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Apresentação

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 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.

Este documento foi construído com base nos esforços das equipes do MMA e da GIZ para registrar 
os principais processos apoiados pelo projeto por meio de estudos de caso, descrevendo 
o público-alvo de cada experiência, o contexto em que foi implementada e a narrativa do 
processo, além de trazer quais foram as lições aprendidas e sugerir recomendações futuras. 

A publicação conta com um conjunto de 19 estudos de caso, que abordam os principais eixos 
temáticos do projeto. Os estudos 1 a 10 tratam sobre a adaptação baseada em ecossistemas 
(AbE), englobando o processo de desenvolvimento de capacidades, a inserção da abordagem 
AbE em instrumentos de ordenamento territorial, e as análises de risco e vulnerabilidade da 
mudança do clima.

Do estudo de caso 11 ao 16, aborda-se a temática de recuperação da vegetação nativa da 
Mata Atlântica, com destaque para o apoio do projeto às políticas públicas brasileiras, o 
fortalecimento de capacidades de organizações que trabalham com a temática, e a elaboração 
de estudos para o monitoramento da recuperação em campo e para a promoção da cadeia 
produtiva da recuperação da vegetação.

Finalmente, do estudo de caso 17 ao 19, abordam-se os temas transversais do projeto, que 
acompanharam todas as atividades implementadas. São eles: a comunicação, a digitalização 
e a abordagem de gênero.

Espera-se que outras instituições utilizem este material de lições aprendidas como base para 
dar continuidade e qualificar ações futuras relacionadas aos casos apresentados. Espera-se, 
também, que os estudos de caso apresentados neste documento inspirem novas ações que 
abordem as temáticas de AbE e de recuperação da vegetação nativa no Brasil.
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ESTUDO DE CASO I

1. Equipe da Unidade de Coordenação do Projeto Biodiversidade e 
Mudanças Climáticas na Mata Atlântica envolvida no caso
Jennifer Viezzer – MMA 
Lukas Hach – GIZ 
Martin Becher – GIZ 
Patrícia Betti – GIZ 
Lea Duenow – GIZ  
Tiago Zenero - GIZ

2. Parceiros do projeto envolvidos no caso
Mariana Egler – DPMC/SMCF/MMA 
Adriana Brito da Silva – DPMC/SMCF/MMA

Estratégia de desenvolvimento de capacidades em Adaptação à mudança  
do clima baseada em Ecossistemas

3. Contexto
A abordagem de Adaptação à mudança do clima baseada em Ecossistemas (AbE) ainda era 
pouco difundida no Brasil na formulação do projeto Mata Atlântica, em 2012. Quando se iniciou 
a apresentação do projeto nas regiões dos mosaicos, em 2013, percebeu-se que, além da 
própria equipe da unidade de coordenação do projeto, os seus potenciais parceiros executores 
demandavam conhecimentos para atuar efetivamente na interface entre mudança do clima 
e biodiversidade. A GIZ desenvolveu um formato de capacitação para o tema, baseado nas 
diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e apoiado 
pelo Ministério Federal de Cooperação e Desenvolvimento Econômico da Alemanha (BMZ). O 
projeto Mata Atlântica foi, então, o primeiro caso de aplicação da metodologia, capacitando 
primeiramente sua equipe e parceiros federais imediatos. Na sequência, uma rodada de 
capacitações foi promovida nas regiões de atuação, quando se constatou a necessidade 
de concepção e implementação de uma estratégia mais completa de desenvolvimento de 
capacidades em AbE para viabilização do projeto.

4. Público-alvo da execução do estudo de caso
Primeiramente, o público-alvo foi formado pelos departamentos vinculados do MMA e a 
GIZ. Em segundo lugar, pelas demais instituições que integram a estrutura de governança 
do projeto (Oemas, Pacto e RMA). Além desses, o público-alvo incluiu parceiros e atores-
chave das regiões de atuação (Lagamar, MCF, MAPES e região Nordeste) do setor público, da 
sociedade civil organizada e de ensino e pesquisa.

Como apoio à elaboração e à implementação do Plano Nacional de Adaptação à Mudança 
do Clima (PNA), instituições representantes das estratégias setoriais do plano, no nível 
federal, também foram contempladas. São os setores do PNA: agricultura, recursos hídricos, 
segurança alimentar e nutricional, biodiversidade e ecossistemas, cidades, gestão de risco 
de desastres, indústria e mineração, infraestrutura, povos e populações vulneráveis, saúde e 
zonas costeiras. 
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5. Narrativa do processo
A estratégia de desenvolvimento de capacidades em AbE foi elaborada com o objetivo de 
fortalecer capacidades técnicas e institucionais nas regiões de atuação do projeto e em 
nível federal, no contexto do PNA, para fomentar a consideração de medidas de AbE em 
políticas públicas e instrumentos de planejamento e ordenamento territorial e para divulgar 
e promover a abordagem.

Para isso, a estratégia foi dividida em quatro objetivos:

Figura 1. Objetivos do desenvolvimento de capacidades em AbE do projeto Mata Atlântica.

Formar
formadores

em AbE
Institucionalizar

AbE

Sensibilizar e
dIvulgar AbE

Inserir AbE
em IOTs*

O 1º objetivo visou formar formadores e formadoras (FoFos e FoFas) em AbE nas diferentes 
regiões de atuação do projeto, para que essas pessoas pudessem replicar as capacitações, 
divulgar e promover a abordagem em suas áreas, gerando um efeito multiplicador de 
formações. Esse componente surgiu da necessidade de formadores brasileiros, visto que, até 
então, eram contratados treinadores de outros países. 

O 2º objetivo buscou, com o apoio dos e das FoFos, garantir que instituições compreendessem 
a importância da AbE e a inserissem em seus contextos de trabalho – principalmente aquelas 
de ensino e pesquisa, pensando-se na continuidade do desenvolvimento de capacidades em 
AbE no Brasil, mesmo após o término do projeto Mata Atlântica.

O 3º objetivo visou a sensibilizar parceiros, atores-chave e setores do PNA na temática, 
aproveitando os FoFos para atingir esse público tão amplo e diverso. 

O 4º objetivo buscou aplicar os novos conhecimentos na integração da AbE em instrumentos 
de ordenamento territorial e em políticas públicas, por meio dos treinadores recém-formados.

Desde o início do projeto Mata Atlântica até 2017, cursos foram projetados e ministrados, 
materiais didáticos foram elaborados e fornecidos, sendo ofertado coaching aos participantes 
para desenvolver suas atividades.

A partir de 2018, foi implementada uma segunda fase da estratégia de fortalecimento de 
capacidades em AbE para atender as demandas dos projetos a serem contratadas pela 
Cooperação Financeira, e que visavam a aumentar escala no fomento à integração de AbE em 
planos de manejo de unidades de conservação e em PMMA.  

Na segunda fase da estratégia de fortalecimento de capacidades em AbE, também foi 
trabalhada a digitalização do curso metodológico, adaptando-se as dinâmicas e os conteúdos 
para uma plataforma virtual, de forma a disponibilizar um curso de educação à distância com 
nove módulos, que totalizam 30 horas de estudos.

O curso foi inaugurado em 2020, não exige tutoria para que seja realizado e está hospedado 
na plataforma de ensino à distância do MMA.

* IOTs – Instrumentos de Ordenamento Territorial.
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Foram desenvolvidos cursos em três formatos principais:

 ☑ Curso metodológico (3 dias): Introdução ao conceito, treinamento em adaptação 
à mudança do clima e AbE, apresentação da metodologia para o planejamento 
de medidas de AbE com base em estudos de caso.

 ☑ Curso de Formação de Formadores e Formadoras (FoFo) (5 dias): Empoderamento 
dos participantes para planejar e implementar medidas AbE e serem treinadores 
do curso metodológico de AbE. A partir de um estudo de caso, os participantes 
adquirem conhecimentos técnicos profundos e aprendem a reproduzir a didática 
do curso, utilizando o manual do treinador e outros materiais.

 ☑ Curso de educação à distância (30 horas): Digitalização do curso metodológico 
para a plataforma digital, com introdução aos conceitos, apresentação da 
metodologia para o planejamento de medidas AbE e apresentação de estudo 
de caso.

Os treinamentos seguem a lógica do ciclo para integração de AbE no 
planejamento (figura 2), dividido em quatro módulos básicos:

 ☑ Módulo 1 - Aplicar a lente climática: identificar a relevância da mudança do clima 
em políticas, programas, planos ou projetos.

 ☑ Módulo 2 - Avaliar a vulnerabilidade, o impacto potencial e o risco: identificar 
fatores que contribuem para a vulnerabilidade e o risco à mudança do clima de 
um determinado sistema.

 ☑ Módulo 3 - Identificar opções de adaptação: identificar opções para se adaptar à 
mudança do clima de modo a minimizar o risco climático.

 ☑ Módulo 4 - Selecionar opções de adaptação: Avaliar e priorizar opções a partir 
de critérios de seleção.



Projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica  - Parte II: Estudos de Caso 15

Figura 2. Ciclo para integração de AbE no planejamento.

Vários participantes da formação de formadores AbE tornaram-se treinadores em formações 
subsequentes. Outros integraram a AbE em políticas públicas e instrumentos de planejamento 
ou ordenamento territorial, com coaching do projeto. Para promover a troca de experiências 
entre os e as FoFos, o projeto organizou dois Encontros Nacionais dos Formadores em AbE, 
em 2015 e 2017. Neste último, realizaram o planejamento de ações futuras e a continuidade da 
interação entre os e as FoFos pós-término do projeto. 

Além das formações, foram elaborados diferentes materiais sobre AbE como 
suporte:

 ☑ Conjunto de cartazes: detalha a aplicação do ciclo para integração de AbE 
no planejamento, com exemplos do uso da metodologia, buscando servir de 
instrumento de trabalho em oficinas participativas de planejamento;

 ☑ Apostila de curso Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE) frente à mudança 
do clima: reúne todo o conteúdo aplicado durante o curso metodológico, com o 
objetivo de apoiar o aprendizado e ser referência aos participantes; 

 ☑ Manual para Formadoras e Formadores em AbE: orienta a organização e a 
preparação das atividades do curso metodológico, visa a dar suporte aos FoFos 
e interessados em métodos de aprendizado; 

 ☑ Vídeo Ecossistemas: a chave para nos adaptarmos a um clima em transformação: 
apresenta, de forma visual, a aplicação do ciclo para integração de AbE no 
planejamento e conceitos relacionados, buscando facilitar a divulgação da AbE;
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Também foram realizadas atividades de conscientização, como minicursos e workshops, em 
eventos técnicos, acadêmicos e científicos; uma oficina durante o Seminário sobre Áreas Pro-
tegidas e Inclusão Social (Florianópolis, 2015); um minicurso no Congresso Brasileiro de Re-
dução de Riscos de Desastres (Curitiba, 2016); oficinas participativas durante a elaboração de 
Planos Municipais de Conservação e Restauração da Mata Atlântica (PMMA) na Bahia (2015 
e 2016) e do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Cananeia – Iguape – Peruíbe, 
(2015), entre outros.

O projeto Mata Atlântica apoiou a integração de mudança do clima e de AbE no curso à distân-
cia para elaboração e implementação de PMMA, com participação de mais de 4 mil pessoas 
(ver Estudo de Caso VI); e desenvolveu um curso de educação à distância em AbE, traduzindo 
o conteúdo do curso metodológico em uma linguagem visual e digital, possibilitando a sua 
disponibilização on-line mesmo após a finalização do projeto, sendo um dos seus legados.

Na segunda fase da estratégia foram realizadas uma capacitação sobre integração de AbE em 
planos de manejo de UCs (Brasília, 2018), capacitação sobre AbE em curso sobre o sistema de 
monitoramento da gestão de UCs – SAMGe (Rio de Janeiro e São Paulo, 2019), curso metodo-
lógico de AbE com parceiros da implementação de medidas AbE planejadas em PMMA (Porto 
Seguro, 2019), visita de intercâmbio entre iniciativas regionais de integração de AbE em PMMA 
do Lagamar – PR no Mosaico Central Fluminense (2019) bem como sensibilizações e capacita-
ções de atores públicos e privados do Lagamar (Paraná), envolvidos em atividades com AbE 
(Iguape, Cananeia e Ilha Comprida 2019, de forma virtual para toda região em 2020). 

 ☑ Cartilha Tornando Eficaz a Adaptação baseada em Ecossistemas: Parâmetros 
para definir critérios de qualificação e padrões de qualidade: apresenta 
parâmetros para definir critérios de qualificação e padrões de qualidade de uma 
medida AbE. O documento foi desenvolvido pela rede de Amigos e Amigas da 
AbE (FEBA), originalmente em inglês e disponibilizado, também, em espanhol. O 
projeto realizou a tradução para o português desse material, buscando facilitar 
o seu acesso para os brasileiros;

 ☑ Vídeo da teoria à prática: Elementos e critérios para implementar medidas de 
adaptação baseada em ecossistemas (AbE): apresenta de forma visual os três 
elementos e os cinco critérios de qualificação de uma medida AbE, com exemplos 
práticos de implementação.
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Quadro 1. Lista de cursos de AbE implementados pelo projeto Mata Atlântica.

Data Local Tipo de curso Nº de Participantes

1 28/08-30/08/2013 Brasília-DF Metodológico 25

2 03/09-05/09/2013 Brasília-DF Metodológico 28

3 28/05-30/05/2014 Brasília-DF Metodológico 27

4 03/06-05/06/2014 Teresópolis-RJ Metodológico 26

5 24/06-26/06/2014 Curitiba-PR Metodológico 21

6 01/07-03/07/2014 Cananéia-SP Metodológico 27

7 22/09-26/09/2014 Brasília-DF Formação de formadores 16

8 29/09-01/10/2014 Porto Seguro-BA Metodológico 24

9 07/04-09/04/2015 Paranaguá-PR Metodológico 22

10 18/05-22/05/2015 Paranaguá-PR Formação de formadores 13

11 15/06-17/06/2015 Brasília-DF Metodológico 21

12 20/07-24/07/2015 Porto Seguro-BA Formação de formadores 18

6. Resultados

O principal resultado da estratégia  de  capacitação  em  AbE  foi  o  aumento da 
capacidade de adaptação por meio da formação de pessoal técnico para consi-
deração de AbE no planejamento: eles estão conscientes das vulnerabilidades, 
dos impactos das mudanças climáticas já observadas e projetadas para a Mata 
Atlântica, bem como da importância da manutenção dos serviços ecossistêmicos 
para efetividade das medidas de AbE. Além disso, eles são capazes de divulgar 
seus conhecimentos e inserir a abordagem em suas próprias áreas de atividade.

Doze cursos metodológicos foram oferecidos em sete cidades de todas as regiões 
do projeto, com a participação de 279 pessoas. Além disso, quatro cursos para 
treinamento de treinadores foram realizados, com 69 FoFos formados (quadro 
1). Desses, 25 já tiveram experiência em treinamento de novos grupos, e 4 deles 
elaboraram uma proposta de curso de mestrado acadêmico sobre a temática 
para ser implementado pela Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Foi 
ainda implementada uma turma do curso de educação à distância, com 1.192 
pessoas inscritas e 244 pessoas concluintes, ou seja, com uma taxa de conclusão 
de 20,47%.
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Data Local Tipo de curso Nº de Participantes

13 13/04-15/04/2016 Brasília-DF Metodológico 26

14 21/11-25/11/2016 Olinda-PE Formação de formadores 22

15 08/02-10/02/2017 Olinda-PE Metodológico 20

16 26/11-28/11/2019 Porto Seguro-BA Metodológico 12

17 14/09 - 07/11/2020 Virtual Curso a distância 244

12 Cursos metodológicos
4 Formação de formadores e formadoras

523 participantes sensibilizados
69 formadores e formadoras

Dos 69 treinadores formados pela estratégia de desenvolvimento de capacidades do projeto 
Mata Atlântica, 58% eram do gênero feminino e 42% do gênero masculino; 12 eram de 
universidades, 12 de instituições de pesquisas sobre clima e meio ambiente, 15 de fundações 
ou associações relacionadas à gestão ou conservação de uma determinada região, 22 eram 
de instituições governamentais e 4 de outros tipos de organizações.

De forma complementar, a estratégia influenciou a preparação do Plano Nacional de 
Adaptação à Mudança do Clima (PNA) do Governo Federal brasileiro, publicado em 2016. 
Pontos focais das instituições envolvidas no processo de formulação participaram de um 
treinamento de AbE, que permitiu a inclusão da abordagem nas estratégias do plano. Um dos 
princípios do PNA é promover e integrar a abordagem de Adaptação baseada em Ecossistemas 
em todos os setores, e utilizar os serviços dos ecossistemas como estratégia de adaptação 
alternativa ou complementar. Nesse sentido, entre 11 estratégias setoriais e temáticas no 
PNA, nove são guiadas pela AbE no processo de revisão e fortalecimento de suas políticas: 
agricultura; biodiversidade e ecossistemas; cidades e desenvolvimento urbano; gestão de 
risco de desastres; indústria e mineração; populações vulneráveis; recursos hídricos, saúde, 
segurança alimentar e nutricional e zona costeira.

A estratégia de desenvolvimento de capacidades também teve como resultado a consideração 
de mudança do clima e de AbE em instrumentos de ordenamento territorial realizada pelos 
FoFos, como o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) Cananeia-Iguape-
Peruíbe (ver Estudo de Caso III), sete PMMA no Lagamar – PR (ver Estudo de Caso VIII), nove 
PMMA no MCF (ver Estudo de Caso IX) bem como no estudo de riscos relacionados a mudança 
do clima no Lagamar – SP (Estudo de Caso IV).



Projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica  - Parte II: Estudos de Caso 19

7. Lições aprendidas

 ☑ A implementação de uma estratégia de desenvolvimento de capacidades 
requer uma quantidade considerável de recursos técnicos e financeiros. 
Nesse caso, a necessidade de recursos humanos para acompanhar o pro-
cesso de replicação de cursos e de aplicação dos conhecimentos adquiri-
dos pelos participantes em instrumentos de planejamento foi subestimada 
na formulação do projeto. Além disso, a realização de capacitações presen-
ciais em cinco regiões diferentes e, muitas vezes, contando com treinado-
res internacionais, demanda investimento financeiro alto.

 ☑ A seleção dos participantes deve considerar, desde o princípio, potenciais 
áreas de aplicação dos novos conhecimentos em curto e médio prazos. Isso 
permitirá uma pronta aplicação dos novos conhecimentos, gerando mais 
impactos após os cursos. 

 ☑ Os processos de desenvolvimento de capacidades duraram mais tempo 
que o projetado inicialmente. Em especial, os cursos presenciais, o 
desenvolvimento do curso de educação à distância e a elaboração de 
materiais de apoio. Houve a necessidade de acompanhamento das ações 
dos FoFos por meio de coaching, de preparação de estudos de casos locais 
para aplicação nos cursos de diferentes regiões e de geração de conteúdo 
adicional sobre mudança do clima e de AbE, o que também prolongou o 
tempo necessário para a conclusão da estratégia. 

 ☑ Após 2018, houve a necessidade de iniciar um novo ciclo da estratégia 
de fortalecimento de capacidades em AbE, pois haviam novos atores 
envolvidos na elaboração dos PMMAs que precisavam ser capacitados. 

 ☑ O processo de desenvolvimento de um curso de educação à distância 
levou mais tempo do que o planejado inicialmente e dependeu de fatores 
externos ao projeto, como o controle da plataforma em que está hospedado 
(ver Estudo de Caso XVIII).

8. Recomendações

A concepção de uma estratégia de desenvolvimento de capacidades deve – além 
de metas – conter um plano de ação para sua implementação. Contar com este 
desde o princípio permitiria o planejamento e a monitoria das atividades de 
forma mais sistemática, bem como o alcance das metas com maior celeridade.

Recomenda-se planejar a estratégia de desenvolvimento de capacidades de 
maneira flexível, permitindo incluir ou retirar metas, de acordo com janelas de 
oportunidade ou necessidades que se evidenciem durante o processo.
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Figura 3. Curso de capacitações em AbE como resposta às 
mudanças climáticas. Brasília (DF), 15 a 17 de junho de 2015.

9. Continuidade

A implementação da estratégia de desenvolvimento de capacidades em AbE 
gerou a base para uma série de ações que contribuem para integração da 
abordagem em cada vez mais processos na Mata Atlântica e no Brasil.

Os FoFos foram capacitados para reproduzir cursos ou acompanhar processos de 
inserção de AbE em planos e projetos, tanto em suas instituições como mediante 
consultorias ou parcerias. Os materiais elaborados pelo projeto ajudarão a 
sensibilizar os públicos-alvo desses processos. Tanto o curso à distância sobre 
consideração de AbE no planejamento, como o curso para elaboração de PMMA, 
incluindo AbE, continuam sendo ofertados, com turmas regulares, possbilitando  
a ampliação do público atendido.

Entende-se que a AbE seja um fio condutor do PNA e gere aplicações nos nove 
setores que se comprometeram a considerá-la nas respectivas estratégias de 
adaptação.
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ESTUDO DE CASO II 

Possibilidades metodológicas para realização de análise de 
vulnerabilidade aos impactos da mudança do clima

1. Equipe da Unidade de Coordenação do Projeto Biodiversidade e 
Mudanças Climáticas na Mata Atlântica envolvida no caso 
Jennifer Viezzer – DECO/SBio/MMA
Martin Becher – GIZ
Lea Duenow – GIZ 

2. Parceiros do projeto envolvidos no caso
Mariana Egler – DPMC/SMCF/MMA
Adriana Brito – DPMC/SMCF/MMA
Priscila Lopes Soares da Costa – CGTI/MMA

3. Contexto
O projeto Mata Atlântica tem entre seus objetivos a inserção de informações sobre os impactos 
da mudança do clima em instrumentos de planejamento territorial na Mata Atlântica e 
em políticas públicas de  meio  ambiente,  fomentando  o  desenvolvimento  de  medidas 
de adaptação à mudança do clima baseada em ecossistemas (AbE). Dentre as lacunas 
de informação apontadas pelos parceiros do projeto, destacam-se dados e informações 
regionalizadas sobre os efeitos da mudança do clima na Mata Atlântica. Tais conteúdos 
possibilitariam a consideração da mudança do clima nos processos de planejamento e na 
definição de medidas necessárias para adaptação. Para preencher essa lacuna, o projeto 
fomentou a produção de informação sobre impactos da mudança do clima em formato 
acessível, desenvolvendo de maneira pioneira os primeiros estudos sobre essa temática para 
a Mata Atlântica.

4. Público-alvo da execução do estudo de caso
Participantes de processos de elaboração ou revisão de instrumentos de ordenamento 
territorial e de políticas públicas do setor público, da sociedade civil organizada e de 
instituições de ensino e pesquisa.

5. Narrativa do processo
Devido à complexidade da realização de uma análise de vulnerabilidade à mudança 
do clima para uma escala ampla como a da Mata Atlântica, em um primeiro momento, 
discussões sobre os conceitos associados à adaptação foram realizadas internamente 
entre Deco/SBio, DPMC/SMCF e GIZ. Essas discussões serviram para nivelar entendimentos 
e dimensionar o trabalho necessário para que o projeto Mata Atlântica suprisse a demanda 
de informações apontadas por seus parceiros e possibilitasse o alcance do seu objetivo de 
planejamento e execução de medidas de AbE em instrumentos de ordenamento territorial 
e políticas públicas. Para determinar a vulnerabilidade da Mata Atlântica à mudança 
do clima, seria necessário considerar: projeções regionalizadas para o clima futuro, 
parâmetros biofísicos e socioeconômicos para encontrar sensibilidades locais e regionais, 
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e indicadores da capacidade de adaptação aos impactos da mudança do clima das 
populações da Mata Atlântica. Após uma série de oficinas e debates, concluiu-se que uma 
análise de vulnerabilidade completa requereria: (i) o desenvolvimento de uma metodologia 
de alta complexidade, que demandaria recursos humanos, financeiros e temporais além 
dos disponíveis pelo projeto, e (ii) dados socioeconômicos locais espacializados, o que é 
insuficientemente registrado no Brasil. Dessa forma, decidiu-se por um estudo focado em 
modelar impactos biofísicos, que já possibilitaria preencher lacunas de conhecimento e 
dar base para a consideração da AbE em planos, programas e políticas, mas que também 
poderia ser complementado com dados socioeconômicos e de capacidade adaptativa 
posteriormente, caso a caso.

Assim sendo, o projeto Mata Atlântica contratou uma consultoria para elaborar o estudo de 
sete impactos biofísicos da mudança do clima sobre a Mata Atlântica. Trata-se de: 

Para isso, foram considerados:

 ☑ 5 variáveis climáticas – temperatura média, temperatura mínima, temperatura 
máxima, precipitação e umidade relativa;

 ☑ 4 extremos climáticos – ondas de calor (WSDI), noites quentes (TN90p), sequência 
de dias secos (CDD), sequência de dias úmidos (R10); 

 ☑ 7 parâmetros biofísicos – hidrografia, topografia, solos, fitofisionomias, 
remanescentes de vegetação nativa, cobertura e uso da terra, distribuição de 
vetores de doenças;

 ☑ 4 períodos temporais – 1961-2005 (histórico), 2010-2040, 2041-2070, 2071-2100;

 ☑ 2 visualizações de dados – absolutos e relativos (em comparação com o período 
histórico); 

 ☑ 2 abordagens temporais – trimestral (verão ou dezembro-janeiro-fevereiro, e 
inverno ou junho-julho-agosto) e anual;

 ☑ 2 cenários de caminhos representativos de concentração de gases do efeito 
estufa – RCP 4.5 e RCP 8.5; e

 ☑ 2 modelos climáticos regionalizados para a América do Sul – Eta HadGEM2-ES e 
Eta MIROC5.

(i) ocorrências de inundações;

(ii) ocorrências de erosão hídrica;

(iii) ocorrências de 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. 
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6. Resultados

Foram elaborados 748 mapas, 260 de variáveis climáticas, 104 de extremos 
climáticos e 384 de impactos biofísicos da mudança do clima sobre a Mata 
Atlântica. Tais mapas foram agrupados em 114 cartogramas, como no exemplo 
da figura 4. Cada arquivo é composto por oito mapas quando são apresentados 
dados absolutos ou seis mapas quando são apresentados dados relativos ao 
período histórico.

Para as regiões dos Mosaicos Lagamar e Central Fluminense foram elaborados 
mapas, cartogramas e metadados numa aproximação maior, porém utilizando 
somente o modelo HadGem2-ES e RCP  8.5. 

Os resultados do estudo mostram que as diferentes condições climáticas 
regionais, junto das caraterísticas biofísicas do território, guiam claramente a 
variabilidade espacial e a magnitude dos potenciais impactos da mudança do 
clima sobre a Mata Atlântica.

A região Sul apresenta projeção de elevação na ocorrência de inundações 
para os dois cenários RCP1 nos dois modelos climáticos utilizados, devido ao 
aumento dos extremos de chuva principalmente nessa parte do país. Outras 
áreas suscetíveis a inundações estão distribuídas de forma fragmentada ao 
longo do litoral brasileiro, constituído por planícies de inundação fluviais bem 
desenvolvidas e aplainadas. Grande parte das áreas de Mata Atlântica do interior 
apresenta redução na ocorrência de inundações.

A modelagem de ocorrência de erosão hídrica apresentou diferenças de acordo 
com o modelo climático utilizado. Considerando o Eta HadGEM2-ES, há aumento 
da erosão hídrica para as regiões Sul e Sudeste durante o inverno. Já o Eta 
MIROC5 apresenta aumento para essas regiões, somada a região Centro-Oeste, 
também durante o verão.

Para o impacto de deslizamentos, há o crescimento de ocorrências previstas 
para as regiões Sul e Sudeste, tanto no inverno quanto no verão. Isso acontece 
devido ao aumento da precipitação média e dos extremos de chuva em um 
meio biofísico já propenso a deslizamentos, com declividades acentuadas e solo 
erodível.

1  Caminhos representativos de concentração.
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Figura 4. Mapas das projeções de precipitações na Mata Atlântica.
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2  Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta 
Estacional Decidual, formações pioneiras (manguezais, restingas, campos salinos e áreas aluviais) e ecótonos.

Com a diminuição da precipitação no Nordeste, não há previsão de aumento na 
ocorrência de inundações, erosão hídrica ou deslizamentos para a região. Porém, 
por esse mesmo motivo, somado ao aumento da temperatura, há diminuição da 
disponibilidade de água no solo para uma região que já é afetada pela escassez 
de água no solo e índices elevados de seca. Além disso, há essa mesma dimi-
nuição para todas as outras regiões, pois, embora haja aumento na precipitação 
média para Sul, Sudeste e Centro-Oeste, há também o aumento dos extremos de 
chuva, o que significa maior variação no regime de precipitação.

Em relação ao impacto na distribuição de vetores de doenças, foi considerado 
o mosquito Aedes aegypti, vetor de transmissão da dengue, zika, chikungunya 
e febre amarela. É esperado um aumento na distribuição dos mosquitos para 
todas as regiões da Mata Atlântica. Cabe ressaltar que o estudo realizado pelo 
projeto contemplou apenas parâmetros climáticos e biofísicos como fatores 
para projeção dos impactos. Outras variáveis importantes nesse contexto, tais 
como limpeza e manutenção dos terrenos ou formas de armazenamento de 
água, não foram incluídas devido à desconsideração de dados socioeconômicos 
nessa análise.

O impacto sobre o zoneamento agroclimático baseou-se no índice de 
satisfação de necessidade de água (ISNA), comumente utilizado em estudos 
agrometeorológicos e de zoneamento de risco climático para culturas agrícolas 
no Brasil. Há projeção de perda de áreas com potencial agrícola em todas as 
regiões, com efeitos negativos para a produção de arroz, feijão e milho, que 
possuem grande importância para a segurança alimentar no país. A maior 
variação de área apta a cultivos se dará no Nordeste, afetando principalmente 
pequenas propriedades rurais.

Por fim, foram avaliados os efeitos da mudança do clima sobre as sete principais 
fitofisionomias da Mata Atlântica2. Devido às mudanças de temperatura, 
precipitação e seus extremos, há grande variação de áreas aptas climaticamente 
para a ocorrência de todas as fitofisionomias. As Florestas Estacional 
Semidecidual, Decidual e Ombrófila Mista apresentam as maiores perdas em 
área apta para sua ocorrência, chegando a até 71% para FED, no modelo Eta 
HadGEM2- ES, RCP 8.5, 2071-2100. As Florestas Ombrófilas Densa e Aberta 
apresentam certa estabilidade, devido ao aumento de precipitação. Como 
esperado, os ecótonos tiveram maior ganho de áreas aptas climaticamente para 
sua ocorrência, já que são caracteristicamente locais de transição ambiental.

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 dos impactos biofísicos da mudança 
do clima sobre a Mata Atlântica representou, então, um avanço para suprir essa 
lacuna  e embasar o planejamento de medidas de AbE em instrumentos de 
ordenamento territorial e em políticas públicas. Por isso, o projeto Mata Atlântica 
disponibilizou o estudo completo e todos os mapas gerados por este.
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7. Lições aprendidas

 ☑ Ao se estabelecer objetivos, indicadores e metas de um projeto, é importante 
refletir sobre dados e estudos necessários, e, principalmente, sobre a 
existência ou a possibilidade de desenvolvimento desses dados e estudos, 
para que seja possível alcançá-los.

 ☑ 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 enxergar 
a quantidade de tempo e esforço necessários para essa divulgação, e não 
apenas para a realização do estudo. 

 ☑ Devido à complexidade e ao tempo necessário para o desenvolvimento de 
um estudo como esse, torna-se necessário o registro de todas as decisões 
tomadas sobre ele, o que evita conflitos e deixa claro o caminho a ser 
trilhado para todos. 

8. Recomendações

 ☑ Ter clareza para que tipo de público e de uso final se requerem os dados, 
permite customizá-los desde o princípio.

 ☑ A comunicação dos produtos finais é chave, devendo ser pensada antes do 
início do estudo.

 ☑ Envolver os usuários finais dos dados no planejamento do estudo permite 
elaborar produtos que atendem às necessidades específicas destes.
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9. Continuidade

Os dados gerados são de grande interesse para diferentes setores do país. 
Partindo desse pressuposto, sua divulgação é o principal desafio para que sejam 
amplamente usados. Para acessar todos os mapas, foi produzido um guia para 
ajudar os usuários a pesquisar no Portal DataDownload do MMA e acessar de 
forma apropriada os dados geoespaciais gerados por este estudo. Além disso, os 
relatórios do estudo completo também estão disponíveis on-line. Adicionalmente, 
seus resultados foram apresentados em artigos científicos e técnicos, assim 
como em congressos nacionais e internacionais.

Diante do exposto, espera-se que os dados gerados continuem sendo utilizados 
para o planejamento de medidas de AbE em diferentes instrumentos de 
ordenamento territorial na Mata Atlântica e pelos setores que apresentam 
estratégias setoriais no PNA, além de embasar outras políticas públicas 
relacionadas ao tema.
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ESTUDO DE CASO III

Inserção de AbE no Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental 
Cananeia – Iguape – Peruíbe em São Paulo

1. Equipe da Unidade de Coordenação do projeto Biodiversidade 
e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica envolvida no caso 
Armin Deitenbach – GFA/GIZ
Jennifer Viezzer – MMA
Patricia Betti – GIZ 
Martin Becher – GIZ
Lukas Hach – GIZ

2. Parceiros do projeto envolvidos no caso
Adriana Leão – DISAT/ICMBio – projeto Manguezais do Brasil – GEF
João Vicente Coffani Nunes – Unesp Registro
Marcio Fernandes Barragana – APA CIP, ICMBio
Matteo Fumi – PNUD – projeto Manguezais do Brasil 
Miguel Fluminhan – APA CIP, ICMBio 
Ricardo Brochado Silva – ACADEbio e DIMAN/ICMBio

3  Com financiamento do projeto Manguezais do Brasil (GEF Mangue) BRA/07/G32, coordenado pela DISAT/ICMBio, e com apoio 
técnico do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

3. Contexto
A Área de Proteção Ambiental Cananeia – Iguape – Peruíbe (APA CIP) é uma unidade de 
conservação (UC) federal, criada em 1984, abrangendo os municípios de Cananeia, Iguape, 
Ilha Comprida, Itariri, Miracatu e Peruíbe - SP (ICMBio 2015a) e ampliada em 1985 (ICMBio 
2015b), totalizando, aproximadamente, 234.000 ha. Localizada na região do Lagamar, 
que abrange o litoral sul de São Paulo e o litoral do Paraná, está completamente inserida 
no domínio da Mata Atlântica, com predominância de manguezais, restingas e floresta 
ombrófila densa.

Em dezembro de 2014, o ICMBio iniciou a elaboração do plano de manejo da UC3, a 
partir da revisão do plano de gestão publicado em 1996. Tendo em vista que a APA-CIP 
representa importante área protegida na região do Mosaico Lagamar, foco de atuação do 
projeto, firmou- se parceria para inserção da mudança do clima e adaptação baseada em 
Ecossistemas (AbE) no plano de manejo.

Como AbE é um conceito relativamente novo, ainda existem poucas experiências sobre sua 
implementação, tanto no Brasil como no mundo. Portanto, essa constituiu uma experiência 
pioneira em escala internacional, com inclusão desses temas de importância global num 
planejamento de âmbito regional.

A inclusão se deu em cinco níveis: (i) sensibilização e formação da equipe técnica da APA e da 
equipe de consultores; (ii) informações sobre mudança do clima no diagnóstico; (iii) inclusão 
de dinâmicas e diálogos nas reuniões temáticas junto das comunidades; (iv) realização de 
uma oficina sobre mudança do clima e AbE; (v) elaboração de  um  programa  transversal 
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sobre mudança do clima e AbE que atuará em conjunto com outros programas do plano 
de manejo e consideração de AbE nas regras de zonas especialmente protegidas como a Zona 
dos Manguezais. Dessa forma, a inserção desses temas fortalece a APA CIP como interlocutor 
regional sobre a temática.

4. Público-alvo da execução do estudo de caso
Foram diversos públicos-alvo dessa experiência. Em primeiro lugar, a equipe técnica da APA, 
que demandou apoio para inserção dos temas mudança do clima e adaptação baseada em 
ecossistemas no plano de manejo para qualificá-lo. Depois, os usuários e moradores da 
APA que poderão se beneficiar com os conhecimentos adquiridos e com o plano de manejo 
trazendo diretrizes e ações de adaptação à mudança do clima com base nos ecossistemas. 
E ainda parceiros da APA, tais como instituições de pesquisa e ensino e membros da 
administração pública do meio ambiente, da agricultura, dos recursos hídricos, da pesca, 
entre outros, bem como as ONGs atuantes nesses temas na região da APA. Outro público- 
alvo são departamentos ou setores de instituições federais com sede em Brasília, como a 
Diman/ICMBio ou o DAP/SBio/MMA.

5. Narrativa do processo
O projeto Mata Atlântica iniciou suas ações na região do Lagamar em meados de 2014, e, nesse 
mesmo ano, promoveu dois cursos sobre a mudança do clima e de adaptação baseada em 
ecossistemas, um no município de Curitiba (PR) e outro em Cananeia (SP). Alguns participantes 
tinham a intenção de utilizar a AbE no seu trabalho profissional e então participaram 
adicionalmente do curso de Formação de Formadores em Mudança do Clima e Adaptação 
baseada em Ecossistemas, abreviado FoFo, em setembro de 2014, em Brasília - DF (Vide Estudo 
de Caso I). Assim, no primeiro curso FoFo, um grupo4 de participantes ligados à APA CIP, à 
Academia Nacional de Biodiversidade (Acadebio) do ICMBio e à Universidade Estadual Paulista 
(Unesp) Campus de Registro, como exercício, elaborou uma proposta inicial de inserção da 
mudança do clima e da metodologia de AbE na elaboração do Plano de Manejo da APA-CIP.

Tanto o gestor da APA CIP, como a coordenação do projeto Manguezais do Brasil em Brasília, que 
financiou a elaboração do plano de manejo da UC, apoiaram a iniciativa. Assim, já na proposta 
da elaboração do plano, foi formulada a intenção da inserção do tema mudança do clima e 
AbE, mas que, no entanto, não se materializou nos termos de referência de contratação dessa 
consultoria especializada5.

No planejamento, estabeleceu-se que o tema seria abordado: (i) nas reuniões temáticas de 
diagnóstico, (ii) em uma oficina específica para discutir mudança do clima e AbE, (iii) em um 
capítulo específico do plano, abordando mudança do clima e AbE, e (iv) em um Programa de 
Ação focado no enfrentamento da mudança do clima e dos seus impactos adversos.

Foram realizadas reuniões temáticas de diagnóstico em todos os setores da APA, com 
participantes de diferentes categorias, como por exemplo, pescadores, agricultores e 
comerciantes. Eles contribuíram com as suas percepções e conhecimentos sobre a mudança 
do clima e sua interferência em seus modos de vida e atividades produtivas. No fechamento 
das reuniões, os envolvidos foram convidados a participar da oficina específica sobre 
mudança do clima e AbE, realizada em maio de 2015 na sede da APA CIP. 

4  Um analista ambiental da Área de Proteção Ambiental Cananeia – Iguape – Peruíbe (APA-CIP), o coordenador da Academia 
Nacional de Biodiversidade (Acadebio)/ICMBio, e o professor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) 
Campus de Registro.
5  Esclarecimentos no capítulo de lições aprendidas.
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A oficina sobre mudança do clima e AbE teve duração de um dia e contou com a participação 
de 20 pessoas, entre representantes das comunidades locais, prefeituras, professores e 
pesquisadores, analistas ambientais do ICMBio e do MMA, técnicos do projeto Mata Atlântica 
e consultores, na elaboração do Plano de Manejo da APA CIP. 

Foram realizados os seguintes passos metodológicos:

 ☑ Identificação da percepção dos participantes dos sinais da mudança do clima 
num mapa da APA CIP (p. ex. chuvas mais fortes, onda de calor, diminuição de 
chuva, período maior de seca etc.);

 ☑ Palestra introdutória sobre mudança do clima e adaptação em geral e na região 
da APA CIP; 

 ☑ Identificação de impactos da mudança do clima na região da UC, relacionados a 
aspectos biofísicos e socioeconômicos; 

 ☑ Reflexão sobre serviços ecossistêmicos e a sua relação com o bem-estar da 
população e com a adaptação à mudança do clima;

 ☑ Identificação e espacialização de possíveis soluções de AbE, abrangendo 
conservação, restauração, uso sustentável e outros; e 

 ☑ Apresentação e reflexão sobre os resultados da oficina e sua inserção no plano de 
manejo.

