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O planejamento está presente no dia a dia das pessoas e é uma ação que vem antes de qualquer atividade,

devendo seguir passos e métodos determinados. No caso do PMMA, o planejamento é essencial para garantir o

seu sucesso. Observando o que foi desenvolvido no Roteiro de Implementação, e outros documentos que

integram o Volume 1 e 2, o planejamento do PMMA caracteriza-se como um processo contínuo, gradativo e

compartilhado. Contínuo, pois não há como agir sem planejar, ou seja, para toda a ação há um planejamento

anterior ou um programa a seguir; gradativo, por se aprofundar nas decisões à medida que se aumenta a

informação da área que se quer manejar; e flexível por compartilhar mudanças a partir de novos estudos.

Portanto, o desenvolvimento de uma ação depende de fatores como a profundidade do conhecimento que se tem

do assunto, a motivação da sociedade e seus objetivos, os instrumentos e metodologias de inovação e a integração

necessária para se alcançar a visão de futuro. Feito isso, é estabelecida uma relação de prioridades entre as ações,

não se devendo perder de vista as grandes linhas e diretrizes que pautaram a base do PMMA, vide orientações

operacionais (2 linhas centrais e 2 linhas temáticas), da mesma forma que, ajustes poderão ocorrer durante toda a

Fase de Experimentação, com novas deliberações sobre os roteiros e respectivos planos de trabalhos. A

continuidade do planejamento envolve a busca de conhecimentos para manter sempre atualizados os Programas

em destaque, impedindo o seu distanciamento da realidade local, regional ou até mesmo, nacional e global. Como

ocorre em todo processo de planejamento, é durante a implementação que se faz a correção de rumos,

avançando-se gradativamente para as sucessivas revisões e atualizações pelas quais um plano municipal deve

passar, de maneira a garantir o sucesso da sua existência como política pública.



Seguindo o Roteiro de Implementação (Volume 1), a segunda fase do PMMA foi programada para um período de

três anos, durante os quais as informações necessárias devem ser levantadas e avaliadas pela Gestão Tripartite. Com

os resultados desses levantamentos, deve ser revisto o planejamento indicado anteriormente, incluindo aqui o

Projeto Básico elaborado pela SEMMA, permitindo a revisão de informações até a entrega do produto final. A

entrega do produto final da Fase de Experimentação - A Caracterização Ambiental do Município, com a produção

do Atlas, deverá levar em conta a qualidade do conteúdo diagnosticado, após a coleta e apreciação das informações

dos Programas Experimentais (2013/2016). É importante ressaltar que, a partir de fatos novos relevantes, um ou

mais objetivos do plano poderão ser reavaliados, desde que sejam efetuados pareceres específicos do Colegiado de

Coordenação para cada situação, sendo necessário submeter tal modificação e/ou atualização ao COMDEMA,

especialmente em casos que impliquem em alterações específicas do art. 2º do Decreto Municipal que institui o

PMMA em Caxias do Sul. A característica gradativa do planejamento da SEMMA, posterior a Caracterização

Ambiental do Município, estará associada à relação entre o grau de conhecimento sobre os remanescentes locais, a

boa governança e a continuidade do planejamento municipal. Essa relação será pautada na profundidade ou

sucesso (avanço) do plano na Fase de Experimentação. Pode-se enxergar nesse ponto diferentes estágios de

planejamento sem que se perca a concepção (ideia, desenho) inicial do PMMA, desde o processo de sua elaboração

até a publicação do Decreto Municipal, com a entrada de novas informações e Programas em destaque. Seguindo

esse raciocínio, o plano pode atingir um estágio mais abrangente e refinado da Gestão Ambiental Municipal.



Gestão de Projetos e Gerenciamento das metas

Para que se possa identificar as oportunidades de melhoria do desempenho do PMMA, primeiramente será desenhado o gerenciamento tripartite dos12 meses iniciais

(2013/2014). A gestão do PMMA será executada pelo Colegiado de Coordenação, através da institucionalização dos GT’S, formação do Conselho Consultivo, constituição

da Equipe Técnica Multidisciplinar e Suporte Operacional. Abaixo, vêm o comprometimento do PMMA frente a implantação da fase de experimentação:

1. Política Ambiental – comprometimento municipal, participativo, compartilhado e descentralizado, através do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e da Secretaria

Municipal do Meio Ambiente;

2. Aspectos Ambientais, Sociais, Culturais, Econômicos e Jurídicos – identificação (diagnóstico e prognóstico) da situação atual (Caracterização do Município), para ajustar os objetivos

elencados no Decreto Municipal 16.054/2012 que institui o PMMA em Caxias do Sul;

3. Requisitos Legais e outros – cumprimento da norma, atualização, compilação e educomunicação acerca dos parâmetros, diretrizes e dispositivos legais e ecológicos do bioma;

4. Objetivos e Metas – estudos, pesquisas e planejamentos realizados que contemplam as próximas ações;

5. Programa de Gerenciamento Ambiental - planejamento efetivo para as metas estabelecidas;

6. Captação de Recursos – planejamento e direcionamento dos recursos financeiros para suporte às metas;

7. Estrutura e Responsabilidade – gestão tripartite apta a várias atribuições, para o desenvolvimento e cumprimento dos Programas Experimentais, com direcionamento para

continuidade do PMMA;

8. Capacitação, Conscientização e Competência – ampliação da percepção ambiental;

9. Comunicação Interna e Externa -. educomunicação e acesso a informação ambiental;

10. Comunicação Sistêmica – plataforma virtual para compilação de dados, documentos e informações;

11. Documentação – acesso à informação e diminuição da duplicidade de dados;

12. Controle Operacional – controle, monitoramento e avaliação das metas previamente estabelecidas;

13. Planos de Emergência, alternativas e atualizações – elaboração de uma metodologia padrão, visando preparar e tornar apto o município para planejar a gestão pública sobre o bioma

Mata Atlântica;

14. Medições, análises e indicadores – elaboração, implementação e avaliação de políticas públicas visando a mobilização social, a capacitação ambiental e o desenvolvimento da

percepção local;

15. Avaliações Ambientais - Indicadores;

16. Melhoria Contínua e Gerenciamento Integrado - elaboração do Planejamento Estratégico, através das áreas prioritárias de conservação e recuperação municipal, proporcionando

melhorias na qualidade de vida e o cumprimento da legislação ambiental com ferramentas de incentivo-positivo.



ESTRUTURA DE GESTÃO

O Projeto deve ter um modelo de gestão participativo e descentralizado, onde a interação com a sociedade civil,

governo federal, estaduais e municipais, instituições de ensino e pesquisa são valorizadas e agregadas. A

responsabilidade geral pelo projeto ficará a cargo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, através do

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, responsável por implantar o Plano Municipal da Mata

Atlântica, que fornece as diretrizes estratégicas e faz a interface com os demais órgãos de governo e a população

em geral. As atividades desenvolvidas consistem, principalmente, em assegurar os trâmites técnicos,

administrativos e financeiros, supervisão e coordenação geral, gerenciamento de estudos e apoio logístico e

operacional ao trabalho de gestão nos Programas Experimentais. Inicialmente foram identificadas três áreas

chaves para a implementação do PMMA: fortalecimento institucional, operacional e informação. Esses GT’s

serão compostos por profissionais capacitados nos temas dos grupos e indicados pelas instituições habilitadas

para a execução do Plano. Estes e outros GTs que venham a ser criados pelo Roteiro de Implementação do

PMMA terão caráter temporário durante a Fase de Experimentação.



O Sistema de Implementação Tripartite do PMMA e as instâncias: 

• Colegiado de Coordenação 

• Conselho Consultivo

• Equipe Técnica Multidisciplinar

Implantação e funcionamento da base de apoio e formação/institucionalização da Gestão Tripartite

Este Plano é de responsabilidade do Governo Municipal, através dos atores envolvidos na tomada de decisão, execução, avaliação e atualização, cabendo

à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, implementar o roteiro metodológico, sob aprovação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, e

fiscalizar o cumprimento dos dispositivos indicados na Fase de Experimentação. Para a implementação do PMMA, poderão ser instituídas parcerias ou

convênio, com Instituições de Ensino (Parágrafo único do art. 2º - Decreto 16.054/2012 – PMMA de Caxias do Sul), e também com os demais órgãos

ambientais, sejam eles municipais, estaduais ou federais, bem como, organizações não governamentais e instituições representativas. A implementação e o

desenvolvimento demandarão a composição de Equipe Técnica Multidisciplinar, além da constituição do Colegiado de Coordenação, do Conselho

Consultivo e Grupos de Trabalho para o cumprimento das metas previamente estabelecidas, com experiência comprovada em políticas públicas e gestão

ambiental. O modelo descentralizado proposto para gestão do PMMA, envolve princípios e procedimentos de ação compartilhada entre as três esferas

governamentais e a participação da sociedade civil, com dedicação integral dos gestores municipais no Programa de Integração Ambiental Municipal.

Estimula-se, assim, a implantação de uma rede colaborativa, tendo como objetivo as integrações necessárias ao uso comum dessa responsabilidade, com

planejamento ambiental e territorial, e divisão clara de tarefas entre todas as partes. A execução do Projeto está alicerçada na Gestão Tripartite

coordenada pelo Colegiado de Coordenação do PMMA; sustentada pelo Conselho Consultivo como instância representativa, promotora de articulações

intergovernamentais e interinstitucionais; movimentada pela Equipe Técnica Multidisciplinar e o Suporte Operacional; monitorada pelos Indicadores

para a avaliação das atividades propostas e retroalimentação dos Programas Experimentais.



Coordenação do PMMA

 Divulgar o projeto e mobilizar o Município, parceiros e a sociedade civil;

 Elaborar programas para instrumentalização do cronograma físico-financeiro, apresentando as bases

técnicas, conceituais, benefícios e sistemática de implementação do projeto e captação de recursos;

 Analisar e participar da composição dos grupos locais e grupos de trabalho;

 Complementar, quando necessário, critérios de inserção e analisar as propostas encaminhadas;

 Levantar base de dados e informações disponíveis;

 Definir agenda comum, junto ao Município e o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, para

capacitação e meios a serem disponibilizados por cada parte envolvida;

 Destacar e apresentar a Equipe Multidisciplinar e o Conselho Consultivo para aplicação da metodologia

do Projeto;

 Assistir na capacitação e consolidação do Plano de Trabalho e Programas Experimentais;

 Analisar o conteúdo e emitir pareceres;

 Acompanhar e apoiar a implantação do PMMA e seus desdobramentos;

 Identificar fontes de recursos e orientar para as formas de acesso, continuidade e ampliação;

 Aprovar os resultados finais, relatórios, contas, minutas, planos e publicações.



Equipe Técnica Multidisciplinar

A equipe deverá analisar detalhadamente, em estrutura analítica previamente indicada, as atividades e etapas do PMMA, manutenção e operação

da base de apoio, além da gestão completa do plano e a identificação de medidas a serem seguidas no relacionamento transdisciplinar, tendo

como suporte operacional, bolsistas de desenvolvimento e iniciação científica e estagiários de ensino superior para à execução dos produtos:

 Estabelecimento de procedimentos e diretrizes ambientais para o plano de trabalho, instalação e operação da base de apoio; logística

interna e externa, e gestão geral do projeto;

 Estabelecimento de mecanismos de controle a serem executados para fiscalização, monitoramento e avaliação com a colaboração de

parceiros;

 Acompanhamento do detalhamento e a execução das metas propostas para a fase de experimentação, dentro dos cronogramas pré-

estabelecidos e em termos de procedimentos e resultados;

 Prestação de esclarecimentos sobre o desempenho ambiental do cronograma físico-financeiro perante órgãos ambientais e de

financiamento;

 Elaboração de relatórios parciais e final, consolidados, de avaliação ambiental dos Programas do PMMA;

 Estabelecimento das interações institucionais necessárias com outros órgãos governamentais federais, estaduais e municipais, visando

desenvolver ações de esclarecimentos, para ajustar os procedimentos de caráter ambiental e atendimento às metas do PMMA;

 Cooperação na operacionalização da Plataforma Digital pela SEMMA;

 Manutenção e operação de arquivos e registros atualizados relativos ao diagnóstico e prognóstico, com a criação do Cadastro Ambiental

Rural e a identificação de Áreas Prioritárias para Conservação e Recuperação da Mata Atlântica;

 Definição e implantação de ações de educomunicação, mobilização social, capacitação ambiental e eventos técnico-científicos.



Conselho Consultivo

Trata-se de um fórum de articulação permanente entre diferentes instituições com atuação na Mata Atlântica, que tem a função de acompanhar a implementação do Plano

Municipal da Mata Atlântica e articular políticas, planos e programas nos remanescentes florestais. Sua atuação colegiada será balizada pelo PMMA, através do Roteiro de

Implementação, que visa o planejamento de ações estratégicas para integração de políticas públicas ambientais, o compartilhamento de responsabilidades e a definição de um

referencial claro do papel municipal do COMDEMA na gestão da Mata Atlântica. O Conselho Consultivo tem a função de apoiar a Coordenação do PMMA, segundo uma

agenda de trabalho contínua pré-acordada entre seus componentes, os gestores e GT’s . Deve constituir-se em um grupo que articule e contribua para a harmonização dos

programas, participando ativamente do plano em momentos chave:

 na seleção das localidades inseridas no PMMA; reunião e disponibilização de dados e informações, necessárias à elaboração do produto final sobre

as áreas de interesse do projeto, que tenham sido gerados e/ou estão sob guarda dos provedores cadastrados; análise final dos Programas

Experimentais, emitindo parecer em conjunto com a Coordenação do PMMA; na implementação dos Planos de Trabalho, em especial, junto ao

Programa de Capacitação, Percepção e Mobilização, Programa de Informação Ambiental Digital e Programa de Integração Ambiental Municipal,

viabilizando os meios disponíveis e potenciais em sua esfera de ação, para apoiar a execução das ações propostas, ampliando o conhecimento dos

diversos atores envolvidos.

A composição do Conselho Consultivo pode ser variável, entretanto, a experiência é importante para a participação de representações de instituições, universidades, centros de

pesquisa, instituições de fomento, planejamento e sociedade civil organizada, como associações do setor produtivo, organizações não-governamentais, entidades de trabalhadores,

movimentos populares, etc. O Conselho Consultivo deve ser formalizado por ato normativo, com a definição de sua composição, competências, mandato dos membros e os

aspectos de sua organização e funcionamento. O Conselho Consultivo deve se constituir no núcleo de articulação do PMMA, especialmente junto aos diferentes atores da

sociedade. Sua atribuição é divulgar, discutir, articular, acompanhar, monitorar, fiscalizar, capacitar, mobilizar, avaliar e indicar alternativas e sugestões a respeito da implantação do

conjunto de ações pertinentes ao projeto, assim como propor adequações e realinhamento das mesmas ao longo do tempo. Sua composição preliminar poderá ser formada

durante as oficinas de capacitação. Conhecer e fomentar estas articulações e suas atribuições amplia as potencialidades de integração de cada entidade participante, aprimorando as

rotinas de operação internas, os mecanismos de troca de informação e o encaminhamento de produtos entre os parceiros, contribuindo, assim, para o fortalecimento da

implantação do Programa de Integração Ambiental Municipal.



Atribuições dos GT’s
 Formular proposta de adesão ao Projeto, por meio dos Programas Experimentais;

 Elaborar agenda de atividades para o Projeto, incluindo reuniões preliminares e avaliadoras da proposta;

 Apresentar e justificar a composição do grupo de atores dos Programas;

 Capacitações, Percepção e Mobilização em todas as metas estabelecidas;

 Organizar e listar documentos técnicos, cartográficos, base legal e logística para realização das ações de mobilização social e percepção local do PMMA no Município;

 Convocar audiências e reuniões para legitimação da Fase de Experimentação, do Conselho Consultivo e do Colegiado de Coordenação no cumprimento das metas estabelecidas;

 Capacitar, Mobilizar e Sensibilizar os atores envolvidos;

 Propor a celebração de convênios e analisar a base legal e os instrumentos necessários à celebração de futuros convênios;

 Coordenar a execução das ações propostas no Plano de Trabalho e Cronograma físico-financeiro;

 Gerar insumos e disponibilizar materiais de comunicação (informação atualizada - bases de dados georreferenciadas, ações governamentais que possam atender às demandas locais,

experiências e modelos de intervenção/gestão);

 Capacitar instrutores para aplicação da metodologia do projeto e manter cadastro atualizado de consultores/especialistas para apoiar a elaboração de programas específicos;

 Acompanhar e executar a implementação do projeto por meio da análise dos produtos decorrentes do atendimento das metas (Plano de ação e projetos executivos correlatos);

 Proceder relatoria de atividades específicas, encaminhando às demandas surgidas, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, aos atores envolvidos;

 Desenvolver procedimentos administrativos internos e normas complementares voltados para a gestão do plano;

 Identificar fontes de recursos e promover as articulações necessárias à priorização do planejamento estratégico;

 Investigar, revisar, analisar, contatar, publicar e monitorar as atividades previamente estabelecidas no gerenciamento do projeto e execução do plano de trabalho.



ESTRUTURA DE GESTÃO DO PMMA
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Atividades

As principais diligências do Roteiro de Implementação do PMMA fortalecem a necessidade urgente da

caracterização do status quo dos serviços ambientais, por meio da análise da situação dos remanescentes

florestais no Município, com o levantamento de dados; georreferenciamento (poligonal do projeto);

mobilização, percepção e capacitação local; monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas;

implantação de metodologias de conservação e recuperação; e identificação dos serviços ecológicos

prestados pela cadeia produtiva da sociobiodiversidade da Mata Atlântica, com especial atenção ao

cumprimento das diretrizes legais da Lei 11.428 de 2006, da Lei 12.651/12 e do Decreto Municipal 16.054

de 2012. A operacionalização do PMMA se dará com a institucionalização dos grupos de trabalhos e

instrumentalização da base de apoio, repasse dos recursos financeiros para iniciar as etapas previamente

estabelecidas na pg. 18-19 e eficiência do Suporte Operacional. Neste contexto, então, a Gestão Tripartite

será responsável pela execução da fase de experimentação (36 meses), procurando garantir que as ações

sejam desenvolvidas com o pleno atendimento das “especificações/diretrizes metodológicas” que,

obrigatoriamente, integrarão os contratos firmados e o planejamento estratégico, financeiro e jurídico, do

PMMA.



A gestão do PMMA é um momento de intensa articulação que requer o estabelecimento de estratégias de

mobilização integradas visando, sobretudo, à sensibilização dos potenciais municipais. Trata-se, também, de

um momento com estímulo à participação da sociedade civil e preparação de uma primeira agenda de

trabalho local para a fase 2 – Experimentação, com as principais etapas, atividades e produtos esperados na

instrumentalização e no detalhamento das ações previstas no Roteiro de Implementação, aprovado pelo

Conselho de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA. A participação do COMDEMA em todo o processo

de realização do PMMA busca ampliar a percepção ambiental, com capacitação e informação referenciada,

suficiente para direcionar a execução de importantes instrumentos de Planejamento Ambiental. O Plano

Municipal da Mata Atlântica (PMMA), por meio da sua estrutura tripartite, procurou dar autonomia para

todos aqueles que queiram agir e interagir com as políticas públicas ambientais. O Município de Caxias do

Sul instituiu o PMMA através do Decreto Municipal nº 16.054 (11 de Dezembro de 2012). Previsto na Lei

da Mata Atlântica (Lei federal nº 11.428/2006 e Decreto n° 6.660/2008), o PMMA constitui-se a partir de

um diagnóstico da situação real (atual) do Município, no que tange aos remanescentes florestais do bioma,

tornando-se um instrumento norteador de diretrizes e metas quanto ao uso e ocupação do solo; expansão

urbana; planejamento da gestão pública e valoração ambiental na cadeia produtiva local.



