) da instituição para apoiar a implementação 
do Projeto e estabelecer diálogo constante com a Unidade de 
Coordenação do Projeto (UCP).

Unidade de 
Coordenação do Projeto

A Unidade de Coordenação do Projeto (UCP), instância de coordenação 
executiva do projeto, foi composta pela equipe técnica e administrativa 
do antigo Departamento de Conservação de Ecossistemas (Deco) da 
Secretaria de Biodiversidade – (SBio) do MMA e contou com a assessoria 
técnico-administrativa da GIZ. Entre as atribuições da Unidade de 
Coordenação do Projeto (UCP), destacamos: coordenar a execução e 
supervisionar o desempenho técnico-financeiro de componentes do 
projeto; coordenar o processo de elaboração e execução dos Planos 
Operativos Anuais (POAs); elaborar, em parceria com os pontos focais 
dos órgãos membros do Comitê Gestor, termos de referência que 
serviram de base para a contratação de consultorias, aquisição de 
bens e contratação de serviços tendo em vista o cumprimento das 
atividades previstas nos POAs. 
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Reflexões e lições aprendidas sobre a estrutura de governança

A busca de um arranjo de governança que assegurasse a participação de parcerias sem criar 
estruturas e procedimentos que sobrecarregassem as capacidades de operacionalização 
de gestores e executores representou um desafio para o projeto, dada a sua complexidade 
temática e regional.

A estrutura inicialmente proposta contava com três níveis de governança, sendo um de caráter 
político-estratégico, outro orientado à condução da implementação do projeto e o terceiro 
com foco operacional. No entanto, esse desenho se mostrou excessivamente complexo, 
sendo substituído por uma proposta mais funcional, com duas instâncias de gestão (Comitê 
Estratégico e Comitê Gestor).

O Comitê Gestor foi a instância mais atuante do projeto, com reuniões regulares direcionadas 
ao planejamento e ao acompanhamento da execução. Várias pessoas parceiras valorizaram 
as reuniões como oportunidade de intercâmbio e troca de conhecimentos entre as pessoas 
envolvidas e destacaram a qualidade do processo de planejamento. Já o Comitê Estratégico se 
reuniu apenas duas vezes ao longo da vida do projeto, o que foi percebido como insuficiente. A 
partir de 2019, não foi dada mais continuidade à atuação das instâncias de governança. A fase 
final do projeto focou nas interlocuções operacionais necessárias com os atores diretamente 
envolvidos na implementação das ações. Nesse desenho, houve perdas no envolvimento de 
vários atores que participaram ativamente do projeto ao longo dos anos, especialmente em 
esfera regional e local, e maior dificuldade na mobilização de parcerias com a sociedade civil 
e o setor privado.

A participação dos atores nas instâncias de governança foi objeto de vários processos de 
negociação. Uma das conclusões foi a de que é recomendável definir aportes claros como 
contrapartida para a participação; por exemplo, a disponibilização de recursos humanos para 
a implementação das ações do projeto. A ênfase nos processos de cooperação, inclusive na 
representação das instâncias de gestão, pode contribuir para fomentar a participação.

Alguns atores destacaram a importância de prever estratégias de sensibilização específicas 
na esfera das pessoas que atuam na gestão e tomada de decisão política, a fim de assegurar a 
visibilidade e o apoio continuado de dirigentes ao projeto.

Um desafio específico esteve relacionado à condução das expectativas dos atores regionais 
e locais quanto à participação na gestão e no acesso aos recursos do projeto em um contexto 
ainda marcado pelo amadurecimento conceitual e metodológico. A abertura inicial para o 
acolhimento de demandas (por exemplo, por meio dos planos operacionais regionais) foi 
gradativamente alinhada com as possibilidades reais do projeto, especialmente em relação à 
Cooperação Financeira.