Durante esse processo, foram geradas propostas que poderiam ser consideradas medidas de 
AbE, mesmo que, às vezes, o proponente não tivesse conhecimentos sobre essa abordagem.

A equipe do plano de manejo avaliou como positivas as contribuições da oficina e optou pela 
elaboração de um programa que focasse no enfrentamento da mudança do clima com especial 
atenção à AbE e que tivesse atuação transversal junto dos demais programas. Outra decisão 
foi a inserção de diretrizes e regras no zoneamento que também remetessem a medidas de 
AbE. 
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6. Resultados

A inclusão da temática de mudança do clima e Adaptação baseada em 
Ecossistemas nos passos planejados para a elaboração do plano de manejo foi 
assertiva, proporcionando resultados significativos.

As informações obtidas nas reuniões com os moradores foram consideradas 
relevantes em vista do conhecimento local e do envolvimento dos participantes 
com atividades de pesca, agricultura, extrativismo, entre outras, que se 
relacionam com o meio ambiente e que por isso, de forma empírica, interpretam 
os sinais climáticos regionais. Muitas das propostas levantadas durante as 
reuniões temáticas, quando associadas à oficina de mudança do clima e AbE, 
durante a atividade de “Opções AbE e Espacialização na APA CIP”, evidenciaram 
que são opções de medidas de AbE possíveis de serem realizadas na APA.

O formato dinâmico e participativo da oficina de mudança do clima e AbE, com as 
palestras de sensibilização e (in)formação sobre o tema central e a região da APA  
CIP, valorizou o conhecimento e a percepção dos participantes. Essa metodologia 
favoreceu a rápida integração do público com a temática e a produção  de 
novas informações para o diagnóstico da APA CIP. Além disso, fez com que os 
participantes validassem a inserção da temática no Plano de Manejo da Unidade 
de Conservação.

Na avaliação do plano pelo órgão gestor, ICMBio, vários subsídios sobre mudança 
do clima e AbE foram retirados do plano, e o Programa de Enfrentamento do Clima 
foi incorporado ao Programa de Gestão Ambiental, perdendo um pouco de peso 
no plano como um todo. Mesmo assim, o Plano de Manejo da APA CIP tornou-se 
o primeiro no Brasil a inserir essa temática e a estabelecer uma metodologia de 
trabalho para a sua formulação, sendo esse esforço passível de replicação para 
outros planos de manejo, servindo como um referencial teórico/prático. 
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7. Lições aprendidas e recomendações

No processo de reflexão sobre essa experiência, as lições aprendidas do 
processo da APA-CIP foram elaboradas conforme fase de planejamento da UC e 
recomendações atreladas às fases da elaboração do plano de manejo.

FASE I - Planejamento e organização do processo de elaboração do 
plano de manejo

Deve se  planejar  um  processo  de  sensibilização  dos  atores-chaves  para 
a temática. As formas e a duração devem ser definidas para cada caso. É 
imprescindível que a inserção de mudança do clima e AbE seja acordada 
com todas as instâncias envolvidas do órgão gestor, principalmente dos 
responsáveis pelo acompanhamento e aprovação dos Planos de Manejo, 
mas também dos que aportem recursos financeiros ou humanos e do corpo 
técnico. O ideal é que esse acordo seja fechado o mais cedo possível, ou seja, 
junto ou logo após a decisão de elaborar ou revisar o PM, e que ele tenha 
algum grau de formalização. É imprescindível que o acordo se estenda à 
consultoria para a elaboração do PM, caso haja. Os termos de referência têm 
que ser claros nesse ponto e não deixar dúvidas, que se espera que a inserção 
deva ser trabalhada de forma séria e eficaz.

FASE II - Diagnóstico, prognóstico, zoneamento e elaboração de 
programas de manejo

A inserção de mudança do clima e AbE deve ser pensada desde a formação da 
equipe, da avaliação das informações que já existem e das que têm que ser 
geradas, e deve perpassar todas as partes do PM, desde os diagnósticos, as 
avaliações da vulnerabilidade e das ameaças, o zoneamento, os programas 
de ação até o seu posterior detalhamento. É importante ressaltar que a 
avaliação de vulnerabilidade ou risco deve ser feita não somente para a 
área da UC em si, mas para toda a área de influência da UC, por exemplo, 
orientando-se pelas regiões das bacias hidrográficas que cortam a UC.

Caso se opte para um diagnóstico participativo (levantamento da percepção 
dos moradores, realização de eventos participativos sobre mudança do 
clima e AbE), cada passo precisa ser planejado pela equipe do plano de 
manejo e monitorado quanto a sua implementação e eficiência. Para 
verificar a percepção dos participantes quanto à relação da mudança do 
clima observada nos últimos 10 a 20 anos e o impacto sentido no modo de 
vida, há a necessidade de se desenvolverem dinâmicas que possibilitem ao 
participante colaborar com sua informação sem se expor, evitando que sua 
timidez e a dificuldade com a escrita e a leitura fiquem muito evidenciadas.

A divergência de opiniões sobre a mudança do clima pode ocorrer, incluindo 
a posição de participantes de que ela não é causada por interferência humana 
ou de que existem apenas variações do clima. É importante relacionar os 
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problemas ambientais levantados na reunião com os temas da mudança do 
clima e AbE, que não devem estar separados das atividades de diagnóstico 
de problemas ambientais e proposição de suas soluções. Algumas soluções 
propostas pelos participantes podem ser consideradas medidas de AbE sem 
que necessariamente saibam sobre esse conceito.

Eventos específicos sobre mudança do clima e AbE podem levantar subsídios 
importantes para o plano de manejo. Neste evento específico, é importante 
“aplicar a Lente Climática” (vide Estudo de Caso I) para identificar, com 
os participantes, quais setores, áreas ou populações encontram-se 
especialmente vulneráveis. Importante pensar como mobilizar a população 
e instituições relevantes para se ter uma participação bastante diversa no 
evento.

Fase III – Avaliação e aprovação do plano

Na versão final do plano de manejo, deve ficar evidente que foram 
consideradas a mudança do clima e a AbE e quais são as consequências 
disso. Ou seja, o que a mudança do clima significa para a UC e seu entorno, 
como ela pretende enfrentar a mudança do clima e contribuir para reduzir a 
vulnerabilidade do seu entorno com ações de adaptação e quais delas são 
consideradas medidas de AbE.

É necessário monitorar a existência, ou não, de resistências institucionais 
e pessoais no órgão gestor, na equipe da UC e dos consultores, mesmo de 
participantes de oficinas à inserção da mudança do clima e AbE, que podem 
ocorrer desde a elaboração do TdR até o produto final do plano de manejo. 
É importante que elas sejam detectadas e trabalhadas, avaliando-se os 
desafios e resultados obtidos em cada fase.
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6  Vide Manual do Método MARISCO em http://cooperacaobrasil-alemanha.com/Mata_Atlantica/MARISCO_
Risco_Vulnerabilidade_Conservacao/MARISCO_Risco_Vulnerabilidade_Conservacao.pdf

8. Continuidade

A gestão da APA dispõe de um plano de manejo moderno e eficaz para trabalhar 
a adaptação à mudança do clima baseada em ecossistemas durante a sua 
implementação. Se isso vai acontecer e levar a resultados e impactos significativos, 
dependerá de vários fatores.

Um é a implementação do plano de manejo de fato. Inicialmente, surgiu um 
obstáculo quando setores insatisfeitos com regras de combate e proibição de 
criação de organismos exóticos invasores conseguiram, mesmo que de forma 
liminar, suspender judicialmente sua implementação.

Superado esse obstáculo, caberá à equipe da APA e parceiros detalharem o 
planejamento e iniciarem as ações de capacitação e sensibilização sobre a 
mudança do clima e a necessidade de adaptação e de encaminhar, ou pela APA 
ou por parceiros, medidas de adaptação baseadas em ecossistemas.

Existem pessoas capacitadas tanto na APA como nas instituições parceiras, 
sendo três delas formadoras em AbE e uma pessoa capacitada na metodologia 
MARISCO6 com capacidade de usar ferramentas para lidar com vulnerabilidade e 
riscos climáticos.

http://cooperacaobrasil-alemanha.com/Mata_Atlantica/MARISCO_Risco_Vulnerabilidade_Conservacao/MARISCO_Risco_Vulnerabilidade_Conservacao.pdf
http://cooperacaobrasil-alemanha.com/Mata_Atlantica/MARISCO_Risco_Vulnerabilidade_Conservacao/MARISCO_Risco_Vulnerabilidade_Conservacao.pdf
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ESTUDO DE CASO IV 

Análise participativa de riscos e impactos atuais e futuros associados à mudança do clima na 
região paulista do Mosaico de Unidades de Conservação do Lagamar (Mosaico Lagamar) para 
subsidiar a implementação de medidas de Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE)

1. Equipe da Unidade de Coordenação do Projeto Biodiversidade e 
Mudanças Climáticas na Mata Atlântica envolvida no caso 
Armin Deitenbach – GIZ 
Mateus Motter Dala Senta – Deco/MMA

 2. Parceiros do projeto envolvidos no caso
Antonio Carlos Oscar – NeoUrbs/Niras IP – Consult
Célia Gouveia, Instituto Geológico – SP
Claudio Szlafszstein – NeoUrbs/Niras IP-Consult
Isadora Parada – CPLA/Sima-SP
João Vicente Coffani Nunes – Unesp Registro
Marcel Cláudio Sant́ Ana – NeoUrbs/Niras IP-Consult
Martin Becher – NeoUrbs/Niras IP-Consult
Miguel Fluminhan – APA CIP, ICMBio

3. Público-alvo da execução do estudo de caso
Gestores e técnicos do ICMBio, da Fundação Florestal/Sima-SP e das prefeituras da região que 
farão uso dos dados e mapas em planos de manejo de Unidades de Conservação (UCs), em 
Planos Municipais da Mata Atlântica (PMMAs) e na implementação de medidas de Adaptação 
baseada em Ecossistemas (AbE), bem como habitantes da região paulista do Lagamar.

4. Contexto
O projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica tem, entre seus 
componentes estruturantes, a elaboração de cenários e análises de vulnerabilidades à 
mudança do clima, como contribuição para a identificação de medidas de mitigação e de 
adaptação com enfoque ecossistêmico e o desenho de instrumentos de planejamento que 
incorporem essas abordagens.

O projeto atua na região paulista do Mosaico Lagamar desde 2014, quando promoveu cursos 
metodológicos sobre AbE, incluiu atores da região em cursos de formação de formadores 
em AbE e apoiou a inserção de AbE no Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental 
de Cananeia – Iguape – Peruíbe (vide Estudo de Caso III), envolvendo lideranças locais e 
instituições governamentais e não governamentais.

Em 2018, o projeto detectou a necessidade de elaborar e disponibilizar uma análise de 
riscos e impactos associados à mudança do clima na região para direcionar investimentos 
em implementação de medidas AbE dentro do processo de implementação dos Planos de 
Manejo da Área de Proteção Ambiental Cananeia-Iguape-Peruíbe (APA CIP) e das unidades 
de conservação de uso sustentável estaduais em Cananeia sobrepostas à APA (RDS 
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Itapanhapima, Resex da Ilha do Tumba e Resex Taquari), bem como orientar processos de 
elaboração de instrumentos de ordenamento territorial ambiental como os Planos Municipais 
de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica dos municípios da região.

Essa análise visou a integração de dados e informações científicas com a percepção de 
atores locais sobre a mudança do clima e seus impactos sobre os sistemas socioecológicos 
prioritários da região, visando identificar medidas de adaptação.

Um dos aspectos favoráveis para o desenvolvimento da análise dos riscos climáticos na região 
foi a participação de atores locais em cursos ou no processo de inserção de AbE no Plano de 
Manejo da APA CIP, o que facilitou a compreensão e a aceitação da sugestão de elaborar o 
estudo de forma participativa com o envolvimento de técnicos e comunidades da região.

5. Narrativa do processo
Para elaborar a análise participativa de riscos e impactos atuais e futuros associados à 
mudança do clima, foram executadas as seguintes etapas:

a) Oficina de apresentação da proposta
Primeira interação com as lideranças locais e representantes das instituições não 
governamentais e governamentais. Foi uma oficina muito importante para adequação 
metodológica; por meio dela, foi realizada uma breve sensibilização sobre mudança do clima 
e AbE, apresentada e readequada à metodologia e à área de abrangência da análise, bem 
como identificadas novas lideranças e instituições de interesse. Nessa oficina também foi 
definida a área do estudo de riscos climáticos (Figura 5).

Figura 5. Área do estudo.
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b) Compilação e análise de dados secundários sobre os riscos climáticos

Os mapas para o Lagamar paulista com os principais resultados de cenários de mudança do 
clima decorrentes da regionalização de modelos climáticos globais para os períodos 2011-
2040 e 2041-2070 foram construídos a partir do estudo realizado no âmbito do projeto Mata 
Atlântica “Elaboração de análises de impactos biofísicos potenciais da mudança do clima 
para a Mata Atlântica” (BRASIL/MMA, 2018) (ver Estudo de Caso II).

c) Visitas de campo

Foram realizadas visitas técnicas de campo em áreas de desenvolvimento de sistemas 
socioecológicos de interesse para conhecer e documentar a ação de ameaças climáticas 
e impactos já evidentes da mudança do clima e para falar com atores locais sobre a sua 
percepção dos impactos da mudança do clima.

d) Oficinas presenciais participativas com atores locais, lideranças e instituições 
governamentais e não governamentais

Foram realizadas quatro oficinas presenciais entre agosto de 2019 e abril de 2020 nos municípios 
de Iguape, Cananeia e Ilha Comprida com o intuito de: i) sensibilizar e capacitar atores sobre 
a mudança do clima e seus impactos; ii) apresentar os resultados do estudo e das análises de 
projeção do clima para a região; iii) identificar e registrar a percepção dos atores locais sobre 
a mudança do Clima e seus impactos; iv) identificar sistemas socioecológicos prioritários, ou 
sob maior impacto da mudança do clima, e v) identificar medidas de adaptação e medidas 
AbE para esses sistemas.

e) Oficina virtual participativa de sensibilização e percepção sobre mudança do clima e 
Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE)

A partir de abril de 2020, em virtude da pandemia provocada pela Covid-19, as atividades 
participativas foram realizadas utilizando-se ferramentas de comunicação a distância. As 
oficinas virtuais seguiram o mesmo objetivo das oficinas presenciais e trataram, a partir da 
apresentação dos resultados das oficinas presenciais, de: i) identificar a percepção dos atores 
sobre mudança do clima na região; ii) identificar sistemas socioecológicos de interesse; iii) 
identificar possíveis medidas de adaptação baseada em ecossitemas para esses sistemas

f) Oficina virtual para apresentação e validação do estudo de riscos climáticos
A oficina teve por objetivo apresentar e validar os resultados do estudo junto a atores locais 
e parceiros do projeto. As contribuições dessa oficina foram incorporadas na elaboração da 
versão final do estudo. 
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6. Resultados

O estudo dos riscos e impactos atuais e futuros associados à mudança do clima 
na região paulista do Lagamar pode qualificar a gestão dos recursos naturais, 
e os resultados poderão ser integrados em planos de manejo, no PMMA e no 
planejamento e na implementação de medidas AbE, possibilitando diminuir a 
vulnerabilidade das comunidades perante a mudança climática. 

Os principais resultados são apresentados a seguir:

a. Elaboração de mapas para a região do estudo referente à projeção futura de 
variáveis climáticas, extremos climáticos e impactos biofísicos potenciais, 
abrangendo-se os períodos de 2011-2040 e 2041-2070 e considerando-se os 
cenários de emissões RCP4.5 e RCP8.5, com a utilização dos modelos Eta 
HadGEM2-ES e Eta MIROC5. As Figuras 6 e 7 trazem dois exemplos desses 
mapas. 

Figura 6. Tendência futura de variação da temperatura máxima 
diária (síntese dos resultados dos modelos Eta HadGEM2-ES e Eta 
MIROC5).
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b. Avaliação, pelos atores locais, de 19 sistemas socioecológicos de interesse, 
dos quais 12 foram debatidos e detalhados com atores locais, sendo realizada 
a análise de riscos climáticos e de impactos biofísicos potenciais;

Categoria Sistema socioecológico de interesse

Sistemas Ambientais - 
Naturais

Manguezal

Praia-Duna

Biodiversidade

Unidades de conservação (Conectividade entre 
ecossistemas e florestas)

Rios-Estuário-Laguna

Territórios de pesca

Sistemas Antrópicos

Turismo

Pesca estuarina

Áreas urbanas

Manejo de musgos

Produção agrícola

Sistemas Agroflorestais

Quadro 2. Sistemas socioecológicos de interesse priorizados no estudo.

Figura 7. Tendência futura de variação do índice de ondas de calor 
(síntese dos resultados dos modelos Eta HadGEM2-ES e Eta MIROC5).
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Quadro 3. Estabelecimento de impactos percebidos nos sistemas socioecoló-
gicos de interesse na região do estudo, apresentados por classes e elementos:

Impactos

Classe Subclasse Elementos

Condições 
físicas da 
natureza

Mudanças 
espaciais

Perda de área de mangue

Perda de faixa de areia

Recuo da linha de costa

Ampliação da fronteira de expansão territorial urbana e 
agrícola

Pressão pela ocupação de áreas preservadas

Pressão imobiliária sobre áreas de melhor infraestrutura

Alteração de 
processos

Aumento da erosão em praias, restingas e margens 
fluviais

Aumento das inundações costeiras

Mudanças no balanço sedimentar costeiro

Alteração em sistemas hidrológicos (temperatura da 
água, fluxo, assoreamento, concentração salina)

Degradação do solo por erosão hídrica

Variação na disponibilidade de água (quantidade e 
período)

Condições 
biológicas da 

natureza

Mudança na 
diversidade

Diminuição da biodiversidade (flora e fauna)

Redução da extensão da cobertura vegetal

Degradação

Fragmentação florestal

Deterioração da mata ciliar e de manguezais

Diminuição da oferta alimentar e ruptura da cadeia 
reprodutiva para espécies animais

Alteração nas 
espécies

Migração de espécies manejadas

Invasão de espécies exóticas

Introdução de novas espécies de peixes

Condições 
econômicas Renda

Perda e redução da renda de pescadores, suas famílias 
e setores que dependem da pesca estuarina e produção 
pesqueira

Queda de rendimentos do sistema turístico e dos setores 
envolvidos indiretamente (aumento de chuva)

Perda da possibilidade de ganhos com o Pagamento por 
Serviços Ambientais (PSA)

Maior segurança econômica através da implementação 
de produção agroflorestal que se torna alternativa de 
renda
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Condições 
econômicas

Recursos naturais

Redução da variedade de espécies pesqueiras (Iguape)

Redução da produção de ostras e mariscos (Cananeia)

Redução do estoque pesqueiro

Redução de áreas produtivas e de colheitas de musgos

Mudança da produção agrícola por alterações na 
estrutura do solo

Exploração de algas exóticas com potencial de 
comercialização

Mudança das áreas de pesca

Sistemas 
produtivos

Fragilização de estratégias e iniciativas de turismo 
ecológico

Ampliação da atividade turística de praia e da renda 
de setores envolvidos (pelo aumento de dias secos e 
temperatura)

Diminuição da atividade econômica de comunidades 
extrativistas

Demanda de investimentos em sistemas produtivos 
sustentáveis e resilientes (agroflorestas, por exemplo)

Infraestruturas

Maior custo de manutenção da infraestrutura e serviços 
urbanos

Precarização das vias de acesso não asfaltadas das áreas 
de coleta

Destruição de estruturas urbanas (públicas e privadas) 
de serviço e comércio na orla

Redução da vida útil dos sistemas de infraestrutura 
urbana

Estabelecimento de 55 medidas de adaptação, das quais 35 foram 
consideradas medidas AbE, com destaque para o incentivo e a implantação 
de sistemas agroflorestais e de ordenação do manejo dos musgos (Veludo 
e Fofão)7 que podem ser implantadas dentro ou fora de unidades de 
conservação de uso sustentável.

7  Trata-se de algumas espécies de briófitas, especialmente as pertencentes ao gênero Sphagnum, 
denominadas localmente por “veludo”, e ao gênero Syrrhopodon, popularmente conhecidas como 
“fofão”. 
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nº Sistema sociológico de interesse

1 Recuperação da vegetação e manguezais

2 Restauração de ecossistemas costeiros diante do aumento do nível do mar

3 Reflorestamento de áreas degradadas

4 Uso de espécies com conhecimentos de comunidades tradicionais

5 Manejo de espécies invasoras em mangues

6 Manejo de espécies de musgos

7 Aprimoramento de sistemas de captação e tratamento de água (consumo)

8 Estratégias e ações de desenvolvimento urbano sustentável

9 Desenvolvimento de ações de educação em temas ambientais e urbanos

10 Fomento a pesquisa sobre mudança do clima

11 Investigações sobre espécies resilientes às mudanças do clima

12 Monitoramento dos riscos e determinação de taxa de recuo da costa

13 Análise do impacto da ruptura do sistema Rio-Estuário-Laguna e entrada de água salobra

14 Investigação sobre espécies manejadas de musgos

15 Ingestigação de mercado para novas espécies de musgos

16 Pesquisa sobre produção pesqueira e diversificação do turismo

17 Estudos para exploração, manejo e comercialização de espécies utilizadas

18 Avaliação de potencial de exploração de espécies exóticas de peixes

19 Coordenação da gestão de numerosas e diversas unidades de conservação

20 Estruturação e controle de unidades de conservação

21 Delimitação de novas unidades de conservação

22 Desenvolvimento de ações de manutenção de áreas de extrativismo

23 Ações de preservação ambiental (ex: mata ciliar)

24 Atividades de cuidado da diversidade de espécie de animais e vegetais

25 Conservação de espécies em extinção

26 Desenvolvimento de estratégias de irrigação sustentáveis para agricultura

27 Extrativismo em áreas concentradas

28 Instrumento de Pagamento por Serviços Ambientais

29 Diversificação de espécies exploradas pelos agricultores

30 Variação de estratégias de venda e valorização da produção de musgos

31 Fomento e projetos agroflorestais

32 Desenvolvimento de políticas para incentivo e proteção da pesca artesanal

33 Fortalecimento e aumento de ações de fiscalização de UC

34 Desenvolvimento de ações de fiscalização para a pesca predatória

35 Cadastramento e licenciamento (pesca e áreas de exploração de musgos)

Quadro 4. Medidas AbE propostas para a região do estudo.
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7.  Lições aprendidas

 ☑ As relações estabelecidas por meio de projetos e atividades anteriores 
podem facilitar os contatos e o mapeamento de atores locais, bem como 
colaborar para maior aceitação e acolhimento dos estudos de risco climático.

 ☑ As características socioeconômicas das comunidades e a distribuição 
espacial dos atores, sem condução própria e muitas vezes com acessos 
e deslocamentos precários, podem se configurar como limitadoras das 
atividades de campo e de consulta às comunidades. Muitas delas dependem 
de atividades relacionadas ao uso dos recursos naturais ou ao turismo o que 
dificulta ainda mais a participação em eventos externos. Estudos com etapas 
de consulta podem apresentar complicações não previstas e devem prever 
medidas de contingência com a finalidade de reduzir possíveis impactos. 

 ☑ Atores locais têm uma percepção única dos fenômenos climáticos no 
território. Tal percepção pode complementar significativamente os estudos 
científicos sobre mudança do clima e orientar novos estudos. 

 ☑ Os estudos sobre projeção de mudança do clima são marcados pelo grau 
de incerteza de seus cenários e precisam lidar com eventuais conflitos 
entre modelos de projeção climática. Em que pese a mudança climática já 
ser percebida na região, há incerteza quanto ao nível dessa mudança bem 
como quanto aos seus impactos. Tal aspecto deve ser trabalhado junto a 
atores locais.

 ☑ A integração entre a visão científica e a percepção de atores das comunidades 
locais pode apresentar conflitos quanto a leituras de mudança do clima. É 
necessário conscientizar técnicos e gestores públicos de que a percepção 
de atores locais têm caráter complementar aos apontamentos científicos 
e é estratégica para implementação de projetos que beneficiem essa 
população.

 ☑ A memória institucional muitas vezes se perde em razão da alta rotatividade 
de servidores e técnicos nas instituições públicas; tal fator tende a dificultar 
o desenvolvimento e a implementação de projetos.
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8. Recomendações

Entre as medidas AbE que emergiram das discussões, a implantação de sistemas 
agroflorestais e a ordenação do manejo dos musgos (Veludo e Fofão) merecem 
destaque pelo interesse institucional e de comunidades locais, bem como pela 
viabilidade de implementação em comunidades dentro e fora de Unidades de 
Conservação.

Em ambos os casos, há a necessidade de mais estudos, em especial para a 
ordenação do manejo dos musgos, pois isso poderia se associar à outra iniciativa 
de criar unidades de conservação, nesse caso, extrativistas, com capacidade de 
fortalecer a estrutura social das comunidades, o que favoreceria a manutenção 
de áreas de restinga vulneráveis a diferentes usos de solo.

Assim, essas duas medidas AbE estariam atendendo aos objetivos do Plano 
de Manejo da APA CIP e das unidades de conservação estaduais em Cananeia 
sobrepostas à APA (RDS Itapanhapima, Resex da Ilha do Tumba e Resex Taquari), 
bem como poderão orientar processos de elaboração e implementação de 
instrumentos de ordenamento territorial e gestão ambiental.

A região do Lagamar Paulista apresenta aspectos socioeconômicos delicados. O 
planejamento de atividades com atores locais deve computar o auxílio para o 
transporte, alimentação ou, até mesmo, do pagamento de uma ajuda de custo ou 
diária; dessa forma minimizaria a perda econômica do dia ou dias de atividades 
dedicadas a reuniões e atividades de campo.

Como o Lagamar é uma região turística e a alta temporada é a principal época de 
atividade econômica, esse período deve ser levado em conta no planejamento 
do projeto para evitar a realização de atividades com representantes de 
comunidades, instituições governamentais e não governamentais, pois a maioria 
deles estará envolvido direta ou indiretamente em ações relacionadas ao período 
de alta temporada.

A verificação prévia – junto a instituições de interesse – de outros projetos com 
sobreposição temática ou de calendário também se torna importante para evitar 
a sobreposição de agendas e a sobrecarga dos representantes.

É desejável que a empresa a ser contratada como consultora tenha conhecimento 
prévio, por meio de projetos anteriores, sobre a realidade socioeconômica e 
geográfica do Lagamar paulista para que realize um planejamento mais realista e 
factível de custeio, deslocamentos, contatos preliminares e de cronograma.
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9. Continuidade

Com os resultados obtidos e em função dos objetivos do projeto, é importante 
pensar na continuidade, abrangendo ações de implantação de sistemas 
agroflorestais e da ordenação do manejo dos musgos (Fofão e Veludo) visando 
atender aos objetivos da Área de Proteção Ambiental Cananeia-Iguape-Peruíbe 
(APA CIP) e das unidades de conservação de uso sustentável estaduais em 
Cananeia sobrepostas à APA (RDS Itapanhapima, Resex da Ilha do Tumba e Resex 
Taquari), bem como orientar processos de elaboração e implementação de 
instrumentos de ordenamento territorial e gestão ambiental.

A sensibilização e capacitação de técnicos das prefeituras, instituições 
governamentais, não governamentais, e da população precisam ser continuadas. 
Isso pode ser potencializado com a elaboração de cartilhas, cursos, oficinas, entre 
outras possibilidades a partir dos resultados obtidos pelo projeto, apresentando 
cenários em âmbito regional.



Projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica  - Parte II: Estudos de Caso 49



Projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica  - Parte II: Estudos de Caso 50

ESTUDO DE CASO V

Análise de vulnerabilidade climática e mapeamento de serviços ecossistêmicos como 
subsídios à Lei de Uso e Ocupação do Solo e ao Plano Diretor de Duque de Caxias – RJ

1. Equipe da Unidade de Coordenação do Projeto Biodiversidade 
e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica envolvida no caso 
Otávio Ferrarini – MMA
Leonardo Correia – MMA
Martin Becher – GIZ 

2. Parceiros do projeto envolvidos no caso
Luana Duarte – MMA
Jennifer Viezzer – MMA
Raquel Agra – GIZ
Kim Ruhberg – GIZ
Márcio Wixak Vieira Motta – Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação 
e Urbanismo (SMPHU) de Duque de Caxias  
Antonio Carlos Oscar Júnior – Secretaria Municipal de Planejamento, 
Habitação e Urbanismo (SMPHU) de Duque de Caxias

3. Público-alvo da execução do estudo de caso
O público-alvo direto foi a Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo 
(SMPHU) de Duque de Caxias/RJ, assim como técnicos e servidores de outras secretarias 
municipais envolvidas nos processos de formulação e revisão de planos e leis de ordenamento 
territorial municipal e a sociedade civil organizada. O público-alvo indireto foi a população de 
Duque de Caxias, beneficiária das ações do projeto.

4. Contexto
Segundo a  Lei  Federal  n°10.257/2001,  denominada  Estatuto  da  Cidade,  o  plano  diretor 
é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes e ou inseridos em regiões 
metropolitanas. O Estatuto da Cidade estabeleceu que o prazo máximo para a elaboração 
do plano diretor seria de cinco anos a partir do início da sua vigência, sendo então de 10 de 
outubro de 2006, e determinou que a lei municipal que instituir o plano diretor deverá ser 
revista, pelo menos, a cada dez anos. Por isso, em 2016, houve um grande movimento dos 
municípios que elaboraram seus planos em 2006 para a revisão destes. Entre esses municípios, 
Duque de Caxias, integrante da região metropolitana do Rio de Janeiro e contando com mais 
de 880 mil habitantes, buscou o apoio do projeto Mata Atlântica para a atualização da sua 
Lei de Uso e Ocupação do Solo e, então, seu Plano Diretor. Soma-se a isso o fato de que o 
município já estava sentindo a necessidade de considerar impactos da mudança do clima 
e temas da biodiversidade no seu planejamento, mas carecia de metodologias para fazê-lo.
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5. Narrativa do processo
Servidores da Secretaria Municipal de  Planejamento,  Habitação  e  Urbanismo  (SMPHU) 
de Duque de Caxias buscaram considerar mudança do clima e serviços ecossistêmicos no 
processo de revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo e do Plano Diretor Municipal. Para  
alcançar esse objetivo, buscaram apoio dos projetos Mata Atlântica e TEEB7 Regional-Local. 
Dois servidores da  SMPHU foram capacitados na formação  de  formadores  em  AbE  pelo 
projeto Mata Atlântica. Após a capacitação, houve um processo de coaching que ajudou os 
formadores a planejarem a consideração de mudança do clima e AbE nos instrumentos de 
ordenamento territorial que seriam trabalhados pelo município.

Para iniciar o processo de inserção de mudança do clima, AbE e serviços ecossistêmicos nos 
planos de ordenamento territorial do município, primeiramente, realizou-se uma oficina com 
representantes de oito secretarias municipais e outras instituições relacionadas em junho de 
2015 para que os participantes fossem sensibilizados sobre a importância de considerar esses 
fatores em seus contextos de trabalho e de atuar de maneira articulada. Em outubro de 2015, 
foi realizada uma oficina intitulada A relevância de serviços ecossistêmicos e mudança do clima 
no contexto do planejamento ambiental do município de Duque de Caxias. Essa oficina teve por 
objetivos (i) socializar os resultados das análises sobre serviços ecossistêmicos e (ii) mudança 
do clima que estavam em andamento, e (iii) refletir sobre as oportunidades de utilização 
dessas informações no planejamento territorial e urbano do município. Em novembro de 2015, 
duas oficinas, de um dia cada uma, foram realizadas para dar início à elaboração da análise 
de vulnerabilidade à mudança do clima de forma participativa. As metas eram (a) entender a 
terminologia de vulnerabilidade, (b) desenvolver uma análise de vulnerabilidade, focando em 
sistemas de interesse e impactos-chave da mudança do clima para o município, e (c) identificar 
medidas de adaptação a serem consideradas no Plano Diretor.

A análise de vulnerabilidade seguiu os seguintes passos: (i) desenvolvimento de capacidades, 
procurando sensibilizar os participantes sobre a relevância de considerar mudança do clima 
no planejamento, nivelando o conhecimento geral; (ii) foco em sistemas de interesse de alto 
risco climático previamente identificados em trabalhos de grupo com atores-chave;

(iii) elaboração de cadeias de impacto, focando em exposição, sensibilidade e capacidade 
adaptativa à mudança do clima, procurando identificar as inter-relações entre diferentes 
fatores e motivos subjacentes que levam à vulnerabilidade; (iv) mapeamento de áreas 
sensíveis à mudança do clima, estabelecendo bases cartográficas para integrar mudança do 
clima no ordenamento territorial; e (v) identificação de opções de adaptação, em vista de 
fazer o ordenamento territorial um instrumento que contribua para reduzir riscos climáticos. 
Enquanto a primeira oficina analisou o município inteiro, a segunda focou unicamente no 
distrito de Xerém, especialmente vulnerável a impactos climáticos.

Para que os instrumentos de planejamento do município também considerassem serviços 
ecossistêmicos, foi realizada parceria com o projeto TEEB Regional-Local (MMA/GIZ) no 
âmbito do desenvolvimento de capacidades, da geração de informações para o mapeamento 
de serviços ecossistêmicos e de clima, e da incorporação em instrumentos.

8  Economia dos Ecossistemas e Biodiversidade.
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O projeto TEEB mapeou de forma participativa os serviços ecossistêmicos mais relevantes 
no território municipal, produzindo mapas e insumos científicos que apoiaram a tomada de 
decisões para o planejamento e a gestão territorial e dos recursos naturais.

Esse mapeamento foi realizado em quatro passos, sendo eles: 1 – A seleção de serviços 
ecossistêmicos chave para o município, levantados por meio de oficina, questionários e e-mail; 
2 – A criação de uma base de dados de uso do solo do município para fundamentar a realização 
das entrevistas; 3 – A definição dos atores-chave, o agendamento e a realização de entrevistas 
com eles para o levantamento de dados (foram entrevistados especialistas, gestores 
públicos municipais e federais, representantes da comunidade local); 4 – Sistematização e 
espacialização da informação, com análise dos dados e confecção dos mapas.

6. Resultados

A parceria entre os projetos Mata Atlântica e TEEB Regional-Local e a Secretaria 
Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo (SMPHU) de Duque de 
Caxias resultou em contribuições significantes para o diagnóstico territorial do 
município.

Por um lado, a formação de capacidades em considerar a mudança do clima e seus 
potenciais impactos no planejamento gerou sensibilização sobre a importância 
do tema, e de trabalhá-lo integradamente entre as secretarias municipais. Dessa 
forma, foi reportado que o processo foi a primeira oportunidade, em anos, em 
que técnicos de diferentes secretarias e instituições municipais se reuniram para 
debater temas de interesse comum.

Por outro lado, o diagnóstico gerou conhecimentos técnicos concretos sobre 
impactos potenciais da mudança do clima a respeito de diferentes sistemas de 
interesse a escala municipal. As oficinas de análise de vulnerabilidade geraram 
cadeias de impacto tanto para o território municipal como um todo, como para 
sistemas de interesse dentro do Distrito de Xerém, este último particularmente 
sensível a mudanças do clima. Detalhando-se que a exposição atual ou futura 
ao clima potencialmente impactará aspectos sensíveis dos sistemas em risco, se 
identificaram-se mecanismos atuais de adaptação e possíveis opções (baseadas 
em ecossistemas) para reduzir riscos do clima.

Igualmente, o mapeamento participativo de áreas com sensibilidades-chave em 
relação à exposição climática permitiu identificar hotspots que deverão obter 
atenção especial durante a formulação de planos e políticas territoriais.

Todos os dados gerados nas oficinas foram validados pelo público presente, 
proveniente de diferentes instituições governamentais, não governamentais e 
da academia.
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Figura 8. Mapeamento das áreas sensíveis à 
mudança do clima no município.
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Figura 9. Cadeia de impacto sobre os sistemas de interesse do município.
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Figura 10. Cadeia de impacto sobre os sistemas de interesse do município.

7. Lições aprendidas

 ☑ Considerar vulnerabilidade ao clima foi fundamental para o diagnóstico do 
município, permitindo identificar medidas que focam em reduzi-la.

 ☑ A mudança do clima foi, também, um excelente tema para juntar peritos e 
pontos de vista de diferentes setores e secretarias municipais, permitindo 
trabalhar em conjunto para reduzir riscos em comum.

 ☑ Foi acertada a opção de trabalhar sistematicamente com desenvolvimento 
de capacidades para todos o nivelamento entre os participantes.

 ☑ A articulação prévia com escalões políticos mais altos poderia ter sido 
relevante para garantir maior participação das diferentes secretarias.

 ☑ O acompanhamento posterior ao levantamento dos dados e informações 
é uma estratégia importante para garantir de fato uma integração dessas 
informações nos instrumentos de ordenamento territorial.
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8. Recomendações
Processos inovadores dentro de órgãos municipais geralmente exigem uma 
importante articulação institucional antes de serem iniciados, para que seus 
resultados sejam amplamente acatados. A SMPHU – como principal articuladora em 
processos de planejamento municipais – tinha ciência da importância de se procurar 
apoio dos tomadores de decisão de outras secretarias municipais, principalmente 
porque temas ambientais não eram considerados, necessariamente, uma atribuição 
dessa secretaria, mas, sim, da Secretaria de Meio Ambiente, que não estava 
priorizando a temática. Não obstante, a articulação se mostrou ainda mais difícil do 
que o esperado, e não foram encontradas formas de se conseguir o apoio explícito 
de órgãos-chave, como a Câmara de Vereadores ou do próprio chefe do Executivo. 
Esse fato se deveu à falta de poder político da SMPHU dentro da prefeitura, assim 
como com a iminência das eleições municipais a partir de meados de 2016, que 
praticamente pararam o processo de decisões políticas dentro da prefeitura. Diante 
dessa análise, recomenda-se realizar uma articulação prévia mais intensiva com 
secretários municipais-chave, como o de Meio Ambiente, para que os resultados 
atingidos sejam objeto de maior difusão nos altos órgãos municipais.

9. Continuidade 

O projeto ofereceu o seu apoio técnico-metodológico à SMPHU sob a premissa 
de que tanto a formulação da Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo como 
a revisão do Plano Diretor Municipal estavam prestes a ocorrerem. Os estudos 
acompanhados pelo MMA e pela GIZ deveriam fornecer insumos importantes. 
Não obstante, tanto a situação orçamentária da prefeitura como as condições 
políticas atrasaram os processos. Apesar da consideração dos diagnósticos 
gerados e da Adaptação baseada em Ecossistemas  como  abordagem-chave 
nos Termos  de  Referência  para  revisão  do  Plano  Diretor  Municipal  gerarem 
a expectativa de que as contribuições técnicas e metodológicas realmente 
embasarão planos e políticas municipais de uso territorial em Duque de Caxias, 
o impacto definitivo – como mudanças no zoneamento territorial em prol da 
conservação e restauração de ecossistemas-chave para a redução de riscos no 
município – somente se fará presente com a elaboração, a entrada em vigor e a 
implementação destes nos próximos anos.
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ESTUDO DE CASO VI

Integração de clima e AbE na metodologia de elaboração de Planos Municipais de 
Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (processo de elaboração participativa do 
Roteiro de Elaboração e Implementação dos PMMAs)

1. Equipe da Unidade de Coordenação do Projeto Biodiversidade e 
Mudanças Climáticas na Mata Atlântica envolvida no caso 

9  O projeto Proteção da Mata Atlântica II foi realizado entre 2010 e 2013. Trata-se de um projeto da Cooperação Brasil
– Alemanha, coordenado pelo MMA com assessoria técnica da GIZ e apoio financeiro do KfW.