Perfil da Gestão Tripartite
Segue abaixo a relação da Gestão Tripartite, incluindo formação e qualificação profissional, a função ou cargo e a experiência profissional coerente com o objetivo e atividades

a serem desenvolvidas no projeto, detalhadas no Roteiro de Implementação (Volume 1).

Colegiado de Coordenação (Sugestão)

• SUGESTÃO 8 MEMBROS

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (Sugestão Anual)

• 1 ENGENHEIROS AGRÔNOMOS

• 3 BIÓLOGOS

• 1ARQUITETO/DESENHISTA 3D

• 1 COORDENADOR - CONSULTOR SÊNIOR

CONSELHO CONSULTIVO - Sugestão: Coordenação

(Poder público, empresa, universidades, institutos de pesquisa, sindicatos e entidades representativas, terceiro setor e outros)

SUPORTE OPERACIONAL (Sugestão Anual)

• 1 Secretário Executivo

• 21 Bolsistas/Estagiários



SUGESTÃO DE PLANO DE AÇÃO

1. GT DE NORMATIZAÇÃO – ARRANJO INSTITUCIONAL

1.1 Investigação

1.2 Normatização

1.3 Aprovação de Metas, Resultados, Relatórios Finais dos GT’s, Contas, Para Submissão ao Colegiado de Coordenação do PMMA, e Posterior

Aprovação do Conselho Municipal de Meio Ambiente

* PREFERENCIALMENTE MEMBROS DO Colegiado de Coordenação 

2. GT DE OPERACIONALIZAÇÃO – ARRANJO TÉCNICO-CIENTÍFICO

2.1 Caracterização Ambiental

2.2 Conservação e Recuperação

2.3 Capacitação, Percepção e Mobilização

* EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR E SUPORTE OPERACIONAL

3. GT DE INFORMAÇÃO – ARRANJO EDUCOMUNICAÇÃO

3.1 Sistema Municipal de Informação Ambiental Digital - PMMA

3.2 Plataforma Digital - Acesso à Informação (dados abertos)

* EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR E SUPORTE OPERACIONAL



Vale destacar que esses projetos deverão ser desenvolvidos de forma integrada com o gerenciamento do PMMA. Dado o volume de material excedente a ser depositado, os

projetos deverão incorporar: (i) seleção de áreas com visão de restrições ambientais às áreas prioritárias de preservação e recuperação, associando a conservação dos

remanescentes, privilegiando o reuso e diminuindo custos; (ii) projetos detalhados, integrados com o desenho e a paisagem, incluindo drenagem, estabilidade geotécnica,

georreferencial, áudio e mídia, métodos ecológicos e de controle, monitoramento e avaliação, além do planejamento estratégico; (iii) indicações de recomposição, reurbanização e

arborização urbana. Esse arranjo é fundamental para que cada nível de atuação desenvolva e otimize suas atribuições na mesma proporção que reconheça o seu papel frente à

gestão do PMMA, aprimorando as rotinas de execução, os mecanismos de troca de informação e o encaminhamento das demandas e dos produtos gerados. A Secretaria

Municipal do Meio Ambiente é responsável pela integração das políticas públicas municipais no PMMA, com a construção de uma agenda comum de coordenação, planejamento

e o roteiro metodológico de implementação, distribuídos no Volume 1 e 2, sendo responsável pelo contato externo de qualquer demanda do PMMA.

A articulação e integração das ações setoriais se dão:
 No planejamento e logística de funcionamento do PMMA;

 Na capacitação, mobilização e educomunicação;

 Na captação de recursos e sustentabilidade do PMMA;

 Na definição de instrumentos de conservação e recuperação;

 Na avaliação e levantamento dos impactos em relação à políticas ambiental, social, territorial e patrimonial, com o diagnóstico e prognóstico da situação atual.

Os projetos a serem desenvolvidos são: 

i. Aprovação do projeto básico ( Volume 1 – Volume 2 – Volume 3) do PMMA pelo Colegiado de Coordenação, e atualizações para publicação;

ii. Projeto executivo da Fase 2 – Experimentação do PMMA;

iii. Produto final – Caracterização Ambiental Municipal

iv. Indicadores de Cumprimento da Norma – Monitoramento e Avaliação do PMMA;

v. Plataforma digital;

vi. Atlas Ambiental ;

vii. Cadastro Ambiental Rural – 4.262 propriedades;

viii. 7 Programas que resultarão na logística do Produto Final.



FASE DE EXPERIMENTAÇÃO – 36 Meses
2013/2016



O plano de trabalho foi planejado em quatro fases:
1. Preparatória

2. Coleta de dados

3. Processamento e síntese das informações

4. Decisória

5. Divulgação dos resultados e acompanhamento de sua implementação

Estão programadas 6 etapas para a fase de experimentação, que se conectam sistematicamente com as fases descritas acima:

1. Gerenciamento do Projeto de Implementação, Monitoramento e Avaliação do PMMA;

2. Implantação e Funcionamento da base de execução do plano e formação e institucionalização do Colegiado de Coordenação,

Equipe Técnica Multidisciplinar e Conselho Consultivo;

3. Desenvolvimento da Pesquisa (Caracterização Ambiental) - Diagnóstico e Prognóstico e Indicação/Atualização das 14 metas

previamente definidas na aprovação do PMMA; Implantação dos 7 Programas destacados pela SEMMA;

4. Mobilização Social, Capacitação Ambiental e Percepção Local acerca do PMMA;

5. Publicações - Produção Educomunicativa;

6. Alimentação da Plataforma Digital e do Sistema de Informação Ambiental Digital do PMMA na SEMMA.

*As etapas do Projeto estão relacionadas ao produto final e apresentadas na forma de uma EAP (Estrutura Analítica do Projeto).



ATIVIDADES METAS

Gerenciamento do 

Projeto de 

Implementação 

Monitoramento e 

Avaliação do PMMA

Fase de Experimentação Concluída

36 meses (12 trimestres)

Custos, Metas, Resultados e Prazos Atendidos

Implantação e 

Funcionamento da 

base de apoio 

Formação do 

Colegiado de 

Coordenação, Equipe 

Multidisciplinar e 

Conselho Consultivo

01 Base de apoio do PMMA

Formação e Institucionalização do Colegiado de Coordenação (permanente), da Equipe

Multidisciplinar (temporária), do Conselho Consultivo (temporário) e de 03 Grupos de

Trabalho (temporários)

Gestão Tripartite + Suporte Operacional



Caracterização 

Ambiental 

Diagnóstico e 

Prognóstico 

Desenvolvimento 

da Pesquisa -

(Ambiental, Social, 

Cultural, 

Econômico e 

Jurídico) e 

Atualização do art. 

2 (Decreto

Municipal 

16.054/12)

• Documento com lista da base de dados que será disponibilizada junto com a publicação do Atlas Municipal, os dados também devem

ser organizados em um arquivo digital para disposição na plataforma

• Documento formatado e referenciado de tópicos a serem abordados na revisão sobre a caracterização ambiental do município de

Caxias do Sul, das iniciativas de mapeamentos para a conservação e restauração da biodiversidade na Mata Atlântica

• Documento e arquivo digital com indicação/atualização das 14 metas que acompanhará as publicações do PMMA

• Minuta de relatório sobre as perspectivas do uso de Sistemas de Informação Geográfica para subsidiar a tomada de decisão acerca da

restauração e conservação da biodiversidade na Mata Atlântica

• Documento formatado e referenciado de tópicos a serem abordados na elaboração do relatório sobre o mapeamento da conservação e

restauração da biodiversidade na Mata Atlântica e o Cadastro Ambiental Rural

• Relatório técnico sobre a importância de uma abordagem integradora, incluindo alvos da biodiversidade e da paisagem para a

restauração e conservação da Mata Atlântica

• Documento formatado e referenciado das alternativas para a Arborização Urbana, juntamente com a minuta do plano

• Documento formatado e referenciado das alternativas econômicas para a conservação e restauração da biodiversidade na Mata

Atlântica através do Mercado Ambiental com os PSAs

• Relatório técnico sobre as perspectivas do uso do solo para subsidiar a tomada de decisão acerca da restauração e conservação da

biodiversidade na Mata Atlântica com a indicação prévia do zoneamento ecológico da cadeia produtiva e a indicação de áreas de

relevante interesse ambiental para o PMMA e a caracterização municipal

• Estudo técnico-científico sobre o corredor ecológico que conectará as áreas prioritárias para a conservação e recuperação hidroflorestal

• Documento formatado e referenciado sobre as perspectivas da fase 03 – execução

• Estudo técnico-científico sobre os planos municipais incidentes no PMMA

• Diagnóstico e Prognóstico-Ambiental, Social, Cultural, Econômico, Político, Jurídico do Município de Caxias do Sul

• Cadastro Ambiental Rural em 4.260 propriedades, podendo o número ser reajustado

• Atualização, compilação e normatização de planos, leis, decretos sobre o PMMA pertinente a execução da fase 03

• Revisão técnica dos textos a serem publicados. Parecer, incluindo comentários e sugestões sobre os textos a serem publicados

ATIVIDADES    METAS  



ATIVIDADES METAS

Mobilização Social, 

Capacitação Ambiental e 

Percepção Local

03 Capacitações do COMDEMA

03 Capacitações da Equipe Multidisciplinar do PMMA

06 Capacitação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente

10 Capacitações dos Atores envolvidos diretamente com o PMMA, organizados por categorias.

10 audiências/consultas públicas em parceria com o Conselho Consultivo para avaliação do plano e

levantamento de dados relevantes

09 Ações de Mobilização Social e Percepção Local do PMMA nas Macrozonas Rurais

05 Ações de Mobilização e Capacitação em órgãos públicos municipais, estaduais ou federais.

01 Consulta Pública da Instituição do Corredor Ecológico no Município

Publicação 

Educomunicação 

POCKET (ATLAS-GUIA-MANUAL-LEGISLAÇÃO)

Alimentação da 

Plataforma Digital

Plataforma Digital em rede entre os signatários do PMMA

Sistema de Informação Ambiental Digital do PMMA do Município de Caxias do Sul

Produção de conteúdo digital para alimentação do SMIA/SIG

O Programa de Informação Ambiental Digital (responsável pelo SMIA) será executado pela SEMMA e disposto junto a

sede municipal da Secretaria



META ETAPA TRIMESTRE

03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36

Gerenciamento do projeto

(Implementação, monitoramento e 

avaliação)

Implementação/gerenciamento da fase de experimentação x x x x x x x x x x x x

Captação de Recursos/Planejamento Estratégico x x x x x x x x x x x x

Monitoramento x x x x x x X

Avaliação x x x x x x x

Implantação da Base de apoio e 

Gestão Tripartite

Implantação e funcionamento da base de apoio x x x x x x x x x x x x

Gestão Tripartite x x x x x x x x x x x x

Diagnóstico e Prognóstico

(Situação Atual)

Caracterização Ambiental

Cadastro Ambiental Rural x x x x x x x

Mapeamento Cartográfico Digitalizado e Polígono Geotécnico (Atlas Municipal) x x x x x x x x x

Levantamento dos Serviços Ecológicos da Cadeia Produtiva x x x x x x x x

Mapa de Conflitos/Riscos Apoio - Plano Diretor x x x

Proposta de Zoneamento Ecológico do PMMA PLANO DIRETOR DA MATA ATLÂNTICA x x x

Compilação/Atualização/Minutas/Planos Legislação Ambiental Municipal incidente no PMMA x x x x x

Arborização Urbana (Diagnóstico e Alternativas) x x x x x x

Análise e Parecer dos 7 Programas Experimentais x x x x x x x x x x x

Caracterização Municipal (Social, Jurídico, Econômico, Ambiental, Cultural, Político-Institucional) x x x x x x x x x x

Atualização/Indicação das 14 Metas (art 2º Decreto 16.054/2012) x

Mobilização Social, Capacitação 

Ambiental e Percepção Local

Capacitação do COMDEMA x x x

Capacitação da Equipe Multidisciplinar, Colegiado de Coordenação e o Conselho Consultivo do PMMA x x x x x x x x x x

Capacitação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA x x x x x x

Mobilização Social dos Atores envolvidos diretamente com o PMMA x x x x x x x x x

Audiências e consultas públicas em parceria com o Conselho Consultivo para avaliação/cumprimento do PMMA x x x x x x x x

Ações de Mobilização Social e Percepção Local do PMMA nas Macrozonas Rurais x x x x x x

Ações de Mobilização e Capacitação para órgãos públicos municipais, estaduais ou federais acerca do PMMA x x

Publicação

Educomunicação

Material de apoio x x x x x x x x

Indicadores do PMMA x

POCKET AMBIENTAL MUNICIPAL (Atlas, Guia, Manual, Código) x

Suporte e Alimentação da 

Plataforma Digital

Suporte Técnico-científico no SMIA/SIG junto à SEMMA x x

Produção de conteúdo e Alimentação da Plataforma x x x x x x x x

Atualização da Plataforma Digital x x x x x x x x



A Fase de Experimentação é apenas um começo da realidade do projeto. Segue o cronograma de desembolso estruturado pela

Secretaria Municipal do Meio Ambiente para os primeiros 36 meses. Se a parceria não for financeira, a instituição proponente

deverá valorar cada participação. A contratação do projeto será condicionada à comprovação do efetivo aporte dessas

contribuições. Como contrapartidas poderão ser computados os valores estimados das instalações, materiais e equipamentos da

instituição cedidos ou utilizados na implantação do projeto. Para detalhar o orçamento do projeto, foi utilizado o modelo de

planilha de Orçamento Físico-Financeiro e Cronograma de Desembolso. O modelo a seguir é apenas um começo do planejamento

estratégico do PMMA. As rubricas PESSOAL, e EQUIPAMENTOS PERMANENTES E INSTALAÇÕES FÍSICAS devem ser

quantificadas e especificadas (memória de cálculo). No caso de aquisição de equipamentos e materiais permanentes, será necessário

apresentar a justificativa para a compra e a destinação para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente ou, repartidas com outras

instituições habilitadas, somente após o término do plano municipal. Os recursos financeiros serão liberados em 03 parcelas (anual)

após a assinatura do contrato, e deverão ser justificados no produto final de cada instrumento, e sua prestação de contas aprovada

pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Poderá ser admitida a inclusão no orçamento de despesas referentes a

taxas de administração, custo operacional, overhead ou de elaboração do programas posteriores. Como orientação deve ser

estimado um cronograma de desembolso que seja compatível com a efetiva capacidade de implementação para os próximos 36

meses, evitando uma excessiva concentração de recursos na fase pré-operacional sem possibilidade real de concretização. Para isso

deve-se ter cuidado no planejamento das atividades na implementação física e financeira, em etapas bem definidas, com metas

associadas a cada objetivo.



O Cronograma físico-financeiro indicado na fase de experimentação está aprovado no COMDEMA, juntamente

com o roteiro e as orientações operacionais, podendo sofrer alterações de acordo com as necessidades emergentes. A

prestação de contas ocorrerá via estrutura analítica pelo Colegiado de Coordenação do PMMA após a execução das

metas elencadas, rubricadas pela instituição habilitada na execução, para posterior encaminhamento ao COMDEMA.

A Equipe Multidisciplinar será indicada pelo Colegiado de Coordenação, de acordo com o plano de trabalho da fase

de experimentação. Os profissionais que integrarem a Equipe Multidisciplinar, serão selecionados como Bolsistas de

Desenvolvimento Científico, e remunerados nos moldes da tabela do CNPQ para funções específicas, sob os

indicativos do Colegiado de Coordenação, no desenvolvimento das atividades e cumprimento de metas.

Como produto final da Fase de Experimentação está o Atlas Ambiental Municipal com o diagnóstico e prognóstico

dos remanescentes florestais do Município de Caxias do Sul, o Cadastro Ambiental Rural com a declaração das 4.262

propriedades e a respectiva identificação das áreas relacionadas, produção de conhecimento local e demais elaboração

de documentos, mapas, mídia, relatórios e informações que serão disponibilizados através da plataforma digital,

elencados no quadro verde da pg. 18-19 do Roteiro de Implementação (Volume 1).

Qualquer dúvida, esclarecimento ou informação não contida no projeto básico elaborado pela SEMMA, deverá ser

analisada pela Secretaria Municipal e o Colegiado de Coordenação do PMMA. A Fase de Experimentação será

monitorada e avaliada através do projeto trivalente (elaboração-implementação-avaliação) para indicação de referência

metodológica no planejamento do bioma Mata Atlântica.



PLANO DE TRABALHO

2013/2014

(12 meses)



APRESENTAÇÃO
O esforço de Caxias do Sul em implementar seu Plano Municipal da Mata Atlântica, objetiva, não só

cumprir um marco legal, como obter um momento ímpar no exercício de titular efetivo dos instrumentos

que lhe concede o Decreto Municipal 16.054/12. Uma iniciativa precursora, pois demonstra sua

preocupação com a qualidade dos serviços ambientais existentes na Mata Atlântica, bem como, a

dedicação em exercer uma boa governança na gestão pública do meio ambiente, em especial, das florestas

e áreas protegidas. O presente Plano de Trabalho, de autoria da Secretaria Municipal do Meio Ambiente,

terá sua execução integrada com Instituições de Ciência e Tecnologia, constituindo-se do primeiro

produto técnico mais importante do PMMA, após a elaboração, aprovação e investimentos aprovados ao

Roteiro de Implementação, via Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e recursos do Fundo

Municipal de Meio Ambiente - FMMA. O escopo do Plano de Trabalho inclui o desenvolvimento de

atividades para o período de 12 meses, resultando, cada uma, em um produto específico, a saber:



Implantação da Base de apoio e ConstituiçãoTripartite
01 Base de apoio do PMMA

Formação e Institucionalização do Colegiado de Coordenação (permanente), da Equipe Multidisciplinar (temporária),

do Conselho Consultivo (temporário) e de 03 Grupos de Trabalho (temporários)

Mobilização Social, Capacitação Ambiental e Percepção Local

04 treinamentos, 01 palestra, (Equipe Multidisciplinar, Colegiado de Coordenação e o Conselho Consultivo)

04 cursos, 06 palestras, 01 seminário (SEMMA e COMDEMA)

02 consultas públicas e 01 audiência pública em parceria com o Conselho Consultivo para avaliação/cumprimento 02

palestras e 01 workshop nas Macrozonas Rurais

02 palestras e 01 workshop na zona urbana



Diagnóstico e Prognóstico (Situação Atual) Caracterização Ambiental
a) Documento com lista da base de dados que será disponibilizada junto ao Atlas Municipal, os dados também devem ser organizados em um

arquivo digital para disposição na plataforma sobre o início das atividades do Cadastro Ambiental Rural. (relatório trimestral)

b) Documento formatado e referenciado de tópicos a serem abordados na revisão sobre a caracterização ambiental do município de Caxias do Sul,

das iniciativas de mapeamentos para a conservação e restauração da biodiversidade. relatório trimestral)

c) Documento e arquivo digital sobre a revisão dos 14 objetivos, que acompanhará as publicações do PMMA. (01 produto. Entrega no último mês

do 1º ano – 12º mês)

d) Minuta de relatório sobre as perspectivas do uso de Sistemas de Informação Geográfica para subsidiar a tomada de decisão acerca da

metodologia a ser seguida na Caracterização Ambiental (relatório trimestral)

e) Documento formatado e referenciado de tópicos a serem abordados na elaboração do relatório sobre o mapeamento da conservação e

restauração da biodiversidade na Mata Atlântica e o Cadastro Ambiental Rural. (01 produto. Entrega no 12º mês)

f) Documento formatado e referenciado do 1 Ano do Programa de Arborização Urbana.

g) Estudo técnico-científico sobre os planos municipais incidentes no PMMA. (01 produto. Entrega no 12º mês)

h) Diagnóstico e Prognóstico-Ambiental, Social, Cultural, Econômico, Político, Jurídico do Município de Caxias do Sul do 1 ano (2013/2014)

Entrega no 12º mês

i) Cadastro Ambiental Rural de 4.260 propriedades, podendo o número ser reajustado, iniciado (400 cadastros)

j) Atualização, compilação e normatização de planos, leis, decretos sobre o PMMA pertinente as atividades dos 12 primeiros meses de

implementação do PMMA

k) Revisão técnica dos textos a serem publicados, incluindo o Projeto Básico elaborado pela SEMMA. (01 produto. Entrega no 12º mês)

l) Parecer, incluindo comentários e sugestões sobre os Programas Experimentais a serem publicados (01 produto. Entrega no 12º mês)



OUTRAS DEMANDAS DO 1º ANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PMMA – 2013/2014
 definir metas para a universalização do PMMA, com qualidade, integralidade, segurança, sustentabilidade (ambiental, social e econômica), regularidade e continuidade;

 definição dos parâmetros e quantificação das demandas futuras;

 avaliação da capacidade instalada dos serviços e comparação com a demanda futura;

 concepção das unidades necessárias;

 ações, programas e obras necessárias e quantificação dos investimentos;

 avaliação dos custos operacionais dos serviços e os respectivos benefícios;

 mecanismos e procedimentos para avaliação das metas e ações.