A definição dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente como interlocutores regionais do projeto 
se mostrou uma alternativa funcional à atuação inicialmente prevista dos conselhos dos 
mosaicos. As dificuldades financeiras e de operacionalidade dos conselhos dos mosaicos não 
permitiram a sua atuação direta na gestão do projeto, tendo em vista que este não previa 
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apoio à Secretaria Executiva dos conselhos. As controvérsias e as interpretações divergentes 
entre os órgãos gestores sobre o papel dos conselhos dos mosaicos na gestão territorial das 
regiões também dificultaram a sua atuação na gestão do projeto. 

A definição e a formalização de pontos focais institucionais para o projeto nas regiões 
contribuíram para estabelecer canais de comunicação mais efetivos e viabilizar a 
implementação. A identificação de pontos focais com um perfil adequado para esse papel foi 
decisiva para o sucesso da articulação e o alcance dos resultados.

A rotatividade de representantes institucionais ao longo da vida do projeto é um fenômeno 
frequente e, muitas vezes, inevitável no contexto das dinâmicas políticas que caracterizam 
a atuação governamental. Para assegurar a continuidade da implementação do projeto, foi 
fundamental refazer apresentações e a articulação institucional após as trocas de gestores 
e técnicos. É recomendável ter um conjunto de materiais de comunicação do projeto que 
facilite esse processo.

5.4. Planejamento estratégico e operacional
Como forma de sintetizar a estratégia do projeto e assegurar uma clara indicação das ações a 
serem implementadas, foi adotado um modelo de resultados, elaborado de forma participativa 
com diversas parcerias, sendo ajustado até a sua aprovação final, em 2015. O modelo de resultados 
ajudou principalmente a documentar claramente para todos os atores o entendimento comum do 
caminho a seguir pelo projeto e a estruturar o seu Plano Operativo Anual (POA).

Após uma primeira experiência de elaboração do POA para cada uma das regiões do projeto, 
com uma ampla participação em âmbito local, optou-se por identificar as demandas das 
pessoas parceiras diretamente envolvidas na execução de cada atividade, por meio da 
realização de consultas aos pontos focais de cada instituição ou de reuniões bilaterais. Em 
continuação, a proposta de POA era apresentada, discutida e aperfeiçoada pelo Comitê Gestor 
do projeto, procurando identificar sinergias e integração entre componentes, de acordo com 
a temática e a abrangência regional das ações propostas. Após a reunião do Comitê Gestor, 
o POA era avaliado e aprovado pelo Comitê Estratégico, que podia sugerir ajustes, de acordo 
com as diretrizes de gestão e execução definidas para o projeto.
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Reflexões e lições aprendidas sobre o planejamento estratégico e 
operacional

Mecanismos de planejamento e gestão estratégica 
utilizados

No período inicial de implementação, a complexidade temática, o grande número de atores 
envolvidos e o caráter ainda abstrato dos temas mudança do clima e adaptação representaram 
desafios para a compreensão da estratégia do projeto por pessoas executoras e parceiras. 
Com a elaboração do modelo de resultados definitivo, foi possível internalizar a estratégia 
de forma mais efetiva, além de esclarecer o escopo do projeto, definindo o que faria parte e o 
que não seria contemplado na implementação. Em sua última etapa de implementação, após 
2018, o módulo de Cooperação Técnica focou nos componentes 1 e 2 e na consolidação dos 
resultados alcançados, conseguindo reforçar a estratégia que  o projeto vinha implementando.

Nesse contexto de iniciativas de caráter complexo e inovador, é recomendável o uso consistente 
de mecanismos que fortaleçam a construção de objetivos comuns e visões compartilhadas. 
Da mesma forma, o registro sistemático de memórias sobre a implementação do projeto (por 
exemplo, por meio do modelo de resultados, da interpretação dos indicadores e de linhas de 
tempo) ajudou a absorver mudanças nas orientações estratégicas e trocas de gestores.

Rotinas de planejamento

Várias pessoas parceiras destacaram os procedimentos de planejamento operacional como 
participativos e adequados, com ênfase nas possibilidades de intercâmbio e conhecimentos 
das ações dos demais atores.