3. Contexto
A figura do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA) foi cria-
da pela Lei Federal 11.428/2006, conhecida como Lei da Mata Atlântica, ao instituir o Fundo de 
Restauração do Bioma Mata Atlântica e definir no seu Art. 38. que “serão beneficiados com re-
cursos do Fundo de Restauração do Bioma Mata Atlântica os projetos que envolvam conservação 
de remanescentes de vegetação nativa, pesquisa científica ou áreas a serem restauradas, imple-
mentados  em  Municípios  que  possuam  plano  municipal  de  conservação e recuperação da Mata 
Atlântica, devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente”. O Governo Federal 
definiu no Decreto nº 6.660/2008 o escopo e o conteúdo mínimo desses planos e, a partir de 
2010, vários municípios da Mata Atlântica iniciaram processos de elaboração dos seus PMMAs.

Por meio do projeto Proteção da Mata Atlântica II8, em 2013 foi desencadeado um amplo 
processo de consulta e desenvolvimento da metodologia para elaboração desses planos, que 
resultou na publicação do Roteiro para a elaboração dos Planos Municipais de Conservação e 
Recuperação da Mata Atlântica pelo MMA no mesmo ano.

Em 2015, mais de 100 planos encontravam-se em diferentes estágios de elaboração ou 
implementação. Buscando analisar essas experiências, o MMA promoveu um diagnóstico dos 
processos de elaboração dos planos e uma avaliação crítica dos seus conteúdos quanto à 
sua eficácia como instrumento de conservação e recuperação da Mata Atlântica. O resultado 
desse grande esforço coletivo deu base à elaboração de uma nova versão do roteiro. Coube 
ao projeto Mata Atlântica a coordenação desse processo, que definiu alguns temas especiais 
a serem considerados nessa avaliação e reformulação do roteiro, entre eles a integração da 
vulnerabilidade à mudança do clima e da adaptação baseada em ecossistemas nos PMMAs, a 
integração regional entre os planos e a contribuição dos PMMAs aos planos diretores municipais.

4. Público-alvo da execução do estudo de caso
Gestores e conselheiros municipais, sociedade civil, tomadores de decisão em âmbito 
municipal, estadual e federal.

Armin Deitenbach – GFA/GIZ 
Jennifer Viezzer – MMA
Patricia Betti – GIZ 

2. Parceiros do projeto envolvidos no caso
Sandra Steinmetz – Ambiental Consulting (consultoria contratada)
Renata Pereira – Conservação Internacional 
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5. Narrativa do processo
O projeto Mata Atlântica promoveu, entre o fim de 2014 e meados de 2017, um amplo processo 
participativo de avaliação dos PMMAs existentes e de revisão do roteiro para a elaboração 
dos PMMAs, publicado pelo MMA em 2013. Um dos objetivos da revisão foi incluir no 
documento como considerar a mudança do clima e a adaptação baseada em ecossistemas 
no planejamento municipal.

O processo teve três etapas: (i) diagnóstico dos processos de elaboração dos PMMAs; (ii) 
avaliação do conteúdo dos planos e consulta pública de sugestões para revisão do roteiro; e 
(iii) elaboração e publicação do novo roteiro

Etapa I – Diagnósticos dos processos de elaboração dos PMMAs:

Entre o fim de 2014 e o fim de 2015, foram realizados quatro diagnósticos regionais dos 
processos de elaboração dos PMMAs – um na Região Nordeste, abrangendo 12 PMMAs 
fomentados pelas ONGs SOS Mata Atlântica, Gamba e Conservação Internacional; outro 
nas regiões Sul e Centro-Oeste, com 5 PMMAs fomentados pela ONG Miraserra; um com 
26 PMMAs fomentados no Rio de Janeiro pela Secretaria Estadual do Ambiente (SEA) e 
Associação de Municípios do Estado do Rio de Janeiro (Aemerj); e um com um conjunto 
de 50 PMMAs nas regiões Sul e Sudeste, fomentados pela SOS Mata Atlântica e Ambiental 
Consulting. Os diagnósticos seguiram um roteiro acordado entre o MMA, a GIZ e as equipes 
de consultoria, e, como foi realizado pelas próprias instituições que fomentaram os planos, 
foi feito a partir de consultas aos atores envolvidos em cada PMMA ou conjunto regional 
de PMMA, e, em menor escala, visitas em campo para entrevistas com atores-chave.

Os diagnósticos apontaram as metodologias utilizadas na elaboração dos PMMAs e até 
que ponto eles se orientaram pelo roteiro do MMA. Narraram também as dificuldades 
enfrentadas pelos municípios como a pouca informação disponível e capacidade técnica 
instalada nestes para integrar a mudança do clima nos  PMMAs.

Etapa 2: Avaliação dos PMMAs e propostas para aperfeiçoamento do roteiro

A MS Consultoria foi contratada, no início de 2016, para avaliar criticamente os conteúdos 
e o alcance dos PMMAs diagnosticados na etapa anterior. O projeto Mata Atlântica 
promoveu, em março de 2016, uma oficina para apresentação e validação dos resultados 
da avaliação crítica dos PMMAs e das propostas para a revisão do roteiro. Contou com a 
participação de 27 pessoas, representantes dos Oemas dos quatro estados de atuação do 
projeto Mata Atlântica, de municípios, ONGs, MMA e GIZ. 

Importantes recomendações para a revisão do roteiro resultaram desta etapa, com 
propostas de como aumentar a escala dos PMMAs por meio de ações de fomento e apoio 
técnico aos municípios. Quanto à inserção de mudança do clima e AbE nos planos, foram 
apontadas as dificuldades dos municípios na abordagem do tema e sugeridas estratégias 
simplificadas para desmistificar sua complexidade.
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Etapa 3: Revisão do roteiro

Essa terceira etapa foi realizada entre setembro de 2016 e julho de 2017 e foi conduzida 
pela equipe do projeto com o apoio da Empresa Ambiental Consulting. O processo da 
consultoria se desenvolveu em três fases: (i) elaboração de proposta de um novo roteiro, 
visando a facilitar a compreensão do conteúdo técnico e metodológico; (ii) realização de 
consultas virtuais aos principais atores envolvidos na elaboração e implementação de 
PMMA no país; e (iii) preparação e realização de dois eventos em sequência. O primeiro 
evento foi uma reunião técnica com 20 formadores em AbE ligados à temática dos PMMAs, 
representantes de governos estaduais, de municípios, e da academia. Os participantes 
construíram recomendações de como integrar a mudança do clima e AbE nas diferentes 
etapas da elaboração e implementação de PMMAs. O segundo evento foi uma oficina 
com ampla participação de entidades que trabalham com PMMAs, em que foi discutido 
detalhadamente o conteúdo proposto para o novo roteiro dos PMMAs, inclusive àqueles 
recomendados na reunião técnica do dia anterior. Isso possibilitou a integração da AbE no 
novo roteiro de PMMAs, publicado pelo MMA em 2018.

Concomitantemente a esse processo realizado com apoio das consultorias, o projeto 
Mata Atlântica promoveu atividades de produção de conhecimento sobre a integração 
da mudança do clima e AbE nos PMMAs. Foram realizadas duas atividades de coaching 
no Curso FoFo AbE em Porto Seguro (2015), em que 12 formadores discutiram, com apoio 
da consultora internacional em AbE, como inserir MA e AbE em PMMAs e 4 formadores 
discutiram como integrar a mudança do clima e AbE no curso on-line sobre PMMAs, 
assegurado pela Ambiental Consulting na plataforma www.pmma.etc.br. Depois, deu-se 
continuidade ao coaching com o esforço conjunto da Ambiental Consulting, CI, Aemerj 
e projeto Mata Atlântica em promover a inserção da variável climática e AbE no curso  
on- line e a realização de edição de teste do curso. Além disso, o projetou auxiliou as ONGs 
Gamba e Conservação Internacional na integração de mudança do clima e AbE em nove 
PMMAs na região do MAPES. Os resultados desses esforços também subsidiaram a revisão 
do conteúdo do novo roteiro.

Das três etapas do processo de análise e revisão, que durou do fim de 2014 até agosto de 
2017, surgiu um novo roteiro atualizado dos PMMAs, simples e de mais fácil comunicação, 
que contou com as lições aprendidas das experiências existentes e que foi validado pelas 
principais instituições que trabalham com o fomento dos PMMAs.

O novo roteiro trouxe recomendações robustas e detalhadas sobre a integração da 
mudança do clima e AbE nos PMMAs nas suas etapas de preparação, elaboração, 
implementação e monitoramento. Além disso, foi incorporado um capítulo com conceitos 
sobre mudança do clima e AbE, bem como referências onde buscar mais informações, em 
seus anexos.

www.pmma.etc.br
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7. Recomendações

 ☑ A inserção da mudança do clima e AbE no roteiro, com envolvimento de 
vários atores relevantes, não garante, por si só, a inserção nos PMMAs que 
serão elaborados. São necessárias, além das recomendações e informações 
técnicas do  novo  roteiro,  a  oferta  de  capacitações  e  materiais  didáticos 
e técnicos sobre os temas, a disponibilização de dados sobre mudança do 
clima e seus impactos na Mata Atlântica no nível municipal ou regional e a 
continuidade de estudos que demonstrem os benefícios das medidas de AbE.

 ☑ É recomendável aos municípios que têm seus planos já elaborados e ou em 
implementação que considerem a mudança do clima e identifiquem, entre 
ações já planejadas, aquelas que se enquadram como AbE. Esse movimento 
é importante para que os municípios percebam a sua necessidade de 
adaptação e o seu potencial para isso, além de fazer com que os temas 
ganhem mais relevância e gerem boas práticas que possam ser replicadas 
por outros municípios. 

6. Lições aprendidas 

Ao longo desse processo de construção participativa e aprendizagem coletiva, 
puderam ser extraídas as seguintes lições aprendidas:

 ☑ Experiências como a do PMMA de Porto Seguro (BA) demonstram a viabilidade 
de inserir os impactos da mudança do clima e AbE no PMMA, mas no caso de 
um detalhamento maior faz-se necessário apoio técnico externo para análise 
dos dados (como o realizado pela CI nesse caso).

 ☑ Considerando a realidade da maioria dos municípios e a dificuldade de 
garantir apoio técnico para análise de dados climáticos, a experiência de 
Ilhabela, onde o PMMA apontou a necessidade de estudos técnicos sobre 
os riscos climáticos e da elaboração de plano de adaptação contemplando 
medidas de AbE; e a de Conceição da Barra, onde o PMMA preconizou 
trabalhar medidas de conservação e de uso sustentável identificadas como 
medidas de AbE no plano de ação, demonstram que existem outras formas 
de trabalhar mudança do clima e AbE.

 ☑ Para que os municípios possam planejar pensando em impactos da mudança 
do clima e AbE, faz-se necessária a disponibilização de dados sobre mudança 
climática atualizados e em escala municipal.

 ☑ A inserção de mudança do clima e AbE no curso on-line demonstrou um 
grande interesse sobre o tema por parte dos participantes. Ou seja, os atores 
estão sensibilizados para a questão, facilitando que ela seja considerada no 
planejamento.

 ☑ As pessoas, de maneira geral, sentem a mudança do clima, mas ainda não 
percebem como poderiam se adaptar. 
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8. Continuidade

Considerando que em 2020 existem pouco mais de 100 PMMAs elaborados ou 
em elaboração diante de um universo de aproximadamente 3.400 municípios 
inseridos na Mata Atlântica, é importante ganhar escala com o fomento aos 
PMMAs e, consequentemente, com a integração da mudança do clima e à AbE nos 
PMMAs. É importante uma ação concertada entre as instituições com potencial 
de fortalecer a ideia, tais como governos estaduais, ONGs e associações de 
municípios.

A possibilidade de obtenção de recursos para a execução das ações relacionadas 
à mudança do clima e AbE é fundamental para a efetivação dos conceitos nos 
PMMAs, como a integração de AbE com pagamentos por serviços ambientais.

Figura 11. Lançamento de PMMA em Itagimirim (BA).

Figura 12. Oficina Regional do PMMA de Porto Seguro (BA), participantes 
elaboram propostas no mapa regional.
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ESTUDO DE CASO VII

Integração regional de dez Planos Municipais de Conservação e 
Recuperação da Mata Atlântica – PMMA no Sul e Extremo Sul da Bahia

1. Equipe da Unidade de Coordenação do Projeto Biodiversidade 
e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica envolvida no caso 
Armin Deitenbach – GFA/GIZ 
Christiane Holvorcem – GIZ 
Mateus Motter dala Senta – MMA
Jennifer Viezzer – MMA

2. Parceiros do projeto envolvidos no caso
Alessandra Mansur – WWF Brasília
Mario Mantovani – SOS Mata Atlântica
Renata Pereira – Conservação Internacional
Renato Carneiro e Virgínia Camargo – Veracel Celulose
Renato Cunha e equipe do Grupo Ambientalista da Bahia – Gamba

3. Contexto
Os Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMAs) visam a 
apresentar diagnósticos e propor ações de conservação, recuperação e uso sustentável da 
Mata Atlântica no âmbito municipal (vide Estudo de Caso VI).

Uma das inovações introduzidas  pelos  municípios e pelos  fomentadores  dos PMMAs  é 
a orientação de elaborar, quando possível de forma conjunta e integrada, os PMMAs de 
municípios adjacentes inseridos num mesmo contexto regional.

De forma pioneira, a Secretaria do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro (SEA-RJ) fomentou 
em 2013 a elaboração conjunta de 15 PMMAs na região noroeste do Estado. A SEA-RJ apoiou 
a realização dos mapeamentos dos remanescentes da Mata Atlântica e a busca de outras 
informações ambientais, e, posteriormente, a elaboração dos planos aportou  recursos 
para estudos de criação de UCs e para programas de restauração na região. As vantagens 
da elaboração conjunta dos PMMAs são evidentes e relacionadas à sinergia e à otimização 
dos trabalhos de criação destes. As feições ambientais de um território, tais como as bacias 
hidrográficas, os maciços florestais que precisam ser conservados e as áreas degradadas que 
devem ser recuperadas, normalmente não se limitam ao território de um município e, muitas 
vezes, abrangem dois ou mais municípios.

A SEA-RJ continua fomentando a elaboração de conjuntos territoriais de PMMAs nas bacias 
hidrográficas dos Lagos São João e dos rios Paraíba e Guandu. O projeto Mata Atlântica utilizou 
essa abordagem nos municípios localizados nas regiões dos Mosaicos Central Fluminense e 
Lagamar.
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4. Público-alvo da execução do estudo de caso
Prefeituras e conselhos do meio ambiente dos dez municípios abrangidos, instituições que 
trabalham nos territórios envolvidos e parceiros que trabalham com o fomento aos PMMAs.

5. Narrativa do processo
Na região Sul e Extremo Sul da Bahia, foram elaborados os PMMAs de dez municípios, por 
iniciativa da Conservação Internacional (CI), da SOS Mata Atlântica e do Grupo Ambientalista 
da Bahia (Gamba). Porém, não utilizaram uma forma conjunta e integrada desde o início, 
mas assumiram como diretriz estratégica a integração no fim do processo a partir de uma 
leitura geoespacial regionalizada.

Considerando a experiência piloto de elaboração do PMMA de Porto Seguro, publicado em 
2013, por meio de um projeto realizado pela CI com apoio da Iniciativa Internacional do Clima 
(IKI), que abordou medidas de adaptação à mudança do clima baseada em ecossistemas, 
foram elaborados, por iniciativa da SOS Mata Atlântica, e sob coordenação técnica do Grupo 
Ambientalista da Bahia (Gamba) em parceria com Anamma, RMA, CNRBMA, WWF, CI, Veracel 
e do projeto Mata Atlântica, outros nove PMMAs nas regiões Sul e Extremo Sul da Bahia nos 
municípios de atuação da empresa de celulose Veracel (municípios de Santa Cruz Cabrália, 
Belmonte, Canavieiras, Eunápolis, Itabela, Guaratinga, Itagimirim, Itapebi e Mascote).

Esses PMMAs contaram, via parceria com a CI e com apoio do projeto Mata Atlântica, com 
informações sobre a vulnerabilidade à mudança do clima, como projeções de alterações de 
precipitações e temperatura e da dinâmica da erosão costeira. Na priorização das ações, 
os planos identificaram as medidas consideradas de AbE. Adicionalmente, foi realizada 
uma análise de paisagem pelo WWF Brasil abrangendo os dez municípios (incluindo Porto 
Seguro), produzindo mapas de áreas prioritárias para a conservação e a recuperação da 
Mata Atlântica para cada município e um mapa para a região abrangida pelos dez municípios 
contíguos.

Os 9 PMMAs foram elaborados a partir de 2014, apresentando, cada, um ritmo próprio, 
respeitando a dinâmica e o momento político de cada município, não sendo possível a 
elaboração integrada desde o início. Dessa forma, os primeiros PMMAs, como o de Eunápolis, 
ficaram prontos em 2015 enquanto que os últimos, como o de Itapebi e de Belmonte, ficaram 
prontos apenas em 2017.

A partir de 2015, numa ação de parceria entre SOS Mata Atlântica, CI, Gamba, WWF e o 
projeto Mata Atlântica, começou a ser preparada a metodologia da integração regional 
desses dez PMMAs. Para construir coletivamente essa integração, o projeto Mata Atlântica 
realizou reuniões presenciais e virtuais com os parceiros e com consultores em que foram 
definidos os conceitos e a metodologia da integração e pontuadas as lacunas de informações 
e subsídios necessários para a discussão da integração regional. Foram também definidos 
os atores- chaves locais e regionais que deveriam ser envolvidos no processo e as parcerias 
necessárias para assegurar a integração de fato dos dez PMMAs.

O projeto Mata Atlântica contratou, em junho de 2017, consultoria especializada em gestão 
de paisagem e SIG e com bom conhecimento da região para fornecer subsídios técnicos e 
propostas concretas de oportunidades de integração intermunicipal dos PMMAs nas pautas 
de (i) conservação, (ii) restauração e (iii) uso sustentável dos recursos naturais. A empresa 
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contratada, a Econamfi de Ilhéus – BA, utilizou para esse trabalho os planos de ação de 
cada município, elaborados de forma participativa, durante as oficinas locais, onde foram 
apontadas ações prioritárias, considerando a realidade de cada município, bem como 
dados existentes sobre a região, por exemplo “Monitoramento Independente da Cobertura 
Vegetal no Extremo Sul da Bahia”, licitado pelo Fórum Florestal com recursos da Veracel, 
os dados públicos das inscrições das propriedades rurais no Cadastro Estadual Florestal de 

Imóveis Rurais (CEFIR)/Cadastro Ambiental Rural (CAR) da Bahia e a análise de paisagem 
realizada pelo WWF Brasil para esses dez municípios. Além disso, o projeto encomendou 
para a Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável (FBDS) a geração de dados 
espaciais sobre o passivo ambiental em todas as Áreas de Preservação Permanente (APP) 
dos corpos hídricos da região, e a CI disponibilizou dados gerados sobre a vulnerabilidade à 
mudança do clima na região.

A partir desse conjunto de dados e da análise minuciosa de todas as 605 ações planejadas 
nos dez PMMAs, a Econamfi forneceu subsídios técnicos para a discussão durante a Oficina 
de Integração Regional das oportunidades e necessidades de integração dos dez PMMAs, 
formulando 14 propostas de áreas onde ações planejadas de conservação, recuperação e 
uso sustentável contidas nos PMMAs individuais poderiam ser executadas numa abordagem 
integrada que extrapolasse os limites municipais.

Ao mesmo tempo, o projeto Mata Atlântica apoiou o Gamba na finalização dos últimos 
PMMAs (Itapebi, Mascote e Belmonte) e na realização de duas campanhas de mobilização 
de atores locais e regionais para participar da oficina regional de integração dos dez PMMAs.

A Oficina de Integração Regional dos dez PMMA realizou-se entre 4 e 6 de setembro de 
2017, em Porto Seguro – BA, também com apoio do projeto Mata Atlântica. Contou com 
aproximadamente 70 participantes representando o Poder Executivo  e  a  sociedade  civil 
dos dez municípios, além de instituições com atuação regional, como ICMBio e Inema-BA, 
Consórcios Costa do Descobrimento e Intermunicipal da Mata Atlântica e apoiadores dos 
PMMAs, entre eles CI, SOS Mata Atlântica, Anamma, MMA, GIZ, entre outros.

Na oficina, os participantes relembraram os desafios e pontos fortes da elaboração 
participativa dos dez PMMA, enquanto a CI apresentou a importância de se considerar 
no planejamento a vulnerabilidade da região à mudança do clima e as medidas de AbE 
planejadas nos planos de ação. Em seguida, a Econamfi apresentou os subsídios técnicos 
gerados pela análise de integração regional dos dez PMMAs, explicitando as 14 áreas 
propostas para ações que deveriam ser implementadas por dois ou mais municípios 
vizinhos de forma integrada.

No segundo dia da oficina, os participantes se dividiram em três sub-regiões baseadas 
nos principais rios da região e debateram e desenharam em mapas as propostas de 
integração elaboradas pela Econamfi nos grandes temas de conservação, recuperação 
e uso sustentável dos recursos naturais. Nessa ocasião, os participantes modificaram os 
polígonos propostos em função da realidade local e também acrescentaram novas ações 
e polígonos não indicados pela consultoria. As propostas ajustadas foram apresentadas 
e validadas em plenária. Em muitos casos, foram delimitados polígonos relativamente 
grandes, muitas vezes ao longo dos rios que cortam a região, e indicadas para cada local 
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as ações ou medidas de AbE que deverão ser pauta para a integração regional dos PMMAs. 
Foram definidos também os articuladores e corresponsáveis por cada ação de integração 
proposta nos grupos de trabalho.

No terceiro dia, foi traçado um panorama geral das ações planejadas e trabalhadas 
questões de organização e governança das ações de integração dos PMMAs propostas 
na oficina. No campo da organização, os participantes decidiram pela formação de um 
núcleo de articuladores representantes do poder público e da sociedade civil, sendo dois 
representantes por município, para manter e monitorar o processo de integração dos 
PMMAs, bem como para articular a agenda de integração com os Consórcios Intermunicipais 
abrangidos, Condesc e Cima. Foram discutidas também as formas de comunicação entre 
os participantes e a captação de recursos para a implementação das medidas de AbE 
priorizadas pela integração regional e para a articulação dos atores na região.

Os passos seguintes, pós-oficina, são a disponibilização do relatório da oficina e o 
endereçamento das propostas junto dos chefes do Executivo dos municípios e os respectivos 
conselhos do meio ambiente, bem como a realização de uma primeira reunião presencial 
desse novo coletivo. 

6. Resultados

A Oficina de Integração Regional dos 10 PMMAs resultou em propostas concre-
tas de ações conjuntas entre os municípios nas temáticas de conservação, re-
cuperação e uso sustentável dos recursos naturais, incluindo maior sensibiliza-
ção dos participantes sobre a importância dos ecossistemas para a necessária 
adaptação à mudança do clima.

Foi proposta ainda a formação de um núcleo de articulação da pauta de integração 
regional dos dez municípios, demonstrando um maior comprometimento dos 
atores municipais com a conservação e a recuperação em âmbito regional.

7. Lições aprendidas 

Os processos de elaboração regional de conjuntos de PMMA nem sempre 
conseguem ser executados de forma simultânea. Os municípios seguem pautas e 
ritmos próprios, muitas vezes, marcados por condições precárias de estruturação 
da pasta do Meio Ambiente, da pouca mobilização da sociedade civil e trocas 
constantes dos profissionais encarregados da agenda ambiental. No caso desses 
dez municípios, muitas vezes, houve troca de técnicos envolvidos, e os trabalhos 
acabaram por demandar mais tempo do que o previsto inicialmente. 
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8. Recomendações

O processo de integração entre os PMMAs de um mesmo contexto regional deve 
ser buscado desde o planejamento da elaboração dos planos e, desta forma, os 
trabalhos podem buscar sinergias sem grande esforço adicional.

Essa elaboração conjunta pode levar a um maior intercâmbio e troca de 
informações relevantes entre os municípios.

Considerando as lições aprendidas, os processos de integração regional dos 
PMMAs precisam ser flexíveis para reagir a imprevistos, atrasos e desistências de 
municípios. 

9. Continuidade 
É importante verificar até que ponto a mobilização realizada para a integração 
regional dos PMMAs contribuirá para assegurar a implementação da agenda de 
integração dos dez PMMA do Sul e do Extremo Sul da Bahia.

Para isso, será importante buscar um mecanismo para monitorar as ações de 
implementação dos PMMAs e das ações específicas de integração entre os 
municípios e avaliar os seus impactos.

As principais recomendações de integração regional de PMMAs foram 
contempladas na nova versão do Roteiro Metodológico de Elaboração e 
Implementação dos PMMAs, elaborado com apoio do projeto Mata Atlântica, bem 
como no curso on-line em AbE da plataforma pmma.etc.br. Portanto, pessoas e 
instituições interessadas na integração regional de PMMAs podem consultar o 
roteiro e se capacitar via plataforma.
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Figura 13. Participantes da oficina realizada em Porto Seguro (BA), de 4 a 6 de setembro de 
2017. Fonte: Acervo do Gamba.

Figura 14. Didáticas utilizadas na oficina realizada em Porto Seguro, Bahia. Fonte: Acervo do 
Gamba.
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ESTUDO DE CASO VIII

Elaboração de sete Planos Municipais da Mata Atlântica na região do Lagamar (PR) 
considerando mudança do clima a Adaptação baseada em Ecossistemas

1. Equipe da Unidade de Coordenação do Projeto Biodiversidade 
e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica envolvida no caso 
Mateus Motter dala Senta – MMA
Armin Deitenbach – GFA/GIZ

2. Parceiros do projeto envolvidos no caso
Sandra Steinmetz – Ambiental Consulting (Organização e redação)
Nelson Novaes Pedroso Junior – Ambiental Consulting (Organização e redação)
Gisele Sessegolo – Consórcio EcoMarumbi 
Ronaldo Weigand – Consórcio EcoMarumbi 
Fernando Allegretti – Consórcio EcoMarumbi
Renato Lobato – Consórcio EcoMarumbi
Patricia A. Calderari da Rosa – Diretoria de Patrimônio Natural / Instituto Água e Terra 
Walquiria Biscaia de Andrade – Diretoria de Patrimônio Natural / Instituto Água e Terra 

3. Público-alvo da execução do estudo de caso
Administrações municipais da região paranaense do Mosaico Lagamar, membros dos Grupos 
de Trabalho para construção dos PMMAs (GT), Secretários Municipais do Meio Ambiente, 
Prefeitos, Membros dos Conselhos Municipais do Meio Ambiente, demais atores locais e 
regionais envolvidos no processo.

4. Contexto
Os Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMAs) – previstos 
pela Lei Federal 11.428/2006, conhecida como Lei da Mata Atlântica, e regulamentados 
pelo Decreto Federal nº 6.660/2008 – constituem instrumento de planejamento e gestão 
de ações voltadas à conservação, à recuperação e ao uso sustentável da Mata Atlântica no 
âmbito municipal. Desde 2010, diversos municípios iniciaram processos de elaboração dos 
seus PMMAs e, em alguns casos, o processo de elaboração foi realizado de forma conjunta e 
integrada por municípios adjacentes inseridos num mesmo contexto regional. 

Com o objetivo de incentivar a elaboração conjunta e integrada de PMMA, o Projeto 
Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica (projeto Mata Atlântica) promoveu 
a elaboração desses sete PMMAs na região do Mosaico Lagamar no litoral do Paraná, e, 
simultaneamente, nove PMMAs no Mosaico Central Fluminense (MCF) (ver Estudo de Caso 
IX), incluindo a abordagem da Mudança do Clima e medidas de Adaptação baseadas em 
Ecossistemas (AbE). O presente projeto contou igualmente com o apoio da então Secretaria do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná (Sema-PR, hoje Secretaria do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo – Sedest10) e do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

10  A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema-PR) foi substituída pela  Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo (Sedest) através da Lei/PR nº 19.848/19, sancionada em 3 de maio de 2019.
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Esse projeto teve como objetivo apoiar a elaboração e a implementação participativa 
dos PMMAs, considerando a mudança do clima e as medidas de Adaptação baseada em 
Ecossistemas (AbE) nos sete municípios que compõem o litoral do estado do Paraná, sendo 
eles: Guaraqueçaba, Antonina, Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. 
Os municípios do litoral paranaense, junto com alguns municípios do estado de São Paulo, 
fazem parte do Mosaico de Unidades de Conservação do Lagamar, uma das três áreas de 
atuação do projeto Mata Atlântica.

Para apoiar o desenvolvimento dos PMMAs, foi contratado pelo módulo de Cooperação 
Financeira do projeto Mata Atlântica (MMA/KfW/Funbio) o consórcio EcoMarumbi, composto 
pelas seguintes empresas: Ecossistema Consultoria Ambiental Ltda., empresa líder; Amapaz 
Projetos Sustentáveis Ltda.; Ombrófila Consultoria Ambiental (OCA) Ltda.; e E-Consulting 
Consultoria Ambiental & Tecnologia da Informação Ltda. O acompanhamento técnico dos 
trabalhos foi realizado pelas equipes do Departamento de Ecossistemas (Deco/MMA), da GIZ e 
do Instituto Água e Terra (IAT) do Paraná, indicado pela Sedest-PR. 

Os sete PMMAs do litoral paranaense foram elaborados seguindo as orientações do Roteiro 
para a Elaboração e Implementação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da 
Mata Atlântica e o termo de referência para contratação da consultoria. As etapas incluíram 
preparação para o processo, diagnóstico, avaliação de risco climático e elaboração do plano 
de ação, conforme descrito a seguir.

5. Narrativa do processo

5.1 Articulações iniciais e preparação para o processo 
Em 2016 foi realizada a Consulta Pública de Percepção Ambiental nos sete municípios do 
Litoral paranaense, em virtude de um convênio firmado entre a Fundação SOS Mata Atlântica 
e a Sema-PR, para elaboração dos PMMAs no Estado e por oportunidade do apoio do projeto 
Mata Atlântica no Lagamar. Essa ação pretendeu estimular a participação de cidadãos e 
gestores na realização de um instrumento de participação social, em formato de consulta 
pública, que acabou se desdobrando na organização dos PMMAs nesses municípios. 

Nesse sentido, foram feitas uma mobilização de atores municipais e uma visita da equipe 
aos sete municípios e, posteriormente, 543 habitantes responderam à consulta pública. 
Participantes apontaram, com pior desempenho, a participação social e a falta de informação. 
Sobre mudança do clima, as respostas indicaram que, em geral, as pessoas relacionam o 
clima a seus modos de vida e já percebem mudanças no clima local. Porém, indicaram não 
terem em seus municípios acesso a informações sobre os possíveis impactos da mudança 
do clima e sobre como agir para se adaptar, tampouco os próprios municípios. A consulta 
ainda mostrou que as mulheres sentem mais os impactos da mudança do clima e têm 
mais dificuldades de acesso à informação. Essas informações demonstram que as gestões 
municipais demandam apoio nesse tema para que possam dar suporte aos seus munícipes, 
levando-lhes informações sobre a mudança do clima e as possíveis formas de adaptação a 
ela, bem como para implementar tais ações de adaptação. 

O processo de apoio à elaboração dos PMMAs, com a contratação da consultoria, iniciou-
se em abril de 2019, quando foram encaminhados ofícios e realizadas reuniões junto aos 
prefeitos para alinhamento de informações sobre os PMMAs e do seu compromisso no apoio 
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ao processo. Posteriormente, o processo de formação dos Grupos de Trabalho (GT) em cada 
município foi sendo alinhado no âmbito das Secretarias Municipais de Meio Ambiente com a 
participação dos conselhos municipais de meio ambiente. Entretanto, vários contratempos 
surgiram, como a distância de algumas comunidades com acesso limitado a comunicação e 
a falta de conselhos municipais ambientais formalizados e estruturados, o que ocasionou um 
atraso de cerca de dois meses na formação dos GT. Nesses casos foram realizadas reuniões 
com outros atores locais, fora do âmbito desses conselhos. 

O Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná (PDS-Litoral), projeto financiado 
pelo Governo do Estado e Banco Mundial, elaborado pelo Consórcio Litoral Sustentável, 
estava em andamento simultaneamente e contemplava os mesmos sete municípios do 
litoral. Assim, houve a interlocução com o mesmo com o objetivo de conhecer os atores locais 
e o andamento do PDS-Litoral e informar as atividades dos PMMAs. No cenário dessa nova 
proposta do PDS-Litoral, o Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense 
(Colit), que era bastante articulado e poderia ter atuado fortemente na integração regional 
dos PMMAs, perdeu seu protagonismo. A transição de governo que culminou na fusão dos 
institutos ambientais, bem como na alteração de diversos setores e equipes, também 
repercutiu no andamento das ações dos PMMAs ao longo de 2019, com a demora na retomada 
das atividades de apoio ao projeto, e especialmente na integração regional das propostas de 
planos e reforço institucional junto às prefeituras.

A realização dos cursos introdutórios em cada município sobre PMMA, mudança do clima e 
Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE) foi importante para alinhamentos e engajamento 
de membros dos GT e demais atores locais. Nessas ocasiões, por meio de vários exemplos de 
situações que já aconteceram ou que vêm acontecendo no litoral do Paraná, participantes 
passaram a dar maior atenção às consequências locais da mudança do clima, às formas 
do município se adaptar aos possíveis impactos causados e à importância da elaboração 
e implementação dos PMMAs. Por consequência, houve reforço à estrutura dos GTs com 
a entrada de novos interessados em apoiar os Planos. Os cursos introdutórios serviram 
também para realizar uma Matriz Fofa (Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), o 
que por sua vez embasou a análise estratégica prévia de cada município, validada no curso de 
preparação ao diagnóstico.

Foram constatadas diferenças significativas nos ritmos de trabalho entre os municípios, o que 
se mostrou um grande desafio para o processo regional. Os atrasos e retrabalhos gerados 
pela troca de titulares nas secretarias de meio ambiente foram contornados, mas verificou-se 
que, nos municípios onde não havia equipes técnicas constituídas, as perdas pelas mudanças 
eram maiores. As necessidades de novas articulações após as trocas levaram a atividades 
adicionais. Por outro lado, a participação e permanência da sociedade civil, das universidades 
e de técnicos de outros órgãos públicos (como por exemplo o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade) contribuíram para o alcance dos resultados e a identificação 
de protagonistas para a futura implementação dos PMMAs. 

A visita de intercâmbio do projeto PMMAs no Mosaico Central Fluminense como parte da 
Estratégia de Fortalecimento de Capacidades em AbE, legitimado com a participação de 
um dos prefeitos, de alguns técnicos das prefeituras e do estado, bem como de membros 
das consultorias ao Rio de Janeiro, foi muito interessante não só para trocar conhecimentos 
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como também para conhecer outra realidade e potenciais problemas futuros (visto que os 
municípios do RJ são mais populosos) e engajar participantes no processo. Foi realizado um 
roteiro visitando vários municípios da região do Mosaico Central Fluminense, onde os técnicos 
gestores das prefeituras receberam o público visitante, culminando com uma ida à Secretaria 
de Estado do Ambiente no Rio de Janeiro. Um dos principais ganhos dessa visitação, conforme 
destacado por participantes, foram as discussões com a equipe de consultoria e com os 
representantes dos municípios fluminenses sobre como integrar os efeitos da mudança do 
clima e a abordagem AbE nos PMMAs.

5.2 Diagnóstico e análise de risco climático
O processo de elaboração dos diagnósticos foi realizado ao longo de 2019 até o início de 2020, 
de forma participativa, envolvendo gestores públicos municipais, organizações da sociedade 
civil e demais interessados, e obedeceu aos seguintes princípios: a) base técnico-científica; b) 
planejamento integrado; c) planejamento participativo; e d) organização estratégica.

Como parte integrante do diagnóstico, foi realizada a Análise de Risco Climático (ARC), 
envolvendo-se a identificação das ameaças com base em projeções de clima e dos elementos 
expostos à mudança do clima, assim como a análise da sensibilidade desses elementos às 
mudanças previstas, de sua capacidade de adaptação a essas mudanças, bem como dos 
potenciais impactos e de sua probabilidade. Foi utilizado o marco conceitual de análise de 
risco adaptado de AR5 (IPCC, 20143), adicionando-se ao modelo o elemento “gravidade” 
(relacionado à severidade do impacto) (Figura 15). 

11  Disponível em: https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/

Ameaças
Eventos ou tendências

climáticas relacionadas com 
a mudança do clima.

Elevação do nível relativo do 
mar e aumento da erosão 

costeira relacionada com a
mudança do clima.

Exposição
Presença de pessoas, meios

subsistência, negócios,
espécies ou ecossistemas,

funções ecológicas, serviços,
recursos ou infraestrutura, ou
bens econômicos, sociais ou
naturais, em lugares onde as 

ameaças podem ocorrer.

Vulnerabilidade
Propensão de ser afetado negativamente.

Impactos Potenciais
Potenciais efeitos sobre

pessoas, meios de subsistência,
negócios, espécies ou ecossistemas, 

funções ecológicas, serviços, recursos ou 
infraestrutura, ou bens econômicos, 

sociais ou naturais
depois que as medidas adaptativas 

foram tomadas. Resulta da
interação entre ameaças,

exposição e vulnerabilidade.

Probabilidade
Chance de o 

impacto
ocorrer.

Gravidade
Severidade do

impacto.

Risco
Potenciais consequências negativas

para a sociedade, considerando-se as
incertezas. Resulta da interação entre
ameaças, exposição e vulnerabilidade

considerando-se a probabilidade.

Capacidade adaptativa
A habilidade das pessoas, negócios e 

instituições, espécies ou ecossiste-
mas de se adaptarem ao efeito da 
mudança do clima, ajustando-se a 
danos potenciais, fazendo uso das 
oportunidades, ou respondendo às 

consequências.

Sensibilidade
O grau em que um elemento exposto

(pessoas, meios de subsistência, 
espécies ou ecossistemas, funções 

ecológicas, serviços, recursos ou 
infraestrutura, ou bens econômicos, 
sociais ou naturais) pode ser afetado 

pela mudança do clima.

Figura 15. Marco conceitual de análise de risco.



Projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica  - Parte II: Estudos de Caso 74

Para a Análise dos Riscos Climáticos (ARC), foi utilizado o estudo disponibilizado pelo MMA, no 
âmbito do projeto Mata Atlântica “Elaboração de análises de impactos biofísicos potenciais 
da mudança do clima para a Mata Atlântica”, que realizou modelagens de impactos biofísicos 
potenciais da mudança do clima nos períodos 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100, a partir de 
variáveis climáticas obtidas por dois modelos climáticos regionais disponíveis para o Brasil: 
Eta-HadGEM2-ES e Eta-Miroc5 (ver Estudo de Caso II). Foram simulados os impactos potenciais 
a inundação, erosão hídrica, deslizamento, disponibilidade de água no solo, zoneamento 
agroclimático, ocorrência de fitofisionomia e distribuição da dengue.

Projeções climáticas e impactos biofísicos potenciais modelados estão sujeitos a incertezas 
e imprecisões. Cada um dos dois modelos estudados tem seus vieses. Por exemplo, o 
modelo Eta-Miroc5 tende a superestimar (com base na sua simulação do clima passado) 
precipitação, enquanto o Eta-HadGEM-ES tende a superestimar as temperaturas, embora os 
dois modelos projetem elevação de temperatura para todos os cenários e todos os períodos. 
Assim, há uma grande incerteza sobre o que de fato vai acontecer nessa região do litoral 
paranaense, já que os modelos apresentam projeções de precipitações opostas, tornando-se 
desafiadora a adaptação nesse contexto. No entanto, para equalizar essas projeções, foram 
utilizados complementarmente o histórico de eventos extremos de chuvas e ondas de calor 
na região e também a probabilidade de elevação do nível do mar, para compor os cenários 
de mudança do clima. Foi escolhido o período 2070, considerado não muito longe, até em 
virtude dos cenários discordantes, permitindo uma revisão das projeções (e se necessário no 
planejamento) na medida em que os modelos avançarem na sua exatidão e seus resultados se 
confirmarem ou não. Foram utilizados os dados INPE/WayCarbon em grid 20x20, que estavam 
disponíveis na época, ressaltando-se que os dados mais detalhados (grid 5x5) poderiam ter 
sido úteis para avaliar as diferenças de relevo nos municípios. Para o Paraná, há o desafio e 
a necessidade de construção de modelo de elevação do nível do mar mais confiável do que o 
existente atualmente, já que modelos climáticos globais indicam impactos a longo prazo que 
inviabilizam que inviabilizam as cidades litorâneas. 