Plano de Ações para Emergências e Contingências
1. marco regulatório dos serviços, com diretrizes de planejamento, regulação e fiscalização

2. diretrizes do Sistema Municipal de Informação Ambiental, para a implementação da plataforma digital junto à SEMMA.

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO 1º ANO 
Na consecução destes objetivos específicos alguns princípios e diretrizes deverão ser adotados de forma a alçar aos seus objetivos gerais. Entre os princípios podem-se citar:

I. promoção do meio ambiente usando ações em condições sociais, econômicas, técnicas e ambientais aceitáveis;

II. promoção da participação social, alimentando o acesso à informação (SMIA), a conscientização (capacitação, percepção e mobilização  ambiental) e democratização do 

controle social (Conselho Municipal);

III. integração dos componentes dos serviços e outras ações correlatas que sejam necessárias;

IV. adequação tecnológica, com alternativas de baixo custo que considerem a realidade local;

V. sustentabilidade técnica, financeira, social e ambiental, e serviços com eficiência e qualidade;

VI. identificação das condições atuais conforme indicadores de eficiência e eficácia da prestação dos serviços;

VII. adotar horizontes de planejamento de curto, médio e longo prazos para a definição dos objetivos e metas.

Diversos são os objetivos específicos que, somados as orientações operacionais nortearão a adequada implementação dos primeiros 12 meses (2013/2014)



PROGRAMAS DA FASE DE EXPERIMENTAÇÃO

12 12 12 12 12

1

3

5

7

9

11

ARBORIZAÇÃO CAPACITAÇÃO,
PERCEPÇÃO E
MOBILIZAÇÃO

CAR INTEGRAÇÃO INFORMAÇÃO MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

ECOMORFOLOGIA
HIDROFLORESTAL

36 MESES – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

ANO 1 ANO 2 ANO 3



P
R

O
G

R
A

M
A

S
2
0
13

/
2
0
14

• GESTÃO TRIPARTITE – 6 Treinamentos, 1 Palestra

• SEMMA – 2 Cursos e 3 Palestras

• COMDEMA – 2 Cursos, 3 Palestras, 1 Seminário

• SOCIEDADE EM GERAL – 2 Palestras, 1 Workshop

CAPACITAÇÃO, 

PERCEPÇÃO E MOBILIZAÇÃO

• GESTÃO COMPARTILHADA (CONVÊNIO/PARCEIROS/APOIADORES)

• INSTITUIÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO

• 02 CONSULTAS PÚBLICAS E 1 AUDIÊNCIA PÚBLICA
INTEGRAÇÃO AMBIENTAL

• PLANO DE TRABALHO

• INVENTÁRIO

• PROPOSTA DE PLANO DE ARBORIZAÇÃO

• PROJETO DE LEI

ARBORIZAÇÃO URBANA

• DEFINIÇÃO DE METODOLOGIA

• ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS

• AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO NAS COMUNIDADES

• 1 PALESTRA, 1 WORKSHOP, 4 ENCONTROS NAS COMUNIDADES REGIONAIS

• BALANÇO DO CADASTRAMENTO E PERSPECTIVAS DO CAR PARA O PRÓXIMO ANO

CADASTRO AMBIENTAL RURAL

•

•DEFINIÇÃO DE METODOLOGIA DA PESQUISA BIOCLIMÁTICA

• PLANO DE TRABALHO

• COLETA DE DADOS

• AVALIAÇÃO DO 1 ANO E PERSPECTIVAS PARA PESQUISA DO 2º ANO

CLIMA

• DEFINIÇÃO DE METODOLOGIA

• PLANO DE TRABALHO

• COLETA DE DADOS

• AVALIAÇÃO DO 1 ANO E PERSPECTIVAS PARA PESQUISA DO 2º ANO

ECOMORFOLOGIA



1º ANO – 2013/2014

PARCELA DESCRIÇÃO

(PRODUTO/RESULTADO)

ENTREGA

DO PRODUTO

*DF: (12) meses

OBSERVAÇÃO

1ª Parcela

2013/2014

Após a assinatura 

PRODUTO 1. Implantação da base de apoio, formação e contratação da Equipe Técnica Multidisciplinar (6) e do

suporte operacional (20 bolsistas de iniciação científica/estagiários de nível superior + 1 Secretário Executivo) para

12 meses, formação do Conselho Consultivo e do Colegiado de Coordenação (8), compra dos equipamentos e

veículos (2) necessários para o início dos Programas Indicados para o 1º Ano. Documento de consolidação do

Plano Municipal da Mata Atlântica na segunda fase, revisão do volume 1, 2 e 3, com a aprovação expressa do

Colegiado de Coordenação do PMMA de todos os documentos produzidos pela Secretaria Municipal do Meio

Ambiente (Projeto Básico), abordando aspectos descritivos e analíticos do processo de elaboração da proposta e

contendo as estratégias e encaminhamentos sobre: o envolvimento de instituições governamentais e não-

governamentais com atuação estadual e federal a gestão compartilhada no 1º Ano; educomunicação das ações

internas e externas; a pesquisa-ação dos programas indicados e principais temas geradores do Plano de Trabalho

proposto pela SEMMA. Implantação do Programa de Capacitação, Percepção e Mobilização Ambiental e o

Programa de Integração Ambiental. Implantação do Programa do Cadastro Ambiental Rural, com a definição da

metodologia empregada no Município e 400 estabelecimentos cadastrados. Implantação do Programa de

Arborização Urbana. Relatório Anual, descritivo e devidamente embasado, de todas as atividades desenvolvidas no

período de 12 meses. Metodologia Indicada para o Programa de Mudanças Climáticas, e respectivo plano de

trabalho; Definições da pesquisa aplicada do Programa de Ecomorfologia da Mata Atlântica, com o respectivo

plano de trabalho e relatório das ações desenvolvidas. Elaboração do Plano de Trabalho do 2º Ano para aprovação

da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Avaliação e cumprimento das contrapartidas. Prestação de Contas

Parcial - 1º Ano. Avaliação, Aprovação, Implantação e Cumprimento efetivo do Plano de Trabalho (2013/2014 –

Volume 2) elaborado pela SEMMA. Avaliação dos Programas Experimentais.

DF + 45 dias para entrega 

de docs. finais

O investimento do primeiro semestre

corresponde a instalação da base de

apoio; formação e capacitação da

Equipe Multidisciplinar, do Colegiado

de Coordenação e Conselho Consultivo

do PMMA; capacitação da SEMMA e

do COMDEMA; o início das atividades

do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e o

diagnóstico e prognóstico da

Arborização Urbana. O segundo

semestre corresponde a continuação do

Programa de Arborização Urbana e do

Programa do Cadastro Ambiental Rural

com o cadastro de 400 imóveis.

Implantação do programa de Mudanças

Climáticas e Ecomorfologia. Integração

Ambiental e Operacionalização dos

Programas com o apoio do Conselho

Consultivo



CRONOGRAMA FÍSICO DOS PROGRAMAS NO 1º ANO - PRODUTO 1 2013 2014

A S O N D J F M A M J J

INTEGRAÇÃO 

AMBIENTAL

PLANO DE TRABALHO X

PARCERIAS E CONVÊNIOS (GESTÃO COMPARTILHADA) X X

PLANO DE AÇÃO X

OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO

CONSULTAS PÚBLICAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

X X

ESTRUTURA ANALÍTICA DE TODAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS X X X X X X X X X

PARECER DA GESTÃO TRIPARTITE X

RELATORIA TÉCNICA (TRIMESTRAL) X X X X

PLANO DE TRABALHO PARA O 2º ANO P/ APROVAÇÃO DA SEMMA X

ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS PRODUZIDOS A SEMMA
X

ARBORIZAÇÃO

URBANA

PLANO DE TRABALHO X X

LEVANTAMENTO DE DADOS X X X X X X X X

ESTRUTURA ANALÍTICA DE TODAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS X X

RELATORIA TÉCNICA X X X

PARECER DA GESTÃO TRIPARTITE

INVENTÁRIO

PROJETO DE LEI

PROPOSTA DE PLANO DE ARBORIZAÇÃO

ENCAMINHAMENTO A SEMMA X



CRONOGRAMA FÍSICO DOS PROGRAMAS NO 1º ANO - PRODUTO 1 2013 2014

A S O N D J F M A M J J

CADASTRO 

AMBIENTAL RURAL

PLANO DE TRABALHO E METODOLOGIA X X

CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS X X X X X X X X X X

ESTRUTURA ANALÍTICA DE TODAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS X

RELATORIA TÉCNICA X X X X

PARECER DA GESTÃO TRIPARTITE (TRIMESTRAL) X X X X

BALANÇO DO CAR (TRIMESTRAL) X

ENCAMINHAMENTO A SEMMA  DOS ESTABELECIMENTOS VISTORIADOS 
X X X X X X X X X

CAPACITAÇÃO, 

PERCEPÇÃO E 

MOBILIZAÇÃO

PLANO DE TRABALHO E METODOLOGIA X X

GESTÃO TRIPARTITE – 6 Treinamentos, 1 Palestra X X X X X X X X

SEMMA – 2 Cursos e 3 Palestras X X X X X

COMDEMA – 2 Cursos, 3 Palestras, 1 Seminário X X X X X X

AÇÕES-EVENTOS 

SOCIEDADE EM GERAL – 2 Palestras, 1 Workshop

X X X

RELATORIA TÉCNICA (TRIMESTRAL) X X X X

PLANO DE TRABALHO PARA O 2º ANO P/ APROVAÇÃO DA SEMMA
X

ENCAMINHAMENTO A SEMMA DOS DOCUMENTOS PRODUZIDOS X



CRONOGRAMA FÍSICO DOS PROGRAMAS NO 1º ANO - PRODUTO 1 2013 2014

A S O N D J F M A M J J

MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS

PLANO DE TRABALHO E METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO BIOCLIMÁTICA X X

LEVANTAMENTO DE DADOS X X X X X X X X X X

PERCEPÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL X

RELATORIA TÉCNICA X X X X

PARECER DA GESTÃO TRIPARTITE (SEMESTRAL) X X X X

PLANO DE TRABALHO PARA O 2º ANO X X

ENCAMINHAMENTO A SEMMA
X

ECOMORFOLOGIA

PLANO DE TRABALHO E METODOLOGIA X X

LEVANTAMENTO DE DADOS X X X X X X X X

ESTRUTURA ANALÍTICA DE TODAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS X X X X X X X X X

RELATORIA TÉCNICA X X X X

PARECER DA GESTÃO TRIPARTITE X

PLANO DE TRABALHO PARA O 2º ANO X X

ENCAMINHAMENTO A SEMMA DOS DOCUMENTOS PRODUZIDOS X



Programa de Integração Ambiental Municipal

PMMA
FASE DE EXPERIMENTAÇÃO



A capacidade de atuação na área ambiental baseia-se na ideia de responsabilidade, compartilhada entre
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, além da relação desses com os diversos setores da sociedade.
Essa concepção tem origem na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional
de Meio Ambiente. A Lei, além de estabelecer conceitos, princípios, objetivos, instrumentos, mecanismos de
aplicação e formulação, institui o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. O SISNAMA surge, nesse
contexto, com a finalidade de estabelecer um conjunto articulado de órgãos e entidades responsáveis pela
proteção e pela melhoria da qualidade ambiental. O modelo de gestão definido na Lei estimula a
participação da sociedade civil, fomentando a cooperação e interação dos organismos envolvidos com o
controle e promoção da melhoria ambiental.

Suas principais funções são:
 Implementar a Política Nacional, Estadual e Municipal do Meio Ambiente;
 Estabelecer um conjunto articulado de órgãos, entidades, regras e práticas responsáveis pela proteção e

pela melhoria da qualidade ambiental; e
 Garantir a descentralização e o compartilhamento da gestão ambiental, entre os atores e parceiros , com

autonomia, instrumentalização e integração

No entanto, para atuar como um sistema, não basta um conjunto de órgãos e de instrumentos. É preciso
instâncias de articulação para gerenciar e compartilhar a informação, possibilitar a avaliação e o
acompanhamento permanente das políticas ambientais e integrar ações comuns e próximas. Nesse
contexto, foi criada a Gestão Tripartite do PMMA (Colegiado de Coordenação – Equipe Técnica
Multidisciplinar – Conselho Consultivo) como um espaço formal de diálogo e articulação da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente - SEMMA e do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA,
com atuação extensiva da governança ambiental.



Para a concepção de um modelo compartilhado no PMMA devem ser consideradas as
especificidades regionais e sua diversidade socioambiental, com características
geográficas, culturais, sociais, econômicas e políticas, diferentes e, em alguns casos,
conflitantes. Um modelo ideal de gestão ambiental deve ter enfoque na integração do
meio ambiente para consolidar as ações públicas e privadas com a participação de
setores sociais e representativos.

Para exercício da gestão ambiental compartilhada, o PMMA utilizará alguns
instrumentos como:
(i) deliberação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente enquanto esfera

de gestão participativa para definição das atribuições e controle de suas
execuções;

(ii) Consórcios entre os entes e as entidades integrantes do SISNAMA;
(iii) firmar acordos, convênios e instrumentos similares com outros órgãos do Poder

Público para auxiliar no desempenho de suas competências;
(iv) firmar convênios, acordos de cooperação técnica e instrumentos similares com

instituições de ensino e pesquisa, para auxiliar na execução do plano.

O PMMA deve ter a participação de representantes de municípios, sociedade civil e
discutido, constantemente entre a Gestão Tripartite, a SEMMA e o COMDEMA.
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GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL
O processo político administrativo que incumbe ao Poder Público Local (Executivo e
Legislativo), e com a participação da sociedade civil organizada, formular, implementar
e avaliar as políticas ambientais expressas e, planos, programas e projetos, no sentido
de ordenar as ações do município, em sua condição de ente federativo, para assegurar
a qualidade ambiental como fundamento da qualidade de vida dos cidadãos, em
consonância com a realidade e potencialidades do Município

OBJETIVOS DO PROGRAMA:

 Implantar a gestão compartilhada em Caxias do Sul;
 Valorizar os recursos ambientais locais, permitindo a sua equidade, de acordo com o contexto econômico, 

social, tecnológico e cultural da localidade;
 Estabelecer as metas e diretrizes do ordenamento, planejamento e controle das atividades humanas, 

industriais e agrícolas sobre o território local;
 Articular as políticas públicas ambientais entre as diversas secretarias municipais, entidades representativas 

e a sociedade civil;
 Implementar a gestão ambiental por biorregiões;
 Fortalecer o Sistema Municipal de Meio Ambiente;
 Cumprir a norma ambiental;
 Fortalecer a Governança Ambiental.



GESTÃO COMPARTILHADA DO PMMA

OBJETIVO GERAL
Fortalecer a gestão ambiental, possibilitando a retirada progressiva e pactuada da atuação supletiva que o Estado e a União ainda
estejam exercendo sobre as questões ambientais de impacto local, através da regulação, readequação e fiscalização das atividades
inseridas dentro dos limites do legais do PMMA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•Fortalecer institucionalmente o município para o exercício autônomo e integrado da gestão ambiental local.
•Pactuar critérios e parâmetros relativos ao conceito de impacto ambiental local, delimitando com clareza o campo de atuação de
cada esfera.
•Estabelecer padrões gerais de procedimentos técnicos e administrativos que possibilitem o exercício harmonioso da gestão
ambiental integrada entre as esferas de governo.
•Integrar as políticas socioambientais com efetiva participação da sociedade.
•Formação do contexto político adequado e compreensão efetiva dos aspectos caracterizados do meio ambiente.
•Construção de uma nova mentalidade no âmbito do setor empresarial, baseada no princípio de sustentabilidade ambiental como
forma de agregação de valos aos seus empreendimentos.
•Estruturação técnica e operacional para formulação de políticas, gerenciamento e aplicação dos instrumentos necessários
(incentivo-positivo e comando-controle).
•Construção de um pacto local em favor da efetividade institucional da gestão ambiental integrada na Mata Atlântica.,
principalmente na tomada de decisão do poder público.

BENEFÍCIOS DA DESCENTRALIZAÇÃO
• Evita sobreposição de competências;
• Otimiza o uso de recursos públicos;
• Aumenta a eficácia do Controle Ambiental;
• Simplifica e agiliza o processo de Licenciamento Ambiental;
• Consolida e favorece a cooperação técnica entre os órgãos Municipais e Estaduais de Meio Ambiente.



Este documento corresponde ao cumprimento de metas do Plano Municipal da Mata Atlântica - PMMA,
componente do Desenvolvimento Institucional e da Governança Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de
Caxias do Sul, subcomponente do Decreto Municipal 16.054/12 que institui o PMMA, e das Leis 11.428/2006 e
12.651/2012. Etapa metodológica para a execução das atividades previstas no Roteiro de Implementação, para
Definição de uma Estratégia de Desconcentração e Compartilhamento, com vistas à estruturação técnica e
administrativa da fase de experimentação (36 meses), com a consolidação da Política Municipal de Meio
Ambiente. Visando ao ordenamento e a otimização ecológica dos remanescentes florestais do bioma Mata
Atlântica, o programa cumpre especificar arranjos institucionais, operacionais e produtivos, entre entidades e
suas atribuições, infraestrutura gestora necessária e a estruturação do sistema de informação para apoio às
atividades propostas, fiscalização e monitoramento dos remanescentes florestais. O mesmo apresenta uma
Proposta de Modelo de Gestão Ambiental Compartilhada para cada um dos atores envolvidos.