O aprimoramento gradual do escopo do projeto mostrou que a elaboração de planos 
operacionais por região não era recomendável, uma vez que nem todas as iniciativas previstas 
no projeto eram adequadas e necessitavam ser executadas em todas as regiões.

A realização de reuniões bilaterais com as pessoas parceiras antes das oficinas de 
planejamento anual, adotadas no segundo ano de implementação, facilitou a preparação e 
conferiu objetividade às oficinas de planejamento. A apresentação e a revisão de indicadores 
e metas nas reuniões também aprimoraram o foco da atuação e orientaram as ações ao 
alcance dos objetivos do projeto. Foi recomendado que esse procedimento seja incorporado 
aos desenhos de modelos de governança.

Para várias pessoas executoras e parceiras, o projeto foi a primeira oportunidade de interação 
com os mecanismos da Cooperação Técnica, que se caracteriza pela disponibilização de 
serviços acordados mutuamente, e, portanto, é distinta dos formatos de cooperação em que 
ocorre transferência de recursos financeiros. É importante que a Cooperação Técnica adote 
procedimentos que facilitem a familiarização com esses procedimentos e ajudem na definição 
e priorização das ações. 
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Atuação da equipe MMA / GIZ

A atuação da equipe de coordenação do projeto, composta por técnicos do MMA e da GIZ, foi 
objeto de elogios generalizados pelos parceiros. Foram destacadas a competência técnica, a 
disponibilidade e a flexibilidade na interlocução e na implementação das ações do projeto.

A organização da equipe do projeto em forma de duplas de técnicos do MMA e da GIZ para temas 
e regiões foi positiva. A atuação dessas duplas por atividades, associadas aos indicadores do 
projeto, funcionou bem.

As oficinas de gestão, realizadas de forma regular ao longo da implementação do projeto, 
contribuíram para o esclarecimento de papéis entre o MMA e a GIZ. No entanto, em alguns 
momentos, o volume e a diversidade de temas sobrecarregaram os assessores e as assessoras.

Já as tentativas de estruturação da gestão do projeto por meio de software não foram bem-
sucedidas, ainda que sejam percebidas como necessárias para uma boa implementação.

A contratação dos assessores locais com atuação direta nas regiões até 2018 viabilizou 
a execução em âmbito regional e local. Ainda assim, foi necessário esclarecer e negociar 
o papel dos assessores, que, às vezes, era interpretado como atuação “nas” regiões e, em 
outros casos, “para” as regiões.

Equilibrar a assessoria técnica nas regiões com as demandas no nível federal foi um desafio 
para a equipe da GIZ.  Como o projeto estava apoiando diversas políticas federais entre 2016 
e 2018, os assessores regionais tiveram que dedicar mais tempo ao nível federal, e assim 
foi fundamental ter a presença deles também em Brasília. A distribuição da equipe entre o 
nível federal e o regional é difícil de prever durante a preparação de um projeto, por isso é 
necessário estar disposto a se adaptar ao longo de sua implementação.
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5.5 Comunicação e gestão da informação
As informações gerais sobre o projeto são disponibilizadas para todas as pessoas interessadas 
no site do MMA11. Para as pessoas parceiras executoras, foi disponibilizado um espaço 
de trabalho na plataforma Biosfera do MMA12, acessível até 2017, em que foi construído 
um ambiente colaborativo para a gestão do projeto. Nesse espaço de trabalho, foram 
disponibilizados em um disco virtual os instrumentos de gestão do projeto, tais como modelo 
de resultados, Planos Operativos Anuais, fichas de indicadores, relatórios de gestão, Termos 
de Referência e demais documentos relevantes. Posteriormente, a plataforma Biosfera foi 
substituída por um espaço similar no Google Drive. Quando a plataforma Teams passou a ter 
uso mais generalizado, o projeto estava prestes a finalizar, e foi decidido não migrar para esta. 
Além disso, cada instituição hospedava uma licença diferente da plataforma Teams. Dessa 
forma, seria necessário escolher uma pessoa parceira implementadora para ser a anfitriã 
desse canal, e as demais teriam acesso como pessoas externas, não podendo usufruir das 
mesmas funcionalidades nem dos mesmos acessos dentro da plataforma, o que dificultaria 
a horizontalidade do processo de compartilhamento de informações.