De forma geral, o litoral do Paraná apresenta grandes desafios para a adaptação à mudança 
do clima, com riscos consideráveis para sua economia e, especialmente, para os mais pobres. 
O modelo Eta-Miroc5 é o mais provável em relação à pluviosidade. Os riscos identificados para 
a região são de: tragédias resultantes de deslizamentos, enxurradas e suas consequências; 
perdas materiais resultantes do aumento de inundações e alagamentos; perdas econômicas 
e materiais resultantes da erosão costeira e perda de terrenos para o mar; estresse térmico; 
e problemas no abastecimento de água. O Quadro 5 revisa a gravidade dos riscos para os 
sete municípios. Como seria de se esperar, os municípios com relevo acidentado apresentam 
riscos mais altos de deslizamento e inundação. O risco de perdas econômicas e materiais 
resultantes da erosão costeira e perda de terrenos para o mar foi considerado médio devido 
ao horizonte temporal, e não ao impacto em si. A incerteza é quanto à velocidade da elevação 
do nível do mar. O estresse térmico deve ser mais sentido pelos municípios com áreas urbanas 
mais longes da costa (Antonina, Guaraqueçaba, Paranaguá e Morretes). Sobre abastecimento 
de água, o risco foi considerado baixo nos municípios com mais acesso às águas das serras, 
a partir da premissa de que se obtém dali sua água; já nos demais, isso não foi avaliado. A 
capacidade adaptativa de cada município foi analisada segundo cada impacto potencial.
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5.3 Plano de Ação e medidas AbE
Especificamente no momento da construção dos Planos de Ação, com o advento da pandemia 
da Covid-19, as atividades presenciais necessitaram ser substituídas por virtuais, visando 
evitar aglomerações e não paralisar as atividades do projeto. A metodologia das oficinas 
foi adaptada para o Planejamento Participativo à Distância (PPAD) com base em serviços 
ecossistêmicos e utilizando-se de algumas ferramentas para estabelecer a comunicação 
virtual entre a equipe técnica responsável pelas oficinas e o público participante, tais como: 
WhatsApp, e-mail, vídeos, apresentações e formulários online. Para que o processo fosse mais 
participativo e inclusivo, atentou-se à facilidade do acesso para que qualquer interessado 
pudesse participar, utilizando ferramentas simples e adequadas aos equipamentos das 
pessoas, e às condições de conectividade limitada em algumas regiões do litoral paranaense. 

A princípio estimava-se que a oficina duraria uma semana em cada município; no entanto, 
percebeu-se que a dinâmica nos grupos ocorria de forma mais lenta, já que não havia horários 
agendados e com dedicação exclusiva de participantes, acabando por se alongar por quatro 
semanas. O conteúdo dos relatórios foi enviado em apresentações gravadas em vídeo e, além 
das discussões por mensagens, participantes foram solicitados a preencher formulários, 
cujos dados foram sistematizados pela equipe do Consórcio. 

O planejamento foi realizado baseado em serviços ecossistêmicos (Figura 16), que, em cada 
município, foram priorizados e transformados em objetivos para restauração/manutenção 
dos serviços, sendo definidas estratégias e ações. Para tanto, foi realizada uma avaliação da 
evolução do serviço ecossistêmico com e sem o PMMA, conforme detalhado a seguir. 

Risco climático Antonina Guaraqueçaba Guaratuba Matinhos Morretes Paranaguá
Pontal 

do 
Paraná

Tragédias resultantes 
de deslizamentos,  
enxurradas  e suas 
consequências

Alto Alto Alto Médio Alto Médio Médio

Perdas materiais 
resultantes do aumento 
de inundações e 
alagamentos

Alto Alto Alto Médio Alto Médio Médio

Perdas econômicas e 
materiais resultantes da 
erosão  costeira e perda 
de terreno para o mar

Médio Médio Médio Médio Médio Médio Médio

Estresse térmico Médio Médio Baixo Baixo Médio Médio Baixo

Problema no 
abastecimento de água Baixo Não avaliado Não 

avaliado
Não 

avaliado Baixo Não 
avaliado

Não 
avaliado

Fonte: Consórcio EcoMarumbi (2020).

Quadro 5. Marco conceitual de análise de risco.
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Figura 16. Fases do planejamento baseado em serviços ecossistêmicos. Fonte: Consórcio 
EcoMarumbi (2020).

Com base no diagnóstico e com apoio de uma análise dos principais riscos da mudança do clima, 
foi elaborado um formulário de avaliação dos serviços ecossistêmicos. Uma lista preliminar 
foi proposta, mas foi incluída uma opção “outro” para permitir que participantes pudessem 
colocar sua sugestão. Para que ocorresse a revisão e a validação dos objetivos específicos e 
das estratégias pelo público participante, foram encaminhados formulários pelo WhatsApp 
contendo as propostas de objetivos específicos para cada serviço ecossistêmico priorizado 
pelo município e, de acordo com o objetivo específico, as estratégias. Os participantes também 
indicaram no formulário os beneficiários do serviço ecossistêmico, que podiam ser grupos, 
instituições, empresas, a sociedade etc., bem como descreveram o local do município em 
que a Mata Atlântica é importante para gerar esse benefício. Depois, como forma de avaliar 
o histórico e a projeção futura dos serviços ecossistêmicos, participantes deram uma nota 
de 0 a 10, respondendo a uma série de questões sobre passado, presente e cenários futuros, 
bem como fatores determinantes para a mudança. Por fim, participantes responderam às 
seguintes perguntas: Como este serviço ecossistêmico estará em 15 anos com o PMMA? Como 
isso será alcançado? O que o PMMA deve garantir para que o cenário desejado seja alcançado? 
Qual o grau de importância desse serviço ecossistêmico? O resultado desses formulários foi 
sistematizado e devolvido a participantes na forma de relatório. 

Com base nas respostas do Formulário de Serviços Ecossistêmicos, foi elaborada uma lista 
preliminar de objetivos específicos e estratégias. Os objetivos específicos foram escritos em 
termos da conservação e recuperação dos serviços ecossistêmicos. As estratégias foram 
propostas com base nas respostas às perguntas sobre fatores determinantes com e sem 
o PMMA. As estratégias foram, então, submetidas a participantes para validação por meio 
de formulário, que permitiu também a inclusão de novas estratégias para cada objetivo. 
Posteriormente, os resultados do formulário foram integrados ao relatório de cada município, 
incluindo serviços ecossistêmicos, objetivos específicos e estratégias. 

Concluída a oficina, passou-se à elaboração da proposta das ações, por estratégia, para 
integrar o Plano de Ação, a partir de objetivos e estratégias sugeridas durante a oficina e 
a partir de consultas (e-mails, ligações, reuniões virtuais etc.) a alguns atores estratégicos 
membros dos GTs. As estratégias foram justificadas segundo os graus de importância, 
urgência, oportunidade e exigência legal. Para cada estratégia aplicável ao município, propôs-
se o detalhamento das ações prioritárias. Somente as ações com prioridade ‘muito alta’ foram 
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detalhadas, sendo as demais listadas para sua execução em caso de uma oportunidade futura. 
A localização das ações foi proposta com base nas informações disponíveis no diagnóstico 
ambiental e nas contribuições de participantes das oficinas, gerando o mapa de localização 
das ações prioritárias.

Em relação às medidas AbE, na fase de diagnóstico, parte dos serviços ecossistêmicos foi 
identificada já com base nos benefícios providos pela Mata Atlântica no contexto da redução 
do risco climático (ou seja, da adaptação à mudança do clima). Assim, as estratégias e as ações 
de conservação e recuperação desses serviços ecossistêmicos foram determinadas como 
estratégias e ações de AbE, pois ajudam as pessoas a se adaptarem à mudança do clima por 
meio do uso dos serviços ecossistêmicos. As medidas AbE foram identificadas, nos planos de 
ação, por um símbolo e foram elaborados mapas que mostram a sua localização e extensão.

Por fim, para finalizar o PMMA, tem-se o capítulo “Recomendações para Aprovação, 
Implementação, Monitoramento e Avaliação”, como forma de assegurar que o processo de 
implementação do PMMA ocorra da forma mais eficaz possível.

6. Resultados

O apoio pela consultoria EcoMarumbi promoveu a finalização da elaboração dos 
PMMAs de forma participativa pelos GTs municipais, mas, devido aos atrasos 
no processo, não foi possível acompanhar a sua aprovação pelos conselhos 
municipais do meio ambiente e tampouco o início da implementação com a 
definição de sua governança. Então, como principal resultado do projeto, foram 
elaborados sete PMMAs, cobrindo todo o território do Mosaico de Unidades de 
Conservação do Lagamar no Paraná com a integração da mudança do clima e a 
AbE. Um exemplo dessa integração pode ser visualizado no quadro a seguir:

Serviço 
Ecossistêmico Objetivo Estratégia Ações Riscos 

climáticos

Redução 
da erosão, 
assoreamento, 
deslizamentos e 
inundações

Reduzir 
deslizamentos, 
erosão, 
assoreamento e 
inundações

Implementação 
de práticas de 
conservação do 
solo e sistemas 
agroflorestais

- Realizar assistência 
técnica e extensão rural 
para a implementação 
de práticas de 
conservação do solo e 
sistemas;
- Capacitar produtores 
em cursos e reuniões 
sobre sistemas 
agroflorestais;
- Apoiar crédito rural 
para a implementação 
de práticas de 
conservação do solo e 
sistemas agroflorestais, 
por meio da articulação 
com bancos oficiais e 
Emater.

- Tragédias 
resultantes de 
deslizamento, 
enxurrada e suas 
consequências;
- Perdas materiais 
resultantes do 
aumento de 
inundações e 
alagamentos;
- Falta de 
água para 
abastecimento 
humano e 
atividades 
agropecuárias.

Quadro 6. Exemplo de Plano de Ação do PMMA de Guaraqueçaba (PR).
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7. Lições aprendidas

Foi importante realizar momentos de capacitação e oficinas participativas na 
região, que possui poucos técnicos na gestão municipal, comunidades distantes 
e com pouco acesso à tecnologia. É importante ressaltar que, apesar de tantos 
marcos legais, a realização efetiva do planejamento integrado e participativo 
nos municípios brasileiros, em geral, é dificultada pela baixa capacidade de 
gestão dos municípios e pela descontinuidade dos programas e projetos, devido 
principalmente à troca de prefeitos e demais gestores públicos. Dessa forma, a 
participação da sociedade civil foi e continuará sendo fundamental no processo 
de construção dos PMMAs do litoral paranaense.

Nesse sentido, um diferencial do projeto foi o intercâmbio com experiência de 
outro estado, incluindo-se a visita de campo ao Rio de Janeiro, possibilitando 
discussões entre participantes, na ótica de diferentes realidades, sobre a 
necessidade de ações para conservação e recuperação da Mata Atlântica e 
como integrar os efeitos da mudança do clima e a abordagem AbE nos PMMAs.

A Consulta Pública de Percepção Ambiental pode ser uma ferramenta 
importante para sensibilização e mobilização da sociedade, mas se torna mais 
efetiva se realizada logo antes ou no início do processo de construção do PMMA. 
De maneira geral, muito tempo entre sensibilização, mobilização e efetivação 
do processo pode acabar sendo inócuo ou desgastante.

O planejamento participativo à distância se mostrou viável, mas requer 
mobilização e trabalho presencial anterior (inclusive para criação de vínculo 
com participantes), bem como demanda maior tempo de interação e de trabalho 
para sistematização dos resultados.

Em casos de divergências de projeções entre dois modelos climáticos, é 
importante utilizar complementarmente o histórico de eventos extremos de 
chuvas e ondas de calor na região e, se for o caso, as projeções de elevação do 
nível do mar, para compor os cenários de mudança do clima. Outra estratégia é 
escolher períodos a curto e médio prazo, permitindo revisão das projeções (e se 
necessário no planejamento) na medida em que os modelos avançarem na sua 
exatidão e seus resultados se confirmarem ou não. 

O planejamento pautado na identificação e priorização de serviços 
ecossistêmicos prestados pela Mata Atlântica se mostrou oportuno e eficiente, 
para definição de estratégias e ações que garantam a melhoria e continuidade 
da prestação desses serviços ecossistêmicos. A identificação das medidas 
AbE utilizando o vínculo entre serviços ecossistêmicos e riscos climáticos 
mostrou-se também muito interessante. A demonstração de importância da 
Mata Atlântica para os serviços ecossistêmicos é uma grande oportunidade de 
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trabalhar a sensibilização dos atores, principalmente apontando os benefícios 
para o desenvolvimento da economia local, unindo a conservação e adaptação 
à mudança do clima.

A realização da avaliação de risco climático separadamente ao diagnóstico da 
situação atual originou necessidade de retrabalho para integração posterior. 
Essa análise poderia ter sido realizada de forma integrada desde o início do 
processo.

O Roteiro Metodológico para Elaboração e Implementação do PMMA apresenta-
se como ferramenta norteadora aos processos, propiciando maleabilidade para 
utilização de metodologias de planejamento mais adequadas em cada situação, 
como, nesse caso, o planejamento baseado em serviços ecossistêmicos.

8. Recomendações e continuidade

Com base na experiência desse projeto, sugere-se em futuros processos de 
PMMA, bem como para a implementação e continuidade dos PMMAs do litoral 
paranaense:
a. Buscar realizar as capacitações e os alinhamentos com os membros do GT 

antes do início das etapas de elaboração e implementação/monitoramento 
do PMMA;

b. Mostrar a relevância da Mata Atlântica para os serviços ecossistêmicos e a 
importância da conservação para o desenvolvimento local e adaptação à 
mudança do clima, no contexto de construção participativa de políticas 
públicas como o PMMA;

c. Propor processos de planejamento que demonstrem continuidade, ou seja, 
da mobilização à efetivação da política pública;

d. Estruturar os conselhos municipais de meio ambiente antes ou ao longo 
do processo de construção do PMMA, para não se correr o risco da não 
aprovação e implementação. Na etapa de aprovação do PMMA e mesmo para 
a estruturação do Conselho, membros do GT criado e ampliado ao longo do 
processo de elaboração do PMMA terão papel fundamental;

e. Ampliar as capacidades técnicas, políticas e institucionais do poder público 
municipal, para que, junto com os conselhos municipais, desempenhem de 
forma apropriada suas atribuições constitucionais, já que muitas vezes não 
contam com as condições institucionais necessárias para implantação de 
políticas públicas; 

f. Integrar os planos diretores municipais e os PMMAs; 
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g. Realizar estudos mais detalhados de risco climático de aumento do nível do 
mar, especialmente no caso do litoral paranaense, pois há emergência em 
promover medidas de adaptação; 

h. Garantir a implementação dos PMMAs nas próximas gestões municipais por 
meio do acompanhamento e apoio do Governo do Estado do Paraná, bem 
como a replicação da experiência em outras regiões do estado; 

i. Utilizar estrategicamente os PMMAs no Plano de Desenvolvimento 
Sustentável do Litoral (PDS Litoral PR), para incluir questões de conservação, 
serviços ecossistêmicos e riscos climáticos em âmbito regional. Espera-se 
que a nova governança relacionada a esse Plano possa servir para integração 
dos municípios em relação à conservação e recuperação da Mata Atlântica;

j. Aproveitar os PMMAs para discussões sobre mudança do clima no PDS Litoral 
PR, como por exemplo os desafios para conciliar o crescimento populacional 
e da infraestrutura urbana com a elevação do nível do mar. Nesse sentido, 
será possível superar a dicotomia entre conservação e desenvolvimento, 
demonstrando que a manutenção e recuperação da Mata Atlântica é 
fundamental para o desenvolvimento sustentável das atividades de turismo 
de veraneio e expansão portuária;

k. Buscar conciliar na implementação dos PMMAs a iniciativa Grande Reserva 
Mata Atlântica, maior contínuo bem conservado desse bioma em todo o 
mundo, que integra ações desenvolvidas por diversos atores (públicos, 
privados, não governamentais e academia) para promover o desenvolvimento 
da região, levando em consideração sua vocação de conservação da 
biodiversidade e cultura regional. 
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ESTUDO DE CASO IX

Elaboração de nove Planos Municipais da Mata Atlântica com integração de 
Adaptação baseada em Ecossistemas na região do Mosaico Central Fluminense 1. 

1. Equipe da Unidade de Coordenação do Projeto Biodiversidade e 
Mudanças Climáticas na Mata Atlântica envolvida no caso 
Mateus Motter dala Senta – MMA
Armin Deitenbach – GFA/GIZ

2. Parceiros do projeto envolvidos no caso
Sandra Steinmetz – Ambiental Consulting (Organização e redação)
Nelson Novaes Pedroso Junior – Ambiental Consulting (Organização e redação) 
Renata Lopes – Seas-RJ  
Fernando Matias – Masterplan 
Prof. Ricardo Valcarcel – Masterplan 
Wolfram Lange – Masterplan 
Patricia Betti – consultora Masterplan 

 3. Público-alvo da execução do estudo de caso
Administrações municipais da região do Mosaico Central Fluminense, membros dos Grupos 
de Trabalho (GTs) de elaboração dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da 
Mata Atlântica (PMMAs), secretárias e secretárias municipais do meio ambiente, prefeitos, e 
membros dos conselhos municipais do meio ambiente.

4. Contexto
Os Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMAs) – previstos 
pela Lei Federal nº 11.428/2006, conhecida como Lei da Mata Atlântica, e regulamentados 
pelo Decreto Federal nº 6.660/2008 – constituem instrumento de planejamento e gestão 
de ações voltadas à conservação, à recuperação e ao uso sustentável da Mata Atlântica em 
âmbito municipal. Desde 2010, diversos municípios iniciaram processos de elaboração dos 
seus PMMAs, sendo em alguns casos o processo de elaboração realizado de forma conjunta e 
integrada por municípios adjacentes inseridos num mesmo contexto regional. 

Com o objetivo de incentivar a elaboração conjunta e integrada de PMMA, o projeto 
Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica (projeto Mata Atlântica) promoveu a 
elaboração desses nove PMMAs do Mosaico Central Fluminense (MCF) e, simultaneamente, sete 
PMMAs na região do Mosaico Lagamar, no litoral do Paraná (ver Estudo de Caso VIII), incluindo 
a abordagem da mudança do clima e medidas de Adaptação baseadas em Ecossistemas 
(AbE). O presente projeto contou igualmente com o apoio da Secretaria Estadual de Ambiente 
e Sustentabilidade do Rio de Janeiro (Seas-RJ) e com a prestação de serviço especializado 
da empresa Masterplan contratada pela Cooperação Financeira do Projeto Mata Atlântica 
(MMA/KfW/Funbio). O acompanhamento técnico dos trabalhos foi realizado pelas equipes do 
Departamento de Ecossistemas (Deco/MMA) e da GIZ. 
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O recorte de dez municípios do MCF que receberiam o apoio do projeto visou fortalecer e dar 
continuidade às ações de planejamento e elaboração de PMMAs coordenadas pela Seas-RJ, 
promovidas em parceria com instituições e lideranças locais e regionais. Os dez municípios 
selecionados foram: Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Duque de Caxias, Macaé, Miguel 
Pereira, Itaboraí, Magé, Tanguá, Nova Iguaçu e São Gonçalo. Destes, a gestão municipal de 
Duque de Caxias decidiu se desligar do projeto após a formação do Grupo de Trabalho e a 
realização do Curso de Nivelamento e Apresentação do PMMA. Portanto, ao final do processo, 
foram elaborados nove PMMAs no RJ. Os demais municípios integrantes do MCF estão em 
situações distintas em relação à elaboração de PMMA, estando Silva Jardim, Rio Bonito e 
Casimiro de Abreu com seus PMMAs já elaborados, enquanto Petrópolis, Teresópolis, São 
José do Vale do Rio Preto, Sumidouro e Bom Jardim são objeto de outro projeto, coordenado 
pela Seas-RJ para esse fim.

5. Narrativa do processo
A elaboração dos PMMAs dos municípios do MCF foi realizada em etapas, conforme orientações 
do Roteiro Metodológico para Elaboração e Implementação dos Planos Municipais de 
Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (MMA, 201712) (ver ciclo da Figura 17). Duas 
abordagens inovadoras nortearam o processo de elaboração dos Planos: i) a valorização dos 
atributos de vegetação presentes nas bacias hidrográficas e sua importância na prestação de 
serviços ecossistêmicos, notadamente os relativos aos recursos hídricos, principal demanda 
regional; ii) a adaptação à mudança do clima, com base nos ecossistemas, de forma a reduzir 
os impactos e preparar os ambientes e a população para o cenário de mudança do clima. 

5.1 Abordagem metodológica: regional e pautada nos serviços ecossistêmicos
O PMMA, por ser um plano local de biodiversidade, traz em sua essência a necessidade de 
uma avaliação dos aspectos biofísicos, que muitas vezes ultrapassam os limites municipais. 
Por outro lado, conservar e recuperar a Mata Atlântica exige planejamento e gestão territorial 
no âmbito local, uma vez que o município é o ente federativo incumbido de implementar a 
legislação e as políticas públicas existentes. Dessa forma, o desafio metodológico foi o de 
elaborar PMMAs em conjuntos municipais com características físicas similares sem deixar de 
lado as questões sociais, políticas e institucionais particulares de cada município.

Na elaboração dos PMMAs dos nove municípios do MCF, a visão ambiental regional precedeu a 
visão local e foi baseada tanto no debate sobre as questões ambientais – permitindo detectar 
os principais agentes causais, e não apenas as suas consequências – quanto no levantamento 
das funções dos ecossistemas.

A abordagem metodológica foi então baseada na setorização dos ambientes, de acordo com 
as ofertas similares de atributos ambientais, sendo levantados e explicitados os serviços 
ecossistêmicos regionais (intermunicipais) com consequências locais (nos municípios). Os 
trabalhos foram desenvolvidos em três blocos de municípios (Quadro 7) com características 
similares, para instituir os arranjos locais e fomentar, desde o início, o aspecto intermunicipal, 
tanto para os trabalhos de campo como para as atividades de apoio técnico, promovendo o 
trabalho conjunto. Essa articulação intermunicipal também resultou na adoção de medidas 
práticas e efetivas em relação às questões ambientais chave da região. 

12  http://pmma.etc.br/mdocs-posts/roteiro-para-elaboracao-e-implementacao-dos-pmmas-2017/

http://pmma.etc.br/mdocs-posts/roteiro-para-elaboracao-e-implementacao-dos-pmmas-2017/
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Agrupamento Resiliência Municípios

Bloco 1 Mais resilientes, com melhores 
atributos ambientais

Cachoeiras de Macacu, Itaboraí, 
Tanguá e São Gonçalo

Bloco 2 Resiliência média Guapimirim, Magé e Macaé

Bloco 3 Menor resiliência Miguel Pereira, Nova Iguaçu e 
Duque de Caxias

Foi utilizada a abordagem da Funcionalidade dos Ecossistemas, na lógica de que áreas com 
alto potencial de produção de serviços ecossistêmicos, mas mal manejadas, podem ser 
restauradas, recuperadas ou reabilitadas, bastando bons projetos e quantidade substancial 
de recursos. Já as áreas com excelente oferta de serviços ecossistêmicos, bem conservadas, 
devem ser priorizadas em políticas ambientais consequentes, pois mantê-las custa pouco, e 
os resultados são excelentes para a sociedade. 

Em cada município, foi formado um Grupo de Trabalho (GT) com técnicos da prefeitura e 
atores locais. Assim, no intuito de promover melhor compreensão da abordagem adotada, 
foram fornecidos conhecimentos teóricos básicos para esses GTs, além de realizados 
exercícios práticos, por meio de dinâmicas no decorrer dos cursos e oficinas, envolvendo 
todos os municípios subdivididos nos três blocos. Isso permitiu o intercâmbio de informações 
e visões, uma vez que se tratava de conhecer, em grandes linhas, as características físicas e 
ambientais e os fenômenos relacionados aos riscos climáticos e aqueles causados por vetores 
de degradação naturais e antrópicos existentes na região. Contou também com trabalhos 
de campo, sempre com participação de membros dos GTs para observação das principais 
características dos remanescentes florestais e questões relacionadas. Esses momentos 
foram fundamentais para sensibilização e entendimento dos participantes e permearam todo 
o processo de construção dos PMMAs (Figura 17).

Portanto, o diagnóstico seguiu primeiramente de forma regional, articulando os territórios 
municipais no MCF, apresentando a situação da Mata Atlântica no âmbito intermunicipal 
e abordando fortemente os serviços ecossistêmicos prestados pela Mata Atlântica, 
principalmente a relação entre água e floresta, visto o contexto regional metropolitano e de 
abastecimento público. Essa relação foi expandida também para a análise de cenários futuros 
e de riscos climáticos, considerando que as áreas que geram serviços ecossistêmicos são as 
dotadas de florestas e solo permeável, que propiciam o fluxo hídrico na sua completude e, 
dessa forma, são as de maior resiliência.

Com base nos aspectos regionais, foram elaborados os diagnósticos dos dez municípios, 
contemplando-se os principais fatores ambientais formadores e garantidores da presença 
atual da Mata Atlântica e os processos de degradação. As informações foram então 
extrapoladas aos locais específicos dentro das bacias que se encontram nos municípios 
estudados e em seu entorno (blocos de municípios). Essa estratégia possibilitou que, em cada 
PMMA, houvesse a inclusão de uma análise regional ampla (âmbito do estado), mesorregião 
(blocos de municípios) e do município propriamente dito. 

Quadro 7. Agrupamento dos dez municípios em três blocos.
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Outro diferencial do processo foi o curso de Google Earth Pro, oferecido aos técnicos dos 
municípios participantes dos PMMAs pela Masterplan com objetivo de capacitar os GTs na 
manipulação de base de dados geográficos, melhorando sua produtividade e aprimoramento 
na construção de dados cartográficos. Esse curso utilizou dados espaciais dos respectivos 
municípios interessados, o que facilitou a compreensão dos participantes, além de criar boas 
perspectivas de desenvolvimento de dados para elaboração dos PMMAs.

5.2 Inclusão da mudança do clima e AbE
O projeto também integrou a mudança do clima e a abordagem AbE em todas as etapas de 
elaboração dos planos. Para tanto, a metodologia utilizada baseou-se na apostila do curso 
AbE (MMA, 201813), no Manual de formação de formadoras e formadores em AbE (MMA, 2020), 
nas publicações Método de análise participativa à mudança do clima (GIZ, MMA, MPOG, 201814), 
Climate Risk Assessment for Ecosystem-based Adaptation (GIZ, 201815) e Tornando eficaz a 
Adaptação baseada em Ecossistemas (FEBA, 201916).

Nesse contexto, para a identificação das necessidades de adaptação à mudança do clima, 
realizou-se a Análise de Riscos Climáticos (ARC), com verificação dos fatores que determinam, 
no município ou em parte dele, a natureza da vulnerabilidade (composta pela sensibilidade 
e capacidade adaptativa) e a exposição e a probabilidade das ameaças climáticas, conforme 
conceito de risco climático do 5º relatório IPCC. A cadeia de impacto considera que a ocorrência 
de determinado fenômeno climático pode levar a um impacto físico direto, o que causaria 
uma sequência de impactos intermediários, e estes, devido à vulnerabilidade e à exposição, 
levariam a uma situação de risco climático.

Nas ARCs, as projeções utilizadas foram inicialmente disponibilizadas pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe), baseadas na regionalização de dois modelos climáticos 
globais, cujo tratamento para o recorte da Mata Atlântica e, com maior aproximação, para 
a região do MCF, foi realizado com base no estudo desenvolvido pelo Projeto Mata Atlântica 
“Análise de impactos biofísicos potenciais da mudança do clima para a Mata Atlântica” (MMA 
2018 – ver Estudo de Caso II). Foram utilizados os dados do INPE/WayCarbon – cenário RCP 
8.5 (considerado pessimista), intervalo de 2041 até 2070 (dados raster), sendo o horizonte 
temporal até 2070 escolhido nas oficinas com os GTs municipais. O desafio da escala dos 
dados foi contornado por uma abordagem regional, pois, na maioria dos municípios, os dados 
intramunicipais não apresentavam diferença significativa de temperatura e precipitação, 
nem eventos extremos e tampouco períodos de seca. Foram utilizados dados e mapas em 
grid 5x5 km dos seguintes temas: precipitação; temperatura em 2 m acima do solo; impactos 
biofísicos potenciais.

É importante ressaltar que projeções climáticas e impactos biofísicos potenciais estão sujeitos 
a incertezas e imprecisões. No entanto, as informações utilizadas são as melhores que existem 
e fornecem elementos suficientes para iniciar o processo de adaptação aos efeitos adversos 
da mudança do clima. Dessa forma, o desafio de realizar as análises climáticas foi resolvido 

13  Disponível em: http://cooperacaobrasil-alemanha.com/Mata_Atlantica/Apostila_AbE.pdf
14  Disponível em: http://cooperacaobrasil-alemanha.com/Mata_Atlantica/Analise_Risco_Mudanca_Clima/Analise_
Risco_%20Mudanca_Clima.pdf
15 https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2018/06/giz-eurac-unu-2018-en-guidebook-climate-risk-
asessment-eba.pdf
16  http://www.cooperacaobrasil-alemanha.com/Mata_Atlantica/Criterios_AbE_FEBA.pdf
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com a simplificação de modelos e parâmetros, e com enfoque para o desenvolvimento de 
medidas AbE que trouxessem outros cobenefícios que não apenas a adaptação à mudança do 
clima, chamadas de medidas “sem arrependimento”.

Novamente as atividades teóricas e práticas de capacitação (e construção participativa) foram 
fundamentais para apresentar os conceitos de mudança do clima e AbE (nivelar conhecimentos 
mínimos), bem como trazer os conhecimentos da realidade local dos técnicos e demais 
participantes dos GTs (diagnóstico prático, com levantamento participativo dos problemas 
ambientais, espacialização destes no território e priorização dos agentes causais) (Figura 17). 
As visitas de campo em locais mais críticos com os GTs foram importantes para demonstração 
in loco e sensibilização, com associação de riscos climáticos e fatores ambientais. 

Figura 17. Ciclo PMMA e AbE adaptado pela Masterplan e aplicado nos PMMAs RJ.
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A estratégia foi a integração dos municípios em escala de bacia (divisão física, e não 
administrativa) permitindo diagnóstico regional e abordagem de problemas também 
regionais. E a realização da análise de risco climático para identificar os principais fatores e 
impactos potenciais, criando uma cadeia de causa e efeito, conforme exemplo ilustrado na 
Figura 18. Essas análises serviram de base para o plano de ação, com foco em AbE, bem como 
a espacialização de áreas a serem conservadas ou recuperadas e consequente mapeamento 
de medidas AbE (Figura 19). 

Para o planejamento participativo, foram realizados os seguintes passos:
a. identificação dos pontos críticos referentes à conservação e à recuperação da Mata 

Atlântica apresentados nos Diagnósticos;
b. transformação destes pontos em objetivos específicos;
c. reuniões virtuais por município, moderadas por especialistas em planejamento 

participativo, para detalhamento do plano de ação em uma matriz de planejamento.

Para cada objetivo, foram definidas estratégias, principais ações e atividades necessárias 
para seu alcance. Além disso, a matriz continha colunas para indicação de atores, locais de 
implementação, fontes de financiamento e qualificação das medidas AbE. 

Para ações – ou conjunto de ações – serem consideradas como medidas AbE, elas precisam 
atender aos seguintes quesitos:
a. ajudar as pessoas a se adaptarem à mudança do clima (por exemplo, reduzindo algum 

risco climático);
b. fazer uso ativo da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos (por exemplo, 

recuperando a Mata Atlântica em áreas estratégicas para aumentar a produção de 
serviços ecossistêmicos);

c. fazer parte de uma estratégia mais ampla de adaptação (elemento cumprido em função 
do arranjo de cooperação com o MMA e Seas-RJ) (FEBA, 2019).

A qualificação das ações como medida de AbE foi apresentada de forma sintética na coluna 
“Redução do risco climático (Medida de Adaptação baseada em Ecossistemas)” no Plano de 
Ação ressaltando os sinais climáticos como ameaça, o risco climático que visa ser reduzido, 
os serviços ecossistêmicos que podem reduzir esses riscos e o fato de que pessoas serão 
beneficiadas com a implantação da medida. Por fim, um símbolo foi elaborado e utilizado na 
matriz de Plano de Ação para a identificação gráfica das ações que envolvem AbE.

Com isso, o Plano de Ação foi desenvolvido com base nos problemas relacionados à 
conservação da Mata Atlântica e suas consequências na provisão de serviços ecossistêmicos, 
analisando ainda como as mudanças do clima em curso e projetadas no nível municipal podem 
afetar questões já identificadas como desafios e causar outros impactos. Essa abordagem 
contribuiu para que fossem definidas ações e áreas estratégicas para AbE. 
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Figura 18. Exemplo de Magé: Análise de Risco Climático ao abastecimento em qualidade e 
quantidade de água. Fonte: Masterplan (2020).
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5.3 Questões políticas e institucionais
Se, por um lado, o planejamento conjunto com informações regionais traz ganho considerável 
em otimização de recursos para diagnóstico e para conservação da biodiversidade, por 
outro lado traz o enorme desafio de conciliar agendas políticas dos diversos atores locais e, 
especialmente, entre as gestões municipais.

Sendo assim, o processo de articulação política e institucional é fundamental na fase inicial de 
organização do processo. Sem que a gestão municipal esteja engajada, não há como seguir. 
Exemplo disso foi a desistência do município de Duque de Caxias após a fase do diagnóstico. 
É de conhecimento que a maioria dos municípios brasileiros não possui equipe técnica em 
quantidade, diversidade, estruturada e capacitada para atender tantas demandas que são de 
competência da gestão municipal, especialmente na área ambiental. Também, e até por conta 
dessas deficiências, não é comum uma cultura de planejamento arraigada na gestão pública. 
Quase sempre os técnicos estão envolvidos e imersos em inúmeras tarefas operacionais e 
burocráticas, resolvendo urgências na rotina da gestão municipal. Nesse cenário, se não 
houver demanda interna para que a equipe se envolva no processo de construção do PMMA, 
ou de qualquer outra política pública, há resistência, desistência ou falta de aderência à sua 
futura implementação. 

Assim, a estratégia adotada para o processo de sensibilização e mobilização de atores começou 
com apresentação do projeto junto a gestores municipais de meio ambiente na sede da Seas-
RJ e, em seguida, com a realização de reuniões em cada município sobre a importância, o 
conteúdo e o processo de elaboração do PMMA. O apoio da Seas-RJ foi fundamental, bem 

Figura 19. Exemplo de espacialização das medidas AbE. O exemplo trata do Objetivo 5: 
desenvolver ações de recuperação de APPs degradadas no município de Magé, como medida 
AbE a fim de fortalecer serviços ecossistêmicos para a redução do risco de inundação e ao 
abastecimento. Fonte: Masterplan (2020).
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como a interlocução com prefeituras e secretarias, para superar a percepção de pessoas da 
área técnica de que se trataria de “mais uma demanda”. Ao longo do processo, essas questões 
foram sendo superadas, e o envolvimento de técnicos foi sendo ampliado, até gerando 
demandas para continuidade após sua finalização.

Também houve cuidado na criação dos Grupos de Trabalho (GTs) de cada município, compostos 
principalmente por membros das secretarias municipais de meio ambiente, além da presença 
de outras secretarias e órgãos relacionados ao planejamento urbano, defesa civil e atores 
locais. Além disso, cada GT tinha uma pessoa integrante como ponto focal, que, no decorrer 
da elaboração do plano, buscou se articular com membros da sociedade civil organizada.

Em face desse quadro de baixa disponibilidade de técnicos, foi necessário promover um 
ajuste no apoio prestado pela Masterplan, o que significou uma participação mais direta, 
inclusive em sistematização e redação dos textos preliminares do diagnóstico municipal, 
bem como uma interação maior através de reuniões. De fato, a elaboração do diagnóstico 
por iniciativa dos GTs, sem a presença de técnicos da Masterplan, não se mostrou possível na 
quase totalidade dos municípios. 

Felizmente, no cenário dos municípios do projeto, boa parte dos técnicos que compuseram 
os GTs compõe quadro efetivo das prefeituras, o que foi oportuno não só para a construção 
dos PMMAs como também será para a sua implementação e efetivação. Completando esse 
cenário favorável, está a existência de um movimento ambientalista consolidado na região, 
que viu os PMMAs como oportunidade para resolver demandas antigas e que provavelmente 
estará engajado na implementação das ações.

Por fim, foram identificados problemas e soluções que envolvem articulações e rearranjos de 
esforços entre municípios e que não foram contemplados nas agendas municipais dos PMMAs 
dos Blocos I, II e III, compondo assim as ações de integração regional. 

No caso específico desse projeto, vários desafios foram criados ou acentuados pela pandemia 
do novo coronavírus (SARS-CoV2), principalmente quanto aos eventos participativos, dada 
a inviabilidade de reuniões presenciais em praticamente todo o ano de 2020, coincidindo 
com o cronograma previsto para a etapa de elaboração dos planos de ação e de finalização 
dos PMMAs. O cancelamento de atividades presenciais inicialmente previstas bem como a 
readequação para metodologias e ferramentas virtuais e remotas causaram atrasos no 
cronograma, mas a questão foi contornada com a realização de reuniões de planejamento via 
Google Meet, assegurando a discussão e o engajamento dos GTs municipais. 

Ainda assim, o atraso gerado impediu o desenvolvimento das últimas atividades de apoio 
à aprovação dos PMMAs e ao início da sua implementação. Em vez disso, foi viabilizada 
aos municípios uma proposta de gestão para implantação e monitoramento do PMMA, 
considerando as peculiaridades da estrutura administrativa de cada município, além das 
orientações para sua devida aprovação junto ao Conselho Municipal de Meio Ambiente.  
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6. Resultados

O principal resultado do projeto foi a elaboração conjunta e integrada de nove 
PMMAs que incluíram mudança do clima e AbE, cobrindo territórios estratégicos 
do MCF, processo esse concomitante à elaboração de outros PMMAs na mesma 
região com apoio da Seas-RJ.
Porém, vale ressaltar outros resultados importantes:
a) elaboração de diagnóstico regional prévio aos diagnósticos municipais;
b) diagnósticos de cada um dos dez municípios (dos nove PMMAs elaborados e o 
do município de Duque de Caxias);
c) capacitação de técnicas e técnicos das prefeituras e demais membros dos GTs, 
em PMMA, diagnóstico, mapeamento, planejamento, mudança do clima e AbE;
d) sistematização das ações de conservação e de recuperação ambiental nos 
âmbitos intermunicipal e regional, de forma a indicar as ações conjuntas ou 
complementares entre os municípios;
e) integração de mudança do clima e AbE nesses planos com foco em serviços 
ecossistêmicos, em especial o de provisão de água pela Mata Atlântica nos 
municípios;
f) utilização das áreas indicadas para recuperação ambiental nos planos e no 
desenvolvimento do projeto executivo de restauração florestal do Estado do Rio 
de Janeiro, denominado Florestas do Amanhã;
g) reconhecimento de áreas apontadas para conservação ambiental nos planos 
para aproximação com o Programa de Apoio para Criação de Unidades de 
Conservação (ProUC), objetivando-se apoio aos municípios para elaboração de 
estudos técnicos;
h) direcionamento de equipamentos técnicos, em parceria com outros arranjos 
institucionais (incluindo apoio do Módulo de Cooperação Financeira do Projeto 
Mata Atlântica – MMA/KfW/Funbio), tais como GPS, máquina fotográfica, laptop e 
abafadores, para fortalecimento das Unidades de Conservação já existentes nos 
municípios integrantes do MCF;
i) capacitação de gestoras e gestores desses municípios para atuarem com o 
Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão de Unidades de Conservação 
(SAMGe), também considerando mudança do clima e AbE, desenvolvido 
desenvolvido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio);
j) capacitação de gestoras e gestores desses municípios para elaboração de 
Planos de Manejo (curso do ProUC-Seas/INEA) e de Gestão (cursos ProUC e 
ICMS Ecológico – Seas), objetivando-se o entendimento da importância do 
planejamento e organização das informações da pasta ambiental municipal. 
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7. Lições aprendidas
A abordagem de planejamento participativo é desafiadora, mas representa 
oportunidade de internalização do plano, aumentando o senso de pertencimento 
dos envolvidos na sua construção. Nesse sentido, a articulação inicial com 
órgãos de gestão municipal (prefeituras e secretarias) foi fundamental para 
engajamento de técnicas e técnicos no processo de construção, ainda mais pela 
demanda que se iniciou externamente (neste caso via Governo Federal/projeto 
Mata Atlântica/Seas-RJ). 