METODOLOGIA
Para a consolidação desta etapa do trabalho, foi seguida a metodologia para execução das
atividades constantes no Roteiro de Implementação e orientações operacionais. Ressalta-se que,
após a elaboração do Programa de Gestão Ambiental Compartilhada, o mesmo deverá ser
validado pelo Colegiado de Coordenação do PMMA.



O Programa de Gestão Ambiental Compartilhada, foi concebido com o objetivo de orientar o estabelecimento de parcerias
institucionais entre o PMMA e as instituições habilitadas na execução, visando construir com equilíbrio a efetividade do PMMA,
segundo as determinações do Roteiro de Implementação. O referido documento explicita os princípios e pressupostos básicos
que devem ser a prática do plano de trabalho e dos Programas Experimentais. Apresenta, também, os critérios norteadores das
parcerias que poderão vir a ser oficializadas através de Convênios, termos de cooperação e outros.

Premissas Básicas
Para a prática da Gestão Ambiental Compartilhada serão consideradas, como premissas básicas:
a) Indissociabilidade das problemáticas ambiental e social;
b) Gestão integrada e participativa;
c) Fortalecimento do poder local;
d) Permanente papel supletivo e de monitoramento

A estruturação para o exercício da Gestão Ambiental Compartilhada impõe o cumprimento, de forma gradual e permanente, das
orientações operacionais do plano.

Estratégia de Implementação
O programa de Integração Ambiental Municipal do PMMA apresenta um caráter flexível quanto à perspectiva de execução e
quanto ao cumprimento dos requisitos, ou ainda, o compromisso de os assumir gradativamente após a Fase de Experimentação.



Esse documento orienta para a elaboração do Plano de Trabalho inicial do Programa de Integração Ambiental, sendo a sua observância de fundamental
importância na execução do PMMA .

PROPOSTA DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA PARA O MUNICÍPIO
Apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 23, incisos VI e VII, ter fixado a competência administrativa comum à União, aos Estados, aos
Municípios e ao Distrito Federal, para a proteção do meio ambiente, combate à poluição; a preservação das florestas, da fauna e da flora, a
descentralização da gestão ambiental ainda não é uma realidade para a maioria dos Municípios brasileiros. No Estado do Rio Grande do Sul. , a
situação não é diferente mesmo após a LC 140, o estado e a união tem assumido as atividades que poderiam ser executadas pelos Municípios, fato
este que vem trazendo uma sobrecarga grande de atividades, diminuindo assim a sua capacidade de gestão e planejamento. A definição de uma
política de apoio à municipalização da gestão ambiental envolve a revisão das políticas atuais, de controle e incentivo, bem como, a avaliação das
potencialidades e debilidades locais, visando o desenvolvimento de uma nova política que atenda às necessidades institucionais da problemática
ambiental na atualidade. No Modelo de Gestão Ambiental Compartilhada, ora proposto, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente deverá assumir
um papel mais estratégico de planejamento, orientação e controle das atividades tecnicamente mais complexas, assumindo a responsabilidade
pelas atividades colaborativas na execução dos objetivos propostos no Decreto Municipal 16.054/12.. Desta forma, o Modelo de Gestão
Compartilhada está baseado na cooperação e na complementação entre todos os atores envolvidos na gestão Municipal do bioma Mata Atlântica. A
presente proposta foi elaborada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tomando-se por base o roteiro de implementação, observando-se as
dificuldades de cada objetivo.

Premissas
Para a efetivação do Modelo de Gestão Ambiental Compartilhada ora proposto se faz necessário a definição de algumas premissas, observando-se
sempre, a autonomia política do Município envolvido e do órgão gestor do PMMA:
• A cooperação e a complementaridade entre o Estado e União, bem como todos os demais atores envolvidos, visando à solução dos problemas

ambientais, o que contribui para o fortalecimento do poder local, melhorando dessa forma, a gestão ambiental pública do meio ambiente;
• O fortalecimento organizacional do Município envolvido para atingir a eficiência e a eficácia na tutela do meio ambiente, sob o aspecto local,

construindo assim, soluções coletivas na melhoria da qualidade do ambiente, e consequentemente, de toda população.

Requisitos Mínimos
Partindo-se das premissas, acima elencadas, pode-se estabelecer uma forma de atuação para a Gestão Ambiental Compartilhada que busque soluções
coletivas, integradas e participativas. Para a efetiva aplicação e consecução do Modelo de Gestão Ambiental Compartilhada devem ser observados os
requisitos já definidos no Programa de Integração Municipal Ambiental, adequando-os conforme a deliberação do Colegiado de Coordenação. A
possibilidade de adequação decorre do caráter flexível, previsto no referido documento, quanto às perspectivas de implantação, vez que permite à Gestão
Tripartite o cumprimento dos requisitos exigidos no Programa de forma gradual.



GESTÃO COMPARTILHADA

O presente documento tem por objetivo apresentar uma proposta
de gestão ambiental compartilhada e descentralizada para o
PMMA. Essa atribuição seria compartilhada entre os atores
municipais, e descentralizada, com as atribuições estaduais e
federais de regularização ambiental, atendidos alguns critérios
técnicos, jurídicos e institucionais. Nesta proposta, pretende-se
discutir diretrizes para a indicação necessária na execução do plano
de trabalho (36 meses), integrando as atividades de
implementação dos objetivos, fiscalização e monitoramento
ambiental, treinamento e capacitação dos atores, entre outros
assuntos igualmente relevantes para todos que, direta ou
indiretamente, estão integrados nos 7 Programas Experimentais do
PMMA.

CONCEITOS IMPORTANTES
Gestão Ambiental Compartilhada é o processo previsto pela
Política Nacional de Meio Ambiente pelo qual, através de
uma repartição adequada de responsabilidades e recursos, se
estabelecem cooperação e integração entre os entes da
federação, de forma a se assegurar a qualidade ambiental
necessária à manutenção e melhoria da qualidade de vida e a
um uso sustentável dos recursos naturais.
Descentralização da Gestão Ambiental é o processo gradual
de transferência das atividades da gestão ambiental da União
para os Estados e desses para os Municípios, bem como
desses todos em direção à sociedade tendo em vista o
fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente
(SISNAMA) e uma Gestão Ambiental Compartilhada.

PMMA



Gestão Compartilhada

A proposta apresentada neste documento é o primeiro passo para a implantação da Integração Ambiental Municipal em Caxias do Sul. Recomenda-se a 

discussão e avaliação do modelo proposto pelo Colegiado de Coordenação do PMMA e, posterior aprovação do plano de trabalho.

A Integração Ambiental Municipal ocorre simultaneamente a outros objetivos propostos. O Programa descreve as
dificuldades de planejamento, relaciona os custos/benefícios, além indicar diretrizes e metodologias para integrar as
ações de implementação dos Programas da Fase de Experimentação, seguindo as orientações operacionais do Roteiro
de Implementação e do Decreto Municipal 16.054/2012.



GESTORES
PÚBLICOS E PRIVADOS

SOCIEDADE

PROFISSIONAIS ESTUDANTES E 
PESQUISADORES

AGRICULTORES ENTIDADES 
REPRESENTATIVAS



PMMA

A Proposta de Gestão Ambiental Compartilhada aqui apresentada, visa orientar o estabelecimento de parcerias
institucionais do PMMA, no sentido de contribuir para o compartilhamento e descentralização da gestão, a partir de
pressupostos básicos que devem ser observados, quando da implementação da Fase de Experimentação (36
meses). Nesta proposta, a SEMMA, juntamente com o COMDEMA e o Conselho Consultivo do PMMA, deverão
assumir um papel mais estratégico de planejamento, orientação e integração com a sociedade civil. Dessa forma, a
atual proposta está baseada na cooperação e na complementação entre o Poder Público e a Coletividade, a partir
do estabelecimento de determinados critérios a serem observados na instituição das parcerias, que deverão ser
oficializadas para integrar a Gestão do PMMA

Dentro da perspectiva da descentralização das
atividades desenvolvidas, temos a reafirmar a
importância da mútua cooperação como forma de
sintetizar e dar efetividade à interesses recíprocos. Os
envolvidos, para se habilitarem ao Programa, devem
observar o Plano de Gestão Compartilhada, bem como
cumprir todos os requisitos, ora propostos,
formalizando suas intenções e interesses recíprocos
com o PMMA, através de Convênios e Termos.



2013/2016

Na elaboração do Programa, foram consideradas as 
seguintes premissas básicas:
a) Gestão integrada e compartilhada;
b) Fortalecimento do papel desempenhado, de 

modo a tornar a descentralização eficaz e o 
compartilhamento equitativo;

c) Participação e controle social da gestão 
ambiental;

d) Critérios flexíveis, objetivos e transparentes no 
cumprimento das orientações operacionais.

O Programa propõe a realização das
seguintes ações:
a) Oferecer suporte técnico-científico

para o desenvolvimento de
estudos visando à construção de
um plano de gestão ambiental
para o Município de Caxias do Sul,
em uma perspectiva de
sustentabilidade compartilhada;

b) Dar apoio à elaboração e/ou
revisão de documentos
institucionais que tratem da
criação e/ou implantação do
PMMA;

c) Promover e estimular ações
voltadas para o campo da pesquisa
e comunicação ambiental;

d) Estruturar um Sistema de
Informação Ambiental para o
Município.



Havendo interesse em participar das atividades no PMMA, o Colegiado de
Coordenação, por meio da SEMMA, irá propor convênio/termos com os entes
interessados.

Caberá ao Colegiado de Coordenação:
•Orientar os gestores e técnicos quanto aos requisitos da gestão compartilhada,
bem como a preparação e tramitação dos documentos necessários à
formalização do convênio;
•Contribuir, no período de duração do convênio/termo, para a capacitação,
percepção e mobilização ambiental, através de treinamentos, palestras, visitas e
reuniões técnicas;
•Acompanhar o instrumento firmado, emitindo pareceres a atestando o
cumprimento das etapas previstas;
•Atender, durante a validade do convênio, a demandas de questões no âmbito da
gestão, das atividades ou informações acerca do plano.

Ao final do prazo de validade do instrumento legal e cumpridas todas as etapas
exigidas, o Colegiado de Coordenação emitirá relatório detalhando sobre o
desenvolvimento dos trabalhos e parecer atestando as condições técnicas das
atribuições exercidas no projeto. Esse relatório e o outros documentos que se
fizerem necessários, serão apreciados pelo Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (COMDEMA), a quem caberá emitir um parecer sobre a
integração no PMMA, juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente
- SEMMA.
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PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA
FASE DE EXPERIMENTAÇÃO



Caracterização Técnico-científica

•Ambiental

•Social

•Cultural

•Institucional

•Econômica

•Jurídica

Avaliação Ecológica Rápida

•Sombreamento

•Sequestro de CO2

•Ornamentação

•Melhoria do clima urbano, com redução da temperatura e liberação 
de umidade para o ar

•Poluição sonora

•Fitossanitariedade

•Prevenção de Erosão

•Risco ambiental

Integração Ambiental Municipal 

•Secretaria de Meio Ambiente

•Secretaria de Urbanismo

•SAMAE

•Secretaria de Obras e Serviços Públicos

•Secretaria de Planejamento

•Secretaria de Transportes e Mobilidade

•Codeca 

•RGE

Gestão Compartilhada

•Investigação

•Mobilização

•Articulação

•Integração

•Capacitação e Percepção Ambiental

•Produção de Conhecimento

•Materiais, Cartilhas e Informação Ambiental Digital



2013 2014

A S O N D J F M A M J J A S O N

Plano de Trabalho e 

Metodologia
X X

Diagnóstico e Prognóstico X X X X X X X X X

Avaliação X X X X

Capacitação, Percepção e 

Mobilização
X X X X X X
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A arborização exerce papel de vital importância para a qualidade de vida nos centros urbanos. Por seus

múltiplos serviços ambientais prestados, a Arborização Urbana é considerada prioridade no início das

atividades do PMMA – Fase de Experimentação, visto que, atua diretamente sobre o clima, a qualidade do

ar, o nível de ruídos e sobre a paisagem, além de constituir refúgio indispensável à fauna remanescente

nas cidades, com o toque estético imensurável que proporciona às cidades. Os benefícios ambientais e

sociais da arborização são uma consequência natural da boa governança sobre os remanescentes

florestais das áreas públicas e exemplares históricos em Caxias do Sul. Diante disso, o PMMA propõe um

Programa de Arborização Urbana, de acordo com a Caracterização Ambiental do Município.

Com objetivo geral de avaliar a situação real e consequentemente aumentar a qualidade de vida da

população e seus visitantes, serão realizadas avaliações do clima, solo e vegetação incluindo um

inventário das espécies já existentes na cidade, e a reflexão da relação da população com o meio

ambiente urbano. Por meio deste Programa, será desenvolvido um trabalho sistêmico ao Programa de

Capacitação, Percepção e Mobilização Ambiental para sensibilizar os gestores e a sociedade em geral,

sobre a importância dos serviços ecológicos na Área Urbana. Os trabalhos terão início no segundo

semestre de 2013, onde a Gestão Tripartite adotará uma metodologia adequada para ser utilizada durante

o desenvolvimento do plano trabalho, bem como, a aprovação final deste documento pelo Colegiado de

Coordenação, com seus acréscimos e detalhamentos.



As áreas verdes e a vegetação arbórea das vias públicas são elementos constituintes das áreas urbanas,

intimamente associadas à qualidade de vida das cidades. Essas áreas transmitem benefícios para os seus

habitantes, como diminuição da amplitude térmica, melhorando o conforto ambiental; abrigo para avifauna;

melhoria estética pela diminuição da diferença entre a escala dos edifícios e a escala humana; absorvem ruídos e

poeira diminuindo a poluição e melhoram a umidade do ar. Com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre as

áreas verdes e a arborização urbana, o Programa busca instrumentalizar a Administração Pública Municipal para

planejar e manejar a floresta urbana, por meio de métodos de avaliação qualiquantitativa das áreas verdes e

arborização viária, caracterizando o espaço urbano sob vários enfoques. Ao final do Diagnóstico/Prognóstico, será

publicado o Guia de Arborização Urbana, bem como aspectos jurídicos incidentes e instrumentos legais (incentivo-

positivo e comando-controle) para a conservação dos serviços ambientais, com o acesso de dados, quantificação

do potencial, eficiência do planejamento, ampliação da percepção ambiental acerca do valor da paisagem urbana e

indicação de manejo da floresta.

Propostas e Alternativas



OBJETIVOS 

• Diagnosticar , quantificar e avaliar a floresta

urbana.

• Promover um melhor debate dos problemas

ambientais como fator incidente da arborização

urbana e das áreas verdes públicas.

• Encontrar saídas para as dificuldades locais por

meio de ferramentas de incentivo-positivo.

• Gestão compartilhada.

• Contribuir consolidação da Política Municipal

de Meio Ambiente

• Fortalecer o sistema de informação ambiental

através da produção de conhecimento e acesso

às informações.

GERENCIAMENTO DO PROJETO

Documentos do Projeto:

1) Termo de Abertura do Programa

2) Declaração de Escopo do Roteiro de 
Implementação

3) Plano de Trabalho e Metodologia

4) Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

5) Declaração de Escopo do Projeto em Execução

6) Mapeamento e Polígono do Projeto

7) Planos de Trabalho Semestral/Anual

8) Agenda Integrada de Ações 

9) Relatórios Trimestrais

10)Produção de Material

11) Produção de Conhecimento e Educomunicação 
na plataforma



A arborização urbana é um dos componentes principais do
patrimônio paisagístico ambiental de Caxias do Sul, porém
o efeito positivo das árvores sobre o meio ambiente da
cidade e o bem estar de seus habitantes ainda não é
reconhecido, tanto pela população quanto pelo poder
público. Na atual gestão da arborização pública observa-
se uma maior destinação de recursos orçamentários para
o serviço de poda de árvores, sendo necessário tornar as
ações de preservação das árvores mais eficientes do que
as ações de adequação aos espaços físicos. A proposta de
um Programa de Arborização com base na contabilidade
de carbono e a inclusão de valores econômicos os
serviços ambientais, representaria uma mudança de
atitude necessária na rotina do manejo atual da
arborização urbana. Somente após o diagnóstico e
prognóstico da arborização existente poderá se planejar a
implantação de novas políticas públicas e intervenções,
para que, de acordo com as condições estudadas, os
recursos sejam melhores aproveitados e o manejo torne-
se eficiente, tanto ambiental, como econômico, para a
gestão municipal.

Produção de Conhecimento Local
a) Imagem de satélite

b) Mapa de arruamento

c) Mapa de solos

d) Cadastro da Rede Coletora de Esgoto

e) Cadastro da Rede de Água

f) Dados da pavimentação urbana

g) Dados da rede de distribuição de energia

h) Inventário Florístico

i) Serviços Ambientais Valorados



2013/2014

1. Orçamento Anual 

2. Quantitativo de Intervenções Executadas por Tipologia 

3. Vistorias e Relatorias Processadas 

4. Memorial Fotográfico e Descritivo

5. Árvores Inventariadas

6. Custo de Poda por Tipologia 

7. Cumprimento da Legislação com base na Área Total Edificada 

8. Licenciamento de Construções 

9. Plantios Executados no período pela SEMMA

10.Controle da Arborização/Apuração de Denúncias 

11.Comparativo de Valores – Serviços Ambientais

12.Custos/Arrecadação /Intervenções na Arborização 

13.Planilha Levantamento de Dados 

14.Resultado da Caracterização Ambiental

15.Proposta de Plano de Arborização Urbana

16.Proposta de Projeto de Lei

17.Manual de Arborização Urbana no Município de Caxias do Sul

18.Polígono Georreferenciado do Estudo



Participarão do Programa, a Gestão Tripartite, constituída de 02 equipes contínuas, para as

atividades de:

• identificação das espécies arbóreas das vias públicas no Sistema de Informações Geográficas;

• medições dendrométricas;

• observação e cadastro das condições gerais das árvores de vias públicas;

• coleta de material para identificação de espécies que não puderam ser identificadas em campo

(material para herbário);

• preenchimento de planilha digital de dados;

• material de mídia;

• Relatórios de monitoramento e indicadores de avaliação;

• Produção de material técnico-científico.

2013/2014



O trabalho será desenvolvido no período anual de 2013/2014 (16 meses)

No trabalho serão usados os seguintes materiais : 

• Material de Campo: 

1. Fichas de campo; 

2. Pranchetas; 

3. lápis e borracha; 

4. fita métrica; 

5. tesoura para coleta de ramos. 

6. Sacos (para armazenar ramos de arvores para identificação); 

7. Mapa da Área do estudo sem escala;

8. Veiculo adaptado;

9. Equipamentos de Sensoriamento e Eletrônicos.

• Materiais de escritório:

1. Software para diagnóstico qualiquantitativos das árvores

2. Fichas Catalográficas

3. Impressão de fotografias, produção de mídia e relatórios

4. Diagramação, editoração e impressão

2013/2014



DIRETRIZES
• Caracterização da Área de Estudo

• Desenvolvimento da Pesquisa

• Levantamento Qualiquantitativo

• Capacitação, Percepção e Mobilização Ambiental

• Suporte Técnico-científico

• Coleta de dados

• Dados Processados

• Acesso às Informações Ambientais

• Alternativas e Benefícios gerados

O projeto objetiva a realização de um inventário

qualiquantitativo da arborização das vias públicas da

cidade de Caxias do Sul (censo das árvores) com fins

de atualizar e melhorar a disponibilização dos

serviços ambientais da zona urbana, formando uma

base bem estruturada para novos planejamentos,

manejos e conexão de áreas prioritárias.