Também foi necessário disponibilizar instrumentos claros e simples, desde o início do projeto, 
que facilitassem a comunicação entre os atores e permitissem nivelar o entendimento sobre a 
estratégia do projeto, sua abordagem e seus eixos temáticos. Para isso, foram desenvolvidos 
apresentações, fichas informativas e folders sobre o projeto e seus temas prioritários.

Na etapa final de implementação do projeto, a equipe da GIZ passou a contar com um 
assessor especializado para fortalecer os temas de comunicação. Foi elaborada uma 
estratégia de comunicação e reforçadas as iniciativas de preparação de produtos de 
comunicação que registrem e disponibilizem os aprendizados e resultados do projeto por 
meio de publicações e produtos audiovisuais. (Ver estudo de caso  XVII)

A partir de 2019, o projeto contribuiu para a elaboração e implementação do guia de 
Linguagem Inclusiva e Não Sexista (LINS) da GIZ, capacitando também a equipe no seu uso 
rotineiro. Documentos que utilizam a linguagem inclusiva, tais como publicações, convites de 
eventos, e-mails, entre outros, geram maior engajamento e interesse por parte das mulheres, 
fomentando a incorporação de perspectivas e abordagens relacionadas à visibilidade e à 
vulnerabilidade das mulheres nas temáticas tratadas. Todas as publicações, vídeo, folders 
e demais materiais de divulgação realizados desde então passaram por uma revisão de 
linguagem para utilizarem a LINS13.

11  Disponível em: http://www.mma.gov.br/biomas/mata-atlantica
12  Disponível em: http://biosfera.mma.gov.br
13  Exemplos de materiais já disponíveis e adaptados à LINS são:

http://www.cooperacaobrasil-alemanha.com/Mata_Atlantica/Criterios_AbE_FEBA.pdf
http://www.cooperacaobrasil-alemanha.com/ADAPTA/Folder_AbE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Xy6Y1HNUXtk 
https://www.youtube.com/watch?v=NrvJWdedX4s&t=12s 
https://www.youtube.com/watch?v=0W1W4VsmhZY&t=45s

http://www.mma.gov.br/biomas/mata-atlantica
http://biosfera.mma.gov.br
http://www.cooperacaobrasil-alemanha.com/Mata_Atlantica/Criterios_AbE_FEBA.pdf
http://www.cooperacaobrasil-alemanha.com/ADAPTA/Folder_AbE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Xy6Y1HNUXtk
https://www.youtube.com/watch?v=NrvJWdedX4s&t=12s 
https://www.youtube.com/watch?v=0W1W4VsmhZY&t=45s
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Várias pessoas parceiras ressaltaram que a complexidade do projeto e seu foco em temas 
inovadores e ainda pouco internalizados teriam demandado um investimento específico e 
contínuo em comunicação, seja entre as próprias pessoas executoras, seja para o público e as 
pessoas beneficiárias do projeto, bem como para a difusão efetiva de seus resultados.

O projeto Mata Atlântica previa a elaboração de uma estratégia de comunicação de caráter 
abrangente, mas enfrentou dificuldades em sua preparação e implementação, concretizando 
a sua operacionalização somente em 2019. Ao longo da implementação, foi realizada uma 
série de medidas específicas de comunicação, com ênfase na etapa final do projeto, tanto 
de caráter institucional quanto associadas às ações temáticas. No entanto, essas iniciativas 
não puderam suprir todas as demandas de comunicação por parte de pessoas parceiras, 
de modo que cabe reforço à recomendação de priorizar a elaboração de uma estratégia de 
comunicação no início da execução de futuros projetos. Da mesma forma, é recomendável ter 
uma assessoria de comunicação contínua, atuando especificamente nos projetos.