A realização de capacitações ao longo do processo, juntamente com abordagem 
prática dos problemas e situações reais, assim como observação in loco, 
avaliando-se os problemas prioritários em cada município, foram fundamentais 
para a aderência e a diminuição da resistência dos técnicos das prefeituras. 
Esse processo de sensibilização dos atores passa por apresentar o PMMA como 
instrumento que colabora efetivamente para assegurar e melhorar a qualidade 
de vida da população através da valorização dos serviços ecossistêmicos 
prestados pela Mata Atlântica, inclusive para a adaptação à mudança do 
clima. Foi importante o trabalho com problemas sociais e necessidades de 
planejamentos com consequências práticas e mais acessíveis, buscando 
estabelecer o entendimento de que a prevenção tem menor custo do que o 
enfrentamento e a remediação das consequências evitáveis ou mitigáveis. Assim 
se conseguiu estabelecer medidas de conservação e recuperação ambiental 
objetivas, determinando as áreas que proporcionassem o máximo de benefícios 
para todas as pessoas.

A abordagem regional, baseada no debate sobre as questões ambientais e 
levantamento das funções dos ecossistemas, auxiliou a promoção da articulação 
intermunicipal em um trabalho conjunto, envolvendo grupos de municípios 
com características similares.

O PMMA é uma oportunidade para considerar os efeitos da mudança do clima 
no planejamento municipal, no sentido de proporcionar ampla discussão 
sobre as consequências da questão climática em esfera local e regional, o que 
resulta na proposição de ações de adaptação aos seus impactos potenciais, 
principalmente aquelas medidas baseadas em ecossistemas. 

Realizar análises de risco climático pode parecer tarefa trabalhosa e complexa, 
mas pode resultar em maior entendimento de atores sobre as conexões entre 
as dimensões de vulnerabilidade, as principais causas ambientais e os impactos 
potenciais, o que permite a proposição de ações que ampliem as capacidades 
adaptativas e a produção de serviços ecossistêmicos para redução de riscos 
climáticos, em especial AbE.

A AbE ainda é um tema complexo e demanda mais esforços em capacitação 
técnica para sua aplicação no planejamento territorial como um todo, bem 
como na implantação das medidas elaboradas nos PMMAs da região do MCF.

A proposta de diagnósticos mais técnicos e complexos, como os realizados 
nesse projeto, é importante, mas, por via de regra, necessita de apoio externo 
dado às dificuldades de gestão dos municípios.
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8. Recomendações

a. Investir em sensibilização inicial de gestoras e gestores, principalmente 
prefeita ou prefeito e secretária ou secretário de meio ambiente, para criar 
ou estimular uma demanda interna da própria prefeitura a fim de que haja 
engajamento da equipe técnica e continuidade do processo; 

b. Privilegiar funcionárias e funcionários de carreira na gestão pública 
e representantes da sociedade civil para composição do GT e realizar 
capacitações, inclusive em planejamento e sobre ferramentas de 
mapeamento, de modo a dar continuidade ao processo tanto de elaboração 
quanto de implementação dos PMMAs;

c. Investir na construção coletiva, que é desafiadora por não ser tão praticada, mas 
gera oportunidade de engajamento de técnicas e técnicos que se convertem 
em pessoas multiplicadoras e têm a possibilidade de planejar para o futuro;

d. Valorizar mais o diagnóstico realizado como base para o planejamento 
por gestoras e gestores, para a emissão de pareceres e outros estudo e 
documentos. Recomenda-se uma divulgação dos diagnósticos completos, 
além dos que constam nos PMMAs finalizados; O mesmo vale para os 
diagnósticos regionais, que devem ser divulgados e podem ser úteis para 
outros planejamentos;

e. Priorizar medidas pautadas na realidade administrativa e financeira do 
município e do Estado para a adoção de Planos de Ação executáveis e efetivos; 

f. Utilizar os mapas detalhados de áreas e ações prioritárias elaborados para 
orientar a implementação das ações dos PMMAs;

g. Realizar a ARC é um passo importante e factível com um grupo de técnicas/
os conhecedoras/es do meio ambiente local, mesmo que com poucos 
dados climáticos, para identificar os fatores de vulnerabilidade, exposição e 
capacidade adaptativa, com foco nos atributos ambientais, gerando a base 
para a identificação das ações de adaptação baseada em ecossistemas; 

h. Buscar a integração e elaboração conjunta de vários municípios no mesmo 
contexto territorial de forma a otimizar tempo e recursos para o diagnóstico 
regional, a articulação intermunicipal, a discussão ampliada sobre as 
consequências da questão climática em âmbito local e regional, bem como a 
proposição de ações integradas; 

i. Investir em planejamentos regionais em conjuntos de municípios com 
características e/ou contextos similares, que tenham apoio técnico e 
financeiro, como Bacias Hidrográficas, Áreas de Proteção Ambiental (APA), 
Mosaicos de UCs, Consórcios de municípios etc.; 

j. Aprovar os PMMAs nas câmaras municipais, ação identificada no contexto 
dos municípios do MCF com intuito de dar maior perenidade ao Plano, ainda 
que não haja obrigatoriedade de aprovação em legislação do executivo ou 
legislativo municipal (a Lei da Mata Atlântica apenas determina que os PMMAs 
sejam aprovados pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente);

k. Cadastrar o PMMA, após sua aprovação, junto ao Governo Estadual, para 
aumentar a pontuação e bonificação do município no ICMS Ecológico por 
meio de índice de Qualidade do Sistema Municipal de Meio Ambiente;
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l. Aproximar-se de programas e projetos em busca de recursos e parcerias para 
execução de ações dos PMMAs;

m. Realizar novas capacitações em AbE para técnicas e técnicos envolvidos na 
implementação dos PMMAs, inclusive relacionadas à elaboração de projetos para 
captação de recursos em editais nacionais e internacionais voltados ao tema;

n. Criar um grupo de trabalho ou uma câmara técnica permanente dentro dos 
conselhos municipais de meio ambiente para que apoie, monitore e avalie a 
implementação do PMMA.

9. Continuidade 
O apoio pela consultoria acompanhou a finalização da elaboração dos PMMAs de 
forma participativa pelos GTs municipais. Porém, não foi possível acompanhar 
a sua aprovação pelos conselhos municipais do meio ambiente nem o início 
da implementação com a definição da governança dessa implementação. 
Dessa forma, permanece o desafio da continuidade dos trabalhos sem apoio 
da consultoria e do projeto Mata Atlântica, havendo demanda de suporte 
institucional para a aprovação dos PMMAs por parte da Seas-RJ e do MMA. O 
acompanhamento e o suporte pela Seas-RJ será fundamental para garantir não 
só a aprovação e implementação desses plano como também a replicação da 
experiência em outras regiões do estado.

No Rio de Janeiro, o reconhecimento da estruturação e do funcionamento dos 
conselhos e fundos municipais no âmbito do ICMS ecológico é favorável ao 
processo. Várias lideranças de conselhos participaram da elaboração dos planos 
e já há municípios interessados em acelerar a sua aprovação. A sua divulgação 
como boa prática pode incentivar outros casos.

No âmbito regional, para implementar uma estratégia de acompanhamento e 
gestão dos PMMAs, os municípios desejam uma coordenação pela Seas-RJ para 
promover a troca de experiências e também a criação de um fórum permanente 
de acompanhamento da implementação dos PMMAs. Adicionalmente, os comitês 
de bacias deveriam ser fóruns de discussão e acompanhamento das ações 
definidas como de integração regional. 

Nesse cenário, há que se continuar o diálogo com programas estratégicos de 
planos regionais, como o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado 
da Região (Pedui) na escala da metrópole, os Planos de Bacias Hidrográficas, 
que extrapolam limites geográficos administrativos, assim como o resgate da 
criação do corredor ecológico Sambê-Santa Fé – proposta que integra paisagens 
e territórios em âmbito de conservação – já que todos esses instrumentos 
multiescalares apontam para resultados profícuos e em consonância com os 
PMMAs na região do MCF.
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ESTUDO DE CASO X

Implementação de medida de Adaptação baseada em Ecossistemas planejada no 
Plano Municipal da Mata Atlântica de Porto Seguro (BA) 

1. Equipe da Unidade de Coordenação do Projeto Biodiversidade 
e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica envolvida no caso 
Mateus Motter dala Senta – MMA
Isis Freitas – MMA
Armin Deitenbach – GFA/GIZ

2. Parceiros do projeto envolvidos no caso
Sueli Abad – MDPS
Gabriela Mateus de Fontes Silva – MDPS
Danilo Sette – MDPS 
Mariana Gianiaki – Anamma
Sandra Steinmetz – Anamma 

 3. Público-alvo da execução do estudo de caso
O público-alvo desse projeto de implementação de medida AbE foram pessoas proprietárias 
e posseiras de imóveis rurais presentes na área do corredor ecológico entre a RPPN Estação 
Veracel e o Parna Pau Brasil, em Porto Seguro (BA), bem como trabalhadores rurais dessas 
fazendas e trabalhadores envolvidos nas atividades de plantio e de manutenção de áreas 
demonstrativas de recuperação. 

Outras pessoas parceiras que se envolveram foram técnicos da empresa Veracel e do Parna 
Pau Brasil e membros do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Porto Seguro, instância 
que havia aprovado o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica 
(PMMA) desse município.  Duas ONGs locais, Movimento de Defesa de Porto Seguro (MDPS) e 
Natureza Bela, foram envolvidas mais diretamente nas ações em campo, no planejamento e 
implementação da medida AbE e como intermediários da aproximação com proprietários e 
atores locais com perfil para composição deste esforço conjunto.

4. Contexto
Na região do Mosaico de Áreas Protegidas do Extremo Sul da Bahia (Mapes), o PMMA de Porto 
Seguro, elaborado em 2013 com apoio da ONG Conservação Internacional (CI), foi o primeiro a 
integrar projeções da mudança do clima no seu diagnóstico e medidas de Adaptação baseada 
em Ecossistemas (AbE) no seu planejamento. Em seguida, o Projeto Biodiversidade e Mudanças 
Climáticas na Mata Atlântica (MMA/GIZ) assessorou outros nove municípios vizinhos na região 
de atuação da empresa Veracel a seguirem esta metodologia na elaboração dos seus PMMAs, 
apoiados pela SOS Mata Atlântica e Grupo Ambientalista da Bahia (Gamba). No final desse 
processo, o projeto ainda apoiou a integração regional desses dez PMMAs (vide Estudo de 
Caso VI).
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Após a finalização dos planos, o projeto Mata Atlântica e parceiros como a Associação Nacional 
de Órgãos Municipais de Meio Ambiente (Anamma) e o Movimento de Defesa de Porto Seguro 
(MDPS) buscaram implementar uma medida AbE, planejada no PMMA de Porto Seguro e 
reforçada na integração dos dez PMMAs da região. A medida AbE escolhida foi a revegetação 
de áreas degradadas nas margens do rio Buranhém, na área do corredor ecológico entre o 
Parna Pau Brasil e a  RPPN Estação Veracel, utilizando diferentes métodos de recuperação. 
Essa medida AbE visa assegurar os serviços ecossistêmicos de regulação do fornecimento 
de água de boa qualidade para Porto Seguro, ajudando a população a se adaptar aos efeitos 
adversos da mudança do clima.

5. Narrativa do processo
O corredor ecológico é uma área de extrema importância ecológica por cumprir o papel de 
ligação entre duas unidades de conservação que representam dois dos maiores fragmentos 
florestais do Extremo Sul da Bahia, sendo um a Reserva Particular do Patrimônio Natural 
(RPPN) Estação Veracel, com 6 mil hectares, e outro o Parque Nacional (Parna) Pau Brasil, 
com 19 mil hectares de Floresta Atlântica. A área do corredor, que se situa nas margens 
do rio Buranhém, compreende mais de 90 imóveis rurais, sendo 38 imóveis inscritos no 
Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais da Bahia (Cefir-BA), registro integrado ao 
Cadastro Ambiental Rural (CAR). Existem ainda vários fragmentos florestais na área desse 
corredor ecológico, melhorando a permeabilidade dessa área e permitindo muitas conexões 
entre as áreas florestais remanescentes. Todavia, também estão presentes muitas áreas 
degradadas desprovidas de vegetação florestal, compreendendo principalmente áreas de 
pastagens antigas. 

A revegetação desse corredor ecológico é um anseio antigo de várias entidades atuantes 
em Porto Seguro, e os limites desse corredor foram elaborados por entidades como o 
Instituto BioAtlântica (Ibio), The Nature Conservancy Brasil (TNC) e o Parna Pau Brasil, entre 
outros parceiros, seguindo conceitos de recuperação de áreas degradadas para promover 
a conectividade da vegetação e a movimentação da fauna local, permitindo o  fluxo gênico 
entre os dois fragmentos florestais principais representados pelas Unidades de Conservação 
(Figura 20). 
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Com base nos levantamentos geoespaciais existentes sobre o corredor, o projeto Mata Atlân-
tica contratou, em 2019, diagnósticos de campo dos imóveis rurais presentes na área do cor-
redor ecológico, realizando contatos com as pessoas proprietárias desses imóveis no sentido 
de verificar seu interesse na recuperação ambiental das áreas degradadas e incentivando sua 
inscrição no Cefir/CAR. Desse trabalho, realizado pela empresa Suçuarana Florestal, resulta-
ram diagnósticos de 40 hectares de áreas degradadas passíveis de recuperação, e a recupe-
ração desse passivo ambiental  seria promovida em parte pelo Projeto Mata Atlântica e em 
parte pelo Projeto  “Articulando Agendas Globais desde o Local”, financiado pelo Programa 
EUROCLIMA+, da União Europeia, elaborado e executado pela Anamma. 

No segundo semestre de 2020, o projeto Mata Atlântica contratou o Movimento de Defesa 
de Porto Seguro (MDPS), que iniciou a implantação de unidades demonstrativas de modelos 
de recuperação ambiental em áreas sem vegetação florestal. Foram implementados três 
modelos de recuperação da vegetação, alguns com possibilidade de retorno econômico 
à população proprietária rural a partir da comercialização de produtos oriundos das áreas 
recuperadas, sendo eles: (i) sistema agroflorestal (SAF) com espécies frutíferas; (ii) sistema 
silvipastoril; e (iii) restauração ecológica com plantio de espécies nativas. 

Essas áreas foram chamadas “áreas demonstrativas”, pois, apesar de pequenas, serviram 
como projetos-piloto para realização de capacitações nos temas mencionados e divulgação 
das técnicas de recuperação que podem facilmente ser replicadas em outras áreas. 
A implantação dessas áreas possibilita demonstrar como os serviços ecossistêmicos 
(regularização dos ciclos biogeoquímicos, polinização, habitat, proteção do solo e da água, 
sequestro e armazenamento de carbono) são importantes para melhorar a qualidade 

Figura 20. Proposta de corredor ecológico entre a RPPN Estação Veracel e o Parna Pau Brasil 
em Porto Seguro (BA).
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ambiental e ao mesmo tempo gerar benefícios sociais com emprego e renda, através da 
produção de alimentos (frutíferas e pecuária) e biomassa (lenha).

Nessas áreas, foram realizadas capacitações em forma de dias de campo para demonstração 
das estratégias de recuperação ambiental e de manutenção das áreas. O público-alvo 
dessas capacitações foram pessoas proprietárias/posseiras e população trabalhadora rural 
de imóveis localizados na área corredor ecológico, além de outros atores-chave de Porto 
Seguro. Nos dias de campo, agricultores e técnicos puderam se familiarizar com as técnicas 
de recuperação implantadas nos modelos demonstrativos, com o intuito de replicá-las em 
outras áreas degradadas do corredor ecológico.

Além disso, foram debatidas nas capacitações os conceitos de mudança do clima, Adaptação 
baseada em Ecossistemas (AbE) e qualificação das medidas AbE, inclusive as medidas 
planejadas no PMMA de Porto Seguro. Também foi possível discutir o conceito da conectividade 
e os benefícios ambientais da revegetação desse  corredor ecológico. Para essas capacitações 
presenciais, foi estabelecido um rígido protocolo de higiene e segurança referente à pandemia 
de Covid-19. 

Foi realizado também um dia de campo em uma área já existente de sistema agroflorestal 
de cacau “cabruca”, modalidade de recuperação que será implementada em vários imóveis 
rurais do corredor pelo Projeto da Anamma a partir de 2021. Para esse sistema, de grande 
interesse da população agricultora da região, foi realizada uma oficina virtual discutindo 
aspectos econômicos, técnicos e ambientais do sistema cacau-cabruca.

Na avaliação de participantes das capacitações, estas foram muito interessantes, possibili-
tando melhorar o desempenho econômico e ecológico da agropecuária da região.

6. Resultados

a. Medida AbE implementada com a recuperação de 3,2 hectares de áreas 
degradadas, visando a regularização ambiental de imóveis rurais na área do 
corredor ecológico entre a RPPN Estação Veracel e o Parna Pau Brasil. 

b. Ampliação da medida AbE planejada em 2021, por meio da parceria com 
o Projeto “Articulando Agendas Globais desde o Local” financiado pelo 
Programa Euroclima+, da União Europeia, e elaborado e executado pela 
Anamma, abrangendo a recuperação dos 40 hectares de áreas degradadas 
passíveis de recuperação identificados e diagnosticados na área do corredor 
ecológico.

c. 70 atores locais capacitados (25 mulheres e 45 homens), tanto na 
implementação e manutenção de áreas recuperadas quanto na abordagem 
AbE, entre eles pequenos produtores rurais, membros dos conselhos de 
meio ambiente e do comitê da bacia hidrográfica local, membros de ONGs e 
associações locais, estudantes e pessoas trabalhadoras rurais.
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7. Lições aprendidas
a. A sensibilização aos impactos da mudança do clima e à AbE a partir da 

perspectiva local, considerando efeitos já observados, como, por exemplo, 
a falta de água no município vizinho (Eunápolis, abastecido pelo rio 
Buranhém) em um período de estiagem severa, permite mobilizar agentes 
de transformação que reconhecem os problemas ambientais da região e 
buscam soluções de adaptação dentro de suas áreas de atuação.

b. Foi muito importante a realização das capacitações na zona rural e próximo 
ao rio Buranhém, porque nessas ocasiões a população agricultora já foi se 
manifestando sobre algumas mudanças do clima que já observaram ao 
longo do tempo, e isso permitiu um bate-papo mais produtivo sobre essas 
mudanças, bem como sobre os serviços ecossistêmicos e a AbE.

c. Não foram observadas diferentes percepções entre homens e mulheres 
sobre a mudança do clima;  mas, na discussão sobre as consequências dessa 
mudança, a maioria das mulheres concorda que as ações de adaptação são 
muito necessárias.

d. Fazer com que esses agentes entendam e reconheçam a importância dos 
serviços ecossistêmicos para a resolução dos problemas identificados leva à 
compreensão de um dos critérios que qualificam uma medida AbE: melhorar 
a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, ajudando as pessoas a se 
adaptar à mudança do clima. Associado a isso, a conscientização sobre a 
importância dos corredores ecológicos destaca a importância e a função de 
manter florestas e sistemas agroflorestais com boa diversidade de espécies.

e. Para a implementação bem-sucedida de uma medida AbE, é imprescindível 
firmar parcerias amplas e buscar sinergias, como nesse caso entre o projeto 
Mata Atlântica, o projeto da Anamma, a Sema-BA, o Fórum Florestal do 
Extremo Sul da Bahia e parceiros locais como MDPS,  Natureza Bela, Veracel 
e Parna Pau Brasil. 

f. As áreas demonstrativas com SAFs indicam e permitem avaliar outro critério 
dessas medidas AbE, que é a geração de alternativas de renda.

g. Apesar de essa ação partir da integração regional dos PMMAs, observa-
se baixa implementação das medidas AbE identificadas nesses planos, 
visto que ainda existe dificuldade de participação social nos conselhos 
locais e regionais e da atuação efetiva de órgãos públicos que tratam das 
temáticas socioambientais, o que não favorece identificação, planejamento 
e implementação de novas medidas AbE. 
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8. Recomendações

Tratando-se especificamente do rio Buranhém, é extremamente importante que 
as próximas medidas AbE considerem a relevância de todo o território de sua bacia 
hidrográfica que perpassa vários municípios, visto que ele contém um fragmento 
de vegetação nativa conservada dentro do Parna Alto do Cariri, de fundamental 
importância para a manutenção da disponibilidade hídrica desse manancial. 
Ainda nesse sentido, recomenda-se que outras microbacias hidrográficas, como a 
do rio dos Mangues, sejam prioritárias na identificação de ações de recuperação, 
visto que, segundo o Atlas Nacional de Abastecimento (ANA), o município de 
Porto Seguro encontra-se em uma situação hídrica preocupante, sendo essas 
áreas locais de alta vulnerabilidade ambiental e social.

9. Continuidade
As ações de capacitação de agentes sociais locais, públicos e privados, bem 
como a implantação de áreas demonstrativas, permitirão o acompanhamento 
do incremento no fornecimento dos serviços ecossistêmicos e a disseminação 
das práticas implantadas como soluções para problemas tão complexos, como 
exposto neste documento. 

Através de parcerias, englobando o projeto Mata Atlântica, o projeto da Anamma, 
o Fórum Florestal do Extremo Sul da Bahia e parceiros locais como MDPS e 
Natureza Bela, entre vários outros, todas as áreas identificadas nesse corredor 
ecológico serão recuperadas. 

Espera-se que esses agentes locais deem continuidade a esse processo de 
transformação social e ambiental e que continuem realizando medidas AbE de 
recuperação ambiental e capacitação tanto nas áreas demonstrativas quanto 
no corredor ecológico e em toda a região. Com a continuidade das atividades de 
sensibilização e também a demonstração da viabilidade e importância das ações 
realizadas, é esperado que os outros nove municípios também implementem as 
medidas AbE planejadas nos seus respectivos PMMAs, considerando os aspectos 
regionais conforme preconizado na integração regional dos dez planos.



Projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica  - Parte II: Estudos de Caso 102



Projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica  - Parte II: Estudos de Caso 103

ESTUDO DE CASO XI

Fortalecimento de capacidades em restauração ecológica junto do Pacto pela 
Restauração da Mata Atlântica (Pacto)

1. Equipe da Unidade de Coordenação do projeto Biodiversidade e 
Mudanças Climáticas na Mata Atlântica envolvida no caso 
Mateus Motter Dala Senta – MMA 
Christiane Holvorcem – GIZ
Gabriela Moreira – GIZ
Armin Deitenbach – GFA/GIZ

2. Parceiros do projeto envolvidos no caso
Severino Rodrigo Pinto – Pacto pela Restauração da Mata Atlântica – Pacto
Ludmila Pugliese – Pacto pela Restauração da Mata Atlântica – Pacto

3. Contexto
O Pacto pela Restauração da Mata Atlântica (Pacto) é uma iniciativa lançada em 2009 com o 
objetivo de articular e integrar os diferentes atores (governos, ONGs, comunidade científica, 
empresas e proprietários de terra) envolvidos na restauração da Mata Atlântica, induzindo 
ações em larga escala, com benefícios ambientais, sociais e econômicos. O Pacto tem como 
meta viabilizar a recuperação de 15 milhões de hectares de Mata Atlântica até 2050.

As ações de assessoria dessa iniciativa no projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas 
na Mata Atlântica envolveram: (i) a execução de medidas relacionadas ao desenvolvimento 
metodológico; (ii) a implementação de restauração florestal; e (iii) a recuperação de áreas 
degradadas. Além disso, o Pacto atuou como plataforma de disseminação e ampliação de 
escala das experiências e iniciativas desenvolvidas no âmbito do projeto.

O Pacto desenvolveu e disponibiliza um referencial teórico que descreve em detalhe 
como planejar e implementar um projeto de restauração, além de um protocolo para o 
monitoramento desta, componente crítico para o sucesso de projetos de restauração. Ele 
também mantém um banco de dados de projetos de restauração, que é utilizado pelo projeto 
Mata Atlântica como meio de verificação do progresso da restauração monitorada por meio 
do protocolo de monitoramento do Pacto.

Em outubro de 2015, o Pacto deu início ao seu novo modelo de governança, por intermédio 
de uma campanha entre os mais de 220 signatários para identificar aqueles que quisessem 
se tornar uma Unidade Regional (UR), incentivando, em esfera estadual, a filiação de 
novos membros. Foram selecionadas 18 URs representando 12 dos 17 estados da área de 
distribuição da Mata Atlântica. Essas unidades regionais têm a função de desempenhar o 
papel de Secretaria Executiva do Pacto, replicando o modelo nacional de governança em 
escala regional, articulando, capacitando e integrando os diferentes atores envolvidos na 
cadeia produtiva da restauração ecológica na Mata Atlântica.

4. Público-alvo da execução do estudo de caso
Unidades Regionais do Pacto, técnicos e gestores de governos estaduais e municipais, 
organizações não governamentais e empresas.
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5. Narrativa do processo
A fim de disseminar o conhecimento sobre as ferramentas do Pacto entre as URs e outros 
atores relevantes, o projeto Mata Atlântica apoiou a realização de seis cursos de capacitação 
entre 2015 e 2017, ministrados pelo Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste (Cepan), 
que hospedou a coordenação nacional do Pacto. Esses cursos trataram do protocolo de 
monitoramento, da nova versão do banco de dados, da nova estrutura de governança do 
Pacto e das questões de equidade de gênero e restauração (Quadro 8).

Em 2015, o Cepan realizou duas capacitações de 32 horas sobre a aplicação do “Protocolo 
de Monitoramento para Programas e projetos de Restauração Florestal” para um conjunto 
de atores de diferentes setores (técnicos e gestores de governos estaduais e municipais, 
organizações não governamentais e empresas). A primeira capacitação foi realizada na 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em Recife  – PE –, visando a atender a 
região da Mata Atlântica Nordestina, enquanto que a segunda capacitação foi realizada no 
Centro de Experimentos Florestais SOS Mata Atlântica, no município de Itu – SP –, visando 
a atender às regiões do Mosaico de Unidades de Conservação da Mata Atlântica Central 
Fluminense e do Mosaico de Unidades de Conservação Lagamar.

Esses cursos consistiram em dois dias de atividades teóricas, seguidos de um dia de atividades 
práticas no campo e de um último dia de análise dos dados coletados no campo. Os trabalhos 
de campo foram realizados em áreas em restauração utilizando diferentes técnicas, e com 
variadas idades das plântulas. Os participantes aplicaram o protocolo de monitoramento do 
Pacto por meio da instalação de parcelas de monitoramento in situ nas áreas em restauração.

Em 2016, o Cepan realizou duas capacitações de 24 horas visando a fortalecer as URs do Pacto 
como unidades multiplicadoras em suas regiões de atuação. A primeira ocorreu no Centro de 
Experimentos Florestais SOS Mata Atlântica, e a segunda capacitação, na Reserva Ecológica 
de Guapiaçu (REGUA), no estado do Rio de Janeiro. Os cursos trataram de conceitos-chave 
de restauração ecológica, do modelo de funcionalidade e de governança do Pacto e de suas 
principais ferramentas (referencial teórico, protocolo de monitoramento de projetos de 
restauração e banco de dados). Os participantes também foram instruídos na estratégia de 
mapeamento geoespacial17 do Pacto, aprenderam noções básicas de sensoriamento remoto, 
como utilizar softwares de geoprocessamento para tratar dados coletados em campo e como 
introduzi-los no banco de dados do Pacto.

Um curso sobre governança em escala de paisagem foi realizado pelo Pacto em Porto 
Seguro– BA – utilizando como estudos de caso ações de restauração em diferentes contextos 
(SAF, assentamentos agroecológicos, restauração com diferentes técnicas), a fim de ilustrar 
princípios de governança que serão úteis para as URs do Pacto.

Um curso de 24 horas sobre a temática de equidade de gênero nos projetos e estratégias do 
Pacto foi realizado em Antonina – PR– em 2017, com o apoio do projeto Mata Atlântica, do 
Cepan, do MMA e da IUCN. O objetivo foi capacitar lideranças e atores estratégicos da cadeia 
de restauração na temática de gênero, a fim de que esses conceitos possam se disseminar 
entre os membros do Pacto e parceiros e em todas as suas esferas de atuação. 

17  Que associa a cada entidade ou fenômeno uma localização na Terra.
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18  Técnica de restauração baseada na semeadura direta de uma mistura de sementes de espécies diferentes por 
meio de técnicas manuais ou mecanizadas.

6. Resultados
As duas capacitações sobre o Protocolo de Monitoramento do Pacto (2015) 
contaram com um total de 47 participantes dos estados de Pernambuco, Paraíba, 
Sergipe, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, incluindo técnicos de 
secretarias de Meio Ambiente, agências de gestão de recursos hídricos e outros 
órgãos governamentais, além de representantes de ONGs e empresas.

Dentre as diversas aplicações do curso mencionadas pelos participantes, 
destacam-se o monitoramento de áreas em restauração em vários projetos em 
andamento ou propostos, incluindo sistemas agroflorestais com geração de 
renda para comunidades tradicionais, projetos de recuperação de matas ciliares 
e do entorno de reservatórios para abastecimento urbano, aplicações no âmbito 
do licenciamento ambiental e análise, aprovação e monitoramento de Projeto de 
Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas (Pradas).

Nas duas  capacitações  para o fortalecimento das 18 URs do Pacto(2016), os 
representantes das URs atingiram uma compreensão e proficiência uniformes 
sobre os conceitos envolvidos na restauração, na estrutura e no funcionamento 
do Pacto, e as ferramentas disponibilizadas por ele (referencial teórico, protocolo 
de monitoramento de projetos de restauração e banco de dados). As capacitações 
também permitiram aos facilitadores e participantes expressarem suas 
expectativas sobre o papel das URs nas ações futuras do Pacto. Como resultado 
desses cursos, as URs do  Pacto  vêm  atuando  efetivamente  na  construção 
de agendas locais, disseminando o conhecimento sobre ele e o uso de suas 
ferramentas e arcabouço teórico às diferentes regiões da Mata Atlântica. A partir 
do modelo de governança desenvolvido na Oficina em Porto Seguro, foi criado 
um padrão de atuação junto das URs que permite uma visão compartilhada do 
movimento, com particularizações regionais.

Entre os resultados do curso sobre equidade de gênero em restauração (2017), 
destacam-se  a  troca  de  experiências  sobre  os  trabalhos  com  gênero e 
restauração de algumas URs, da GIZ e de outras instituições relacionadas à 
temática de gênero, incluindo as atividades do GT de Diversidade do Pacto, 
que edita o blog Mulheres de ImPACTO. Os participantes discutiram o projeto 
Reflorestar no Espírito Santo, em que as mulheres trabalham e são beneficiárias 
diretas, e as atividades de coleta e beneficiamento de sementes para utilização 
em restauração empregando o modelo de “muvuca”18, liderado e realizado por 
mulheres apoiadas pelo Instituto Socioambiental  – ISA –.

Os participantes também selecionaram e validaram uma lista de necessidades 
e oportunidades a serem trabalhadas pelo GT de Gênero e Diversidade para 
integrar a equidade de gênero na estrutura de governança e nas ferramentas do 
Pacto. Foram também consolidados temas e ações a serem desenvolvidos pelo 
GT de Diversidade, incluindo a redação de uma carta de posicionamento sobre 
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Data Local Tema(s) Alvo Participantes

10/nov/2015 a 
13/nov/2015

Recife  (PE) 
Universidade Federal 
Rural de Pernambuco 

– UFRPE

Protocolo de 
monitoramento 

do Pacto

Governos, ONGs 
e empresas 22

30/nov/2015 a 3/
dez/2015

Itu  (SP) Centro 
de Experimentos 

Florestais S.O.S. Mata 
Atlântica

Brasília (DF) Metodológico 28

23/mai/2016 a 
25/mai/2016

Itu (SP) Centro 
de Experimentos 

Florestais SOS Mata 
Atlântica

Governos, ONGs e 
empresas 25 27

27/jul/2016 a 29/
jul/2016

Res. Ecol. de Guapiaçu  
(RJ)

Conceitos de 
restauração, 

funcionalidade e 
ferramentas do 

Pacto

URs do Pacto 18

24/out/2016 a 30/
out/2016 Porto Seguro (BA)

Governança 
em escala de 

paisagem
URs do Pacto 18

20/jun/2017 a 22/
jun/2017 Antonina (PR)

Equidade de 
gênero em 

restauração

URs e GT 
Diversidade do 
Pacto e ONGs

18

restauração, diversidade e gênero, garantir a maior participação das mulheres 
nos demais GTs e no Conselho do Pacto, e ampliar a participação de homens no 
GT de Diversidade.

Ao todo, nestes cursos realizados ao longo de dois anos, foram capacitadas 112 
pessoas, entre técnicos de órgãos municipais e estaduais de meio ambiente e das 
instituições que são URs do Pacto, com 160 horas de cursos em cinco estados da 
Mata Atlântica. Com esses números, atingiram-se os objetivos de fortalecimento 
de capacidades desenvolvidas que se sustentarão após o término do projeto.

7. Lições aprendidas 

A liderança e a proatividade da coordenação e da Secretaria Executiva do Pacto 
foram fundamentais no desenvolvimento de todas essas capacitações, incluindo 
a mobilização e a capacitação dos atores envolvidos. O desenvolvimento de 
módulos de capacitação on-line a distância (EaD) poderia ter ampliado o número 
de pessoas instruídas.

Quadro 8. Cursos de capacitação do Pacto realizados com apoio do projeto Mata Atlântica.
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8. Recomendações

É necessário dar seguimento aos encaminhamentos do GT Diversidade do Pacto, 
relacionados principalmente à equidade de gênero, nos projetos e ações de 
restauração ecológica e na estrutura de governança do Pacto, tendo em vista o 
pioneirismo deste nessa temática.

Também se deve dar prosseguimento e ampliar, por parte das URs do Pacto, o 
processo de capacitações iniciado durante o projeto Mata Atlântica, a fim de 
atingir um número maior de atores relevantes, contribuindo para o ganho de 
escala das ações de restauração do Pacto.

9. Continuidade 

Espera-se que todos os capacitados tenham efeito multiplicador nas suas regiões, 
contribuindo para o atingimento da meta de restauração do Pacto. Em particular, 
as URs estavam em 2018 habilitadas a replicar as capacitações recebidas em suas 
regiões.

Figura 21. Curso de capacitação sobre operacionalização das ferramentas do Pacto pela 
Restauração da Mata Atlântica para as unidades regionais, Rio de Janeiro, julho de 2016. 
Fonte: Acervo do PACTO.

Figura 22. Apresentação da nova interface do banco de dados do PACTO e instruções de como 
operacionalizá-lo. Fonte: Acervo do PACTO.
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ESTUDO DE CASO XII

Contribuição à Política e ao Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa

1. Equipe da Unidade de Coordenação do projeto Biodiversidade e 
Mudanças Climáticas na Mata Atlântica envolvida no caso 
Mateus Motter Dala Senta – MMA
Christiane Holvorcem – GIZ
Gabriela Moreira – GIZ

2. Parceiros do projeto envolvidos no caso
Severino Rodrigo Ribeiro Pinto e Ludmila Pugliese – Pacto pela Restauração da 
Mata Atlântica – PACTO
Craig Hanson, Miguel Calmon, Aurélio Padovezi e Rachel Biderman – World 
Resources Institute - WRI
Miguel Moraes – IUCN
Rubens Benini – TNC
Bernardo Strassburg e Jerônimo Sansevero – IIS
Ricardo Rodrigues e Pedro Brancalion – USP/Esalq

19  SAE – SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS. Impacto da revisão do código florestal: como viabilizar o grande 
desafio adiante? Brasília: SAE, 2013. Disponível em: <http://www.sae.gov.br/site/wp-content/uploads/Artigo-codigo-
florestal.pdf
20  SOARES-FILHO, B.; RAJÃO, R.; MACEDO, M. Cracking Brazil’s Forest Code. Science, v. 344, n. 6182, p. 363-364, 2014.

3. Contexto
Após o processo de revisão do Código Florestal (Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965), o 
governo brasileiro aprovou a Lei de Proteção da Vegetação Nativa (Lei no 12.651 de 25 de 
maio de 2012). As determinações da nova lei reafirmaram a necessidade dos proprietários de 
terra de conservar, recuperar ou compensar alterações na vegetação nativa situada em áreas 
de preservação permanente (APPs) e reserva legal (RL). Hoje, no Brasil, somando-se as áreas 
de APP e RL que necessitam ser recuperadas ou compensadas, segundo a atual legislação, 
estima-se um passivo de aproximadamente 21 milhões de hectares, sendo 6 milhões de 
hectares na Mata Atlântica (SAE, 201319; 201420).

Em face da grande extensão e diversidade de ecossistemas e paisagens a serem recuperados, 
e do esforço necessário para tanto, é premente a criação de mecanismos de financiamento, 
planejamento, coordenação e apoio para viabilizar essas ações.

Em apoio a esse processo, o MMA, no segundo semestre de 2013, assinou um memorando 
de entendimento com o World Resources Institute (WRI), para o desenvolvimento  de 
uma estratégia de recuperação em larga escala da vegetação nativa no Brasil, um passo 
fundamental para assegurar o compromisso em torno de um plano de trabalho comum e um 
nível de formalização mínimo para iniciar o processo de mobilização dos demais parceiros.

Nesse contexto, foram realizadas oficinas de trabalho em São Paulo– SP, Rio de Janeiro – RJ 
e Brasília – DF, entre 24 a 30 de setembro de 2013, com o objetivo de promover discussões e 
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compartilhar informações sobre as melhores práticas de recuperação de áreas degradadas 
ou alteradas no Brasil entre representantes de ONGs, setor privado, governos e instituições de 
pesquisa e extensão que atuam na área. Participaram dessas oficinas mais de 45 organizações, 
totalizando 70 participantes, que discutiram as oportunidades e os desafios para a elaboração 
de uma estratégia nacional de recuperação da vegetação nativa.

O objetivo dessas consultas, baseadas na análise de exemplos, foi identificar as barreiras 
existentes para a recuperação da vegetação nativa nos diferentes biomas bem como indicar 
os fatores de sucesso que permitiram o êxito dessas ações no Brasil e em outros lugares ao 
redor do mundo. As sugestões e recomendações geradas nessas oficinas, bem como subsídios 
extraídos de reuniões, discussões e pesquisas, forneceram as bases para a elaboração da 
versão preliminar do Planaveg.

4. Público-alvo da execução do estudo de caso
Governo Federal, estaduais e municipais, organizações não governamentais e instituições de 
pesquisa.

5. Narrativa do processo
A liderança do então Departamento de Conservação da Biodiversidade (DCBio) na elaboração 
da versão preliminar do Planaveg e também na coordenação do projeto Mata Atlântica foi 
uma grande oportunidade de envolvimento do projeto nesse processo. A elaboração de um 
plano nacional de recuperação da vegetação nativa casou perfeitamente com os objetivos do 
projeto de mitigação e adaptação às mudanças do clima baseada em ecossistemas.

A partir do envolvimento do projeto nesse processo, criou-se um grupo de trabalho informal  
para elaborar de forma conjunta a versão preliminar do Planaveg por meio da integração 
entre a ciência/pesquisa, a prática e a política. O GT incluiu as seguintes instituições: WRI, 
União Internacional para Conservação da Natureza – IUCN, Instituto Internacional para 
Sustentabilidade (IIS), The Nature Conservancy (TNC), Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH e Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – Universidade 
de São Paulo (Esalq/USP).