CAR
Programa do Cadastro Ambiental Rural
Município de Caxias do Sul

PMMA



O CAR e a Lei 12.651/12 (Novo Código Florestal)
O que é o CAR?

O CAR – Cadastro Ambiental Rural – é um cadastro, obrigatório a todas as propriedades e posses rurais. As informações do

cadastro serão declaratórias, como a declaração do Imposto de Renda, de responsabilidade do proprietário ou possuidor rural, e

farão parte do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural – o SiCAR, que ficará sob responsabilidade do Ministério do Meio

Ambiente e do IBAMA, por meio do Cadastro Ambiental Municipal Rural, a ser instituído pela Prefeitura de Caxias do Sul no

Plano Municipal da Mata Atlântica.

Quais são as novidades do CAR?

O CAR, ao contrário de outros cadastros já existentes, e outros que estão sendo planejados no Brasil, será composto também,

além dos requisitos federais, de informações espaciais, metodologia científica de caracterização ambiental, com mapas e

informações devidamente justificadas, simultaneamente com a capacitação da população rural através do PMMA. Isso significa

que, além de conter os dados básicos da propriedade ou posse rural, como endereço e área total, também vai conter informações

diferenciadas. O CAR oferecido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente não resultará em custos financeiros para os

estabelecimentos rurais, tampouco com custos registrais ou técnicos, visto que, terá seu aporte financeiro custeado com recursos

municipais, através do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA, devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Meio

Ambiente – COMDEMA, a ser realizado em conjunto com instituição técnico-científica, bem como, com o apoio do quadro

operacional da SEMMA e membros do COMDEMA.



Na Fase de Experimentação (Caracterização Municipal) do PMMA,
pretende-se produzir o relatório do status quo ambiental da cidade,
juntamente com a indicação de áreas prioritárias e alternativas para o
planejamento municipal frente os remanescentes florestais do bioma
Mata Atlântica. Nos três primeiros anos (36 meses), serão avaliados os
espaços territoriais, iniciando as atividades pelo cadastro ambiental rural
com o desenho georreferenciado dos remanescentes, estudo do corredor
ecológico e alternativas para a arborização urbana, avaliação, compilação
e normatização emergente acerca do bioma, e por fim, a
indicação/atualização dos documentos produzidos pelo PMMA, com a
publicação do Atlas Ambiental. A matriz sistêmica e integrada visa
despertar nos agentes envolvidos com o plano, a reflexão crítica sobre os
problemas socioambientais locais, capaz de orientá-los a atuar de forma
individual e coletiva na busca de soluções viáveis para a conservação da
natureza, uso sustentável dos recursos naturais e geração de renda,
disponibilizando informações, conhecimento e dados locais sobre a
situação do bioma Mata Atlântica no Município de Caxias do Sul, de
forma compartilhada, integrada e participativa.



Status de 
Implementação Caxias do Sul - RS



O Volume 1 do Plano Municipal da Mata Atlântica fornece no
documento 4 uma abordagem geral das diretrizes
metodológicas do Programa Federal do Cadastro Ambiental
Rural com informações ilustrativas e detalhadas
(www.car.gov.br), buscando a uniformização dos Programas
Estaduais e Municipais. O objetivo principal da
Caracterização Ambiental no CAR é reduzir a incerteza das
informações acerca do meio ambiente, de acordo com a
situação atual (status quo), através de uma combinação de
amostragem e desenvolvimento de método científico-
analítico, com a produção de mapas temáticos, dados
estatísticos e relatórios qualiquantitativos, que integrarão o
Atlas Ambiental de Caxias do Sul, disponibilizados em versão
impressa e eletrônica. A metodologia indicada para o CAR é a
Avaliação Ecológica Rápida (AER). O objetivo é adaptar uma
metodologia própria para cada Programa, mas,
principalmente, promover a interação entre tais Programas de
modo a garantir o conhecimento da relação ecológica entre
eles, com embasamento multidisciplinar, para posterior
aproveitamento do conhecimento produzido na
Caracterização Ambiental do Município.

CAR

PRA

APLCRA



METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO RÁPIDA (AER)
Muitas das espécies ameaçadas são, em grande parte, devido à rápida expansão das atividades e do crescimento das populações humanas. As

principais causas incluem a conversão de florestas para usos agrícolas e outros como, fragmentação de habitat, expansão urbana, introdução de

espécie exóticas, coleta excessiva de espécies com valor comercial e execução inadequada de planejamentos e normas ambientais. Cada perda é

irreparável; uma espécie extinta não pode ser recuperada. Em conjunto, estas perdas certamente comprometem a infraestrutura natural do

planeta, oferecendo novas ameaças às espécies que permanecem. O valor econômico da herança natural da Terra vem obtendo cada vez mais

reconhecimento. Por exemplo, estudos recentes sugerem que o extenso rol de serviços prestados pelo mundo natural e pelas espécie vivas -

polinização das plantas, limpeza do ar e das águas, controle de inundações e pestes, ciclagem de nutrientes - valem bilhões de dólares anuais. Com

a perda destas espécies, pode ser impossível (ou pelo menos proibitivamente caro) reproduzir estas funções através de outros meios que não

sejam os naturais. Durante as últimas décadas, a preocupação com a perda da biodiversidade incitou muitas respostas positivas. A comunidade

internacional colocou espaços do mundo sob o status de protegidas, adotou leis nacionais e internacionais de proteção de espécies ameaçadas de

extinção, e concordou com uma nova plataforma global de desenvolvimento. Apesar disto, enquanto uma parte da biodiversidade do planeta foi

“capturada” em áreas protegidas, a maior parte não o foi, continuando sujeita a ameaças significativas por parte da ação antrópica. Com o

aumento da governança ambiental, muitos gestores públicos passaram a demonstrar interesse em proteger o patrimônio natural. Entretanto,

informações fidedignas e abrangentes sobre os recursos de biodiversidade raramente estão disponíveis, especialmente em países em

desenvolvimento. Antes que qualquer governo, comunidade, ou organização ambiental possam agir para salvar os recursos naturais, é preciso

descobrir quais os recursos que ali existem e de fato devem ser preservados. Em um mundo ideal, estas avaliações deveriam ser exaustivas e

minuciosas. Devido à urgência da situação climática e à limitação de recursos financeiros para as políticas públicas, entretanto, era necessário que

se encontrasse alguma alternativa que, embora aquém do ideal, fosse ainda cientificamente viável para o planejamento público do bem ambiental.

A AER é conhecida em inglês como Rapid Ecological Assesment e integra múltiplos níveis de informações desde imagens de satélites, até

avaliações de campo bem detalhadas. As avaliações ecológicas rápidas resultam em mapas temáticos atualizados e diagnósticos que descrevem o

meio físico, a vegetação, fauna, assim como as atividades humanas e uso atual da terra. A síntese e análise destas informações permitem fazer

recomendações apropriadas sobre atividades de conservação e recuperação ambiental. As AER também produzem informações básicas para

programas de monitoramento de longo prazo dos recursos naturais. Desta forma, por serem ferramentas úteis para a conservação, as AER são

cada vez mais implementadas para a rápida caracterização da biodiversidade de uma área (Sayre et. al., 2003).



Este método pode ser definido como uma rápida

caracterização, entendido pela comunidade científica como

levantamento flexível, acelerado e direcionado:

I) A representatividade das fisionomias;

II) A distribuição dos sítios nos polígonos;

III) O tamanho dos fragmentos que comporiam os sítios,

priorizando regiões com fragmentos maiores;

IV) A diversidade de fisionomias.

Importante lembrar que muitos estudos recentes que se

apoiam em metodologia de diagnóstico rápido, vem

simplificando e de certo modo distorcendo a proposta da

Avaliação Ecológica Rápida (AER), segundo metodologia do

TNC (The Nature Conservancy). As AER, apesar do seu

caráter célere, exige um procedimento metodológico seguro

e não devem se confundir com estudos exploratórios. A

AER é um conceito verticalizado, que tem sido descrito

como uma abordagem, metodologia, ferramenta, estratégia,

processo, programa, avaliação de conservação e várias outras

descrições. Em geral, entretanto, referem-se à AER como

uma metodologia.

METODOLOGIA APLICADA

I) Fase pré-campo: definição da metodologia a ser adotada durante a

abordagem aos atores sociais e durante a realização do diagnóstico e

prognostico municipal, na elaboração do instrumental de coleta de

dados, abordagem das temáticas e identificação das prioridades e

características das biorregiões;

II) Pesquisa de campo, demarcação pela interação da equipe com as

organizações e entidades existentes no município, etapa na qual se

aplicará as técnicas, metodologias e os instrumentos definidos

durante a pesquisa;

III) Pós-campo quando se procede à sistematização, a análise dos

dados levantados e a elaboração do Atlas da Mata Atlântica do

Município de Caxias do Sul, dos Indicadores de Cumprimento da

Norma Ambiental, do Cadastro Ambiental Rural monitorados e

avaliados, dos provedores de serviços ambientais e demais

documentos acerca da fase de experimentação na plataforma digital.

.



BENEFÍCIOS DO CAR
Além de possibilitar o planejamento ambiental e econômico do uso e ocupação do imóvel rural, a inscrição no CAR, acompanhada de

compromisso de regularização ambiental quando for o caso, é um pré-requisito para acesso à emissão das Cotas de Reserva Ambiental e aos

benefícios previstos nos Programas de Regularização Ambiental – PRA e nos Programas de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do

Meio Ambiente, ambos definidos pela Lei 12.651/12.

Dentre os benefícios desses programas pode-se citar:

 Possibilidade de regularização das APP e/ou Reserva Legal com vegetação natural suprimida ou alterada até 22/07/2008 no imóvel rural, sem

autuação por infração administrativa ou crime ambiental, nem custos notariais, visto que o Cadastro Ambiental não querer o ato registrário de

averbação;

 Suspensão de sanções aplicadas em função de infrações administrativas por supressão irregular de vegetação em áreas de APP, Reserva Legal e

de uso restrito, cometidas até 22/07/2008.

 Obtenção de crédito agrícola, em todas as suas modalidades, com taxas de juros menores, bem como limites e prazos maiores que o praticado

no mercado;

 Contratação do seguro agrícola em condições melhores que as praticadas no mercado;

 Dedução das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade

Territorial Rural-ITR, gerando créditos tributários;

 Linhas de financiamento para atender iniciativas de preservação voluntária de vegetação nativa, proteção de espécies da flora nativa ameaçadas

de extinção, manejo florestal e agroflorestal sustentável realizados na propriedade ou posse rural, ou recuperação de áreas degradadas; e

 Isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos, tais como: fio de arame, postes de madeira tratada, bombas d’água, trado de

perfuração do solo, dentre outros utilizados para os processos de recuperação e manutenção das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva

Legal e de uso restrito.



Quais são os próximos passos para
que o CAR esteja em funcionamento?
De acordo com o Decreto Municipal que institui o PMMA em Caxias do

Sul, o CAR será considerado implantado por ato vinculado ao Plano

Municipal da Mata Atlântica. Enquanto isso, a SEMMA e o COMDEMA

estão trabalhando na Integração da Gestão Pública Ambiental, para que o

PMMA possa estar em funcionamento quando do lançamento oficial

(2013). A Prefeitura Municipal de Caxias do Sul - RS, com o apoio de

parceiros, fará as campanhas para a mobilização dos proprietários rurais,

dentro do Programa de Capacitação, Percepção e Mobilização Ambiental,

apoiando-os para que cadastrem suas propriedades/posses e participem

da gestão compartilhada.



Inscrição
A inscrição dos imóveis rurais no CAR é obrigatória e deverá ser realizada junto ao Plano Municipal da Mata Atlântica, estando todas as

informações vinculadas no website da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, mediante fornecimento dos seguintes documentos, dados e informações:

I. Identificação do proprietário ou possuidor rural: nome; se pessoa física ou jurídica; endereço para correspondência, CEP; número do CPF,

ou CNPJ acompanhado do número do CPF do dirigente e responsável técnico (no caso de pessoa jurídica); documento de identidade, órgão

emissor; nacionalidade; data de nascimento ou data de abertura do CNPJ (no caso de pessoa jurídica); telefone e endereço eletrônico (e-mail)

de contato.

II. Informações e identificação do imóvel rural: denominação do mesmo, descrição de acesso, referência para sua localização, município, distrito,

unidade da federação, se na zona rural ou urbana; fornecimento de documentos, caso existentes, sobre a propriedade, como: planta de

identificação, indicando o perímetro do imóvel e a localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente,

das Áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e da Reserva Legal; se o imóvel já foi cadastrado na Receita Federal, ou se possui cadastro

no INCRA e Georreferenciamento certificado ou em certificação; se possui área de servidão administrativa/pública ou servidão ambiental;

se possui Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN; e se possui Termo de Ajustamento de Conduta – TAC e Plano de Recuperação

de Área Degradada – PRAD, referentes à APP e/ou Reserva Legal, formalizado junto ao órgão ambiental.

III.Comprovação da propriedade ou posse: relacionar o título de propriedade; caracterização do título, como comarca, cartório, ofício, origem

do título, matrícula, folha, área em hectare, se existe área sob posse e se de justo título, ou ocupação, início da posse; e documentação

comprobatória de propriedade ou posse.



SICAR – Sistema Informação do CAR

Objetivos destacados pelo Decreto 7.830/2012:

 Receber, gerenciar e integrar os dados do CAR de todos os entes federativos;

 Cadastrar e controlar as informações dos imóveis rurais, referentes a seu perímetro e localização, remanescentes de

vegetação nativa, áreas de interesse social, áreas de utilidade pública, Áreas de Preservação Permanente, Áreas de Uso

Restrito, áreas consolidadas e áreas de Reserva Legal;

 Monitorar a manutenção, a recomposição, a regeneração, a compensação e a supressão das florestas e demais formas

de vegetação nativa e da cobertura vegetal nas áreas de Preservação Permanente, de Uso Restrito e de Reserva Legal,

no interior dos imóveis rurais;

 Promover o planejamento ambiental e econômico do uso do solo e conservação ambiental no território municipal; e

 Disponibilizar informações de natureza pública sobre a regularização ambiental dos imóveis rurais na rede mundial de

computadores (internet).

Os dados e informações ambientais dos imóveis rurais cadastrados no CAR serão gerenciados pelo Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR

do Município, integrando os dados com os demais entes da federação, por meio do Sistema Municipal de Informação Ambiental.



REMANESCENTES

MATA ATLÂNTICA

A vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica
abordará três níveis distintos no CAR, que são:

a) área sobre a qual será feita a caracterização
ambiental municipal;

b) área da propriedade, para a qual será feito
um diagnóstico (prognóstico) sobre o uso e
ocupação da área;

c) área do entorno e conexões ecológicas, sobre
os quais serão tratados alguns aspectos
socioeconômicos e ambientais.



Estratégia e implementação
A Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Defesa do Meio

Ambiente, está iniciando a implantação do Cadastro Ambiental, visando à implementação da Fase de Experimentação do PMMA – Plano

Municipal da Mata Atlântica. Em 2013-2014, técnicos da SEMMA, do CONDEMA, demais instituições e organizações municipais representativas

e a sociedade em geral, participarão do Programa de Capacitação, Percepção e Mobilização Ambiental, para operacionalizar o CAR. Além disso, o

PMMA, através do Colegiado de Coordenação, está buscando definir estratégias para a avaliação do Cadastro Ambiental Rural no Município e

ferramentas de incentivo-positivo. De acordo com Censo Agropecuário do IBGE de 2011, Caxias do Sul possui cerca de 4.260 estabelecimentos

rurais. O Censo identificou a predominância de pequenas propriedades e, consequentemente a necessidade de se estruturar e implementar um

instrumento de planejamento e controle dos passivos ambientais destes imóveis rurais, e segundo a Lei nº 12.651/2012 e o Decreto nº

7.830/2012, no caso de agricultores familiares e povos e comunidades tradicionais, a inscrição no CAR deverá ser realizada de forma simplificada,

cabendo ao órgão ambiental o georreferenciamento do croqui. Na situação presente, Caxias do Sul, por meio da Prefeitura Municipal, oferecerá o

CAR, sem custos, para todos os estabelecimentos rurais e com informações aprimoradas, segundo as diretrizes da legislação federal. O histórico

de uso e ocupação do solo não se difere muito do restante do país, no qual verificou-se a supressão de grandes áreas de florestas para a

implantação de atividades econômicas, destacando-se as pastagens, áreas agrícolas e zonas industriais em forte expansão. Em função da formação

geomorfológica, constata-se que os locais mais afetados englobam, principalmente as áreas de preservação permanente dos cursos d’água,

sobretudo pelo fato destas áreas apresentarem relevo mais plano e solos mais produtivos. Neste sentido, observa-se que os exíguos fragmentos

florestais remanescentes encontram-se pulverizados na paisagem, ocupando, zonas de transição ecológica entre as áreas rurais, urbanas e de

relevante interesse ambiental, conforme Plano Diretor do Município.



GESTÃO 
PÚBLICA 
AMBIENTAL

COMPARTILHADA

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente elaborou um roteiro, com

vários conceitos opcionais, para o desenvolvimento das atividades

propostas para os 36 meses da Fase de Experimentação, ilustrando a

metodologia para cada um dos 14 objetivos elencados no art. 2 do

Decreto Municipal que institui o PMMA em Caxias do Sul. O

PMMA, será desenvolvido em parceria com instituições científicas e

tecnológicas, para agregar o aporte técnico-científico da política

pública, com a formação do Colegiado de Coordenação do PMMA,

Equipe Multidisciplinar e o Conselho Consultivo para fortalecer a

Gestão Tripartite do bioma Mata Atlântica em âmbito municipal, e

dar o aporte, legal e necessário, ao CAR.



2013-2015
4.260 – 6000 
PROPRIEDADES CADASTRADAS

Grupo A - 2013

• Etapa 1 – 100/400 imóveis

Grupo B - 2014

• Etapa 2 – 1000 imóveis

• Etapa 3- 1000 imóveis

Grupo C - 2015

• Etapa 5 - 1500/2500 imóveis



PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, 
PERCEPÇÃO E MOBILIZAÇÃO AMBIENTAL PMMA

FASE DE EXPERIMENTAÇÃO 2013-2016



OBJETIVOS

OJETIVO GERAL

O objetivo geral do Programa de Capacitação, Percepção e Mobilização do

PMMA no Município de Caxias do Sul é promover as bases de estruturação do

sistema de gestão ambiental florestal como parte da Política Municipal de Meio

Ambiente, a partir da sensibilização dos diversos segmentos sociais, para exercer

com autonomia as ações no âmbito de suas competências, de acordo com a

Caracterização Ambiental como produto final da Fase de Experimentação, na

perspectiva do desenvolvimento sustentável como princípio norteador da

governança, segundo diretrizes do Roteiro de Implementação do PMMA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

· Identificar e resgatar o conhecimento existente no município, relativo a sua

realidade socioeconômica e ambiental, contribuindo para a construção de

mecanismos e aplicação dos instrumentos indispensáveis ao desenvolvimento de

uma cultura de gestão ambiental compartilhada e integrada;

· Promover a sensibilização e conscientização para as questões ambientais

identificadas na Fase de Experimentação;

· Contribuir na capacitação dos atores municipais para a prática de mecanismos de

controle social sobre o bem ambiental, dos procedimentos gerenciais de aplicação

dos instrumentos técnicos e institucionais, de participação pública, monitoramento

ambiental, envolvendo os recursos humanos dos movimentos sociais ao lado do

poder público;

· Propiciar a gestão continuada a partir do conhecimento da realidade local,

visando a construção de agenda ambiental e instâncias de governança municipal

descentralizada e integradas.