Tanto o site do MMA quando as plataformas utilizadas foram sendo atualizadas durante a 
execução do projeto com algumas dificuldades, principalmente no caso do site do MMA, 
porque a equipe técnica do projeto não teve acesso direto à sua atualização. Entretanto, a 
convicção da equipe sobre a importância de atualizar o site do MMA e as plataformas para 
repositório de informações resultou na resolução de muitos dos entraves encontrados.

O projeto conseguiu avançar na busca por formatos de comunicação apropriados para suas 
linhas de atuação, definidos juntamente com o público parceiro, por exemplo, por meio de 
vídeos animados. Na etapa final de implementação, o uso de ferramentas e produtos digitais 
foi intensificado em decorrência dos impactos da pandemia de Covid-19.

O projeto investiu em um processo estruturado de sistematização, focado na internalização 
e na consolidação dos aprendizados e produtos das pessoas parceiras, desejando fortalecer 
a gestão de conhecimentos e a promoção da sustentabilidade das contribuições do projeto. 
O processo de sistematização foi iniciado pela equipe do projeto Mata Atlântica em junho de 
2016, com foco nos resultados alcançados até 2018, trabalhando a análise e reflexão em duas 
linhas específicas: a) a implementação como um todo, reconstruindo a sua trajetória, a lógica 
dos processos desenvolvidos e as suas inter-relações; e b) as experiências e os aprendizados 
nas diferentes linhas temáticas desenvolvidas.

Os trabalhos foram desenvolvidos por meio de um conjunto de oficinas de reflexão 
internas, visando a reconstrução e interpretação analítica da implementação do projeto. 
Adicionalmente, foram realizadas entrevistas com parceiros-chave governamentais e não 
governamentais do projeto, tanto em âmbito federal quanto nos estados e nas regiões de 
implementação das ações. Esses atores identificaram e analisaram as ações de maior 
relevância e as experiências de implementação do projeto. No segundo semestre de 2020 
foi realizada uma atualização desses exercícios, com oficinas de reflexão sobre os temas que 
tiveram continuidade na execução e uma nova rodada de entrevistas com parceiros-chave.

Reflexões e lições aprendidas sobre comunicação e gestão 
da informação
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Os insumos e produtos gerados ao longo das duas etapas de sistematização deram origem a 
esta publicação.
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6. Relevância da abordagem AbE e perspectivas de continuação de iniciativas     
      relacionadas à conservação e à recuperação da Mata Atlântica

6.1 A necessidade de gerenciar riscos para atividades 
econômicas e investimentos gera demanda crescente 
por medidas AbE 
A mudança do clima e seus efeitos negativos já são observados em diversas partes no 
bioma Mata Atlântica e têm despertado alertas. Chamam atenção alterações no regime 
pluviométrico e eventos climáticos extremos, tais como inundações e seca prolongada, por 
exemplo, provocando perda de vidas, prejuízos materiais e perdas financeiras. 

Neste contexto, ganham força discussões por parte do setor financeiro e de investimentos 
sobre a sustentabilidade de atividades econômicas, uma vez que a mudança do clima aumenta 
a ocorrência de riscos ambientais e prejuízos financeiros. Esse cenário motiva análises de 
pessoas financiadoras e investidoras que precisam incluir cada vez mais aspectos como 
atendimento a salvaguardas ambientais, sociais e de governança na decisão sobre concessão 
de crédito / financiamento a empresas e empreendimentos, bem como na avaliação de 
investimentos, em geral.

Na visão do setor financeiro e de investimentos – avesso a riscos – a preocupação com a 
sustentabilidade de suas atividades econômicas requer, com urgência, ações no campo 
ambiental. A preocupação está direcionada, também, aos serviços fundamentais prestados 
pela natureza, como por exemplo, a disponibilidade de água – para a qual não há substituta. 