A versão preliminar do Planaveg foi elaborada visando      ampliar e fortalecer políticas públicas, 
incentivos financeiros, mercados, tecnologias de recuperação, boas práticas agropecuárias 
e outras medidas necessárias para a recuperação da vegetação nativa, principalmente em 
áreas de APP e RL, mas também em áreas degradadas com baixa produtividade agrícola. 
A proposta foi estruturada em oito iniciativas estratégicas que tratam, respectivamente, 
de: i) sensibilização da sociedade a respeito dos benefícios da recuperação; ii) aumento da 
quantidade e da qualidade de sementes e mudas nativas; iii) fomento a mercados relativos 
a produtos e serviços gerados de áreas em processo de recuperação; iv) alinhamento e 
integração de políticas públicas; v) desenvolvimento de mecanismos financeiros de apoio 
às iniciativas de recuperação; vi) expansão de assistência técnica e extensão rural; vii) 
planejamento e monitoramento espacial; e viii) pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Em maio de 2014, o projeto Mata Atlântica apoiou a realização de seminário técnico em São 
Paulo para discutir o tema de planejamento espacial e monitoramento da recuperação da 
vegetação nativa, identificado como prioritário pelo GT no desenvolvimento da estratégia.      
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Estiveram presentes no seminário 26 participantes de instituições como Embrapa, Inpe, SFB, 
Unesp e USP. O documento produzido no seminário embasou a redação da estratégia 7 da 
versão preliminar do Planaveg.

Em setembro de 2014, o projeto Mata Atlântica apoiou a realização de outro seminário 
técnico em São Paulo para discutir o tema de oferta e demanda de sementes e mudas nativas 
para a recuperação, também identificado como prioritário. Participaram do seminário 34 
participantes de instituições como Ministério da Agricultura (MAPA), Embrapa, Incra, UFSCar, 
USP, SMA-SP, IPEF, Pacto e ISA. O documento produzido no seminário embasou a redação da 
estratégia 2 da versão preliminar do Planaveg.

A versão preliminar do Planaveg foi apresentada em mais de 20 eventos nacionais e 
internacionais relacionados ao tema para recebimento de sugestões e aprimoramento.      A 
versão preliminar consolidada passou então por um processo de consulta pública, feita por 
meio da divulgação da proposta no site do MMA, sendo as contribuições recebidas por e-mail 
institucional entre dezembro de 2014 e agosto de 2015. Foram recebidos 167 e-mails com 
sugestões e contribuições das mais diversas, vindas principalmente de cidadãos comuns, mas 
também de órgãos governamentais e da sociedade civil organizada.

Em 2019, o Projeto realizou a tradução do Planaveg para o inglês, disponibilizando também 
a essa versão no site do MMA, no repositório de publicações da GIZ e disseminando-a em 
boletins informativos internacionais para uma rede de pessoas interessadas no assunto que 
não dominam a língua portuguesa.

6. Resultados

A partir da elaboração da proposta do Planaveg e sua subsequente discussão 
pública, buscou-se estimular a reflexão e a decisão política sobre a melhor forma 
de implementação. Dessa forma, o plano não surgiu de uma decisão a priori, 
mas foi formulado para estabelecer um panorama abrangente sobre as bases 
para a consolidação de uma iniciativa de recuperação de âmbito nacional e de 
larga escala, suscitar um debate circunstanciado e apoiar o processo de tomada 
de decisão. Esse processo de articulação política culminou com o lançamento 
do Decreto nº 8.972, de 23 de janeiro de 2017, que instituiu a Política Nacional 
de Recuperação da Vegetação Nativa (Proveg). Além de instituir os objetivos e 
diretrizes da Proveg, esse dispositivo definiu como seu principal instrumento de 
implementação o Planaveg.  
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21  HANSON, C. et. al. The restoration diagnostic: a method for developing forest landscape restoration strategies by 
rapidlya assessing the status of key success factors. WRI, 2015. Disponível em: <https://www.wri.org/sites/default/ files/
WRI_Restoration_Diagnostic_0.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2017.

7. Lições aprendidas 

Devido à articulação entre instituições de pesquisa, sociedade civil e governo, 
propiciada pelo GT interinstitucional, foi possível construir um plano preliminar 
bem fundamentado em métodos consolidados cientificamente, como a avaliação 
dos fatores de sucesso necessários para a recuperação (HANSON et al, 201521), e no 
estado da arte de dados técnicos e científicos, incluindo modelagens do passivo 
ambiental de APP e RL (SAE, 2013; SOARES-FILHO, RAJÃO E MACEDO, 2014).

A formação do GT para elaboração da versão preliminar do Planaveg possibilitou 
captar de forma mais clara e objetiva as demandas dos beneficiários, 
desenvolvendo ações mais adequadas para se alcançar os objetivos do plano. 
A decisão de formar um pequeno grupo de trabalho facilitou as discussões e a 
tomada de decisão. A formação de um grupo maior, além de representar um 
aumento da complexidade do processo, devido à heterogeneidade dos atores 
interessados no tema, acarretaria uma ampliação de custos para viabilizar a 
participação.

O método selecionado para a participação social, a consulta pública via internet, 
colheu boas sugestões, devidamente incorporadas ao plano. Entretanto, a 
falta de recursos financeiros não permitiu a realização de audiências públicas e 
debates setoriais bem organizados, que poderiam ter ampliado a participação 
social e levantado outras contribuições estruturantes para a proposta.

Um dos constantes desafios nesse tipo de processo é manter um balanço ade-
quado entre representatividade e eficiência na preparação da fundamentação 
técnica para decisões e no processo de articulação político-institucional sobre 
políticas públicas. Em termos do fator representatividade, uma das lições apren-
didas consiste na necessidade de envolvimento desde o início do processo de 
outros atores governamentais e da iniciativa privada para assegurar maior ali-
nhamento e participação.

A informalidade da estrutura do GT trouxe, em determinados momentos, 
dificuldades na continuidade de algumas ações por conta da ausência de 
compromissos formalmente firmados e de previsão formal de recursos 
financeiros para a participação mais efetiva dos membros do GT. Experiências 
participativas podem incorrer no risco da diluição das responsabilidades por 
ausência de instâncias formais e institucionais.

Do ponto de vista técnico, um aprofundamento de aspectos econômicos das ações 
da versão preliminar do Planaveg, incluindo o tema da mobilização de recursos 
financeiros, teria contribuído no processo de convencimento e engajamento de 
atores-chaves do setor privado e das áreas econômicas governamentais.

hhttps://www.wri.org/sites/default/ files/WRI_Restoration_Diagnostic_0.pdf
hhttps://www.wri.org/sites/default/ files/WRI_Restoration_Diagnostic_0.pdf
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8. Recomendações

Para envolver todos os grupos e setores importantes no processo de 
implementação do Planaveg, recomenda-se a criação de câmaras consultivas 
temáticas para discussões mais específicas, abarcando diferentes instituições 
convidadas da sociedade civil, setor privado e acadêmico, governos estaduais e 
municipais, para sugerir aprimoramentos nas ações previstas no plano.

Nesse mesmo sentido, será fundamental a participação das instâncias estaduais, 
uma vez que eles são os principais atores na implementação das ações de 
recuperação previstas pela Lei n° 12.651/2012, por meio dos Programas de 
Regularização Ambiental – PRAs. O envolvimento dos governos estaduais 
permitirá detalhar melhor as iniciativas estratégicas propostas em atividades 
mais concretas. Os atores locais, seja governo, seja sociedade civil, têm função 
estratégica na renovação do processo de formulação de políticas públicas locais. 

9. Continuidade 

O desafio está em viabilizar a ampliação do envolvimento 
de todos os interessados, incluindo setor privado, acadêmi-
co e sociedade civil organizada, na implementação e acom-
panhamento do Planaveg.      

O propósito é que todos os ministérios e entidades envolvi-
dos com o tema da recuperação da vegetação nativa iden-
tifiquem, criem e coordenem programas, projetos e ações 
que possam contribuir para os objetivos da política e se 
comprometam a implementá-los nos prazos estabelecidos. 
A Portaria Interministerial nº 230 de 14 de novembro de 
2017 estabeleceu a primeira versão do Planaveg, publicada 
no site do MMA.

O Planaveg não pode ser implementado de forma isolada 
de outras políticas públicas já existentes. É, na verdade, 
complemento necessário para viabilizar diferentes políticas 
setoriais e trans-setoriais, como as de combate à fome e à 
miséria, mudança do clima, serviços ambientais, biodiver-
sidade, agricultura sustentável, recursos hídricos, energia, 
dentre outras.  
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ESTUDO DE CASO XIII

Monitoramento orbital da recuperação da vegetação nativa da Mata Atlântica

1. Equipe da Unidade de Coordenação do Projeto Biodiversidade e 
Mudanças Climáticas na Mata Atlântica envolvida no caso 
Adriana Panhol Bayma – Deco/SBio/MMA 
Carlos Alberto de Mattos Scaramuzza – DECO/SBio/MMA
Leonardo Queiroz Correia – Deco/SBio/MMA 
Christiane Holvorcem – GIZ

2. Parceiros do projeto envolvidos no caso
Rodrigo Borrego Lorena – consultor
Departamentos do Ministério do Meio Ambiente: Deco/SBio, DFCD/SMCF

3. Contexto
Segundo dados oficiais, a Mata Atlântica detém hoje pouco mais de 20% de sua cobertura 
vegetal remanescente (MMA, 2012), estatística que aponta o bioma como um dos hotspots 
mundiais de biodiversidade (MITTERMEIER et al.1999, MYERS et al.2000), colocando em 
risco a subsistência e a manutenção de seus ecossistemas e, por conseguinte, dos serviços 
ecossistêmicos associados.

Iniciativas de recuperação da Mata Atlântica começaram no fim do século XIX (DE ALMEIDA, 
2016) sendo que mais recentemente tem havido um número crescente de iniciativas e de pro-
gramas de recuperação da Mata Atlântica em larga escala, capitaneadas não só por governos 
federal e estaduais,como também por parte dos setores privados, de ONGs e da sociedade 
civil organizada. Todos vêm ao encontro dos compromissos assumidos pelo Brasil junto da 
Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB – e à Convenção - Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas (em inglês, United Nations Framework Convention on Climate 
Change, ou UNFCCC).

Diante da obrigatoriedade no cumprimento das ações previstas pela Lei nº 12.651/2012, que 
dispõe sobre a Proteção da Vegetação Nativa, e das metas assumidas internacionalmente, 
o Governo Federal lançou o Decreto nº 8.972/2017, que instituiu a Política Nacional de 
Recuperação da Vegetação Nativa (Proveg), que tem como objetivo recuperar 12 (doze) 
milhões de hectares até 2030, tendo como diretrizes principais, entre outras, o combate 
das mudanças climáticas, o incentivo à conservação e recuperação da biodiversidade, dos 
serviços ecossistêmicos, a recuperação das áreas de preservação permanente, de reserva 
florestal legal e de áreas de uso restrito e o estímulo à recuperação da vegetação nativa com 
aproveitamento econômico e benefício social.

Nesse contexto, e no âmbito do Programa de Monitoramento Ambiental dos Biomas Brasileiros 
(PMABB), instituído pela Portaria MMA nº 365, de 27 de novembro de 2015 –, com objetivo de 
atuar de maneira coordenada em iniciativas de monitoramento da cobertura e uso da terra 
por satélite, para produzir e disponibilizar informações oficiais harmonizadas, sistemáticas 
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e atualizadas –, foram iniciadas discussões no âmbito do Comitê de Coordenação Técnica 
do CPMABB. O objetivo foi o de estabelecer um sistema de monitoramento da recuperação 
da vegetação nesses biomas, o que por certo permitirá o acompanhamento das áreas em 
recuperação, a contabilidade desses locais em restauração  para  o cumprimento  da  meta 
estabelecida para recuperação de áreas de passivo ambiental, bem como obter dados que 
permitam o cálculo das emissões de gases de efeito estufa. Outro resultado desejável é que 
tais dados possam auxiliar nas estimativas do quantitativo de áreas em recuperação estejam 
funcionando como sumidouros de carbono, o que abre possibilidades de pagamentos 
externos de crédito carbono por meio do REDD (redução das emissões por desmatamento e 
degradação).

Assim, dentro do escopo de seu componente voltado para o apoio a políticas públicas, o 
projeto “Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica” apoiou um estudo visando 
a realizar um levantamento do estado da arte dos métodos existentes (incluindo iniciativas 
internacionais) para o monitoramento orbital da recuperação da vegetação nativa, por meio 
da realização de uma análise comparativa entre os diferentes métodos identificados, de forma 
a apontar os principais gargalos e potencialidades, além de também elaborar recomendações 
gerais para a construção de um sistema de monitoramento orbital da recuperação de 
vegetação nativa não só para a Mata Atlântica, como também para o Cerrado e para a 
Amazônia, biomas definidos pela referida Portaria como sendo objeto de monitoramento da 
recuperação da vegetação.

O estudo levantou o estado da arte sobre monitoramento da cobertura vegetal, explorando 
as metodologias utilizadas por programas de monitoramento da vegetação mais 
contemporâneos, como aqueles semiautomatizados, que utilizam extensos catálogos de 
imagens (especialmente os da série Landsat), processamento de séries temporais de imagens, 
classificação e detecção de mudanças automática e mapeamento de grandes áreas, e indicou 
uma possível metodologia a ser desenvolvida que tenha capacidade de entregar um sistema 
de monitoramento da recuperação da vegetação em nível de bioma para o Brasil.

4. Público-alvo da execução do estudo de caso
Especialistas em restauração e pesquisadores envolvidos com a temática.

5. Narrativa do processo
De acordo com Townshend et al. (2012), até alguns anos atrás, uma análise da cobertura 
florestal em escala global ou mesmo em nível continental, utilizando imagens Landsat, seria 
uma tarefa complicada devido a uma série de fatores, como: a ausência de conjunto de dados 
multitemporais bem registrados, variações nos sensores, necessidade de intenso trabalho 
humano no pós-processamento, variação na resposta espectral das florestas, necessidade de 
criar conjunto de dados para análise de exatidão e a grande demanda que esse tipo de projeto 
geraria em termos de poder computacional de processamento e estocagem de dados.

Segundo os autores, para enfrentar esses desafios, seria necessária uma metodologia 
automatizada ou semiautomatizada em termos de processamento de imagem e uma 
infraestrutura computacional capaz de suportar grande volume de dados. A questão da 
infraestrutura envolve tanto a tecnologia para a seleção e o armazenamento do conjunto de 
dados, bem como o poder de processamento. Já para o processamento de imagens, seriam 
necessários produtos de refletância da superfície requeridos para a correção atmosférica das 
imagens; redução dos efeitos do relevo por meio de ortorretificação, bem como a correção 
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das variações da geometria de iluminação solar; necessidade de montar conjunto de dados 
de treinamento para a análise global das imagens (classificação), bem como para as análises 
de erro e procedimentos robustos para classificação global das imagens.

Em termos gerais, o processo de automação ocorre nas etapas de pré-processamento, 
transformação dos dados e pós-processamento, sendo a classificação a única etapa que ainda 
não é, na prática, totalmente automática. A etapa de pré-processamento inclui a conversão 
da imagem de satélite original em valores de refletância, o que envolve correções dos efeitos 
das condições atmosféricas além da correção dos ângulos de elevação e visada do sol.

A etapa de transformação dos dados varia de método para método e está ligada ao método 
de classificação, pois é o dado de entrada desse processo e pode variar entre: cálculo de 
índices espectrais (ex. EVI, NDVI ou NDFI), extração de imagens fração a partir de análise de 
mistura espectral (SMA, MLME ou AutoMCU) e cálculo de métricas espectrotemporais. A etapa 
seguinte, de classificação, requer, via de regra, uma certa interação do usuário. Para processos 
de classificação, os analistas interpretam a imagem e geram as amostras de treinamento. 
Para os métodos baseados em árvores de decisão (mais utilizados por programas baseados 
em análise de grandes séries temporais de imagens), o usuário interpreta as transições entre 
classes de cobertura observadas em imagens fração ou de índices para então calibrarem as 
regras de decisão do método de árvore de decisão.

Como na classificação, os métodos de detecção de mudanças são baseados num conjunto 
de limiares que podem ser aplicados: (i) a valores de reflectância, (ii) valores de índice de 
vegetação, (iii) imagens fração, ou (iv) métricas espectro-temporais. Por fim, a etapa de 
pós-processamento inclui a recodificação de valores de saída para a compatibilização com 
produtos de mapa anteriores no caso de atualizações, e também a aplicação de filtros para 
eliminar pixels espúrios e para escalonar os dados finais a uma unidade de mapeamento 
mínimo definida.

Em termos de infraestrutura computacional, as principais soluções possíveis são as 
ferramentas geoespaciais como as que vêm sendo atualmente desenvolvidas por grandes 
empresas multinacionais da área de informática, que utilizam uma plataforma web que 
combina catálogos de imagens de satélite, incluindo imagens com baixa, média, alta e muita 
alta resolução espacial em conjunto com grande capacidade de processamento e análise de 
dados em escala planetária.

Apesar de diferentes entre si, as metodologias já existentes foram desenvolvidas especifica-
mente para extrair informações sobre a dinâmica da cobertura vegetal, tanto de perda (des-
matamento e degradação) quanto de ganho de vegetação (recuperação/ regeneração), inde-
pendentemente do bioma onde estão inseridas.

Isso, apesar de ir em direção aos objetivos de um futuro programa de monitoramento da 
recuperação da vegetação, ainda possui limitações que precisam ser solucionadas. Quando 
aplicados a grandes massas homogêneas de vegetação, como a Floresta Amazônica, os 
resultados são coerentes e animadores, porém, para áreas onde a vegetação, em termos 
gerais, é menos densa e mais baixa com grande influência da resposta dos solos, como no 
Cerrado, ou muito fragmentada, como na Mata Atlântica, os resultados ainda apresentam 
erros consideráveis.
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Para a implementação de um programa de monitoramento da recuperação da vegetação, 
seria necessário solucionar determinadas questões que ainda limitam a sua utilização. 
Dentre essas questões, podemos destacar: a) infraestrutura computacional adequada para 
armazenar, recuperar, processar e disponibilizar os dados; b) diferença entre os biomas; 
c) falta de dados devido à cobertura de nuvens; d) desenvolvimento das regras de decisão 
dos algoritmos de classificação por árvore de decisões; e) desenvolvimento de métodos de 
verificação dos produtos gerados.

Para um programa de monitoramento oficial do governo brasileiro, talvez não seja possível 
utilizar a infraestrutura de empresas privadas estrangeiras por causa de questões de 
confidencialidade de dados estratégicos. Nesse caso, existem duas alternativas: a) investir  
em pesquisa e desenvolvimento de uma infraestrutura própria que comporte esse tipo de 
projeto, ou b) ampliar as discussões sobre a possível utilização de uma parceria público- 
privada para utilização e/ou aquisição de infraestrutura.

Apesar de os métodos desenvolvidos até o momento terem sido desenhados especificamente 
para detectar diferenças na cobertura vegetal, independentemente do bioma, isso funciona 
bem para áreas com grandes massas homogêneas de vegetação florestal, como a Floresta 
Amazônica, porém ainda apresenta erros consideráveis quando se trata dos biomas Cerrado 
e Mata Atlântica devido ao forte sinal do solo e à presença de grandes áreas agrícolas no 
Cerrado, à extrema fragmentação da Mata Atlântica e também à presença de grandes áreas 
de cultura e silviculturas nesse bioma.

Uma das soluções para essas questões seria a utilização de máscaras. Uma das premissas 
para se implementar um programa de monitoramento da recuperação da vegetação seria 
saber onde foi desmatado, pois só pode regenerar/recuperar um lugar que foi desmatado/ 
degradado. Essa informação existe para a Amazônia (Prodes) e a Mata Atlântica (SOS Mata 
Atlântica) desde a década de 1980 e para o Cerrado (UFG/Lapig) desde os anos 2000. Essas 
máscaras seriam utilizadas para isolar as áreas que foram desmatadas permitindo assim 
observar se apresentaram regeneração durante esses anos e qual a idade dessa regeneração. 
Já as áreas agrícolas poderiam ser isoladas utilizando-se os mapas de culturas da Embrapa 
como máscara também. Por fim, a diferenciação entre floresta plantada e áreas de regeneração 
poderia ser feita isolando-se as áreas de floresta plantadas com os dados disponibilizados 
principalmente pelos institutos florestais estaduais.

Os métodos descritos não seriam possíveis sem o desenvolvimento dos algoritmos genéricos 
de classificação de imagens. Métodos tradicionais de classificação automática de imagens, 
já estabelecidos e bem conhecidos, apresentam excelentes resultados quando aplicados 
individualmente imagem a imagem, porém se tornam inviáveis quando se pretende processar 
grandes volumes de imagens devido à etapa de interação com o usuário.

Por outro lado, esses algoritmos genéricos baseados em regras de decisão dependem de 
regras bem estabelecidas por profissionais que conheçam bem a dinâmica da vegetação 
em determinada região para que as regras captem essas mudanças. Para algumas regiões 
como a Amazônica, essas regras são bem conhecidas, tanto para perda e degradação quanto 
para a recuperação da vegetação. Porém, para outros ambientes, mais heterogêneos, como 
o Cerrado e a Mata Atlântica, essas regras ainda não captam toda a dinâmica da vegetação e 
mais pesquisa seria necessária nessa área para a obtenção de melhores resultados.
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6. Resultados

O estudo trouxe uma visão dos métodos e algoritmos utilizados para a detecção de 
mudanças na cobertura florestal de programas de monitoramento mais avançados 
existentes na atualidade. Esses programas possuem em comum o alto nível de 
automação dos processos, a utilização de séries temporais de dados Landsat e o 
mapeamento de grandes áreas geográficas.

Sendo a análise multitemporal de dados de sensoriamento remoto um dos 
métodos mais eficientes para a verificação de mudanças de uso e cobertura da 
terra, a automação do processo como um todo era imprescindível.

As limitações dos métodos aqui descritos estão relacionadas, principalmente, ao 
processo de classificação. Como classificadores genéricos, eles ainda não possuem 
todas as combinações possíveis de regras para se detectar a grande variação de 
classes de uso e cobertura, sendo esta, certamente uma agenda de pesquisa 
futura. Questões como o levantamento de amostras para modelos de mistura, ou 
métodos de extração de amostras das imagens, deverão entrar também numa 
agenda de pesquisa mais específica, com o objetivo de melhorar cada vez mais a 
qualidade das imagens fração.

Além disso, há a necessidade  de  se  discutir  mais  profundamente  a  utilização 
de infraestrutura computacional privada nacional ou estrangeira em projetos 
estratégicos do governo. Caso opte-se por um novo projeto de monitoramento de 
recuperação da cobertura vegetal, utilizando as tecnologias acima descritas, deve- 
se buscar uma solução para a questão da infraestrutura, que precisa ser robusta o 
suficiente para abrigar tamanha quantidade de dados.

7. Lições aprendidas e recomendações

Apesar da magnitude dos desafios, eles estão postos e certamente se tornarão 
menos difíceis na medida em que áreas recuperadas ou em processo de recuperação 
passem a ser contabilizadas como meta cumprida. Para que isso se torne realidade, 
é preciso o desenvolvimento de instrumentos capazes de realizar o monitoramento 
dessas iniciativas, especialmente daquelas cujas extensas áreas impossibilitam seu 
acompanhamento periódico e sistemático por meio de métodos tradicionais de 
coleta de dados em campo, como é o caso de monitoramento na escala de bioma. 
Para tanto, e atendendo às diretrizes a serem executadas no âmbito das diversas 
políticas relacionadas ao tema, há a necessidade de estruturação de um sistema 
de planejamento e monitoramento espacial que apoie a tomada de decisões que 
visem à recuperação da vegetação nativa.
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ESTUDO DE CASO XIV

Potencial de regeneração natural da vegetação nativa nos biomas brasileiros

1. Equipe da Unidade de Coordenação do Projeto Biodiversidade e 
Mudanças Climáticas na Mata Atlântica envolvida no caso 
Mateus Motter Dala Senta – MMA
Christiane Holvorcem – GIZ
Gabriela Moreira – GIZ

2. Parceiros do Projeto envolvidos no caso
Aurélio Padovezzi –  World Resources Institute – WRI Brasil
Marcelo Matsumoto – World Resources Institute – WRI Brasil
Jonathan Vinagre – Consultor contratado

3. Público-alvo da execução do estudo de caso
Governos Federal e estaduais, sociedade civil organizada e atores da cadeia produtiva da 
recuperação da vegetação nativa.

4. Contexto
A restauração florestal e a recuperação da vegetação nativa são medidas essenciais de 
adaptação à mudança do clima, contribuindo para a redução de riscos associados a eventos 
climáticos extremos e garantindo a manutenção de serviços ecossistêmicos essenciais, 
como o fornecimento de água em cenários de temperaturas em elevação e/ou pluviosidade 
decrescente. Os Programas de Regularização Ambiental (PRA) instituídos pela Lei de Proteção 
à Vegetação Nativa (Lei 12.651/2012), em processo de implementação, exigirão a recuperação 
de grandes extensões de Áreas de Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal (RL) no 
país. Em paralelo, políticas públicas, como a Política Nacional de Recuperação da Vegetação 
Nativa (PROVEG), que institui o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa 
(PLANAVEG), vêm sendo construídas com o objetivo de viabilizar a recuperação da vegetação 
em larga escala nos biomas brasileiros.

Uma vez que os recursos disponíveis para as ações de recuperação são limitados, é essencial 
otimizar o seu uso, priorizando áreas cuja recuperação traga o máximo benefício aos serviços 
ecossistêmicos e utilizando a técnica mais adequada (regeneração natural, condução da 
regeneração natural, plantio de enriquecimento ou plantio total) para cada área a ser 
restaurada. Devido aos altos custos do plantio de mudas nativas, sempre que possível a 
regeneração natural deverá ser utilizada, combinada ou não com outras técnicas. A fim de 
fornecer subsídios sobre essa temática ao Planaveg e a outros atores relevantes (governos, 
terceiro setor e iniciativa privada), o projeto Mata Atlântica contratou, em 2015, a consultoria 
intitulada Análise Espacial do Potencial de Recuperação e Regeneração Natural dos Biomas 
Brasileiros, executada em parceria com o World Resorces Institute (WRI Brasil). 



Projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica  - Parte II: Estudos de Caso 123

5. Narrativa do processo
O primeiro passo do estudo foi a divisão do território brasileiro em Unidades de Planejamento 
(UPs). Foi adotada a divisão em aproximadamente 166 mil ottobacias de nível 12, a mesma 
adotada em um estudo anterior22. A seguir, foram selecionados atributos das UPs (indicadores) 
que poderiam influenciar o potencial de regeneração natural da vegetação nativa. As escolhas 
de indicadores para a modelagem geoespacial mudaram várias vezes ao longo do estudo, em 
um processo interativo de refinamento da modelagem, construído coletivamente por meio de 
discussões com especialistas nos seis biomas brasileiros (Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata 
Atlântica, Pantanal e Pampa).

Em seguida, um banco de dados geoespacial foi construído a partir de várias fontes 
relacionadas aos indicadores escolhidos. Entre as fontes de pesquisa utilizadas, destacamos 
os dados do Projeto de Monitoramento dos Biomas Brasileiros por Satélite (PMDBBS), do 
mapeamento de remanescentes florestais da SOS Mata Atlântica, do projeto TerraClass 
Amazônia e Cerrado (Inpe e Embrapa), das bases globais GlobCover e Finer Resolution, e de 
mapeamentos detalhados produzidos pelos estados de Mato Grosso do Sul e Rio Grande 
do Sul. As vantagens e limitações de cada uma dessas bases de dados foram analisadas em 
detalhe, em termos de abrangência, resolução e qualidade.

Uma análise exploratória dos dados compilados para cada uma das UPs (microbacias) foi 
então realizada utilizando a função análise de agrupamentos do software ArcGis. Essa função 
implementa um método não determinístico de agrupamento das UPs a partir dos indicadores 
especificados pelo usuário. Além de atribuir cada UP a um dos grupos formados, o software 
produz relatórios mostrando estatísticas descritivas de cada grupo, como a média, desvio- 
padrão e valores mínimo e máximo de cada indicador. Essas estatísticas foram utilizadas 
para caracterizar as condições típicas das UPs de cada grupo, procurando relacioná-las com 
as condições encontradas em diferentes locais de cada bioma. Análises separadas foram 
realizadas para cada um dos seis biomas brasileiros.

Entre outubro e dezembro de 2015, o consultor interagiu intensamente com os membros do 
GT Planaveg e com especialistas em restauração, um de cada bioma, por meio inclusive de 
duas reuniões presenciais realizadas em 9/out/2015 e 20/nov/2015, discutindo a metodologia 
e os resultados das primeiras análises do potencial de regeneração natural, propondo 
melhorias na metodologia, incorporando novas camadas ao banco de dados e excluindo 
outras, produzindo novas análises, e comparando os resultados destas com dados de campo 
enviados pelos especialistas.

Como resultado dessas interações, foi adotado um conjunto revisado de oito indicadores 
(percentuais de vegetação, de agricultura, de pastagens, de desmatamento nos últimos 
10 anos, de áreas a menos de 60m de corpos d’água, distância média entre fragmentos de 
vegetação nativa, declividade média e média do índice de uso histórico), que sofreu adaptações 
às especificidades de cada bioma. Em reuniões separadas com especialistas em cada bioma, 
as estatísticas descritivas de cada grupo gerado pela análise foram correlacionadas com 
diferentes condições encontradas em campo, e foram propostas técnicas de restauração 
(dentre as técnicas listadas na Lei nº 12.651/2012: condução da regeneração natural, plantio 
de mudas ou sementes de espécies nativas e a combinação das duas técnicas anteriores) que 
deveriam ter maior probabilidade de sucesso nas UPs de cada grupo. 

22    SOARES-FILHO, B et al., 2014. Cracking Brazil’s Forest Code. Science 344: 363-364.
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A metodologia e os resultados dessas modelagens foram apresentados  e  discutidos  em 
uma oficina realizada de 30/mai/2016 a 1º/jun/2016 em Brasília-DF, com a participação de 36 
técnicos e especialistas nos vários biomas. Nessa oficina, enfatizou-se que a análise desse 
estudo não estava detalhada o bastante para orientar projetos específicos de recuperação 
em escala de propriedades, mas seria muito útil para orientar políticas públicas nacionais 
de recuperação da vegetação nativa. Os participantes propuseram e debateram várias ideias 
para tornar a análise mais realista e precisa. Também se argumentou que o resultado da 
análise deveria mostrar apenas o potencial de regeneração natural, sem fazer recomendações 
mais específicas sobre quais técnicas de restauração seriam mais adequadas para cada grupo 
de UPs, devido às limitações de escala dos dados espaciais utilizados no estudo.

Uma nova série de análises foi então realizada pelo consultor, incorporando as sugestões 
metodológicas oriundas da oficina e a metodologia revisada. Os resultados da nova 
modelagem foram apresentados e discutidos com os especialistas dos seis biomas entre 
dez/2016 e abr/2017, por meio de reuniões remotas. Nas análises resultantes desse processo, 
o potencial de regeneração natural de cada grupo de UPs foi estimado pelos especialistas 
utilizando as categorias “alto”, “médio”, “baixo/médio”, “baixo” e “muito baixo”. Entretanto, 
nem todos os biomas apresentaram todas as cinco categorias estabelecidas, sendo que 
apenas o Pampa apresentou a categoria “baixo/médio”.

Uma segunda oficina para apresentação e discussão da metodologia e dos resultados 
revisados foi realizada em Brasília-DF em 4 e 5/mai/2017, com a participação de 27 técnicos 
e especialistas dos seis biomas. Entre as sugestões propostas durante a oficina para o 
refinamento da análise e sua divulgação junto do público-alvo, destacaram-se: (a) padronizar 
as categorias de potencial de regeneração natural entre os vários biomas para facilitar a 
compreensão, estabelecendo apenas três categorias: alto, médio e baixo potencial; e (b) 
dividir a categoria de baixo potencial no Cerrado em duas sub-categorias: baixo potencial 
em agricultura intensiva (menor potencial) e baixo potencial em pastagem (maior potencial). 

6. Resultados

Os resultados finais do estudo incluem mapas do potencial de regeneração 
natural (baixo, médio e alto) para cada um dos seis biomas brasileiros e tabelas 
mostrando as porcentagens de área de cada categoria em cada bioma.

Também foi realizada a integração da classificação dos diferentes potenciais com 
o passivo ambiental (relativo às Áreas de Preservação Permanente e Reserva 
Legal) estimado por Soares-Filho et al (2014). Com essa integração, foi possível 
relacionar quanto se pode contar com a regeneração natural da vegetação no 
processo de adequação ambiental e cumprimento da legislação vigente de 
proteção da vegetação nativa.

Os resultados completos do estudo podem ser encontrados no site do MMA. 
Abaixo, estão a tabela com os percentuais do potencial de regeneração natural 
da vegetação nativa em cada bioma e o mapa especializando o potencial para o 
bioma Mata Atlântica.
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Potenciais (% em relação às áreas antropizadas23)

Bioma Baixo Potencial (%) Médio Potencial (%) Alto Potencial (%)

Amazônia 46 15 39

Caatinga 51 27 22

Cerrado 30 (agricultura) 60 (pastagem) 10 NA24

Mata Atlântica 59 32 9

Pampa 31 44 25

Pantanal 54 NA 46

23 Foram consideradas para apresentação dos resultados apenas as áreas antropizadas passíveis de recuperação para 
adequação ambiental de propriedades rurais. Foram consideradas áreas antropizadas todas as regiões das 
microbacias que não estivessem cobertas por vegetação nativa ou corpos d’água, excluindo-se também as áreas 
urbanas.

24  A presença de NA indica que a classe de potencial de regeneração natural não foi utilizada para o bioma em 
questão.

Tabela 1. Potenciais de Regeneração Natural da Vegetação Nativa nos Biomas Brasileiros.
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Figura 23. Potenciais de regeneração natural da vegetação nativa para a Mata Atlântica.
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8. Recomendações

Foram convidados para as primeiras reuniões de desenvolvimento da 
metodologia e análise dos dados em 2015 apenas especialistas em restauração. O 
envolvimento de especialistas em modelagem espacial desde o início do processo, 
em complementação às contribuições dos especialistas em restauração, poderia 
ter evitado as várias modificações de metodologias e indicadores utilizados ao 
longo de todo o processo.

Faz-se necessária a realização de análises mais detalhadas do potencial de 
regeneração natural, em escalas mais finas, nos casos em que houver dados 
disponíveis, caso se pretenda utilizar esse estudo para indicar técnicas de 
recuperação em campo.

9. Continuidade

A divulgação e a apresentação dos resultados desse estudo para gestores 
públicos e privados, e a sua efetiva utilização em processos de tomada de decisão 
e implementação de políticas públicas de recuperação da vegetação, têm um 
grande potencial para promover a recuperação da vegetação em larga escala 
no país, auxiliando na implementação da Lei nº 12.651/2012 e do Planaveg, e no 
alcance da meta de recuperar 12 milhões de hectares até 2030. 

7. Lições aprendidas 

Durante o processo de definição da metodologia e de análise dos dados, todos 
os envolvidos no estudo corroboraram a complexidade e as dificuldades para se 
determinar o potencial de regeneração natural da vegetação nos vários biomas 
brasileiros e a importância da abordagem colaborativa adotada no estudo. A 
colaboração dos especialistas em restauração foi essencial para o alcance dos 
resultados e para os desdobramentos futuros de novos estudos nessa temática.

O dimensionamento de recursos e de tempo necessário para obtenção dos 
resultados esperados foi subestimado pela equipe envolvida na coordenação 
desse processo. A expectativa de ter resultados em 4 meses de trabalho acabou 
se prolongando por quase dois anos, devido às diversas interações necessárias 
com os especialistas e às mudanças constantes de indicadores utilizados na 
análise de agrupamentos. A realização de duas reuniões presenciais e duas 
oficinas com os especialistas ainda demandou um alto recurso financeiro para 
viabilizar moderação, alimentação, passagens e diárias.
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Figura 24. Registro fotográfico do Workshop Técnico Cenários do Potencial de Regeneração 
Natural e Recuperação da Vegetação Nativa nos Biomas Brasileiros, (Brasília, junho de 2016).
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ESTUDO DE CASO XV

1. Equipe da Unidade de Coordenação do Projeto Biodiversidade e 
Mudanças Climáticas na Mata Atlântica envolvida no caso 
Mateus Motter Dala Senta – MMA
Christiane Holvorcem – GIZ

2. Parceiros do projeto envolvidos no caso
Severino Ribeiro e  
Ludmila Pugliese - Pacto pela Restauração da Mata Atlântica (Pacto)
Carlos Alberto Mesquita e Bruno Coutinho - Conservação Internacional (CI Brasil)
Leonardo Esteves Freitas e João Oswaldo Cruz – Consultores – Mosaico Ambiental

Índice de Prioridade de Restauração Florestal para Segurança Hídrica: 
uma aplicação para regiões metropolitanas da Mata Atlântica 

3. Público-alvo da execução do estudo de caso
Governos estaduais e municipais, comitês de bacias hidrográficas, sociedade civil organizada, 
gestores públicos e privados dos recursos hídricos, dentre outros.

4. Contexto
A água é um bem público, e o acesso a este bem é um direito de todos os cidadãos. Entretanto, a 
disponibilidade de água vem sendo reduzida nos últimos anos, face ao aumento gradativo da de-
manda, à contínua poluição dos mananciais ainda disponíveis e aos efeitos da mudança do clima.

Garantir a disponibilidade de água à população para abastecimento doméstico, comercial e 
industrial, incluindo a utilização para a geração de energia, transporte fluvial e saneamento 
básico, é um dever do estado em todos os níveis: municipal, estadual e federal.

Nesse sentido, a presença de cobertura vegetal nativa nas bacias hidrográficas auxilia na 
melhoria da regularização do regime hidrológico de rios e na qualidade da água dos mananciais 
de abastecimento. Dessa forma, estratégias de conservação e recuperação da vegetação 
nativa nas principais bacias hidrográficas que abastecem as grandes cidades brasileiras 
podem auxiliar no aumento da oferta de água em quantidade e qualidade suficientes para 
atender às demandas atual e futura.

Ações de restauração florestal fortalecem os serviços ecossistêmicos de provisão e regulação, 
tais como o fornecimento de água, e reduzem riscos de inundação e deslizamentos de terra. 
Dessa forma, a restauração florestal também pode ser parte de uma estratégia para auxiliar 
as pessoas a se adaptarem aos efeitos adversos da mudança do clima, como uma medida de 
Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE).

Em 2013, o Grupo Técnico de Informação (GT Info) do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica 
(PACTO) realizou, em conjunto com consultores do Instituto Bioatlântica (IBIO) e da The Nature 
Conservancy (TNC), um primeiro estudo visando a identificar áreas potenciais para iniciativas 
de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) na Mata Atlântica, com foco nos mananciais que 
abastecem regiões metropolitanas. 
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Programas de Pagamentos por Serviços Ambientais  fornecem incentivos, geralmente finan-
ceiros, às pessoas ou grupos que promovem a manutenção dos ecossistemas que provêm es-
ses serviços, ao mesmo tempo em que cobram dos usuários que se beneficiam desses mesmos 
serviços. Tais arranjos vêm sendo discutidos no Brasil devido à sua relevância para a conser-
vação das florestas, para atividades econômicas como a produção agropecuária sustentável e 
para provisão de serviços essenciais para a população, como o abastecimento hídrico.

Um segundo estudo, com o objetivo de aprofundar esse estudo inicial desenvolvido pelo Pacto, 
foi realizado entre 2015 e 2017 pela empresa Mosaico Ambiental, contratada pelo projeto Mata 
Atlântica. Essa consultoria agregou novas informações, realizou novos cruzamentos de dados, 
de forma a identificar microbacias e mananciais que abastecem regiões metropolitanas 
(RMs) e aglomerações urbanas (AUs) na Mata Atlântica e que mais necessitam de ações de 
recuperação e conservação de ecossistemas visando à segurança hídrica dessas regiões.

5. Narrativa do processo
O processo, iniciado em 2015, consistiu em três fases: construção da metodologia (maio 
a outubro de 2015), produção dos resultados (maio a setembro de 2016) e apresentação e 
validação dos resultados (dezembro de 2016 a setembro de 2017). A metodologia foi construída 
conjuntamente pela Mosaico Ambiental e por membros do GT Info do Pacto, em cinco reuniões 
remotas com a participação do MMA. 

Ao longo do desenvolvimento do trabalho, identificou-se que a análise realizada poderia 
auxiliar na priorização de ações de conservação e recuperação florestal independentemente 
da ferramenta utilizada, incluindo a possibilidade de criação de arranjos de PSA. A definição 
específica de prioridades para arranjos de PSA exigiria ainda uma análise econômica 
relacionada à cobrança pelo uso da água e aos conceitos de protetor-recebedor e usuário-
pagador que não foi realizada neste estudo. Além disso, ao fim da análise, como critério 
de desempate do índice de priorização criado, priorizaram-se os mananciais com menor 
cobertura vegetal atual, no sentido de incentivar ações de recuperação da vegetação nativa 
nesses mananciais.