JUSTIFICATIVA

A capacidade de atuação do Município na área ambiental baseia-se na

ideia de responsabilidade compartilhada entre União, Estados, Distrito

Federal e Municípios, além da relação desses com os diversos setores da

sociedade. Essa concepção, conforme documento disponibilizado pelo

Ministério do Meio Ambiente, tem origem na Lei n° 6.938, de 31 de agosto

de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente. Esta lei,

além de estabelecer conceitos, princípios, objetivos, instrumentos, mecanismos

de aplicação e de formulação, instituiu o Sistema Nacional de Meio

Ambiente – SISNAMA. Entretanto, é a Constituição Federal de 1988, que

dispõe sobre o meio ambiente de forma sistêmica e abrangente,

estabelecendo atribuições na competência legislativa e na competência

comum ou administrativa dos entes federados. A regulamentação dessas

competências foi revista e ampliada com a LC 140/2011, e encontra-se,

atualmente, em processo contínuo de expansão. O Programa tem o objetivo

de formar e informar os atores envolvidos na implementação da Política

Municipal de Meio Ambiente, através da criação de um Sistema Municipal

de Meio Ambiente, compartilhado, e integrado ao Sistema Nacional e

Estadual. O Programa tem foco de atuação municipal e fundamenta-se na

proposta da gestão ambiental integrada. A Comissão Tripartite do PMMA

deve considerar estratégica a realização desse processo de sensibilização

no sentido de potencializar as políticas municipais existentes.



METODOLOGIA APLICADA - ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO ANUAL DO PMMA
A execução do Programa Municipal de Capacitação, Percepção e Mobilização do PMMA será compartilhada por 4 grupos de diferentes abrangências e atuando

em distintas esferas. Os grupos possuem papéis diversos, porém complementares, conforme apresentado abaixo:

G1 – Coordenação Geral e Equipe Multidisciplinar do PMMA, tem a incumbência de montar os termos e sugerir, ou indicar, os conteúdos básicos das atividades

propostas. Também são tarefas para esse grupo formular os principais critérios de processo e resultados, articular a relação com os GTs, organizar o plano e divulga-

lo, além de planejar o cronograma geral, cobrar a retroalimentação das informações, sistematizar o seu conjunto e promover a continuidade dos programas. Neste

grupo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente é o estimulador/beneficiário principal das alternativas indicadas. Este grupo tem a responsabilidade de fazer as

propostas básicas, acionar as principais articulações entre os atores e acompanhar a implementação da estratégia e a aplicação dos recursos. O grupo deverá se

reunir periodicamente e sustentá-lo com suas propostas de conteúdo e estratégia.

G2 –Conselho Consultivo do PMMA e CONDEMA. São os articuladores centrais do Programa de Capacitação, Percepção e Mobilização Ambiental. Seu papel é

incentivar os agentes locais, organizar conteúdos e definir estratégias e metodologias adequadas às características políticas, administrativas e geográficas do

Município, assim como buscar parcerias e colaboradores de caráter local, estadual, federal e estrangeiro. Será o responsável pela retroalimentação da sociedade

representativa e organizada. O G2 é composto pelo Conselho Consultivo, com representantes das universidades e outras entidades de pesquisa e educação e

representantes dos movimentos sociais e ambientais, juntamente om os membros do COMDEMA. Portanto, as atribuições do G2 são as seguintes:

· Discutir os conteúdos a partir dos eixos temáticos propostos no Roteiro de Implementação do PMMA;

· Identificar os parceiros para a execução do Programa (federal-estadual-regional-municipal-internacional);

· Identificar os eixos prioritários por meio da reflexão compartilhada com a sociedade em geral;

· Definir a estratégia de implementação dos programas em destaque;

· Capacitar, Ampliar a Percepção e Mobilizar os parceiros e atores.

G3 – É composto pelo público-alvo do programa, o qual deverá ser incentivado a tomar parte ativa no processo de caracterização de demanda e qualificação

continuada, no seu papel altamente multiplicador e motivador para se atingir o fortalecimento do plano como um todo. O desenvolvimento dos conteúdos locais, a

escolha das nuances diferenciadas e a sustentabilidade da integração serão responsabilidade deste grupo.

G4 – Estes grupo será formado à medida que o programa for se consolidando, na discussão e no desenvolvimento dos conteúdos e no apoio às estruturas locais,

emergentes e agregadas ao plano. Seu papel será de contribuir com o seu conhecimento local e a sua vivência para garantir que os programas se mantenham

organicamente articulados com as condições específicas de cada situação. Poderão funcionar também como agentes multiplicadores em função do seu envolvimento

local. A forma de implementação será, portanto, descentralizada, já que se trata de uma ação de caráter nitidamente local, porém contará com o compartilhamento

e complementariedade de ações entre os três entes, seguindo as diretrizes do SISNAMA e objetivos do Decreto Municipal 16.054/2012.



Fase I: capacitação, percepção e mobilização dos envolvidos diretos com os Programas do PMMA, que compreende as atividades

preparatórias junto ao COMDEMA, a SEMMA, ao Colegiado de Coordenação, Equipe Multidisciplinar, bem como, a instituição

habilitada para a execução do PMMA e parceiros, a partir de reuniões com gestores públicos, com base nos conteúdos temáticos, para

iniciar o processo de aperfeiçoamento e detalhamento, com procedimentos prioritários e o perfil dos capacitados para integração no

PMMA;

Fase II: estímulo a criação do Conselho Consultivo que será incentivado a tomar parte ativa no processo de caracterização de demanda

e de qualificação continuada, no seu papel multiplicador e motivador para se atingir o fortalecimento do PMMA;

Fase III: formalização do compromisso de adesão dos parceiros através de Protocolo de Intenção e Carta de Responsabilidade;

Fase VI: capacitação aplicada, execução dos cursos, consultas, workshop, palestras, rodas de conversas, a partir das biorregiões e

microrregiões do município (Centro de Estudos Aplicados – Itinerante, léguas, bairros, central, distritos e demais comunidades instituídas);

Fase V: acompanhamento e avaliação permanente através dos Conselho Consultivo, envolvendo os diversos setores representativos;

Fase VI: apoio à discussão, troca de informações e intercâmbio de experiências, reunindo dados e informações para alimentar a

plataforma digital, durante e após as etapas estabelecidas.

*Quanto aos momentos do programa, esses estarão apoiados nos princípios das metodologias participativas indicadas no Roteiro de Implementação do PMMA, para proporcionar a

troca de experiências, construção coletiva do conhecimento e exercícios de planejamento compartilhado que resultem em agendas locais e municipais, reunindo gradualmente os

diferentes atores.

O Programa terá como público alvo:
a) técnicos das instituições executivas da gestão ambiental, preferencialmente os agentes públicos com vínculo permanente com as

prefeituras, com 2º grau completo e ou nível superior;

b) conselheiros e técnicos da Câmaras de Vereadores, ou ainda, funcionários públicos estaduais e federais com atuação no município;

c) segmentos sociais representativos e a sociedade em geral (agentes comunitários, agricultores, comerciantes, empresários, professores,

pesquisadores, consultores).



CONCEITOS, DIRETRIZES, METODOLOGIAS 
E O CONSELHO CONSULTIVO

2013-2016



METODOLOGIA 
1. Fomento de projetos de mobilização, percepção e capacitação no

município;

2. Apoio e acompanhamento técnico-científico na produção de indicadores do
bioma Mata Atlântica;

3. Aprimoramento da metodologia e divulgação de materiais didáticos
(mapas, cartilhas, guias, manuais, metodologias e informações digitais);

4. Geração, sistematização e difusão de conhecimentos sobre a Mata
Atlântica;

5. Divulgação de experiências e programas, considerando seus aspectos
técnicos, socioeconômicos e operacionais;

6. Captação e disposição de recursos para apoio à ações e projetos de
conservação e recuperação do bioma;

7. Contribuição para formulação e implementação de políticas públicas que
fomentam a sustentabilidade no Município;

8. Promover e incentivar a realização de oportunidades de capacitação e
qualificação dos diferentes atores envolvidos na atuação municipal;

9. Fortalecimento do processo de produção, sistematização e análise de
estatísticas e indicadores de cumprimento da norma;

10.Plataforma conceitual baseada na integração e compartilhamento de
informações entre os diversos sistemas existentes, bem como, a integração
de bancos de dados e sistemas de informação ambiental open data.

O Programa inclui engajamento comunitário e participação

ativa da Gestão Tripartite, entre os atores locais e a

política pública conservacionistas, para fortalecer a rede

de cooperação e formação socioambiental integrada. Os

eixos transversais contextualizam com o cumprimentos da

Lei 11.428 de 2006 e o Decreto Municipal 16.054 de

2012. Nesse sentido, a proposta combina percepção com

ação, capacitação ampla com a realidade local,

mobilização social com informação e participação inclusiva.

O projeto se movimentará pelo vértice da educomunicação

enquanto exercício primordial para a consecução dos

produtos indicados. A metodologia de intervenção social

ocorrerá a partir das ações de Percepção, Capacitação,

Mobilização e Instrumentalização Ambiental, de acordo

com as diretrizes do Roteiro de Implementação, com a

adesão gradativa da comunidade no desenvolvimento das

atividades propostas, fomentando a articulação de ações e

unindo informações e documentos que retratam à

conservação e recuperação do Bioma Mata Atlântica em

âmbito municipal.



 Fortalecimento de redes de conservação do bioma Mata Atlântica, situando-se criticamente no contexto ambiental, social, econômico e cultural;

 Oportunizar a socialização das experiências e conhecimentos entre os participantes e ampliar a percepção ambiental;

 Fortalecimento da Cidadania pela prática do exercício da corresponsabilidade com o dever de sustentabilidade local;

 Metodologia inclusiva, participativa, compartilhada e informativa;

 Plano de Percepção e Mobilização por meio da metodologia “aprender-fazendo”, de acordo com a realidade local, considerando as várias dimensões

dos atores sociais;

 Garantir o envolvimento local na execução e manutenção das ações estabelecidas;

 Produzir dados atuais e informações técnico-científicas acerca da realidade municipal da área objeto;

 Desenvolver, planejar, implementar, monitorar, avaliar e integrar as ações pelo período de 03 anos;

 Sensibilização dos atores municipais para a conservação de forma que integrem o planejamentos ambiental local;

 Capacitação técnico-científica dos profissionais que atuam nas prefeituras, instituições de ensino, conselhos e entidades relacionadas, contribuindo para

que assumam a competência da gestão ambiental compartilhada;

 Integração de dados, mapas e documentos sobre o estágio atual de conservação em open data.

Dentro desta recomendação, os objetivos estão vinculados a um Programa de Capacitação, Percepção e Mobilização Ambiental, para os

diferentes atores do bioma Mata Atlântica. Vale salientar que a distribuição das atividades foi formulada de acordo com o crescimento

da capacidade colaborativa dos envolvidos, por meio de princípios norteadores:



DIRETRIZES PARA EMBASAMENTO DA PROPOSTA APRESENTADA

a) Capacitação, Percepção e Mobilização Ambiental – busca estimular os diversos atores sociais envolvidos para interatuar de forma articulada e propositiva. A ideia é que a sociedade seja

mais do que a beneficiária passiva dos serviços ambientais, seja atuante, defensora e propositora dos serviços que deseja em sua localidade, por meio de canais de comunicação e de

diálogo entre a sociedade civil e o poder público.

b) Possibilidade de articulação – busca a integração de programas, projetos e ações em meio ambiente, unificando o desenvolvimento urbano e rural, para promover o fortalecimento das

políticas públicas nas áreas prioritárias de conservação e recuperação do Bioma Mata Atlântica. Visão sistêmica e integrada, para desencadear processos que leve a otimização de

recursos ambientais, financeiros e humanos, e que tenha como resultado a sinergia da interação entre os órgãos públicos federais, iniciativas locais e os diferentes atores sociais envolvidos.

c) Ênfase na escala da localidade – compreende que a participação comunitária é facilitada na escala local, onde os laços territoriais, econômicos e culturais são fortemente ligados às noções

de identidade e pertencimento. A proximidade da realidade a qual se quer transformar, assim como dos fatores que afetam diretamente a qualidade de vida da localidade, é um grande

estímulo para a atuação colaborativa. Acompanhar de perto a evolução e os resultados positivos das ações deflagradas fortalece a cidadania ambiental e tende a estimular a adesão de

novas pessoas, grupos e instituições no decorrer do processo.

d) Intervenção pelas dimensões da sustentabilidade – propõe que a capacitação, percepção e mobilização ambiental estejam atentas às suas diferentes dimensões, sejam elas de natureza

política, econômica, ambiental, ética, social, tecnológica ou cultural. A continuidade e a permanência das ações são fatores determinantes para a sustentabilidade, e devem ser buscadas de

forma intencional ainda no planejamento das ações propostas.

e) Respeito às culturas locais – considera que a diversidade cultural presente na região proporciona uma riqueza de olhares e percepções sobre a realidade que deve ser respeitada na

condução do processo. As tradições locais, assim como o seu patrimônio histórico e conhecimento nativo, devem ser considerados no planejamento, uma vez que revelam a ligação da

população ao lugar em que vive.

f) Uso de tecnologias – busca alternativas tecnológicas que levam em consideração o conhecimento popular e a aplicação de técnicas simples, de baixo custo e impacto, e que podem ser mais

apropriadas, eficientes e eficazes frente à realidade de uma biorregião, com informações científicas, técnicas, precisas, atualizadas e de conhecimento local. O diálogo entre as tecnologias

e técnicas de conhecimento comunitário e aquelas produzidas pelos centros de pesquisa devem ser integrados sempre que possível. A tomada de decisão quanto às tecnologias que serão

utilizadas, bem como o sistema de gestão dos serviços, não deve levar em consideração apenas os aspectos convencionais, mas observar na formulação dos seus custos e benefícios, a

participação popular, a inclusão social, os aspectos culturais e tradicionais, inovação entre outros pressupostos.



PMMA

CAPACITAÇÃO 
AMBIENTAL

PERCEPÇÃO 
AMBIENTAL

DIAGNÓSTICO 
PROGNÓSTICO

INDICADORES 
DE AVALIAÇÃO

MOBILIZAÇÃO 
AMBIENTAL

A metodologia do Programa é dividida em três

partes principais, elaboração de documentos,

implementação de ações e avaliação do

cumprimento. A parte da Mobilização Ambiental

será implementada por meio de processos

democráticos, efetivos, participativos,

continuados; sem um currículo único, para

identificar o diagnóstico da realidade,

necessidades e potencialidades da comunidade

local, e ainda, consolidar objetivos específicos

do PMMA. A intervenção como parte do

processo de Percepção Ambiental, atuará junto

com o Conselho Consultivo, identificando e

contribuindo para equacionar problemas e

indicar soluções de baixo custo e eficiência

ambiental na execução do plano. A

Capacitação Ambiental oferecerá o aporte

técnico-científico aos profissionais e gestores da

área, formando agentes ambientais.



O Conselho Consultivo no PMMA

Trata-se de um fórum de articulação permanente entre diferentes instituições com atuação em Políticas Públicas

na Mata Atlântica e tem a função de acompanhar a implementação do Plano Municipal com a articulação de

políticas, sistemas e programas que integrem a gestão compartilhada nos remanescentes florestais. Sua

atuação colegiada é balizada pelo PMMA, através do Roteiro de Implementação, que visa o planejamento de

ações estratégicas para integração dos programas propostos na fase experimental, o compartilhamento de

responsabilidades e a definição de um referencial claro do papel municipal da sociedade e suas entidades

representativas. O Conselho Consultivo tem a função de apoiar a Coordenação do PMMA, segundo uma

agenda de trabalho contínua pré-acordada entre seus componentes, os gestores municipais, os GT’s, a SEMMA

e o COMDEMA. Deve constituir-se em um grupo que articule e contribua para a alimentação, principalmente,

do Programa em destaque, participando ativamente no cumprimento das atividades de Capacitação,

Percepção e Mobilização Ambiental.



Sociedade civil organizada

Os inúmeros grupos e instituições constituintes da chamada sociedade civil organizada como: organizações não governamentais, organizações da sociedade civil de interesse

público, associações, cooperativas, sindicatos e grupos são atores com legítimo poder de reinvindicação e influência nas políticas públicas para transformação cultural da

realidade política. São agentes importantes que podem inovar na relação entre estado e sociedade por meio da ampliação da participação social, uma vez que podem agir

junto aos órgãos públicos competentes, no monitoramento e fiscalização das ações, na luta pela eficiência dos serviços prestados ou, ainda, na minimização dos possíveis

impactos socioambientais causados. Podem contribuir ativamente para a realização de diagnósticos e prognósticos, atuar como agentes indutores da organização e

articulação comunitária, no desenvolvimento de ações práticas e na busca de aliados. As características de tais grupos possibilitam a celebração de convênios, acordos de

cooperação técnica e outros instrumentos jurídicos de parceria, e com isso podem abrir vias legais de acesso. Sua atuação na formação continuada também pode ser

destacada, na medida em que inúmeras organizações desta natureza já desenvolvem outros processos de mobilização da comunidade. O desafio é articular as diversas

competências e habilidades específicas de organizações não governamentais, associações, grupos organizados e outros, em prol de um progresso comum de reflexão e

intervenção nas políticas e ações educomunicativas.

Gestores Públicos

Entre os desafios e atribuições dos gestores públicos está a formulação de políticas públicas que estimulem os processos participativos e legitimem decisões coletivas e

democráticas. É fundamental sensibilizá-los para a necessidade dos processos de capacitação ambiental e mobilização social e também no envolvimento da população e de

técnicos da administração pública na ampliação da percepção acerca das ações de governança ambiental. Para tal, é importante proporcionar vias de diálogo nos conselhos

e fóruns comunitários existentes, buscando atuar nas tomadas de decisões com o intuito de incentivar a autonomia da população, além de assegurar o controle social que

legitime às demandas prioritárias do Município. Visando qualificar a prestação dos serviços é importante que os gestores públicos proporcionem processos de formação que

sejam direcionados aos servidores e instituições que atuam diretamente com a temática. Destaca-se, ainda, entre as possibilidades de contribuição do gestor, destinar recursos

específicos no orçamento para o financiamento de programas, projetos e ações de mobilização social em sintonia com as diretrizes e princípios das políticas públicas

orientadoras da governança ambiental.