A incorporação de critérios tanto de uso de recursos naturais quanto de impacto sobre fatores 
ambientais (estes impactos muitas vezes ainda simplesmente tratados como externalidades a 
serem absorvidas pela sociedade como um todo, sem considerar compensações por parte de 
causadores) pode assegurar e comprovar a sustentabilidade da atividade produtiva e evitar 
eventuais restrições no acesso aos mercados (externos). Essa constatação pode ser relevante 
e afetar produtos de exportação provenientes da região da Mata Atlântica, tais como: minério 
de ferro, fertilizantes, carne bovina, suína e de frango, café, cacau, suco de laranja, frutas, 
leite e derivados, petróleo, açúcar, etanol e celulose, entre outros itens relevantes da pauta 
de exportações brasileiras.

Assim, é de esperar que sejam requisitados pelo setor produtivo privado (e não só pelo 
setor agropecuário) cada vez mais conhecimentos e métodos para aproveitar, de forma 
responsável, a própria natureza e os serviços por ela prestados para se adaptar à mudança 
do clima, visando controlar riscos ao negócio, aumentar a resiliência e as capacidades de 
produção condições climáticas extremas que se alteram, bem como também atender normas 
ambientais e sociais já consolidadas. 

Existem, portanto, oportunidades de incremento de recursos para maior divulgação e 
aplicação de medidas AbE, seja por atividades conduzidas pelo setor privado ou por ele 
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financiadas, em complemento às ações do setor público e de contribuições específicas 
pontuais da cooperação financeira e de instituições financeiras internacionais. 

Além disso, as atividades que o projeto desenvolveu – como a capacitação de técnicos 
e de organizações locais e a implantação de medidas AbE em campo – já vêm gerando 
desdobramentos práticos em âmbito local. Há indicações de que a aplicação de abordagens 
e conhecimentos adquiridos sobre AbE está sendo replicada, gerando ações e novos projetos 
capazes de ampliar a escala e a disseminação de atividades AbE impulsionadas pelo projeto 
Mata Atlântica.

Vale mencionar aqui a iniciativa “Movimento Viva Água”, em curso na Bacia do Rio Miringuava, 
em São José dos Pinhais, Paraná. Essa iniciativa foi desenvolvida com o patrocínio do 
grupo Boticário (empresa do setor dos cosméticos), em parceria com o projeto ProAdapta. 
A iniciativa utiliza a abordagem AbE. Para tal, recebeu apoio de formadores e formadoras 
em AbE – capacitados pelo projeto Mata Atlântica; usa, também, materiais informativos e 
didáticos desse projeto. A iniciativa objetiva assegurar a disponibilidade de água em qualidade 
necessária às atividades produtivas do grupo Boticário e de outras empresas de grande e 
médio porte instaladas na região. Além de diminuir a exposição das empresas ao risco da falta 
de água de qualidade para sua produção, a iniciativa contribui, ainda, à segurança hídrica nos 
municípios da região. 
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6.2 Informações técnico-cientificas disponibilizadas 
sobre impactos esperados da mudança do clima 
permitem disciplinar o uso e a ocupação da 
terra mediante instrumentos de planejamento e 
ordenamento territorial. 
O vasto material produzido pelo projeto Mata Atlântica sobre impactos biofísicos potenciais 
e a identificação de vulnerabilidades relacionadas à mudança do clima na Mata Atlântica foi 
concebido para embasar instrumentos de planejamento e ordenamento territorial, ações 
setoriais de adaptação e políticas públicas relacionadas aos temas do projeto, tais como 
floresta, clima, biodiversidade, agricultura, defesa civil, geração de energia, entre outros. Tais 
dados estão disponibilizados ao público por meio do portal Data Download do MMA.

O projeto acumulou experiências com a utilização desses dados na integração da abordagem 
AbE na elaboração de instrumentos de ordenamento territorial. A integração em Planos 
Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA), Planos Diretores 
Municipais e até em Planos de Manejo de Unidades de Conservação (UC) vem inspirando 
outras experiências e sua aplicação em outros contextos. Nesse sentido, o projeto trouxe 
importantes contribuições, haja vista que a abordagem AbE desencadeia uma mudança 
cultural em relação à forma de interação das pessoas com a natureza. Entretanto, é necessário 
um período para internalização e aderência dessas novas perspectivas nos diferentes atores 
sociais com atuação na agenda de desenvolvimento nacional.