Por todo o exposto, decidiu-se por alterar o objetivo da priorização realizada, propondo-
se um índice de prioridade de restauração florestal visando à segurança hídrica de regiões 
metropolitanas na Mata Atlântica. 

A primeira etapa do trabalho foi a definição das bacias hidrográficas que seriam 
incluídas no estudo. Os critérios estabelecidos para a inclusão de uma bacia foram: 

 ☑ Ser utilizada para abastecimento urbano de água;
 ☑ Abastecer uma das 20 Regiões Metropolitanas (RM) ou Aglomerações Urbanas 

(AU) ou cidades mais populosas inseridas na Mata Atlântica, tendo como base os 
limites da Lei da Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica, 2013/2014); e

 ☑ Estar situada no bioma Mata Atlântica, tendo como base os limites da Lei da 
Mata Atlântica e o mapeamento de remanescentes de Mata Atlântica (SOS Mata 
Atlântica, 2013/2014).

Em seguida, foram selecionados os mananciais que abastecem as 20 RMs ou AUs mais 
populosas, segundo o Atlas Brasil: Abastecimento Urbano de Água (ANA 2011). Para cada um 
desses mananciais, houve a delimitação das bacias hidrográficas, de acordo com a divisão 
hidrológica em microbacias e trechos de rio, elaborada pela Agência Nacional de Águas (ANA).
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Tendo em vista que cada um desses parâmetros foi construído a partir de diferentes variáveis, 
foi necessário estabelecer pesos para as variáveis internas de cada parâmetro, utilizando o 
método Analytic Hierarchy Process  (AHP).

O passo seguinte foi o cruzamento dos dados relativos a esses três parâmetros, utilizando 
também uma atribuição de pesos, que resultou em um Índice de Prioridade para Restauração 
Florestal para Segurança Hídrica (IPRH). Mais detalhes sobre a metodologia utilizada podem 
ser consultados no relatório técnico disponível no site do MMA.

Os mananciais foram então ordenados pelo valor do índice calculado, produzindo um ranking 
de mananciais para cada região metropolitana. A fim de auxiliar a tomada de decisão por 
gestores municipais, os  mananciais contidos inteira ou  parcialmente  em  cada  município 
foram também ordenados, produzindo um ranking de mananciais para cada município. 
Foram incluídos municípios pertencentes às próprias RMs/AUs e outros que estão situados 
fora delas, mas que abastecem as RMs/AUs.

6. Resultados

Os resultados  do  estudo  foram apresentados na forma  de  mapas  e  tabelas, 
contendo os rankings de mananciais mencionados acima para cada RM/AU e para 
cada município. Os resultados completos do estudo, incluindo a base de dados 
geoespacial utilizada, podem ser encontrados no site do MMA.

Os resultados podem orientar a otimização de recursos técnicos e financeiros 
disponibilizados para programas, projetos e ações públicas e privadas de 
conservação e recuperação da vegetação nativa visando à segurança hídrica das 
regiões metropolitanas analisadas.

As microbacias inseridas na análise foram então avaliadas quanto à prioridade para 
restauração florestal visando à segurança hídrica das regiões metropolitanas da 
Mata Atlântica a partir dos seguintes parâmetros: 

 ☑ Balanço Hídrico Quantitativo (razão entre demanda e disponibilidade de água 
em cada manancial), retirado do Atlas Brasil: Abastecimento Urbano de Água 
(ANA 2011) – Quanto pior a situação da microbacia ou manancial no que concerne 
ao abastecimento urbano de água, maior a prioridade para esse estudo; 

 ☑ Suscetibilidade à erosão, elaborado a partir dos mapas de Erodibilidade dos 
Solos (Sartori et.al. 2005), Declividades (Shuttle Radar Topography Mission – 
SRTM) e Remanescentes de Ecossistemas (SOS Mata Atlântica & INPE 2013/2014) 
– Maior suscetibilidade à erosão significou maior prioridade para esse estudo; e

 ☑ Proporção de cobertura por remanescentes de ecossistemas (SOS Mata Atlântica 
& Inpe 2013/2014) – Menor proporção de cobertura vegetal representou maior 
prioridade para esse estudo.
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Figura 25. Mapa de prioridades de restauração florestal para segurança hídrica por 
microbacias inseridas na Mata Atlântica que drenam para os mananciais que abastecem as 20 
regiões metropolitanas mais populosas do bioma.

7. Lições aprendidas 

A definição dos objetivos, as atividades e os produtos da consultoria poderiam 
ter sido mais bem detalhados pelo grupo de acompanhamento do estudo 
(MMA, GIZ, GT Info do PACTO). As diferentes interpretações sobre os objetivos 
da consultoria após a contratação da empresa geraram algumas dificuldades e 
atrasos, causando a necessidade de recontratação da consultoria após o término 
do contrato. A disponibilidade de todos os parceiros envolvidos, incluindo a 
empresa contratada, para dialogar e aceitar eventuais mudanças de atividades 
permitirá a entrega de bons resultados. 
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Em retrospecto, teria sido útil incluir no grupo de acompanhamento desde o início 
do processo representantes técnicos da ANA e da Secretaria de Recursos Hídricos 
e Qualidade Ambiental do MMA, que coordenam ações diretamente relacionadas 
à produção de água. Esses representantes somente foram incluídos na terceira 
etapa do processo, durante a apresentação e a validação dos resultados, o que 
ocasionou novas sugestões e alterações no estudo realizado, mesmo após o 
término do segundo contrato da consultoria.

8. Recomendações

Para melhor subsídio à tomada de decisão pelos gestores estaduais e municipais, 
recomenda-se o cruzamento dos resultados do estudo com dados espaciais mais 
detalhados que estejam disponíveis para a região de interesse e com dados sobre 
arranjos institucionais que favoreçam a implantação de projetos de conservação 
e recuperação.

Recomenda-se ainda otimizar o uso de recursos financeiros direcionado às ações 
para certas porções das microbacias de maior criticidade (por exemplo, Áreas de 
Preservação Permanente (APPs) e áreas de baixa aptidão agrícola), utilizando 
dados adicionais.

As ações de conservação e restauração florestal podem ser parte de uma 
estratégia para garantir a oferta de água em quantidade e qualidade suficientes 
para atender às demandas atual e futura. Todavia, essas ações devem ser 
implementadas em complementaridade com outras de redução do consumo de 
água, manejo adequado do solo, redução da poluição dos rios, dentre outras, 
que, juntas, serão capazes de promover a real recuperação dos mananciais de 
abastecimento de água das grandes regiões metropolitanas brasileiras.

9. Continuidade

A divulgação e a apresentação dos resultados desse estudo para gestores públicos 
e privados dos recursos hídricos, e a sua efetiva utilização nos processos de 
tomada de decisão e implementação de projetos de conservação e recuperação 
da vegetação visando à segurança hídrica, têm um grande potencial de auxiliar 
no direcionamento de recursos e esforços que contribuam efetivamente para a 
adaptação das regiões metropolitanas da Mata Atlântica à mudança do clima e 
o enfrentamento das recentes crises de abastecimento de água enfrentadas nos 
últimos anos.
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ESTUDO DE CASO XVI

Promoção da cadeia da recuperação da vegetação em escala de paisagem 
em três regiões da Mata Atlântica

1. Equipe da Unidade de Coordenação do Projeto Biodiversidade e 
Mudanças Climáticas na Mata Atlântica envolvida no caso 
Mateus Dala Senta – MMA 
Isis Freitas – MMA
Armin Deitenbach – GIZ
Bruno Filizola – GIZ
Tiago Zenero – GIZ

2. Coautores e parceiros do projeto envolvidos no caso
Agroicone (consultoria da estratégia de financiamento para as três regiões)
Econamfi (consultoria regional – Mapes/BA)
Instituto Internacional para a Sustentabilidade – IIS (consultoria regional – MCF/RJ)
Consórcio Kralingen-Aquaflora (consultoria regional – Lagamar/SP e PR)

3. Público-alvo da execução do estudo de caso
O público-alvo dessa ação do projeto envolveu agentes envolvidos na cadeia da recuperação 
da vegetação nativa nas regiões de atuação do projeto – população produtora rural, pessoas 
restauradoras, coletores e coletoras de sementes, entre outros, assim como aqueles envolvi-
dos nas cadeias de bens e serviços de vários setores da economia, desde insumos para plantio 
e manejo até a industrialização de produtos madeireiros e não madeireiros gerados nesses 
sistemas, além das instituições públicas e privadas envolvidas no apoio, financiamento e re-
gulamentação destas cadeias. 

O público-alvo com mais potencial de beneficiário direto dessa ação em curto prazo são pro-
prietários e posseiros de imóveis rurais presentes nessas regiões com passivos de recupera-
ção de Reservas Legais (RLs) e Áreas de Preservação Permanente (APP), principalmente, mas 
também gestores de áreas protegidas, povos e comunidades tradicionais e assentamentos 
de reforma agrária, bem como trabalhadores e trabalhadoras rurais que podem ser envolvi-
dos em atividades de plantio e manutenção de áreas de recuperação. Também poderão ser 
beneficiados diretamente com trabalho e renda aquelas pessoas envolvidas no manejo e no 
beneficiamento agroindustrial, assim como agentes em envolvimento com os diversos canais 
de comercialização e consumo para os quais os produtos gerados nesses sistemas serão ab-
sorvidos. 

Entende-se que as ações de recuperação em escala de paisagem, além de beneficiar todos 
esses agentes envolvidos nas cadeias diretamente, também favorecerão vários setores da so-
ciedade a médio e longo prazo por meio dos serviços ecossistêmicos que se espera recuperar.
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4. Contexto
A Mata Atlântica é considerada um dos mais ricos biomas do planeta, dada a sua alta biodi-
versidade e endemismo, bem como em virtude de um diversificado conjunto de ecossistemas 
florestais. Com uma área de aproximadamente 7 milhões de hectares passíveis de recomposi-
ção florestal, sendo aproximadamente 2,7 milhões de Reserva Legal (RL) e 4 milhões de áreas 
de preservação permanente (APP) (GUIDOTTI et al., 2017), a Mata Atlântica é um dos biomas 
com maior déficit para cumprimento da Lei de Proteção da Vegetação Nativa (LPVN, o Novo 
Código Florestal).

Diversas regiões da Mata Atlântica já sofrem com o cenário de degradação do bioma, por 
meio da perda de seus ecossistemas, que geram os benefícios que garantem a qualidade de 
vida das populações e as atividades econômicas, como a provisão de água e a regulação de 
deslizamentos, por exemplo. Além da recuperação dos serviços ecossistêmicos, um plano 
de recuperação dessas áreas degradadas pode gerar oportunidades para o desenvolvimen-
to de uma cadeia produtiva com base florestal, com a criação e articulação de redes de 
coleta de sementes, viveiros de produção de mudas, insumos florestais e agrícolas, técnicos 
e mão de obra para execução dos projetos. Assim, a recuperação florestal tem grande po-
tencial para promover geração de trabalho e renda para comunidades locais, bem como o 
incremento de diferentes setores da indústria que utilizam produtos florestais madeireiros 
e não madeireiros.

A recuperação da vegetação foi definida como umas das prioridades para o projeto, que em 
sua fase inicial apoiou a consolidação da Política e do Plano Nacional para Recuperação da 
Vegetação Nativa, apoiou a estruturação do Pacto para Restauração da Mata Atlântica e reali-
zou diversos estudos estruturantes sobre a temática. Os principais desafios identificados para 
implementação dessas políticas, acordos e iniciativas são o aumento da escala de projetos de 
recuperação, a falta de estruturação da cadeia produtiva, que muitas vezes sofre de desequi-
líbrios entre oferta e demanda, e a necessidade de criar um ambiente institucional e regulató-
rio capaz de dar viabilidade técnica e econômica para cadeia.

Visando enfrentar esses desafios, o projeto desenvolveu estudos e ações com o objetivo de 
promover a cadeia da recuperação da vegetação nativa em escala de paisagem nas regiões 
de atuação do projeto.

5. Narrativa do processo
O Ministério do Meio Ambiente (MMA), por meio do projeto Biodiversidade e Mudanças Climá-
ticas na Mata Atlântica, desenvolveu uma série de estudos e ações de diálogo com os objeti-
vos de promover a cadeia produtiva da recuperação da vegetação nativa, elaborar e endere-
çar uma estratégia de financiamento da recuperação nas regiões de atuação do projeto, bem 
como criar e fortalecer as cadeias locais dentro de um conceito de paisagem.

Entender a vegetação nativa e suas funções como parte de uma abordagem de paisagens traz 
a estratégia para um contexto mais amplo do que seus aspectos ecológicos, a despeito de 
estes serem aspectos fundamentais para serem levados em consideração. Considerando as 
características e as áreas prioritárias para a recuperação em cada uma das regiões-foco do 
projeto – Extremo Sul da Bahia (Mapes), Região Central Fluminense (MCF) e Litoral Sul de São 
Paulo e Litoral do Paraná (Lagamar) –, foram identificados os caminhos mais interessantes 
para promover as mudanças que se esperam na paisagem, isto é, a recuperação de serviços 
ecossistêmicos estratégicos, a ampliação do trabalho e da renda no meio rural e o incremento 
das indústrias associadas à recuperação.
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A primeira etapa desses estudos foi realizada em 2019 simultaneamente nas três regiões, por 
meio de três consultorias regionais contratadas, que sugeriram um conjunto de modelos de 
recuperação com e sem finalidade econômica que poderiam ser implementados em cada 
uma dessas regiões, considerando-se as exigências legais.

Mosaico Modelo Área  
(hectares) Tipo de área Carro-chefe

Mapes 

SAF cacau

37.418

RL grande produtor cacau, banana e  
espécies nativas

SAF açaí RL médio produtor açaí, cupuaçu e 
espécies nativas

Plantio de mudas nativas APP espécies nativas

Lagamar

Condução da regeneração 
natural

11.574

APP médio/ grande 
produtor espécies nativas

SAF de frutíferas + custo 
evitado + bananeira APP pequeno produtor

juçara (fruto), 
mirtácea, pimenta-rosa, 

banana

SAF de frutíferas + madeiras 
nativas + bananeira

RL médio/grande  
produtor

juçara (fruto), mirtácea, 
pimenta-rosa, 

madeira nativa, 
banana

SAF de frutíferas +  
bananeira

RL médio/grande 
produtor

juçara (fruto), 
mirtácea, pimenta-rosa, 

banana

Exploração de eucalipto + 
bananeira

RL médio/grande 
produtor eucalipto, banana

MCF

Silvicultura de nativas

60.024

RL média ou grande e 
baixo potencial25 madeireiras nativas

Eucalipto+ muvuca de na-
tivas

RL média ou grande e 
médio potencial

eucalipto, juçara (fruto) 
e madeira nativa

Plantio total com eucalipto 
+ juçara

RL média ou grande e 
baixo potencial

eucalipto, 
juçara (fruto)

Agrossucessional RL média ou grande e 
baixo potencial laranja e mandioca

SAF em topo de morro APP pequena e baixo 
potencial

mandioca e 
aroeira pimenteira

SAF em mata ciliar APP pequena e baixo 
potencial

oleicultura, abacate, 
jabuticaba e juçara

Plantio total APP média ou grande e 
baixo potencial -

Enriquecimento ecológico APP média ou grande e 
médio potencial -

Condução da regeneração 
natural

APP ou RL média ou 
grande e alto potencial -

Os modelos de recuperação elaborados levaram em consideração os seguintes elementos: 
desenvolvimento regional, geração de empregos, exploração de serviços culturais, aumento 
de receita para a população produtora da região, recuperação de áreas de pastagem de baixa 
produtividade, recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Reservas Legais 
(RLs) e incremento de serviços ecossistêmicos.

Tabela 2. Modelos de recuperação por mosaico, tamanho da área a ser restaurada por mosaico, 
tipo de área recomendada para cada modelo e as espécies “carro-chefe” em cada modelo.
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A segunda etapa desse processo, realizada entre 2019 e o 1º semestre de 2020, envolveu ou-
tra consultoria contratada pelo projeto que elaborou, a partir dos resultados dessa primeira 
etapa, uma estratégia de financiamento para a recuperação em escala de paisagem nessas 
três regiões. Essa estratégia envolveu uma projeção de cenários para implementar projetos 
de recuperação dos passivos identificados com a aplicação dos modelos elaborados para as 
três regiões. Foram desenhados cenários considerando as condições técnicas, econômicas e 
financeiras analisadas para implementar ações em escala em cada região ao longo das próxi-
mas décadas. 

Os arranjos de financiamento elaborados para a implementação de projetos de recuperação 
em escala de paisagem envolvem multiatores e uma composição de diferentes fontes de fi-
nanciamento conforme as características as atividades. Detalhes desses arranjos, bem como 
dos custos e receitas para implementação desses projetos, são apresentados em maiores de-
talhes nos relatórios das consultorias publicados pelo projeto Mata Atlântica.

IMPACT FUND
Recursos não reembolsáveis

IMPACT FUND
Recursos  reembolsáveis

CRÉDITO RURAL
Recursos  reembolsáveis

INSTITUIÇÕES
GOVERNAMENTAIS

AGÊNCIAS
IMPLEMENTADORAS

PRODUTORES
RURAIS

Cooperativas* Cooperativas*

INDÚSTRIAS
Cacau/açaí

Implementação/AT

Interlocução/engajamento dos produtores e gestão de projeto

Impactos
socioambientais Impactos

socioambientais

Garantia de compra
AT, insumos

Engajamento/
manutenção

Impactos socioambientais
Produto originado

Impactos
socioambientais

Impactos socioambientais

$

$

$
$

$

$

$
Impactos
socioambientais

Transações que envolvem recursos financeiros

Transações que envolvem somente serviços e/ou insumos ou impactos socioambientais

Monitoramento

* As cooperativas podem captar recursos financeiros diretamente do crédito rural,  atuando como agências 
implementadoras e realizando serviços para os produtores ou como beneficiárias diretas do projeto.

A terceira e última etapa desse processo de promoção da cadeia da recuperação nas três re-
giões envolveu um processo participativo voltado para discutir os resultados das análises e 
propostas elaboradas com um conjunto de atores envolvidos nessas cadeias e, a partir disso, 
elaborar planos de ação e novos projetos financiáveis de recuperação em escala de paisagem 
em cada mosaico. 

Gráfico 1. Arranjos financeiros de implementação de projetos de recuperação em escala de 
paisagem.
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Foi realizada uma série de oficinas participativas virtuais, devido à pandemia de Covid-19, 
entre outubro e dezembro de 2020, com os objetivos de: capacitar atores dos setores público e 
privado envolvidos com disseminação dos conhecimentos gerados; elaborar projetos execu-
tivos para financiar as primeiras etapas da estratégia de financiamento elaborada para cada 
mosaico; e articular parcerias e estabelecer grupos de trabalho em cada mosaico para conti-
nuidade das atividades a partir do encerramento do projeto.

6. Resultados

a) diagnósticos detalhado das atividades de coleta de sementes, produção de 
mudas e implantação de projetos de recuperação em cada região, incluin-
do identificação dos entraves e limitações para a implantação dos projetos, 
assim como a identificação das principais medidas a serem aplicadas para 
fortalecimento da cadeia em cada mosaico; 

b) análises econômicas detalhadas das cadeias considerando os diagnósticos 
socioeconômicos, modelagem e análise de viabilidade de modelos de recu-
peração customizados para os objetivos e passivos identificados nas regiões, 
considerando o mercado de produtos e serviços potenciais gerados; 

c) modelagem econômica e financeira para a escala de paisagem considerando 
os estudos citados acima, identificação de fontes de financiamento 
para um projeto em escala e construção de estratégias de implantação 
multistakeholders;

d) desenvolvimento de capacidades de agentes dos diferentes elos e setores pú-
blicos e privados envolvidos com disseminação dos conhecimentos gerados 
e envolvimento em processo participativo;

e) construção de grupos de trabalho para articulação das atividades a partir do 
encerramento do projeto;

f) elaboração de projetos executivos (projetos-ponte) para envio a financiado-
res e plano de ação para atuação conjunta dos três grupos a partir de 2021. 

7. Lições aprendidas

a) Os resultados dos estudos e das discussões nas três regiões demonstram boas 
condições para articulação de projetos de recuperação, com interesse real e 
potencial dos atores e condições de financiamento; mas a comunicação e a 
mobilização dos donos de imóveis rurais é um gargalo importante em todas 
as regiões. Ainda que se tenha demonstrado que, à medida que aumenta a 
escala, aumenta a viabilidade técnica, econômica e financeira para recupe-
ração, o desafio de promover a recuperação em escala dependerá de sólidas 
capacidades de capilarizar o diálogo junto a essas pessoas proprietárias, que 
são sem dúvidas o elo-chave da cadeia, pois é delas o poder de tomada de 
decisão pelo menos no curto prazo. 
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b) Os modelos de recuperação propostos apresentam viabilidade econômica; 
todavia o desempenho real de cada modelo dependerá do contexto dessas 
áreas, do mercado local de insumos e produtos que serão gerados e da finali-
dade dos projetos, entre outros aspectos . Ainda com essas variações, foram 
demonstrados caminhos promissores nas três regiões para a promoção da 
cadeia da recuperação tanto em escala de propriedade, com possibilidades 
para a população produtora cumprir sua obrigação legal e ter renda e desen-
volver novos negócios como em escala de paisagem, com incrementos po-
tenciais para a recuperação dos serviços ecossistêmicos e desenvolvimento 
de novos mercados regionais.

c) Foi percebido que o maior desafio para a recuperação em escala é cultural, 
haja vista a resistência de donos de imóveis rurais ou a falta de percepção 
da recuperação como negócio. O processo participativo se mostrou bastan-
te eficiente para a internalização dos conteúdos nas pessoas e instituições e 
para engajar instituições e grupos de interesse. Entendemos que a condução 
do processo de forma orgânica e includente foi essencial para a criação de 
relações de confiança e colaboração. Ainda que tenha havido o consenso de 
que a etapa de elaboração participativa dos planos de ação e projetos tenha 
sido realizada de forma muito acelerada, por conta do fim do projeto, e tenha 
se sentido falta de atores estratégicos nas três regiões, foi possível avançar na 
construção de relações de parceria, que em muitos casos já existiam, e serão 
também base para os avanços que se espera serem realizados pelos grupos 
de trabalho construídos.

d) O processo permitiu a construção de esquemas de governança para as 
ações futuras, por meio de planos de ação com atividades compartilhadas 
que já estão em curso, e permitiu também elaborar projetos conjuntos en-
volvendo a cooperação entre agências implementadoras que não estavam 
atuando em parceria.

e) A contratação de recursos humanos especializados para todas as atividades 
envolvidas foi essencial para o sucesso das atividades.

f) Todos concordaram que o processo participativo deveria ter sido conduzido de 
forma mais abrangente desde o início dos estudos de forma a haver mais ca-
pacidade de aderência, de envolvimento e de geração de impactos/mudanças. 

8. Recomendações

É essencial que os principais atores envolvidos nos grupos de articulação/gestão 
de atividades em âmbito regional identifiquem formas de dar continuidade às 
atividades iniciais em 2021 sem o apoio do projeto Mata Atlântica, até que os re-
cursos dos novos projetos que se espera obter sejam empenhados para que não 
se perca a sinergia gerada e a oportunidade de tomada de novos financiamentos, 
bem como a realização de ações integradas de impacto.
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Recomenda-se a inclusão, nesses grupos de articulação, de um maior número 
de lideranças ligadas à população produtora rural, elo-chave para o processo de 
mudança que se espera impulsionar nas paisagens, além de representantes do 
setor privado e parcerias estratégicas para financiar as atividades dessa etapa 
de arranque e também das etapas posteriores dos projetos de recuperação em 
escala de paisagem.

Acredita-se que muitas atividades já em curso nessas regiões e espaços de diálo-
go e articulação já existentes são de suma relevância para viabilizar a continui-
dade das atividades. Além dos projetos financiáveis elaborados, há espaço para 
a integração de ações complementares, como o incremento de cadeias de valor 
associadas às cadeias da recuperação, a exemplo da cadeia dos bens e serviços 
associados ao turismo e à gastronomia, da cadeia do pescado e outros produtos 
agroextrativistas relevantes nessas regiões. 

É bastante relevante que se foque em ações de comunicação com ferramentas 
adequadas, tanto para o grupo multi-institucional de gestão integrada dos proje-
tos elaborado como para os produtores e donos de imóveis rurais.

9. Continuidade

Para que as estratégias em escala de paisagem sejam concretizadas – o que dimi-
nuiria os custos de operação e ampliaria os impactos positivos nos serviços ecos-
sistêmicos e na economia local –, é necessário pactuar um arranjo de governança 
simples e efetivo, bem como criar condições e compromissos para colocá-lo em 
prática. Esse arranjo, que envolve organizações públicas e privadas de diferentes 
setores da cadeia de forma coordenada, a fim de transformar boas ideias e inte-
resses comuns em projetos executados de forma eficiente em campo, está em 
estágio inicial de organização nas três regiões e vem contando com o suporte de 
iniciativas e parcerias preexistentes.

Nesse arranjo que ainda está em construção, as organizações implementadoras 
precisam ter poder de articulação com produtores e produtoras rurais e orga-
nizações locais, além de conhecimento técnico dos modelos de recuperação e 
mercados associados, bem como encontrar parceiros dispostos a dar suporte ne-
cessário e de forma coordenada no tempo e no espaço, o que na prática muitas 
vezes envolve desafios, haja vista os diferentes tempos dos projetos e iniciativas 
das diferentes instituições que em geral apresentam diferenças na cultura e ca-
pacidade de execução. Nas regiões do Mapes, Lagamar e MCF, há um conjunto 
de ONGs, associações/cooperativas locais e instituições privadas com potencial 
para assumir esse papel. Ainda assim, são importantes nesse arranjo a partici-
pação e a liderança de instituições mobilizadoras, como os Órgãos Estaduais de 
Meio Ambiente (Oemas), que conectem as agências implementadores locais a 
mercados e financiadores externos.
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As condições locais para promover a economia da recuperação florestal existem: 
passivos ambientais a serem recuperados, capacidade instalada para implemen-
tação dos projetos e linhas de financiamento aderentes. Ainda assim, a imple-
mentação de projetos de recuperação em escala de paisagem dependerá de um 
esforço articulado capaz de acelerar a tomada de decisão da população proprie-
tária rural para resolver seus passivos ambientais e aproveitar as oportunidades 
de receitas, dos atores de apoio para proverem os serviços com a regularidade 
e qualidade necessária, além do poder público. Ademais, aos próprios financia-
dores precisam criar mecanismos para lidar com todos os desafios reais, como 
funcionários e funcionárias sensibilizados, engajados e capacitados para lidar 
com as especificidades desses sistemas produtivos e seus atores, sobretudo as 
pessoas menos favorecidas. Um projeto comum pode ser a chave para a cataliza-
ção de todos esses interesses, responsabilidades e possibilidades de atuação de 
forma integrada no tempo e no espaço, gerando benefícios mútuos.

O cenário atual é favorável à implementação de projetos de recuperação em es-
cala alavancados por incentivos econômicos para a recuperação florestal. Consti-
tuem esse cenário as iniciativas internacionais que buscam integrar a produção, a 
biodiversidade e os serviços ecossistêmicos como a Década da Restauração pela 
Organização das Nações Unidas (ONU); o interesse crescente do mercado em in-
vestimentos verdes; e o movimento de recuperação da economia após crise, com 
investimentos direcionados para uma economia mais verde.

Nos grupos de trabalho onde estão em curso atividades em desdobramento do 
processo desencadeado pelo projeto, entende-se que a continuidade das ações 
estão bem encaminhadas, ainda que careçam de definições relevantes e a garan-
tia de recursos financeiros para mobilizar o grupo e implementar as engrenagens 
necessárias para viabilizar as ações em curto, médio e longo prazos. Espera-se 
que eles se mantenham resilientes e que as oportunidades e as fortalezas mapea-
das possas ser convertidas em benefícios sociais, econômicos e ambientais reais.
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ESTUDO DE CASO XVII

Estratégia de comunicação do projeto

1. Equipe da Unidade de Coordenação do Projeto Biodiversidade e 
Mudanças Climáticas na Mata Atlântica envolvida no caso 
Mateus Dala Senta – MMA
Jennifer Viezzer – MMA
Patrícia Betti – GIZ (até 31/12/2019)
Tiago Zenero – GIZ

2. Público-alvo da execução do estudo de caso
Coordenação do projeto, órgãos públicos federais, comitê gestor e comitê estratégico, órgãos 
estaduais de meio ambiente, municípios parceiros do projeto, comunidade internacional, co-
munidades beneficiadas, sociedade civil organizada, academia, formadores e formadoras em 
AbE (Fofos), imprensa e público geral.

3. Contexto
A abordagem de Adaptação à mudança do clima baseada em Ecossistemas (AbE) foi introdu-
zida no Brasil em 2013, por meio do projeto Mata Atlântica. Pelo pioneirismo da temática, a 
divulgação de informações e de materiais de comunicação era muito pequena. O que se tinha 
até então foi produzido no exterior e, além de não estar disponível em língua portuguesa, não 
trazia elementos da realidade e linguagem locais. Dessa forma, a tradução desses documen-
tos não comunicaria a mensagem da abordagem AbE para o público do projeto.

O projeto Mata Atlântica desenvolveu um formato de capacitações para o tema, o qual preci-
sou, também, incluir a comunicação e a apresentação da temática e dos cursos metodológi-
cos sobre AbE. Entre 2013 e 2018, contamos com consultorias especializadas que produziram 
o material de comunicação. A partir de 2019, na prorrogação do projeto, a GIZ teve o apoio 
de um assessor de comunicação dedicado exclusivamente ao projeto Mata Atlântica. Dessa 
forma, foi desenhado um plano estratégico de comunicação para a gestão de conhecimento, 
divulgação e sistematização das ações realizadas.

4. Narrativa do processo
Desde o início da implementação do projeto Mata Atlântica, a comunicação representou um 
desafio, considerando o pioneirismo da sua principal abordagem metodológica, a Adaptação 
baseada em Ecossistemas (AbE), no Brasil. Assim como o déficit no material de divulgação 
sobre a abordagem, o projeto também teve que lidar com a falta de pessoas capacitadas para 
implementar estudos e medidas de AbE no país. Por isso, o projeto Mata Atlântica foi respon-
sável por implementar uma extensa estratégia de desenvolvimento de capacidades (vide Es-
tudo de Caso I), a qual abriu uma janela de oportunidades para a divulgação e comunicação 
dessa temática.
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Entre 2013 a 2018, o projeto Mata Atlântica não contava com especialista ou profissional para 
fazer o seu acompanhamento. Dessa forma, toda a divulgação realizada se deu por meio da 
equipe técnica do projeto, das assessorias de comunicação da GIZ, do Ministério do Meio Am-
biente (MMA) ou dos parceiros locais, e pela contratação de consultorias externas. O foco da 
comunicação foram as pessoas que estavam sendo capacitadas em Adaptação baseada em 
Ecossistemas, com destaque à criação de um grupo no Facebook para o repasse de informa-
ções de maneira horizontal entre formadores e formadoras em AbE.

Dessa forma, a equipe precisava definir o que se queria comunicar, quais eram as mensagens 
do projeto, quais eram os outros públicos-alvo e como essas mensagens deveriam chegar até 
o público desejado. Assim, o primeiro passo foi realizar uma oficina participativa para que 
as pessoas responsáveis pela implementação do projeto pudessem identificar essas mensa-
gens. Assim, foram levantadas as seguintes mensagens do projeto Mata Atlântica:
a. aprendemos, com a natureza, como se preparar para a mudança do clima: mostramos a 

importância da Mata Atlântica e de seus benefícios para proteger a população dos efeitos 
da mudança do clima (como aumento de temperatura e diminuição de chuvas) em parce-
ria com governos, sociedade civil e população local;

b. ajudamos a Mata Atlântica a se recuperar: desenvolvemos estudos e políticas para am-
pliar iniciativas de governos e da sociedade para recuperar a Mata Atlântica;

c. trabalhamos com o planejamento local para o benefício global: fortalecemos planeja-
mentos, como os de municípios e de áreas protegidas, considerando-se os benefícios da 
Mata Atlântica para enfrentar a mudança do clima.

Com essas mensagens, pretendia-se transmitir os principais resultados a serem alcançados 
pelo projeto, mas tentando-se simplificar os conceitos, explorar o campo das emoções e man-
ter a comunicação centrada no ser humano.

O próximo passo para divulgar essas mensagens foi a contratação de uma consultoria que pu-
desse fornecer uma identidade visual ao projeto, para que as publicações, participações em 
eventos, apresentações, materiais de apoio, entre outros elementos de divulgação, fossem 
identificados visualmente. Além disso, a identidade visual auxilia a gestão organizacional do 
conhecimento, dividindo os temas principais do projeto de uma maneira visualmente interes-
sante e organizada.

Dessa forma, o projeto consolidou a logomarca para aplicação em seus materiais e a identida-
de visual a ser utilizada em apresentações, publicações e websites. Além disso, foram produ-
zidos alguns materiais de divulgação do projeto contendo a identidade visual como folders, 
sacolas, pastas, pen drives e blocos de notas. Esses materiais foram distribuídos para pessoas 
parceiras e participantes de eventos organizados pelo projeto. A identidade visual foi incorpo-
rada no âmbito de todas as parcerias para implementação e utilizada até a finalização da sua 
segunda fase, em dezembro de 2020.
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Outras consultorias foram contratadas para elaborar uma estratégia de comunicação e para 
melhorar a divulgação e a gestão do conhecimento. A partir de 2018, a equipe identificou a 
necessidade de contratar um profissional especializado para a área de comunicação, com o 
intuito de melhorar o fluxo e a gestão da informação, elaborar um plano estratégico de co-
municação e divulgação e apoiar a sistematização dos produtos desenvolvidos no âmbito do 
projeto.

Assim, foram possíveis o desenvolvimento e a implementação de um plano de ação de co-
municação. Para isso, uma oficina foi realizada pelo MMA e pela GIZ para levantamento dos 
objetivos e públicos-alvo. As mensagens identificadas na primeira fase foram utilizadas como 
ponto de partida para a construção deste plano. O primeiro passo foi a construção dos objeti-
vos gerais, definidos da seguinte forma:

1. Fixar/firmar o conceito de AbE e a sua integração em instrumentos de Ordenamento Terri-
torial por meio de:

1.1. Suporte a processos de capacitação;
1.2. Informação e divulgação de resultados para além da duração do projeto.

Figura 26. Cards de divulgação das mensagens elaborados a partir da identidade visual do projeto.
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2. Comunicação interna, de forma eficiente e contínua, entre os parceiros do projeto para 
apoiar a sua implementação.

A partir de então, foram identificados 12 públicos-alvo com os quais o projeto gostaria de 
se comunicar: coordenação do projeto, órgãos públicos federais, comitê gestor e comitê es-
tratégico, órgãos estaduais de meio ambiente, municípios parceiros do projeto, comunidade 
internacional, comunidades beneficiadas, sociedade civil organizada, academia, formadores 
e formadoras em AbE (Fofos), imprensa e público geral/transversal.

Após a identificação desses públicos, foi desenhado o objetivo de comunicação para cada um 
deles, e apontados os públicos específicos. O passo seguinte foi a identificação de atividades 
para alcançar os objetivos de cada público. Foram levantadas 31 ações estratégicas, e para 
cada uma delas apontados resultados/indicadores, metas, canais, recursos necessários e su-
gestão de cronograma.

As atividades tiveram três focos principais:
a. divulgação da temática: inserção de textos em infoletters e sites de parceiros, produção 

de materiais para eventos, divulgação de informações por meio de mailing list do projeto, 
tradução de vídeos e documentos, divulgação em redes sociais;

b. gestão do conhecimento e da informação digital: reorganização do website do projeto, 
produção de clipping de notícias, gestão de documentos de plataforma compartilhada, 
atualização de mailing list do projeto, levantamento de universidades e possíveis institui-
ções parceiras, atualização e gestão do banco de imagens do projeto;

c. sistematização do projeto: produção de vídeos e podcasts, organização de factsheets e 
website do projeto, organização e digitalização de publicações.

A implementação dessas atividades e a revisão periódica a cada seis meses dos prazos acor-
dados e das ações a serem realizadas ficaram sob responsabilidade do assessor de comunica-
ção. Dessa forma, enfatiza-se a importância em ter um profissional que possa se aprofundar 
nos temas tratados e implementados pelo projeto e que possa se apropriar do plano estraté-
gico de comunicação para que ele seja efetivamente implementado e monitorado.

Além disso, o projeto apoiou, por meio de um processo participativo, a elaboração dos pla-
nos de ação de comunicação e capacitação do Programa Nacional de Conversão de Multas 
Ambientais, coordenado pelo MMA e pelo Ibama. Para esse processo, participaram de uma 
oficina em Brasília, em novembro de 2019, representantes do MMA, do Ibama, do ICMBio e da 
GIZ. A oficina foi realizada em dois dias. O primeiro foi focado na elaboração do fluxograma da 
política e em encontrar as lacunas de capacitação do programa de CdM. O segundo dia teve 
como foco identificar insumos para a elaboração do plano estratégico de comunicação para 
o programa.

Primeiramente, as equipes elaboraram as mensagens gerais do programa de conversão de 
multas ambientais. Foram elas:
a. a conversão tem a finalidade de induzir uma mudança de comportamento do autua-

do, engajando-o na agenda ambiental e permitindo de forma ágil a implementação 
do serviço ambiental;
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b. a conversão possibilita a implementação de serviço ambiental de forma ágil, retornando 
benefícios para a sociedade;

c. converta multas, transforme vidas;
d. a política de CdM traz um novo modelo, no qual o autuado participa ativamente da 

agenda ambiental, contribuindo para a realização de serviços ambientais em benefício 
da sociedade.

Figura 27. Equipes do MMA, Ibama, ICMBio e GIZ em oficina participativa para elaboração da 
estratégia de comunicação do Programa de Conversão de Multas Ambientais.

Dessa forma, foram identificados quatro públicos-alvo gerais: sociedade/cidadãos; autuados; 
servidores do Ibama, ICMBio e MMA; instituições proponentes de projeto. Com base nos 
públicos levantados, foram estabelecidos os objetivos da comunicação, as mensagens para 
cada público, os meios que estariam disponíveis para veiculação comunicacional e quais 
atividades poderiam ser desenvolvidas para alcançar o objetivo. Para esse plano, foram 
levantados 23 possíveis produtos e ações de comunicação e divulgação.

Por fim, ressalta-se que a estratégia de comunicação e os planos de ação elaborados no 
âmbito do projeto apoiaram a gestão do conhecimento, de forma a dar sustentabilidade para 
os materiais e as informações produzidas. Espera-se, assim, que, mesmo com a finalização 
do projeto, a temática de AbE continue sendo disseminada e que os materiais de divulgação 
produzidos continuem acessíveis para o público interessado.
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5. Resultados

Como principal resultado, destaca-se a maior visibilidade da temática de AbE, 
tanto dentro das instituições parceiras quanto na mídia em geral.
Além disso, pode-se observar o fortalecimento da comunicação e da gestão do 
conhecimento entre os parceiros, deixando as equipes preparadas para situa-
ções adversas, tais como as adaptações relacionadas ao contexto da pandemia 
de Covid-19 em 2020, por exemplo. 
Destaca-se, ainda, que os materiais produzidos para divulgação do projeto foram 
monitorados e sistematizados a partir de 2019, apoiando assim o monitoramen-
to e a avaliação do plano de ação de comunicação. Seguem abaixo os principais 
números desse monitoramento para os dois últimos anos de implementação do 
projeto Mata Atlântica26:
a. 31 clippings enviados para a equipe de coordenação do projeto, com o 

objetivo de informar o que a mídia publicou sobre temas relevantes para a 
tomada de decisão e implementação do projeto;

b. 48 textos de divulgação do projeto veiculados em infoletters da GIZ e de 
parceiros;

c. apoio à produção de material para divulgação em 27 eventos regionais, 
internacionais e virtuais;

d. 33 publicações em redes sociais, com 20.314 interações no Instagram, 
Twitter e Facebook.