ATORES DA SOCIEDADE EM GERAL – PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA:



Universidades, centros de pesquisa e escolas técnicas

As instituições de ensino têm o desafio de incentivar linhas de pesquisa voltadas para o desenvolvimento de metodologias e técnicas sustentáveis do

ponto de vista social, ambiental, político e econômico, que valorizem o contexto local e o conhecimento popular. Outro desafio é promover cursos que

estimulem a inserção da dimensão em processos de planejamento e implementação de políticas públicas como:

• Desenvolver projetos permanentes de extensão comunitária relacionados à temática;

• Desenvolver em parceria com outros grupos e instituições processos permanentes de formação de gestores/agentes ambientais populares;

• Contribuir para a realização de diagnósticos socioambientais;

• Promover cursos cooperativos que incentivem o desenvolvimento de técnicas e tecnologias apropriadas e valorizem a troca de saberes;

• Disponibilizar laboratórios e outras estruturas para a realização das análises que se façam necessárias;

• Elaborar materiais didáticos voltados para as ações propostas, valorizando a linguagem popular e a sintonia conceitual e pedagógica com as

políticas públicas relacionadas.

É importante que a comunidade acadêmica se faça presente nas políticas públicas ambientais, na intenção de aportar o conhecimento técnico-

científico e se aproximar das demandas da comunidade, abrindo vias de diálogo que proporcionem, a todos, a oportunidade de convergir ações e

interesses pessoais e coletivos em um processo onde a troca de saberes é alimentada constantemente. É desejável que as universidades e centros de

pesquisa constituam redes de formação e se articulem com os órgãos públicos. Tais redes buscam qualificar a formação dos técnicos envolvidos por

meio de processos permanentes que estimulam a atuação, não somente como pesquisadores ou cientistas, mas também como multiplicadores no

planejamento, na implantação e na gestão tripartite do PMMA.



Movimentos sociais

Os processos de mobilização alcançados no âmbito dos movimentos sociais são ações importantes em prol dos direitos e deveres

dos cidadãos. Estimular a inserção de tais movimentos nas ações desenvolvidas pelos grupos que conduzem processos de

cidadania ambiental é um desafio estratégico que deve ser buscado.

Parlamentares

Outra importante possibilidade de articulação conjunta é incentivar a constituição de espaços de debates nas câmaras de

vereadores, assembleias legislativas distritais, estaduais e federais, assim como na Câmara e no Senado, com o intuito de refletir

sobre a gestão pública da Mata Atlântica.

Técnicos, Bolsistas, Pesquisadores e Coordenadores

Como estratégia no gerenciamento do PMMA, a Gestão Tripartite e o Suporte Operacional consolidarão o caráter

multidisciplinar na implementação das ações. Essa é uma grande oportunidade para direcionar recursos e ferramentas para a

ampliação da percepção ambiental, com uma gestão integrada e fortalecida para construir coletivamente o produto final. A

participação da Gestão Tripartite no Programa em destaque, em consonância, com o Programa de Informação Ambiental Digital

será extremamente positiva na qualidade das informações produzidas e transmitidas, uma vez que sua atuação compartilhada

proporciona um nível de conhecimento prático que qualifica a descrição da realidade, assim como a identificação dos entraves e

potencialidades dos elementos interligados em rede.



Setor privado

Entre as atribuições e deveres da iniciativa privada estão o cumprimento da legislação ambiental vigente e das regulamentações.

Cada vez mais este setor adere proativamente em ações de responsabilidade socioambiental, com apoio técnico e financeiro que

determinadas empresas e indústrias estabelecem com o poder público e a sociedade civil organizada. Interagir com a iniciativa

privada pode ser uma interessante estratégia para viabilizar ações e Programas estratégicos.

Arte-educadores, Agroecologia, Ecólogos, Populações Tradicionais e Quilombolas

Focalizadores com experiência em sustentabilidade e uma capacidade comprovada em desenvolvimento de equipes e identidades

etnoecológica, atingindo metas de cooperação e crescimento inter-organizacional. Facilitadores de encontros, mesas-redondas, e

sessões de formação internacionais que criam o conhecimento necessário para o desempenho global sustentável, através de

processos sistêmicos que aumentam a capacidade de aprender e se adaptar às novas circunstâncias locais.

Agentes comunitários

O agente comunitário é um importante ator social no processo de sensibilização, informação e mobilização comunitária, assim como

na realização de diagnósticos socioambientais, uma vez que conhece e convive de forma muito próxima com a realidade local. Os

agentes comunitários têm como desafio atuar como mediadores entre a comunidade e o poder público, interagindo de forma ativa

e isenta nas demandas da comunidade e dos governos locais. Em muitos casos, o representante do poder público é o ente mais

próximo da comunidade. Nesses casos sua atuação é ainda mais destacada, visto que funciona como uma espécie de porta voz

para a comunidade.



A ação decorrente deste Programa consiste em compartilhar a gestão ambiental nas seguintes dimensões: 

a) Canais e conteúdos; 

b) Mobilização Social e Percepção Local; 

c) Estruturas de apoio à produção e difusão de conhecimento;  

d) Sistemas informais e operacionais; 

e) Capacitação e Informação Ambiental Digital.

Assim, para divulgar e informar sobre o PMMA, também poderão ser criados ou adaptados cartilhas, cartazes, sites,

propagandas rádio/ televisão, web, banner, campanhas, produção e distribuição de materiais de divulgação publicitária e

jornalística nos veículos de comunicação oficiais, de mídia aberta e canais de associações, organizações não governamentais

disponíveis, etc. Estratégias de comunicação visam promover maior integração entre os atores do projeto em diferentes níveis de

atuação. Uma boa estratégia de comunicação deve permitir que o fluxo de informação seja otimizado, contribuindo para o

fortalecimento e reconhecimento dos Programas em desenvolvimento. Para tanto, poderão ser utilizados ou desenvolvidos redes

virtuais de discussão, jornais comunitários, produção e distribuição de material informativo das atividades do Projeto aos veículos

de comunicação oficiais, de mídia aberta e canais de associações, organizações não governamentais, etc.



SISTEMA 

SOCIOCULTURAL

CAPACITAÇÃO
PERCEPÇÃO E MOBILIZAÇÃO

AMPLIAÇÃO DA PERCEPÇÃO 
AMBIENTAL E DA 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

AÇÕES LOCAIS

OBJETIVOS DO PMMA

PROGRAMA DE 
CAPACITAÇÃO AMBIENTAL

TÉCNICO-CIENTÍFICA

CERTIFICAÇÃO

DADOS 
BIOGEOGRÁFICOS

POPULAÇÃO

TRABALHO

SATISFAÇÃO

TRADIÇÃO

EDUCAÇÃO

PARTICIPAÇÃO

ORGANIZAÇÃO

EQUIDADE

SEGURANÇA

SAÚDE

HABITAÇÃO

MOBILIDADE

MELHORIA DA 
QUALIDADE AMBIENTAL

INDICADORES INCIDENTES DO PROGRAMA



Espera-se o fortalecimento das estruturas de meio ambiente já institucionalizadas, para a

troca com os outros municípios que estarão implementando seus planos municipais da mata

atlântica, com articulações intermunicipais, estaduais e federais para a gestão ambiental,

e se necessárias, internacionais. O Programa vai ao encontro das diretrizes do Capítulo

28 da Agenda 21, que trata sobre as iniciativas das autoridades locais. A proposta

pedagógica tem como objetivo capacitar os participantes para que sejam atores de

transformação em seu município, favorecendo a discussão democrática, a integração com

a sociedade e multiplicação desses atores em âmbito local. O Programa contempla parte

dos 14 objetivos do PMMA, e busca o diálogo entre as autoridades dos três entes, União,

Estados e Municípios, através dos diferentes grupos de coordenação e execução (G1, G2,

G3, e G4). Promoverá também a interação entre os cidadãos com as organizações da

sociedade civil, empresas, instituições de ensino e os governos locais. Isso permitirá que

esses atores sejam consultados sobre as atividades do PMMA, promovendo a formulação

de estratégias para o desenvolvimento sustentável através das informações coletadas. O

processo de atendimento às demandas locais para elaboração do conteúdo da

capacitação servirá também como instrumento de promoção do diálogo e disseminação

do conhecimento, bem como, do aumento da consciência coletiva sobre as questões

relativas ao meio ambiente local. A articulação prevista no PMMA, deve ser buscada em

todos as etapas de Programa, para possibilitar o aumento do intercâmbio de

informações, experiências e assistências técnico-científicas. A atividade de sensibilização e

capacitação são apresentadas como um meio de consolidação e fortalecimento do PMMA.

Os cursos terão estrutura modular, com uma metodologia que será desenvolvida a partir

de uma temática específica e sequencial, de modo a permitir uma coerência lógica entre

os módulos/disciplinas. A questão ambiental será abordada de maneira interdisciplinar e

transversal, permeando todo o conteúdo programático trabalhado no plano.

Desta forma, o Programa é a base

para a obtenção de importantes

resultados nos 36 meses. Quando a

Gestão Pública, Instituições,

Sociedade Civil e População em geral

agregam esforços para a resolução

de diferentes problemas,

potencializam as mudanças que

planejam. Tais mudanças devem

sustentar-se na discussão das

dificuldades e encaminhamentos

conjunto das soluções. É necessário

propiciar a realização de programas

específicos, envolvendo ainda, a

comunidade local, na perspectiva de

convergir interesses e ações para a

efetiva consolidação do PMMA em

Caxias do Sul – RS e cumprimento

dos programas propostos para a

Fase de Experimentação.



PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROGRAMA

ABRANGÊNCIA
Município de Caxias do Sul e atores locais. A partir desses critérios

geográficos (bio/microrregião) foram considerados, ainda, os seguintes

critérios: existência de sociedade civil organizada; manifestação de interesse

por parte de segmentos do Município; cidades estratégicas; existência de

unidades de conservação; identificação de riscos ambientais; escritório

federal/gerências regionais; quadro funcional da prefeitura, técnicos e

pesquisadores, e ainda, operadores da gestão municipal.

O PMMA tem o prazo de duração de 36 meses, de acordo com a indicação do roteiro de implementação, devidamente aprovado no COMDEMA, sendo

distribuído por gestões anuais, com o orçamento, metas e cronogramas estabelecidos em 7 Programas para a Fase de Experimentação. O Programa de

Capacitação, Percepção e Mobilização devera ocorrer de forma previamente indicada durante os 3 anos de implantação experimental.

Plano de Trabalho 

Início estimado - 2013

Término estimado – 2016



O Programa é um instrumento de gestão estratégica, fundamental para o planejamento das ações do município, com melhor aproveitamento de seus recursos e características. Uma

proposta integrada, capaz de situar com clareza as questões ambientais e suas interfaces com as atividades sociais, culturais e econômicas, visando orientar o Município no desenvolvimento

e implantação do PMMA. Em razão da adoção do programa serão geradas as ferramentas para a conquista das certificações que credenciam o município à captação de recursos e

convênios nacionais e internacionais na promoção das atividades de maneira mais aprimorada.

Temas gerais do diagnóstico (caracterização ambiental municipal) aplicados no Programa de Capacitação, Percepção e Mobilização Ambiental
RECURSOS HÍDRICOS/SANEAMENTO/ ENERGIA

BIOTA/VEGETAÇÃO/UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

EDUCAÇÃO/CULTURA/ESPORTE/TURISMO

RESÍDUOS SÓLIDOS/INFRA ESTRUTURA URBANA

INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE/MOBILIDADE/QUALIDADE AMBIENTAL E LOGÍSTICA

SAÚDE/HABITAÇÃO/ÁREAS VERDES/RISCO AMBIENTAL

LICENCIAMENTO AMBIENTAL/PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA

CORREDOR ECOLÓGICO/ARBORIZAÇÃO URBANA/ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

RESERVA LEGAL/MANEJO/SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONÔMICA

INCLUSÃO DIGITAL E ACESSO À INFORMAÇÃO AMBIENTAL

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E INCENTIVOS POSITIVOS
* O diagnóstico permite capacitar o Município, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e a SEMMA nos temas de pesquisa, para garantir a sua inclusão efetiva na gestão municipal.

Resultados Primários
Redução dos impactos ambientais das obras públicas, otimizando a sua execução;

Definição de estratégias de controle de uso do solo e das atividades nele desenvolvidas;

Identificação dos potenciais ecológicos, agropecuários, turísticos, industriais e de serviços;

Propiciar  à iniciativa do acesso a base de dados para tomada de decisão do investimento;

Identificar as áreas críticas a serem recuperadas e restauradas;

Desenvolvimento econômico sustentável através da capacitação, percepção e mobilização ambiental.

 Gestão Tripartite
Dotar a Administração Pública Municipal de instrumentos de planejamento e gestão, para a melhor análise de seus recursos e potenciais, promovendo o desenvolvimento almejado do PMMA.

 Capacitação da Administração Pública e Conselhos Municipais
Promover a participação em Workshops, seminários, mesas de debate, cursos e palestras.

 Conferências, Congressos e Encontros
Organizar Eventos Nacionais e Internacionais



BENEFICIÁRIOS DIRETOS

 Prestadores dos Serviços Ambientais

 161 Municípios do Rio Grande do Sul pertencentes às Bacias Hidrográficas Taquari-Antas e Rio Caí

 População usuária dos serviços ambientais

 Comitês e Agências

 População Rural e Urbana de Caxias do Sul

BENEFICIÁRIOS INDIRETOS

 Legislativos Municipais

 Associações Comunitárias e clubes de serviços comunitários

 Instituições de ensino, pesquisa e extensão

 Organizações Ambientais

 Associações de Profissionais

 Organizações Sindicais

 Sociedade Civil

Qual o objetivo do PMMA?

Desenvolver, planejar, implementar, monitorar, avaliar e integrar

as ações de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica,

abrangendo:

• Capacitação dos atores municipais para a conservação e

recuperação do bioma, de forma que integrem o planejamentos

municipal;

• Capacitação técnica dos profissionais que atuam nas

prefeituras, conselhos e entidades, contribuindo para que

compartilhem a competência da gestão ambiental local;

• Integração de dados sobre os serviços ambientais prestados no

município.

Quem pode participar?

Técnicos das prefeituras, membros dos conselhos de meio

ambiente municipais, organizações de apoio à gestão municipal e

outros atores envolvidos na conservação da Mata Atlântica, que

possam multiplicar ações e entendimentos em Caxias do Sul e

garantir a efetiva implantação dos Programas do PMMA.

Por que participar?

A capacitação gera oportunidade efetiva de promover a

realização do PMMA e orientar a sensibilização da população

que reside e depende dos serviços ecológicos no município. Os

Planos Municipais buscam retratar a realidade de cada

município, servindo de orientação para as ações públicas e

privadas, bem como, para a atuação de entidades acadêmicas,

de pesquisa e das organizações da sociedade, empenhadas em

promover a preservação e a conservação dos remanescentes de

vegetação nativa e da biodiversidade existentes na Mata

Atlântica.



RESULTADOS ESPERADOS

 Benefícios para o serviço público, pesquisa e educação;

 Dados integrados e publicados;

 Mudança cultural participativa de todos os atores envolvidos, principalmente dos próprios gestores públicos e agentes comunitários;

 Mudança no processo produtivo e valoração dos serviços ambientais na região;

 Incorporação de novas tecnologias de informação e conhecimento, transformando o cidadão no principal ator na produção, gestão e usufruto de seus benefícios

ecológicos;

 Efetividade da norma ambiental com base nos princípios de: confiança e transparência, excelência de serviço, participação e cooperação para ampliar a

percepção ambiental sobre as florestas e áreas protegidas;

 Contribuição em parceria com instituições de ensino e pesquisa no desenvolvimento de competências e habilidades para a formação de um cidadão capaz de

conviver, se comunicar e dialogar num mundo interativo e interdependente, utilizando tecnologias de informação e comunicação educativa em atividades

produtivas e colaborativas com o meio ambiente;

 Integração de uma rede de infraestrutura de educomunicação como patrimônio da comunidade, visando à inclusão digital das ações locais;

 Produção dos Indicadores, Cartilhas, Manuais, Guias, Atlas e outros instrumentos de suporte ao conteúdo em destaque.

A identificação dos sujeitos atuantes no território impôs alguns questionamentos: 

 A relação entre impactos, mobilização social e conflitos, observando-se a forma como as demandas socioculturais se institucionalizam.

 O registro dos principais sujeitos segundo sua capacidade de mobilização e interferência no debate; 

 A identificação de temas e estudos de caso da sociedade local; 



As ações e estratégias estão divididas em 5 pilares:

 A importância da participação social e organização local, que aborda a necessidade de articulação entre os diversos atores

sociais envolvidos nos Programas e apresenta algumas possibilidades de contribuição no desenvolvimento das metas

estabelecidas;

 O planejamento do diagnóstico participativo e gestão compartilhada destaca algumas informações sobre a realização do PMMA

e apresenta uma proposta metodológica calcada em temas-geradores, que abordam as diferentes dimensões da situação atual,

e buscam proporcionar a investigação de informações e subsídios necessários ao aferido conhecimento da realidade, assim como

um adequado compartilhamento das intervenções;

 O roteiro de implementação esclarece quais são intervenções e apresenta algumas sugestões de ações baseadas em um cenário

hipotético, considerando enquanto possibilidades a capacitação ambiental, mobilização social, a formação de agentes populares,

a educomunicação socioambiental e a implementação de práticas e tecnologias sustentáveis que ampliem a percepção local

acerca da Mata Atlântica;

 O programa de capacitação, percepção e mobilização destaca a necessidade e importância de sua realização, apresenta

questões orientadoras na construção de indicadores, bem como, alguns questionamentos que buscam orientar os critérios de

avaliação da caracterização municipal;

 A sistematização do processo, que aponta para a necessidade e os benefícios de se realizar a sistematização analítica das

experiências desenvolvidas, com o objetivo de subsidiar novas iniciativas e oportunizar o surgimento de referências positivas no

bioma.