Por sua vez, o setor produtivo aproveitará as informações produzidas para adaptar-se aos 
riscos climáticos, por motivos de interesse próprio de evitar perdas e prejuízos financeiros. 
Esses impactos podem afetar os ecossistemas e a continuidade dos serviços por eles prestados. 
Os serviços ecossistêmicos são considerados pelo setor produtivo como ativos necessários 
para o desenvolvimento econômico. A gestão adequada dos ecossistemas permite, portanto, 
utilizá-los como atrativo ao público investidor e assegurar elegibilidade para financiamentos. 
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6.3 Os Planos Municipais de Conservação e Recuperação 
da Mata Atlântica – PMMA são importantes instrumentos 
para o engajamento em medidas AbE em âmbito local
A regulamentação do uso e a ocupação da terra em âmbito municipal na região da Mata 
Atlântica fortemente fragmentada encontra vários desafios para conciliação dos interesses 
econômicos, sociais e ambientais da sociedade. 

Desde 2006, com a criação da Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/2006), os Planos Municipais 
de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica constituem valiosos instrumentos de 
planejamento ambiental, fundamentando-se em uma visão integrada de paisagem e visando 
o fortalecimento institucional em esfera local. Por meio do PMMA, obtêm-se orientações para 
a gestão municipal, com ênfase na conservação da biodiversidade e no seu uso sustentável, 
incluindo a recuperação da vegetação nativa. O novo Roteiro Metodológico de Elaboração 
e Implementação de PMMA, elaborado com apoio do projeto e publicado em 2017, sugere a 
integração da mudança do clima e AbE nos PMMA, trazendo ferramentas metodológicas de 
como isso deve ser feito.

Em 2015 havia pouco mais de 100 planos municipais em elaboração, em grande parte 
promovidos por meio de parcerias locais das Prefeituras com outras instituições como 
Ministério do Meio Ambiente e GIZ (no âmbito do projeto Mata Atlântica), S.O.S. Mata Atlântica, 
Rede de ONGs da Mata Atlântica (RMA), Oemas dos estados, Anamma entre outros. Em final de 
2020, constata-se que houve um crescimento expressivo: existem 206 municípios com PMMA 
elaborado; destes, 69 estão implementando e 137 ainda não, enquanto 63 municípios ainda 
estão elaborando seus PMMAs. Quase todos estes municípios utilizam o roteiro metodológico 
do MMA para orientar a elaboração e a implementação.

Agora, o grande desafio desses planos municipais é a sua implementação. A conexão que a 
abordagem AbE faz entre as pessoas e os serviços ecossistêmicos, pensando também nos 
impactos adversos da mudança do clima, contribui para que os municípios e a sociedade 
local entendam melhor sua importância e priorizem a implementação de suas ações.

6.4 A implementação de importantes políticas públicas 
nacionais incentivará a recuperação da vegetação nativa 
no bioma
O projeto Mata Atlântica contribuiu com a elaboração do Plano Nacional de Recuperação 
da Vegetação Nativa (Planaveg), lançado em 2017, que tem uma meta de recuperação de 12 
milhões de hectares em todo o território nacional até 2030. Todos os estudos apoiados pelo 
projeto sobre recuperação da vegetação nativa oferecem importante informação técnico-
científica para a tomada de decisão na implementação das atividades previstas no Planaveg. 

Assumem interesse especial os trabalhos desenvolvidos pelo projeto para priorizar a 
restauração florestal visando a segurança hídrica, devido ao estresse frequentemente posto 
sobre o fornecimento de água por regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Os 
dados e os mapas produzidos pelo projeto permitirão às organizações competentes planejar 
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e se precaver de anormalidades do ciclo pluviométrico, promovendo ações para evitar o 
assoreamento de cursos e reservatórios d’água, conter deslizamentos de terra, conservar 
e recuperar áreas de preservação permanente, matas ciliares e áreas de recarga hídrica, 
dentre outras. 