6. Lições aprendidas

a. A falta de especialista em comunicação nos primeiros anos de implementação 
do projeto levou à contratação de consultorias externas, que desempenharam 
um bom papel para o desenvolvimento de uma identidade visual do projeto. 
Porém, para a elaboração e implementação de um plano estratégico de 
comunicação, é importante ressaltar a necessidade de acompanhamento 
dessas atividades por um profissional que esteja engajado ao projeto, para a 
revisão constante do plano e o monitoramento dos resultados. Dessa forma, 
na segunda fase do projeto, com a contratação do assessor de comunicação, 
houve a concretização dos resultados esperados nessa área;

b. O uso de linguagem inclusiva e não sexista foi inserido no plano estratégico 
de comunicação. Com isso, a partir de julho de 2019, todos os materiais de 
comunicação passaram a ter revisão de linguagem para abordar a inclusão 
de gênero. O projeto produziu 15 publicações que visou a inclusão das 
mulheres e 10 vídeos com linguagem audiovisual inclusiva e legendagem. 
Com isso, a comunicação foi uma importante ferramenta para abordar as 
questões de gênero e direitos humanos, dando maior visibilidade ao projeto 
dentro e fora da GIZ. A linguagem inclusiva e não sexista utilizada pelo projeto 
foi utilizada como exemplo de boas práticas em manuais e guias sobre a 

26  Apurações realizadas em 13 de outubro de 2020.
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temática. Ressalta que, por meio da linguagem inclusiva e não sexista, foi 
possível também disseminar o conceito da AbE e as questões de gênero e 
mudança do clima em espaços que dificilmente o projeto seria convidado 
para palestrar, como no GT Gênero e Direitos Humanos de Portas Abertas e 
na Gender Network Meeting 2020;

c. A grande diversidade de públicos-alvo identificados gerou muitas demandas 
de comunicação, as quais precisaram ser adaptadas para a linguagem e o 
meio de divulgação específicos para cada público. Ressalta-se que, em 
alguns casos, a não participação de representantes dos públicos-alvo 
identificados para a construção do plano de ação de comunicação pode 
resultar na identificação de meios que não sejam os mais adequados para 
determinado público. Enfatiza-se, aqui, a criação de um grupo no Facebook 
para interação entre formadores e formadoras em AbE (Fofos), o qual, apesar 
de ter sido demandado por eles, não obteve o resultado esperado. Em oito 
anos de implementação do projeto, tanto as pessoas mudam seus hábitos de 
consumo de informações quanto as próprias mídias sociais digitais mudam 
sua maneira de atuação com a comunicação. Dessa forma, o grupo do 
Facebook criado em 2014 não tinha o mesmo propósito em 2019 e, por isso, 
as inúmeras tentativas de manter o grupo ativo foram em vão. Observou-se 
um melhor resultado de interação por meio de um mailing list e a divulgação 
por e-mail das informações para esse público específico;

d. A elaboração de um plano de ação de comunicação facilitou a implementação 
das atividades a médio e longo prazo, pois o documento apresentava um 
cronograma aprovado por todos os parceiros de implementação do projeto. 
Dessa forma, houve maior liberdade para a produção de conteúdo de 
disseminação, seja por meio de vídeos, textos, fotografias ou podcasts;

e. A troca constante de pontos focais dos parceiros e as diferentes situações 
políticas do país ao longo da implementação do projeto fragilizaram a 
implementação do plano de ação de comunicação. Apesar de termos ações 
aprovadas por todos os parceiros, cada alteração de ponto focal no MMA levou 
a uma revisão no plano, o que culminou na eliminação de algumas atividades 
que já haviam sido acordadas. Além disso, algumas das atividades acordadas 
precisaram ser revistas por questões que estavam foram da governança do 
projeto e, portanto, não puderam ser implementadas.

7. Recomendações

Para que um projeto possa ter um planejamento estratégico de comunicação e de 
divulgação de suas atividades, é importante que um profissional de comunicação 
esteja envolvido ao longo de toda a sua implementação. Além disso, ressalta-se 
a importância de que os parceiros de implementação sejam envolvidos em todas 
as etapas de construção das mensagens do projeto e do plano de comunicação. 

Por fim, destaca-se, ainda, a importância de validar o plano estratégico de comu-
nicação com os públicos-alvo identificados, principalmente para certificação de 
que os meios identificados para a comunicação com essas pessoas sejam os mais 
adequados.
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ESTUDO DE CASO XVIII

Digitalização dos processos e resultados do projeto

1. Equipe da Unidade de Coordenação do Projeto Biodiversidade e 
Mudanças Climáticas na Mata Atlântica envolvida no caso 
Tiago Zenero – GIZ
Armin Deitenbach – GIZ
Patricia Betti – GIZ (até 31/12/2019)
Mateus Dala Senta – MMA
Isis Freitas – MMA 

2. Público-alvo da execução do estudo de caso
Inicialmente as atividades de digitalização foram focadas na própria equipe de implementa-
ção do projeto, especialmente em assessores e assessoras que estavam lotados nas áreas de 
atuação do projeto Mata Atlântica e em pessoas parceiras locais.

Com a ampliação da estratégia de desenvolvimento de capacidades para o ambiente virtual, 
o público-alvo dessas atividades também foi ampliado, focando, dessa vez, em pessoas da 
gestão pública, acadêmica e especialistas em mudança do clima, especialmente aqueles que 
não conseguiram acompanhar as turmas presenciais de capacitação em Adaptação baseada 
em Ecossistemas (AbE), seja por morarem em regiões mais interioranas ou porque não conse-
guiram conciliar a agenda para a realização as capacitações presenciais. 

Por fim, com o processo de sistematização do projeto, o público-alvo dessas atividades foi 
mais uma vez ampliado por meio de ferramentas digitais que facilitaram o acesso às publica-
ções e ao material produzido, expandindo o acesso não apenas para um público técnico, mas 
também para pessoas interessadas nas temáticas abordadas.

3. Contexto
Desde o início do projeto em 2013, a equipe que, sediada em Brasília, coordenou e implementou 
as atividades do projeto Mata Atlântica teve o grande desafio de trabalhar com diversos atores 
em diferentes localidades do país. O projeto atuou em três regiões de mosaicos de unidades 
de conservação em quatro estados brasileiros – Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Ao 
longo de sua implementação, também desenvolveu atividades na região Nordeste da Mata 
Atlântica e em outros estados, como Santa Catarina. 

Dessa forma, apesar de contarmos com parcerias locais e, por alguns anos, com pessoas em 
função de assessoria técnica lotadas nas regiões de atuação, a comunicação contínua com a 
equipe em Brasília mostrou-se fundamental, e os deslocamentos físicos, além de apresentarem 
um custo financeiro considerável, precisaram ser planejados com antecedência – o que nem 
sempre foi possível para reuniões emergenciais e com prazos curtos –, e demandaram maior 
carga horária de trabalho de assessores que viajam constantemente, além de desgaste físico 
dessas pessoas. Assim, houve tentativas constantes de superar esse desafio da comunicação 
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com parcerias locais e/ou assessorias técnicas lotadas nas regiões de implementação, com a 
utilização dos meios digitais, buscando melhorar a eficiência e rapidez nos processos. 

Além disso, o projeto elaborou uma ampla estratégia de desenvolvimento de capacidades 
em Adaptação baseada em Ecossistemas (vide Estudo de Caso I), e o que se observou foi a 
dificuldade em chegar presencialmente a todos os locais que demandavam capacitação em 
AbE. Foram realizados 12 cursos metodológicos oferecidos em 7 cidades com a participação 
de 279 pessoas, e 4 cursos de formação para formadores e formadoras, com 69 pessoas 
formadas. Porém, havia parceiros locais, acadêmicos e outras pessoas interessadas em 
cidades interioranas que não conseguiam se locomover até os locais onde os cursos foram 
implementados, e não se justificava o deslocamento da equipe para tal localidade para o 
treinamento de uma ou duas pessoas.

A partir dessas experiências, o projeto começou a se aperfeiçoar em técnicas de digitalização 
de processos e de ferramentas, com o intuito de melhorar a comunicação entre diferentes 
atores, a gestão e a divulgação de informações e a gestão interna do projeto.

4. Narrativa do processo
Os primeiros anos de implementação do projeto mostraram que a digitalização de 
procedimentos e ferramentas seriam importantes para superar alguns desafios referentes 
aos processos de gestão e comunicação. Porém, não havia uma diretriz ou especialista em 
digitalização por parte do Ministério do Meio Ambiente, da GIZ ou das demais parcerias para 
que os processos digitais fossem implementados de maneira mais rápida e eficiente. Assim, 
pessoas da assessoria técnica utilizaram o seu conhecimento prévio com a tecnologia para 
transportar a comunicação ao ambiente digital.

O que se observou foi um resultado positivo em reuniões bilaterais com as pessoas parceiras 
ou pontos focais dos estados. Porém, a participação à distância em reuniões e eventos 
apresentou algumas inconsistências, visto que a equipe não estava totalmente preparada para 
conduzir eventos híbridos – com parte da equipe presente e parte participando virtualmente. 
Dessa forma, quem acompanhava por meios digitais enfrentava problemas com a qualidade 
do microfone, a participação em dinâmicas e mesmo para realizar suas contribuições.

Tendo em vista essa experiência interna, ao implementar a estratégia de desenvolvimento de 
capacidades, com uma metodologia que incorporava uma série de dinâmicas participativas, 
os treinamentos sempre foram realizados de maneira presencial, não sendo incorporada 
a participação virtual de parte da equipe ou das pessoas capacitadas. Dessa forma, para 
ampliar a capilaridade e o alcance das capacitações, a equipe começou a pensar em como 
implementar a estratégia de desenvolvimento de capacidades utilizando ferramentas 
de inclusão digital. A realização de um treinamento híbrido não era viável com base na 
experiência interna, e um treinamento ao vivo pelo meio virtual também não seria possível, 
tendo em vista a metodologia desenvolvida, a qual demandava um nível de interação que só 
era possível presencialmente.

Assim, em 2017, a equipe do projeto Mata Atlântica deu o primeiro passo para a implementação 
efetiva de um processo digital, com o desenvolvimento de um curso de educação à distância 
sobre a Adaptação baseada em Ecossistemas. Para isso, foi preciso estudar metodologias 
específicas estruturadas na perspectiva de um ambiente virtual de aprendizagem, adaptando 
o conteúdo e as metodologias para que pudessem ser executadas à distância.
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Inicialmente, foi preciso escolher uma plataforma para a inserção do curso EaD. Como o 
Ministério do Meio Ambiente possui uma plataforma de capacitação online, foi decidido que 
o curso seria hospedado nesse ambiente virtual de aprendizagem, que pode ser acessado 
em www.ead.mma.gov.br. A partir de então, começou o desafio metodológico. A consultoria 
contratada para a digitalização do curso tinha conhecimento técnico e prático em AbE e 
em educação presencial; porém, não havia um profissional especializado para enfrentar os 
desafios da adaptação metodológica de digitalização de um curso de capacitação. Dessa 
forma, com apoio da equipe de tecnologia da informação do Ministério do Meio Ambiente, 
pessoas da assessoria técnica do projeto e da consultoria contratadas precisaram fazer um 
estudo com base em outros cursos de educação à distância, levando em consideração as 
ferramentas oferecidas pela plataforma selecionada para hospedagem da capacitação.

Com isso, o processo foi mais demorado do que o esperado, pois muitos passos para a 
digitalização foram aprendidos na prática, com tentativas e erros. Por fim, o curso foi 
finalizado, levando em consideração as abordagens digitais da plataforma e as metodologias 
estudadas para adaptação virtual do conteúdo. Como resultado, foram elaborados 9 módulos 
com vídeos curtos, que variam de 2 a 13 minutos, além de ferramentas de engajamento, como 
jogos interativos, questionários, produção de charges e de matrizes de conteúdo. O curso 
também traz uma série de materiais complementares e bibliografia de referência. Além disso, 
ele foi desenhado na perspectiva da autoaprendizagem, para que não necessitasse de tutoria, 
podendo a própria pessoa usuária organizar sua rota de aprendizagem no ambiente virtual e 
criar a sua própria grade horária e gestão do tempo dedicada aos estudos. 

Devido ao processo de aprendizagem para implementação do curso, para que todos os 
módulos fossem produzidos até que ele estivesse inserido na plataforma e tivesse autorização 
da parceria política para ser lançado, foi um período de três anos. O curso teve sua primeira 
turma em 14 de setembro de 2020, com 1.192 alunos inscritos.

Enquanto esse processo estava em andamento, outro desafio que o projeto esperava superar 
com a digitalização era quanto à disponibilização dos materiais produzidos. Assim, em 2018, 
houve um esforço da equipe para disponibilizar todas as informações e publicações realizadas 
no âmbito do projeto em ambiente virtual. Contudo, esses materiais seguiam o padrão da web 
1.0, meramente expositivos, com uma interface estática e sem interatividade. As publicações 
eram cópias digitalizadas das versões impressas, que não haviam sido elaboradas para o 
ambiente digital e que não utilizavam todos os benefícios que o meio virtual poderia lhes 
oferecer. Contudo, supriam a necessidade de levar a informação para o público interessado e 
disponibilizar o conteúdo de maneira clara e transparente.

A partir de 2019, houve a implementação de um processo de digitalização nas equipes, com 
novas ferramentas que apoiaram a comunicação interna, a gestão de arquivos e a realização 
de reuniões virtuais. Houve a definição de um ponto focal em digitalização, que foi responsável 
por participar de treinamentos e capacitações sobre a digitalização de processos e a segurança 
de dados e informações online; com isso, a equipe de implementação do projeto teve acesso 
a essas informações e criou um canal direto com especialistas que poderiam apoiar tanto na 
transição digital dos processos quanto na digitalização dos resultados do projeto. 

Em setembro de 2019, o projeto organizou o seminário de diálogo “Restauração Ecológica 
em Santa Catarina: como participar do chamamento do Ibama?” em Florianópolis, Santa 
Catarina. Como parte do público-alvo do evento não conseguiria se deslocar para a capital 
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catarinense, em vez de realizar um evento em formato híbrido, o projeto Mata Atlântica optou 
por se vincular às vantagens do meio virtual e enfrentou o desafio de realizar uma transmissão 
ao vivo do evento. Para a realização desse processo, primeiramente foi identificada qual seria 
a mídia viável para a transmissão, considerando todas as regras e leis de proteção de dados 
tanto do Brasil quanto da Alemanha. Assim, observou-se que a melhor plataforma seria o 
canal do YouTube da GIZ Brasil. Então, foi preciso que o assessor de comunicação do projeto 
se capacitasse junto ao setor de tecnologia de informação para a realização desse processo. 
Para transmissões no YouTube, são precisos programas de captura, e o indicado pelo setor de 
TI que respeitasse as leis de proteção de dados foi o XSplitBroadcaster.

Um dos desafios observados foi a limitação do acesso à internet no local do evento. A 
contratação de uma rede de internet a cabo para suprir a transmissão do evento ultrapassaria 
o orçamento disponível. Assim, o projeto optou pela utilização da internet 3G de 100 GB. 
A velocidade era suficiente para a transmissão de 4 horas de evento. Porém, a definição 
da imagem do vídeo foi reduzida, privilegiando a qualidade do áudio para as pessoas que 
acompanhavam remotamente.

A transmissão ao vivo contou com recursos digitais da web 2.0, tais como a interação 
instantânea por meio de chat, o compartilhamento de informações, de vídeo e de links. Para 
que fosse possível dar atenção e mediar as perguntas levantadas no chat para as pessoas que 
apresentavam o evento, uma técnica do Ibama ficou responsável pela moderação do chat da 
transmissão. O assessor de comunicação do projeto focou no monitoramento do áudio e da 
conexão com a internet.

Houve quatro quedas de conexão, mas que não foram prejudiciais para a transmissão, 
considerando que o público se manteve constante e o evento voltou a ser transmitido em 
menos de 60 segundos após as quedas. O resultado foi melhor do que o esperado pela equipe 
do projeto, pois alcançamos 333 pessoas virtualmente, um público quase 3 vezes maior ao 
público presencial, de 112 participantes.

A partir de março de 2020, todos os processos foram digitalizados devido à pandemia da 
Covid-19. Dessa forma, ressalta-se que não apenas a comunicação entre as equipes de 
implementação do projeto precisou ser de maneira virtual, mas também todos os eventos 
planejados com parcerias locais e/ou pessoas beneficiárias. Apesar do processo ser repentino, 
a equipe de implementação do projeto Mata Atlântica estava preparada para lidar com a 
transição digital. Pessoas em função de assessoria técnica já haviam sido capacitadas para 
utilizar ferramentas virtuais e haviam acumulado a experiência da transmissão ao vivo. Por 
isso, com menos de um mês de trabalho remoto, o projeto Mata Atlântica adaptou o primeiro 
evento presencial para o formato virtual, dividido em dois blocos com o intervalo de uma 
semana entre eles. Para que tanto palestrantes quanto participantes estivessem preparados, 
o projeto elaborou um guia instrucional, com o passo a passo de como se conectar no evento, 
os procedimentos técnicos para ativação de microfone, câmera e compartilhamento de tela, 
e as regras de moderação para organização das contribuições. Tanto palestrantes quanto 
participantes não enfrentaram problemas técnicos ou dificuldade para acompanhar a 
metodologia virtual, e a gravação foi inserida no YouTube da GIZ. Com isso, contamos com 
226 visualizações, além da participação de 35 atores-chave para o bloco 1 e 46 para o bloco 2. 
Destaca-se, então, outra vantagem de eventos virtuais, a possibilidade em engajar diferentes 
atores para a participação simultânea no webinar, além da facilidade em gravá-lo para 
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consulta posterior, sem a necessidade de equipamentos profissionais, tais como microfone, 
filmadora, lente objetiva, tripé e estabilizador. 

Desde então, foram realizados constantemente eventos virtuais no âmbito do projeto. 
Destaca-se que a equipe aprimorou as técnicas de moderação virtual e a metodologia de 
webinars, apropriando-se dos benefícios que as plataformas digitais podem oferecer, como 
a divisão de participantes em salas paralelas, a possibilidade de interação por meio de jogos 
ou votação virtual e o imediatismo de acesso a documentos e links compartilhados. Por 
outro lado, ressaltamos a impossibilidade de organizarmos blocos de eventos muito longos, 
superiores a 3 horas de duração, pois a participação em webinars exige muito mais atenção 
de participantes e, por isso, torna-se mais cansativa. Destaca-se também a necessidade de 
adaptação da metodologia, com algumas restrições para dinâmicas que funcionam apenas 
no ambiente presencial.

Por fim, ressaltamos o processo de sistematização e encerramento do projeto, realizado todo 
de maneira virtual. Com isso, o projeto também trabalhou para deixar um legado virtual, com 
documentos digitais que exploram as funcionalidades que este ambiente pode trazer. Dessa 
forma, todas as publicações elaboradas para a sistematização do projeto foram diagramadas 
para o ambiente virtual, em um formato mais leve e que utilize os benefícios digitais, tais 
como com a hiperlinkagem de websites e ferramentas complementares; a hiperlinkagem 
intratextuais para melhor organização das informações para o leitor, possibilitando a 
interatividade nos documentos; a numeração da página em formato amigável para o meio 
digital, sincronizada com a contagem de páginas das plataformas de leitura de documentos e 
um design centralizado, com páginas únicas e não espelhadas. Além disso, os outros produtos 
elaborados, tais como vídeos, fotografias e podcasts, apresentam recursos específicos para 
o meio digital, tais como a legendagem, a inserção de links, a descrição dos arquivos e os 
metadados com informações técnicas adicionais. Dessa forma, o projeto conseguiu alinhar os 
seus produtos para os meios digitais ancorados na web 2.0, facilitando a busca e a organização 
das informações no ambiente virtual, visando à interatividade e a troca de informações para a 
criação de uma rede de conhecimento, na qual o usuário tem a possibilidade de se aprofundar 
nos assuntos desejados por meio de websites, vídeos e mesmo outras publicações que são 
ancoradas ao próprio documento. 

5. Resultados

Os resultados observados com a digitalização do projeto focam no maior alcance 
ao público-alvo das atividades implementadas. Esse engajamento se dá tanto 
por meio de webinars, quanto do evento com a transmissão ao vivo e por meio 
do curso de educação à distância. Também se observou que eventos desenhados 
para o ambiente virtual de aprendizagem conseguiram a participação de 
diferentes atores-chave para a temática abordada, o que provavelmente não seria 
possível para eventos presenciais, considerando a logística de deslocamento de 
todas as pessoas. Além disso, vale destacar o maior engajamento e interesse 
dos usuários em produtos digitais, utilizando ferramentas de interação da web 
2.0. Por fim, destaca-se a otimização da gestão de informações, de documentos 
e a melhor possibilidade de monitoria do engajamento por meio dos processos 
digitais adotados pelo projeto. 
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6. Lições aprendidas

 ● O processo de capacitação digital, apesar de conseguir alcançar um número 
maior de pessoas em relação a cursos presenciais, também abrange um 
público muito mais amplo, que nem sempre tem o interesse e a disponibilidade 
para finalizar os estudos. Dessa forma, a taxa de abandono em cursos de 
educação à distância é muito alta. Foram 1192 inscritos e 244 concluíram a 
capacitação. Houve uma taxa de abandono de 79,53%. É preciso, portanto, 
um trabalho constante de engajamento das pessoas no meio virtual.

 ● A pandemia da Covid-19 acelerou a digitalização do projeto, levando todos 
os processos realizados para o ambiente virtual. Apesar de a equipe estar 
capacitada para lidar com a inclusão digital, houve uma sobrecarga para que 
o processo de aprendizagem prática de digitalização fosse implementado 
rapidamente. Além disso, é importante ressaltar que o público-alvo do 
projeto também precisou passar por um processo de aprendizagem para 
conseguir participar de eventos virtuais, tais como oficinas participativas e 
seminários de diálogos. Alguns desafios estavam fora da governabilidade do 
projeto e tivemos que lidar com a má qualidade de conexão à internet de 
algumas pessoas parceiras; a falta de conhecimento em manusear algumas 
ferramentas digitais, tais como o microfone, a função de compartilhamento 
de tela e algumas ferramentas interativas de moderação. É importante 
ressaltar que todos esses desafios foram superados ao longo da execução e 
com compreensão das pessoas parceiras e participantes dos eventos virtuais 
realizados no âmbito do projeto. Nenhuma reunião, nenhum evento precisou 
ser cancelado nem remarcado por conta dos desafios supramencionados.

 ● Para lidar com processos digitais, não basta a capacitação para o meio virtual. 
É preciso ter muita atenção para com a segurança de dados e da informação 
digital. Por isso, foi preciso que a equipe realizasse treinamentos frequentes 
sobre a proteção de dados e a segurança digital, respeitando a lei de proteção 
de dados da União Europeia e também a legislação brasileira. Com isso, 
apesar de alguns programas e softwares apresentarem bom resultado para o 
processo de digitalização esperado pelo projeto, nem sempre pudemos utilizar 
essas ferramentas, pois elas não atingiam os padrões exigidos para proteção 
de dados. Assim, ressalta-se a persistência em adaptação para plataformas e 
softwares que sejam, primeiramente, seguros para trabalharmos e, então, que 
apresentem as melhores ferramentas digitais para as necessidades do projeto.
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 ● Para disponibilizar documentos digitais e informação ao público, o projeto 
contou com as plataformas de parceiros institucionais, especialmente por 
meio da página web do projeto hospedada no site do Ministério do Meio 
Ambiente e atualizada pela assessoria de comunicação do Ministério. Com 
isso, alguns recursos digitais foram limitados para o que essa plataforma 
poderia oferecer. Além disso, a falta de acesso direto por parte da equipe 
implementadora do projeto à atualização desse site caracterizou-se como 
dificuldade a ser superada, pois apenas a assessoria de comunicação do 
Ministério tinha acesso para realizar quaisquer alterações. Dessa forma, na 
maioria das vezes, as atualizações, quando implementadas, tardaram a ser 
realizadas pela constante troca de profissionais dessa área e pela priorização 
da agenda de trabalho dessas pessoas, que poucas vezes estavam disponíveis 
para realizar as alterações necessárias e as inserções de ferramentas digitais 
mais complexas na página web do projeto. 

7. Recomendações

A digitalização de publicações não se resume à disponibilização dos arquivos 
em ambiente virtual. Esse recurso é típico da web 1.0, que é estática e não traz 
nenhuma forma de interatividade com pessoas leitoras e usuárias. Com isso, há 
o repasse unidirecional de informações, e o usuário é apenas o receptor passivo 
desses materiais. O projeto trabalhou muito tempo com essa abordagem digital; 
porém, a partir do momento em que foi definido um ponto focal de digitalização 
e que os processos digitais começaram a ser estudados e implementados, a 
equipe do projeto Mata Atlântica começou a utilizar recursos da web 2.0 para a 
disponibilização de materiais, visando à interatividade, à otimização da gestão 
da informação digital e à facilitação do acesso intratextual das publicações, por 
meio de hiperlinks e recursos interativos. Com isso, ao acessar uma publicação, 
o usuário deixa de ser passivo em uma comunicação unidirecional e pode criar 
uma rede de conhecimento, com a hiperlinkagem de uma variedade de sites, 
vídeos e outras publicações que estão indicadas no documento inicial. Assim, 
o próprio leitor define tanto a ordem de priorização da leitura dos documentos 
com a hiperlinkagem intratextual quanto quais links externos ele utilizará para 
aprofundar o seu conhecimento em determinada temática. Contudo, já estamos 
na era da web 3.0, que vai além da interatividade, pois traz ferramentas que 
personalizam o conteúdo e a interface de acordo com cada usuário e visa à 
utilização da inteligência artificial para prever o que o usuário deseja acessar. 
Recomenda-se, portanto, a implementação de mecanismos e ferramentas da 
web 3.0 na digitalização de processos e divulgação de documentos digitais, pois 
se espera que, ao trazer essa experiência ao usuário, o processo de digitalização 
resulte em um fluxo maior de pessoas pelos conteúdos disseminados. 
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ESTUDO DE CASO XIX

Equidade de gênero como tema transversal do projeto

1. Equipe da Unidade de Coordenação do Projeto Biodiversidade e 
Mudanças Climáticas na Mata Atlântica envolvida no caso 
Armin Deitenbach – GFA/GIZ
Christiane Holvorcem - GIZ
Jennifer Viezzer – MMA
Mateus Motter Dala Senta – MMA
Patricia Betti – GIZ 
Tiago Zenero - GIZ

2. Parceiros do projeto envolvidos no caso
Janina Budi – GIZ
Ludmila Pugliese – Pacto 
Mariana Gianiaki – Anamma
Miguel Moraes – UICN

3. Contexto
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) entende que a equidade de gênero é fundamental 
para quem trabalha com o desenvolvimento sustentável e oferece o curso on-line Igualdade 
de Gênero e Desenvolvimento Sustentável (MMA 2013) para que os servidores possam 
incorporar esse conceito de forma transversal em seus trabalhos, nos projetos e nas 
políticas públicas do MMA.

A GIZ, por sua vez, identificou a transversalização da equidade de gênero como um dos fatores 
para assegurar a qualidade dos seus projetos e, assim, elaborou a estratégia da empresa nesse 
campo, descrita no documento Safeguard + Gender Management System (GIZ 2017). Para 
subsidiar os projetos nesse tema, a GIZ no Brasil definiu pontos focais para a transversalização 
de gênero no nível do país e dos programas. Em consonância com essa estratégia, o então 
Programa Florestas Tropicais (hoje chamado Programa Florestas, Biodiversidade e Clima), 
instituiu o Grupo Temático Gênero, em que os projetos participam por meio de um ponto 
focal e que apoia e assessora nos seus esforços de transversalização de gênero. O GT oferece 
capacitações e coaching, e elaborou uma Nota Conceitual sobre a relevância da equidade de 
gênero nos diversos temas trabalhados pelo PFT, com os objetivos de orientar os projetos e 
divulgar os conceitos e as experiências.

O Projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica foi classificado, na fase 
de preparação, com o indicador GG 0, ou seja, não tem na equidade de gênero o seu tema 
principal nem apresenta um indicador específico para medir se a transversalização de gênero 
está dando resultados. Entretanto, isso não significa que a equipe do projeto não deva se 
preocupar com o tema, mas, sim, planejar ações e empregar recursos, uma vez que entende 
que a equidade de gênero ajudará a contribuir com o sucesso e com os impactos do projeto.

O projeto Mata Atlântica, a partir de discussão interna, nomeou um ponto focal que desde 
então está participando ativamente do GT Gênero do Programa Florestas, Biodiversidade e 
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Clima. O projeto elaborou uma matriz de planejamento de ações de gênero e contribuiu para 
a matriz de planejamento do GT.

Já foram desenvolvidas várias iniciativas no âmbito do projeto Mata Atlântica que são 
explicitadas na sequência.

4. Público-alvo 
As ações de equidade de gênero foram, na sua maioria, realizadas junto das instituições 
parceiras do projeto, que, por sua vez, envolveram os seus parceiros e comunidades de base 
nas atividades e discussões. Dessa forma, o público-alvo pode ser formado por técnicos e 
técnicas das instituições parceiras, mas também por integrantes de comunidades de base 
com as quais os nossos parceiros trabalham.

Em se tratando da discussão de políticas públicas para biodiversidade, o público-alvo 
da transversalização de gênero pode integrar, de um  lado, mulheres lideranças nacionais 
dos movimentos sociais e ambientais que procuram influenciar e qualificar essas políticas 
públicas e, por outro lado, técnicas e técnicos do Governo Federal, de governos estaduais e 
municipais e de ONGs, bem como membros da Academia que se envolvem com a construção 
de políticas públicas, como foi o caso da discussão e construção coletiva da Epanb brasileira.

Outras ações se referem ao público beneficiário das ações de capacitação do projeto em 
adaptação à mudança do clima baseada em ecossistemas, como os cursos sobre AbE ou de 
formadores em AbE para os quais foi desenvolvido um conteúdo específico de gênero e AbE.

5. Realizações do projeto no tema Equidade de Gênero

Diferenciação da percepção da mudança do clima e do risco climático entre homens e 
mulheres na Região Serrana do Rio de Janeiro

Em parceria com o Centro de Formação Avançada em Desenvolvimento Rural da Universidade 
Humboldt de Berlin (SLE), da Universidade Humboldt de Berlin, foi realizada uma nova 
análise do estudo HumaNatureza – Percepção de riscos e adaptação à mudança climática 
baseada nos ecossistemas na Mata Atlântica – Brasil. O objetivo foi o de detectar diferenças 
na percepção do risco ambiental, principalmente dos deslizamentos de terra, entre homens e 
mulheres. Além disso, foi perguntada qual a atitude que a pessoa tomaria e se a presença da 
Mata Atlântica tem alguma coisa a ver com a magnitude dos riscos ambientais. Os resultados 
mostraram que existem, sim, diferenças na percepção e que as mulheres se mostraram mais 
preocupadas com o bem-estar da família diante dos riscos. Dessa forma, as mulheres cogitam 
até a mudança com a família dos lugares de risco, enquanto os homens pensam mais em 
obras de contenção das encostas, por exemplo. Por outro lado, as mulheres declararam ter 
mais dificuldade do que os homens no acesso a informações, que poderiam fortalecê-las no 
enfrentamento dos riscos ambientais.

Diferenciação da percepção da mudança do clima por gênero no âmbito dos Planos 
Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMAs)

Em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente do Paraná (SEMA-PR), a ONG SOS Mata 
Atlântica e o Ibope, o projeto Mata Atlântica levantou dados desagregados por gênero numa 
consulta pública sobre a percepção ambiental em sete municípios do litoral do Paraná que 
estão sendo mobilizados para elaborarem os seus PMMAs. Na análise dos resultados, que 
focou na percepção da mudança do clima, mostrou-se que as mulheres percebem mais do 
que os homens que o clima nos seus municípios já está mudando e sentem mais que isso afeta 



Projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica  - Parte II: Estudos de Caso 163

o seu dia a dia e o modo de vida. Nos sete PMMAs que serão elaborados com apoio do Módulo 
Financeiro do projeto Mata Atlântica nessa região, esses resultados devem ser considerados.

Transversalização da equidade de gênero em instrumentos de política pública – o caso 
da Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade (EPANB) 

A Epanb é um documento oficial elaborado pelo Governo Brasileiro em função das suas 
obrigações junto da Convenção da Diversidade Biológica (CDB), da qual o Brasil é signatário. 
A CDB aprovou, na sua 9ª COP, um Plano de Ação de Gênero, pois entende que a equidade de 
gênero e o empoderamento das mulheres são pré-requisitos importantes para a conservação 
e o desenvolvimento sustentável. Especificamente para a elaboração da Epanb, a CDB 
publicou diretrizes para a transversalização de gênero (CDB 2010).

O projeto Mata Atlântica apoiou o processo de elaboração da Epanb e participou, com os 
projetos Life Web e TEEB, de um esforço para qualificar a Epanb por meio da transversalização 
da equidade de gênero no documento. Com apoio da Convenção da Diversidade Biológica 
(CDB), a União Internacional de Conservação da Natureza (UICN) e o MMA  realizaram uma 
oficina com mulheres lideranças de movimentos ambientais e sociais para elaborar sugestões 
visando a fortalecer a Epanb brasileira com uma visão mais inclusiva do ponto de vista 
sociocultural, enfatizando o papel das mulheres na conservação da biodiversidade. Na 
sequência, durante o workshop de apoio à elaboração da Epanb, representantes desse grupo 
de mulheres participaram com o objetivo de aprofundar e garantir a transversalidade de 
gênero nas ações da Epanb. Em relação às Metas Nacionais para a Biodiversidade (Metas de 
Aichi, CDB 2020), foram incluídos várias ações e objetivos específicos sobre gênero na Epanb 
brasileira.

Apoio a parceiros – fundação e consolidação do GT Gênero do Pacto pela Restauração da 
Mata Atlântica (Pacto)

Ao longo da participação conjunta nas oficinas sobre gênero e restauração florestal e da 
transversalização de gênero na Epanb, o projeto Mata Atlântica apoiou, com o GT Gênero 
do programa Florestas Tropicais da GIZ e com a UICN Brasil, a fundação e o fortalecimento 
do GT Gênero do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. O objetivo foi a percolação da 
equidade de gênero na estrutura de governança e nas ferramentas do Pacto, envolvendo 
os membros desse colegiado e as entidades parceiras que trabalham com restauração nas 
diferentes regiões da Mata Atlântica. Uma das ações de assessoria foi a realização de um curso 
de capacitação sobre a temática de gênero nos projetos e estratégias do Pacto, realizado em 
junho de 2017, na região do Mosaico Lagamar. A ação teve por objetivo capacitar lideranças e 
atores estratégicos da cadeia de restauração na temática de equidade de gênero, alinhados 
aos conceitos e à missão do Pacto, permitindo a percolação dos conceitos mais abrangentes 
em todas as esferas de atuação e na governança deste e de seus membros. Na avaliação do 
Pacto, o curso contribuiu para a consolidação do GT e do tema. 

Integração da equidade de gênero nos cursos sobre a Adaptação à Mudança do Clima 
baseada em Ecossistemas promovidos pelo projeto Mata Atlântica

No esforço da transversalização da equidade de gênero nas principais atividades do 
projeto, e considerando que, tanto a UNFCCC, como a CDB, buscam promover a equidade 
de gênero e melhorar a participação equilibrada de homens e mulheres nos diferentes 
órgãos e plataformas das convenções, bem como nas decisões sobre adaptação e mitigação 
e nos esforços de fortalecimento de capacidades, o projeto Mata Atlântica desenvolveu um 
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módulo específico sobre a importância de considerar a equidade de gênero em processos 
de planejamento que enfatizam AbE. Esse módulo foi oferecido inicialmente em dois cursos 
sobre AbE em Olinda (PE) e foi também incluído no acervo do material didático sobre AbE 
desenvolvido pelo projeto Mata Atlântica. A perspectiva de gênero passou a incorporou a 
estratégia de desenvolvimento de capacidades do projeto e foi incorporada também no curso 
de educação à distância, lançado em 2020.

Implementação da Linguagem Inclusiva e Não-Sexista (LINS)

Para apoiar a inclusão de mulheres na comunicação, o projeto Mata Atlântica apoiou o GT 
Gênero e Direitos Humanos da GIZ no desenvolvimento do Manual de Linguagem Inclusiva e 
Não Sexista, com orientações de como aplicá-lo na comunicação oral, em e-mails e convites 
formais, em publicações e em materiais audiovisuais. A partir de julho de 2019, o projeto 
capacitou a equipe e consultores para implementar a linguagem inclusiva e não sexista em 
seus materiais de comunicação. Dessa forma, foram produzidas 13 publicações, 10 vídeos e 
2 folders informativos utilizando a Linguagem Inclusiva e Não Sexista. O projeto foi pioneiro 
na implementação da Linguagem Inclusiva e Não Sexista e foi mencionado como exemplo 
de boas práticas no toolkit de Gênero e Direitos Humanos da GIZ Brasil e no Gender Network 
Meeting 2020, organizado pela Central para as pessoas que atuam como pontos focais na GIZ 
de todos os países.  

6. Resultados

Destacamos como resultados do projeto Mata Atlântica na transversalização da 
equidade de gênero os seguintes:

a) Informações sobre a percepção diferenciada  entre  homens  e  mulheres 
da mudança do clima, dos riscos climáticos e das formas de enfrentá-los. 
Essas constatações possibilitam tanto o projeto Mata Atlântica como  os 
seus parceiros de planejar e agir de forma diferenciada com os públicos-alvo 
apontados acima;

b) Transversalização da equidade de gênero em políticas públicas. No caso 
concreto da elaboração da Epanb brasileira, o projeto Mata Atlântica 
contribuiu, junto dos projetos TEEB e Life Web, para que aspectos ligados 
à consideração equilibrada de interesses, necessidades e contribuições de 
homens e mulheres fossem incorporados ao documento oficial submetido à 
CDB;

c) Apoio a parceiros para consolidar a temática equidade de gênero: no caso 
concreto, o apoio do projeto resultou na consolidação do GT Gênero do Pacto 
e no fortalecimento do tema nas instâncias e ações da entidade;

d) Na incorporação da equidade de gênero nas ações e capacitações do projeto, 
foi elaborado um módulo sobre gênero e AbE nos cursos metodológicos e de 
formação de formadores em AbE;
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e) Implementação da Linguagem Inclusiva e Não Sexista em todos os 
documentos e eventos elaborados a partir de julho de 2019, culminando na 
autorização para alterarmos, em todos os documentos de língua portuguesa, 
a tradução do nome da conceituada e sólida rede FEBA (Friends of EbA) para 
Rede de Amigos e Amigas da AbE; e

f) Maior engajamento e acesso das mulheres ao material produzido com a 
linguagem inclusiva e não sexista, aumentando o interesse por parte delas 
em conhecer sobre a temática tratada se relaciona com as vulnerabilidades 
de gênero.

7. Lições aprendidas 

A experiência do projeto Mata Atlântica mostra que, independentemente de a 
classificação de gênero na concepção e aprovação do projeto ter sido classificado 
como GG 0, o tema pode ser trabalhado de forma transversal e proporcionar 
resultados significativos para o projeto.

Em alguns momentos, encontramos resistências sobre a relevância da 
equidade de gênero para os temas trabalhados pelo projeto, como foi o caso 
da transversalização na Epanb ou na incorporação nos cursos AbE, mas que 
puderam ser superadas por meio de esclarecimentos adicionais e discussões 
sobre os benefícios da equidade de gênero para a conservação da biodiversidade 
e para o trabalho com instrumentos de planejamento territorial.

8. Recomendações e continuidade 
Com base nos resultados positivos alcançados, é importante que o trabalho 
da transversalização de gênero possa ter continuidade na consideração da 
percepção diferenciada de homens e mulheres sobre mudança e risco do clima;      
na elaboração de instrumentos de planejamento territorial, como PMMA e plano 
de manejo de UC; no aperfeiçoamento e na implementação da Epanb brasileira;      
e nos trabalhos do GT Gênero do Pacto tanto nas instâncias e ações da instituição 
como no trabalho junto dos parceiros locais das instituições membro do Pacto.
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Figura 28. Registro fotográfico do Curso sobre a Temática de Gênero nos Projetos e Estratégias 
do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, Antonina (PR), junho de 2017.
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