Sabe-se que o ciclo hidrológico da Mata Atlântica se origina só em parte no bioma; portanto, 
encontra-se em grande medida fora dos limites administrativos municipal ou estadual. Resta 
à gestão territorial no bioma melhorar as capacidades de interação entre governos estaduais 
e municipais para promover ações que permitam promover o uso racional da água e conservar 
os serviços ecossistêmicos de produção de água necessários para atender a demanda de 
abastecimento de toda a população. 

Para o financiamento de futuras ações de recuperação da vegetação, o projeto também 
apoiou o Programa Nacional de Conversão de Multas Ambientais. O mapeamento de processos 
no âmbito do Ibama foi fundamental para a continuidade da política e sua reestruturação, 
que ainda está em curso. Com esse programa, espera-se ampliar substancialmente a 
disponibilidade e o acesso a recursos de financiamento especialmente para a recuperação da 
biodiversidade e dos ecossistemas. 

O apoio à implementação e à estruturação desse programa pode gerar impactos relevantes na 
ampliação dos recursos disponíveis para a recuperação na Mata Atlântica e pode influenciar 
a implantação de programas estaduais de conversão de multas, assim como outros 
instrumentos econômicos. Ainda que o desenvolvimento do referido programa e de outros 
mecanismos de financiamento ao longo dos últimos anos deva ser considerado um avanço 
muito considerável no caminho de disponibilizar financiamentos para ações estratégicas 
de recuperação da vegetação, deve ser considerada ainda a integração de recursos do setor 
privado e outras fontes de financiamento combinadas.

Por fim, em sua etapa final, o projeto apoiou estudos e diálogos visando promover ações 
de recuperação em escala de paisagem nas três regiões de atuação. O processo envolveu 
diferentes atores dos diversos setores em uma construção participativa de um esquema 
de governança que já está operando por conta própria, com instituições líderes assumindo 
o papel de facilitação do desenvolvimento que vinha sendo realizado pelo projeto Mata 
Atlântica, planos de ação sendo executados e projetos financiáveis sendo sumetidos a órgãos 
de financiamento. Espera-se que esses projetos integrados promovam mudanças importantes 
nas regiões, com aumento de escala da restauração e geração de trabalho no meio rural e 
oportunidades de renda para o produtor rural e de incremento da economia regional. Os 
resultados desse processo poderão incentivar a replicação em outras regiões por meio da 
articulação de ações isoladas em curso e da criação de condições para a elaboração de novos 
projetos integrados em escala em outras regiões da Mata Atlântica e outros biomas. 
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7. Considerações finais

Enquanto os projetos anteriores de cooperação entre Brasil e Alemanha com enfoque na Mata 
Atlântica estiveram orientados à geração de impactos territoriais em termos de conservação 
da biodiversidade, o presente projeto enfrentou o duplo desafio de gerar conexões mais 
efetivas entre biodiversidade e mudança do clima e de acompanhar a transição da agenda 
prioritária da conservação dos remanescentes para as demandas de recuperação da 
vegetação nativa no bioma. 

O projeto Mata Atlântica avançou em ambos os propósitos, logrando impactos significativos 
em termos de geração de conhecimentos, aprendizados metodológicos e experiências de 
aplicação, bem como no subsídio à elaboração de políticas públicas. Parte desse investimento 
esteve concentrado em processos de criação de fundamentos e estruturas necessárias para a 
atuação em escala territorial.

Portanto, faz parte do aprendizado acumulado ao longo da implementação do projeto 
o reconhecimento de que as mudanças necessárias foram iniciadas, mas demandam 
perspectivas de maior prazo para se consolidar em ganhos sólidos para a conservação e a 
recuperação do bioma. Novos projetos e avanços nas políticas públicas poderão oferecer 
oportunidades de incorporar os aportes gerados pelo projeto e ampliar os seus impactos.

Conheça os Estudos de Caso do projeto Mata Atlântica na Parte II desta publicação. 
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