MOBILIZAÇÃO 

SOCIAL 

PERCEPÇÃO 

LOCAL

CAPACITAÇÃO 

AMBIENTAL

AUDIÊNCIAS ENCONTROS CURSOS

CONSULTAS CONSULTAS SEMINÁRIOS

PALESTRAS PALESTRAS WORKSHOP

TREINAMENTO TREINAMENTO OFICINAS

EVENTOS

AÇÕES EM 

GERAL

EVENTOS CONGRESSOS, 

CONFERÊNCIAS

DEBATES SEMANAS 

TEMÁTICAS

OFICINAS

META ETAPA  TRIMESTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mobilização Social, 

Capacitação Ambiental e 

Percepção Local

Capacitação do COMDEMA x x x

Capacitação da Equipe 

Multidisciplinar, Colegiado de 

Coordenação e o Conselho 

Consultivo do PMMA

x x x

Capacitação da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente -

SEMMA

x x x x x x

Mobilização Social dos Atores 

envolvidos diretamente com o 

PMMA

x x x x x x x x

Audiências e consultas 

públicas em parceria com o 

Conselho Consultivo para 

avaliação/cumprimento do 

PMMA

x x x x x x x x

Ações de Mobilização Social 

e Percepção Local do PMMA 

nas Macrozonas Rurais

x x x x x x

Ações de Mobilização e 

Capacitação para órgãos 

públicos municipais, estaduais 

ou federais acerca do PMMA

x x x



META ETAPA                               

TRIMESTRE

1 2 3 4

Mobilização Social, 

Capacitação Ambiental e 

Percepção Local

Capacitação do COMDEMA x x

Capacitação da Equipe 

Multidisciplinar, Colegiado de 

Coordenação e o Conselho 

Consultivo do PMMA

x x x x

Capacitação da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente -

SEMMA

x x

Mobilização Social dos Atores 

envolvidos diretamente com o PMMA

x x

Audiências e consultas públicas em 

parceria com o Conselho Consultivo 

para avaliação/cumprimento do 

PMMA

x x

Ações de Mobilização Social e 

Percepção Local do PMMA nas 

Macrozonas Rurais

x x

INTEGRAÇÃO 2013/2014 COMDEMA CAPACITAÇÃOSEMMA

Conselho 
Consultivo

COLEGIADO DE 
COORDENAÇÃO

INSTITUIÇÃO 
HABILITADA 

EQUIPE 
MULTIDISCIPLINAR

CONSULTA 
PÚBLICA 
PMMA

PERCEPÇÃO
AUDIÊNCIA 

PÚBLICA

CAR MOBILIZAÇÃO
ARBORIZAÇÃO 

URBANA



SEMMA

PMMA 
01 CURSO

CAR 
01 CURSO

ARBORIZAÇÃO URBANA
01 CURSO 
03 Palestras



COMDEMA

PMMA

01 SEMINÁRIOS

POLÍTICAS PÚBLICAS

01 CURSO

GESTÃO COMPARTILHADA
03 PALESTRAS



COLEGIADO DE COORDENAÇÃO, EQUIPE TÉCNICA 
MULTIDISCIPLINAR E CONSELHO CONSULTIVO

Colegiado de Coordenação DO PMMA

02 TREINAMENTOS 

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
03 TREINAMENTO
01 PALESTRA 

Conselho Consultivo
01 TREINAMENTO
02 CONSULTAS PÚBLICAS
01 AUDIÊNCIA PÚBLICA



SOCIEDADE EM GERAL

CAR

• 02 PALESTRAS

• 01 WORKSHOP

ARBORIZAÇÃO URBANA

• 02 PALESTRAS

• 01 WORKSHOP
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SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL - SMIA



SMIA

O Sistema Municipal de Informação Ambiental é um dos objetivos do PMMA, que visa à convergência de
conhecimentos e práticas, e tem a missão de promover a gestão, cooperação e a informação ambiental
através do conhecimento técnico-científico. A plataforma será um espaço para o compartilhamento de
documentos, conhecimentos e práticas do processo de implantação da Fase de Experimentação. O Programa
deverá ser executado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA no 2º Ano da Fase de
Experimentação com o intuito de interligar as ações da SEMMA e do PMMA.

#PLATAFORMA DIGITAL

Um dos diferenciais da #PLATAFORMA será a integração constante
entre gestão, cooperação e informação, lado a lado com a
mobilização social, a capacitação ambiental e a percepção local
acerca dos documentos produzidos na Fase de Experimentação.
Todos devem se sentir integrados e estimulados para interagir
com as atividades do PMMA. Os participantes, apesar de terem
autonomia na seleção de atividades e percursos, terão acesso a
orientações gerais e também detalhadas sobre os Programas do
PMMA. Desta forma, a sociedade coopera e se integra através da
comunicação, que, inegavelmente, consolida a transparência de
dados e o acesso à informação ambiental.

GOVERNANÇA AMBIENTAL

Melhorar e garantir a sustentabilidade na gestão publica do meio
ambiente em Caxias do Sul, através do agir global-local e o pensar
global-local, interligados em rede, para compartilhar boas práticas,
ações individuais e coletivas, diretrizes e indicadores, através da
Educomunicação, fornecendo formação e informação, com
infinitas oportunidades de aprendizagem e cidadania ambiental.
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Nasce no âmbito do PMMA a criação de uma Plataforma Digital para Acesso à Informação Ambiental,

inovando o Sistema Municipal de Informação Ambiental a ser instituído, integrando em rede ações de

Conservação e Recuperação do bioma Mata Atlântica, com o cumprimento da norma ambiental, como

suporte das ações experimentais. A proposta é a elaboração de um Atlas Municipal, no contexto da lei

11.428/2006, a partir do produto final da fase de experimentação, com o diagnóstico e prognóstico da

situação atual do Município, o monitoramento e avaliação das metas realizadas por meio de levantamento

de dados, entrevistas e reuniões, gradualmente incorporadas a uma ideia mais ampla e atual dos

remanescentes florestais, atendendo às expectativas normativas, disponibilizando informações a diversos

usuários, fomentando a participação de grupos e instituições em uma plataforma interativa na Internet,

facilitando o intercâmbio de experiências e análise da evolução dos fenômenos naturais e sociais

relacionados às temáticas identificadas. Assim, vem contribuir e estimular a ampliação da comunicação nos

processos de cooperação entre signatários do plano. Desenhada para concentrar as informações e conteúdos

dispersos, o sistema busca a ampla colaboração dos atores e instituições regionais e locais, e interação entre

as esferas estadual e federal. Os diversos conhecimentos possibilitarão a divulgação de capacidades e

demandas, tecnologias disponíveis e a possibilidade da aproximação de atores chave para o cumprimento

dos compromissos assumidos no PMMA. O Sistema de Informação Ambiental Digital busca facilitar a

disponibilização de informações produzidas no campo do planejamento político-ambiental, permitindo a

inter-relação entre os perspectivas relacionadas. Um aspecto complementar da proposta aqui apresentada é

a de contribuir para os processos de inclusão digital, por meio de formações técnicas e educação à distância,

propiciando um espaço virtual para o agrupamento de informações, evitando a duplicidade de dados e

completando através da Internet. Ao auxiliar no desdobramento das áreas do PMMA e acesso às

informações referentes às distintas realidades investigadas, a plataforma contribui para intervenções

justificadas e contextualizadas, bem como, para a troca de iniciativas e tecnologias entre diferentes atores. O

sistema poderá, inclusive, facilitar e ampliar os processos de formação de gestores, técnicos, consultores,

educadores com informações de alta confiabilidade para que estas sirvam aos tomadores de decisão.



A sensibilização da sociedade civil na proteção do Bioma Mata Atlântica, Patrimônio Nacional Brasileiro, vem,

ao longo de sua existência, somando esforços com o movimento ambientalista e diversos setores políticos,

que buscam garantir o meio ambiente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. A Constituição Federal

de 1988 eleva o Município a ente da Federação, conferindo-lhe autonomia política, administrativa e

financeira, inclusive tributária, para atuar de forma efetiva na proteção ao meio ambiente e integrar o Sistema

Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA.

As disposições tratadas no Capítulo do Meio Ambiente, entre outros, necessitam ser regulamentadas e

efetivadas para a sua aplicação local, assim como aquelas previstas em Lei Municipal. Embora polêmica, a

nova Lei Complementar nº 140, de 08/12/2011, que trata da Competência Ambiental, fixou normas de

cooperação para o exercício comum dos entes federados na defesa do meio ambiente e buscou harmonizar a

atuação administrativa para evitar a sobreposição de atuação. (Art. 3º, incisos I, II) Como ponto positivo,

fortalece o papel dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente, destacando expressamente a necessidade da

sustentabilidade social e de uma gestão ambiental democrática e eficiente dos recursos naturais.

Compete aos Municípios a obrigação de formular e implantar a Política Municipal de Meio Ambiente e o

Sistema de Informações Ambientais, além de executar no seu território as políticas estadual e nacional e

fornecer os dados para os sistemas de informações integrados; aplicar os dispositivos do Estatuto da Cidade,

elaborar o Plano Diretor, respeitando os zoneamentos ambientais estabelecidos pelo estado e União (Art. 9º,

incisos) e agora, cumprir e avaliar a Fase de Experimentação do Plano Municipal da Mata Atlântica. As

conquistas a partir da Eco 92 – Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento,

bem como os novos desafios apontados pela Cúpula dos Povos na Rio +20 impõem responsabilidades ainda

maiores nas questões polêmicas, em um Brasil urbano, que concentra mais de 80% da população morando

nas cidades, em contraposição à necessidade da produção, disposição e utilização dos recursos naturais de

forma eficiente, limpa e equitativa dos ecossistemas interligados por um Brasil Atlântico, que concentra 60%

da população brasileira sobre o bioma.
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Um dos mais recentes e maiores avanços em relação ao direito internacional do meio ambiente na

atualidade é a Convenção de Aarhus, um acordo que vincula direitos ambientais e direitos humanos. A

Convenção de Aarhus foi adotada em 25 de junho de 1998 pela 4ª Conferência Interministerial da

Comissão Econômica da ONU na Europa. Embora conhecida pelo nome da cidade onde foi assinada, seu

verdadeiro nome é Convenção sobre Acesso à Informação, Participação Pública em Processos Decisórios

e Acesso à Justiça em Temas Ambientais, o que demonstra o âmbito e a importância deste tratado.

Atualmente a Convenção de Aarhus é considerada um modelo planetário para legitimar o papel da

sociedade civil, apesar de entrar em vigor apenas nos países que fazem parte da Comunidade Europeia.

A convenção de Aarhus define informação ambiental como qualquer informação apresentada sob a

forma escrita, visual, oral, eletrônica, ou outra, sobre o estado dos elementos ambientais, locais de

interesse paisagístico e natural, diversidade biológica, fatores relacionados à energia, medidas

administrativas, acordos, políticas públicas, legislação, planos e programas ambientais, análises

econômicas que afetem a tomada de decisões de caráter ambiental, o estado da saúde e condições

humanas e outras qualidades físicas que possam ser afetadas por atividades ou medidas de interesse

ambiental. Este tratado pode influenciar a maneira como o Poder Público trata o direito de acesso do

cidadão às informações ambientais geradas pelos diferentes órgãos ambientais, e de que maneira a

sociedade civil pode intervir nas tomadas de decisão sobre qualquer assunto relevante. A Declaração do

Rio contém 27 princípios que devem ser implementados para garantia da integridade da vida no planeta

e visam a cooperação entre Governo, sociedade e indivíduos. Em razão desta visão de parceria global, a

Declaração busca fomentar e assegurar a participação dos cidadãos nos processos decisórios em

matéria ambiental.
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A Agenda 21, por sua vez, estabeleceu a importância de cada país, sua sociedade e indivíduos

refletirem sobre soluções para os problemas socioambientais. Cada Estado deve estabelecer sua

própria Agenda através de um processo participativo e informativo entre poder público, setor

privado e sociedade civil, para definir compromissos, ações e metas de planejamento e

readequação ambiental no país. A Agenda 21 brasileira foi elaborada entre 1998 e 2000 através

de um processo de consultas que ouviu mais de 40mil pessoas. O direito de acessar livremente as

informações de todo tipo, inclusive aquelas em poder do Estado, tem sido aprimorado com o

avanço da tecnologia da informação. Esse direito é conhecido como direito de acesso ou

liberdade de informação e decorre do direito humano à liberdade de expressão e informação

previsto em uma série de documentos internacionais de direitos humanos, como a Declaração

Universal (Artigo 19), o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (Artigo 19) e normas de

cunho regional, como a Declaração e a Convenção de Direitos Humanos (Artigos 4º e 13,

respectivamente).

A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No

nível nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas,

inclusive informações acerca de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos

decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a participação popular, colocando as informações à disposição de todos.

Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que se refere a compensação e reparação de danos.

Os documentos estabelecem de forma clara o direito de acesso a informações ambientais:
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Inicialmente foram identificadas três áreas chaves para a alimentação da #PLATAFORMA: fortalecimento institucional, técnico

científico e informação. Esses GTs serão compostos pela Gestão Tripartite, que, poderão ter caráter temporário ou permanente

para cumprimento das metas, devendo associar suas atividades em dados open data, integrando ainda, aos demais Sistemas de

Informação do Município, Estado e Governo Federal.

• Geração, sistematização e difusão da comunicação sustentável;

• Divulgação de experiências, considerando aspectos técnicos, socioeconômicos e operacionais dos Programas;

• Captação e mobilização de recursos para apoio a ações de conservação e recuperação ambiental;

• Contribuição para formulação e implementação de políticas públicas que contribuam para a sustentabilidade como base

política;

• Mediação de projetos, idéias, políticas públicas e avaliação de resultados;

• Fortalecimento e aprimoramento da valoração dos serviços ambientais, fomentando estudos, pesquisas e avaliações;

• Geração e ampliação das oportunidades de trabalho e renda na cadeia produtiva;

• Integração dos atuais esforços e estabelecimento de parcerias estratégicas para a cooperação entre signatários do PMMA;

• Desenvolvimento e disseminação contínua de tecnologias e conhecimentos visando ampliar a cidadania ambiental;

• Promover e incentivar a realização de oportunidades de capacitação e qualificação dos diferentes atores envolvidos nos

programas;

• Fortalecimento do processo de produção, sistematização e análise de estatísticas e indicadores do PMMA como

cumprimento de metas;

• Instituir a plataforma ambiental conceitual, baseada na integração e compartilhamento de dados, bem como a integração

de bancos de dados e sistema de informação ambiental;

• Integração de esforços para gestão sustentável do território municipal através do cadastro Ambiental Rural, disponibilizado

em formato eletrônico, com os dados dos imóveis cadastrados no PMMA;

• Mobilização Social, Percepção Local, Capacitação Ambiental e Informação como matriz de Educomunicação;

• Promoção de tecnologias e ferramentas ecológicas para o planejamento municipal;

• Equidade, Justiça Ambiental e Manejo eficiente para o cumprimento das metas estabelecidas;

• Ética ambiental como conduta personalíssima no desenvolvimento das atividades políticas, públicas, inclusivas e

colaborativas no PMMA.
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Como então integrar esforços?

É hora de pensar em integração, cooperação e consolidação para planejar estratégias que façam o

tema permear, influenciando a educomunicação com novos padrões de informação e

sustentabilidade. As redes são uma maneira de descentralizar a informação e estimular o debate e

a solução coletiva. A partir disso, as pessoas se comunicam, sugerem ações, fazem parcerias e

criam projetos relacionados ao tema. Para incentivar a comunicação em torno da transparência de

dados e o Acesso à Informação Ambiental, o PMMA indicou um espaço para compartilhar as

informações sobre a Caracterização Ambiental de Caxias do Sul e, assim, exercer a sua cidadania e

o dever coletivo de proteção ambiental. De acordo com a metodologia dos ecossistemas, levando

em consideração que todos os componentes estruturam e funcionam como redes, através do

padrão ecológico, o ajuste necessário entre necessidades sociais e ambientais faz-se indispensável

na era da informação na pós-modernidade. Concluímos então que devemos buscar alternativas

para as velhas questões, abandonando ideias que nos levam a continuar impactando os recursos

naturais, através da reformulação constante de novas concepções de governança ambiental, com o

foco na organização, estrutura e dinâmica do conhecimento em formato eletrônico e acessível à

população.

Tecnologia da informação. 

Informação banco de dados                 Demanda de atendimento

Mídia Produção de Conhecimento

Atualização das informações em todos os níveis, permitindo um 
planejamento ajustado à realidade;                                           

Melhoria no atendimento a população;
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Dentre os instrumentos possíveis, a Constituição estabeleceu o acesso à informação para democratizar,

porém muitos esquecem que a democracia só existe no plano real através da cidadania. Cabe aos

cidadãos o poder de exercer o controle sobre os atos do órgão ambiental e a oportunidade de oferecer

seus comentários, avaliações críticas e contribuições acerca dos projetos e atividades propostas.

Assim, a legitimidade e a percepção da gestão político-ambiental residem também no amplo acesso

público à informação e em sua efetiva participação no processo decisório local. O funcionamento da

plataforma deve estar em permanente desenvolvimento, para disponibilizar a todos os dados

processados, sendo utilizada e atualizada em toda extensão de proteção da Mata Atlântica municipal.

O plano pretende integrar as ações, alcançar metas e executar programas ambientais que

direcionarão as políticas públicas de planejamento e gestão ambiental dos próximos anos. Por

meio de informações precisas e atualizadas, o PMMA permitirá a realização de estudos técnico-

científicos, com a integração dos dados obtidos de forma a garantir o uso e a ocupação de forma

planejada, constantemente monitorados, e a consulta dos documentos, amparado pelo princípio

da transparência de dados e o acesso à informação ambiental. Dessa forma, possibilita um meio

ambiente equilibrado em uma cidade orientada para a manutenção das funções ecológicas e dos

serviços ambientais, na percepção da sociedade local e no cumprimento da norma como dever

constitucional.
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A ação comunicativa argumentativa, serve como elemento de difusão da experiência democrática. Por isso, a comunicação
visa favorecer e otimizar a organização da sociedade. Nesse sentido, o efeito organizativo torna-se, na verdade, o indicador
mais seguro de continuidade e sustentabilidade do processo comunicativo. A ação comunicativa objetiva representar a
articulação permanente com a formação de lideranças e gestão com os processos continuados de mobilização social,
possibilitando condições de acesso, não só à informação, mas também ao seu meio de gestão participativa e inovadora.

Interatividade

Transversalidade

Integração

Valorização

Democratização

Estratégias da INFORMAÇÃO:

1. Informação pública ganha compromisso político;

2. Informação pede a cooperação e precisão;

3. Informação capacita, educa e aufere o compromisso;

4. Informação assegura o apoio na promoção metas adequadas;

5. Informação motiva os beneficiários através da formação, criação de grupos e articulação de redes.

S
ISTEM

A
D

E
IN

FO
R

M
A

Ç
Ã

O
A

M
B

IEN
TA

L
D

O
P

M
M

A



A Educomunicação é um conjunto de ações e reflexões inerentes que permite uma prática

contínua de troca dos conhecimentos, aberta e com constantes colaborações, por meio dos

recursos da informação. Em uma sociedade moderna onde pessoas carregam consigo

verdadeiras estações eletrônicas, que antes só era possível ter em um local fixo, hoje tudo está

dentro do bolso ou na palma da mão, sendo assim, não é possível ignorar as ferramentas do

mundo tecnológico e deixar de colocar em prática uma gestão pública que olhe para isso como

uma aliada na produção de conhecimento sustentável.

Objetivos do SMIA e SIG no PMMA

 Transparência de dados

 Dados qualiquantitativos e colaborativos

 Cumprimento da Norma na Gestão Municipal da Mata Atlântica

 Acesso à informação ambiental digital

Plataforma conceitual baseada na integração e compartilhamento de informações entre os diversos

Programas do PMMA, bem como , disposição de cadastros e sistemas.
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A ação decorrente deste objetivo envolve as seguintes dimensões: 

a) Canais e conteúdos; 

b) Mobilização político-social; 

c) Estruturas de apoio à produção e difusão;  

d) Sistemas informais ;

e) Comunicação Ambiental do PMMA.

Objetivos da Plataforma Digital

• Criar um sistema de dados abertos e acessíveis: compartilhar livremente a maior quantidade de dados

possíveis com cidadãos, empresas e outras jurisdições, respeitando, concomitantemente, a privacidade e a

segurança;

• Criar um sistema de padrões abertos: avançar o mais rapidamente possível a adoção de padrões inclusivos

para dados, documentos, mapas e outros formatos pertinentes a Mata Atlântica;

• Criar um sistema de software de código aberto para o Sistema Municipal de Informação Ambiental Digital.

Cronograma

• 2013-2016 Lançamento do Programa de dados abertos no Projeto-Piloto do Município de Caxias do Sul;

• 2017-2022 Ampliação do Programa.



Resultados

• Benefícios para o serviço público, a pesquisa e a educação;

• Dados integrados e publicados;

• Mudança cultural participativa de todos os atores envolvidos, principalmente dos próprios gestores

públicos e profissionais da área;

• Mudança no processo produtivo e valoração dos serviços ambientais na Mata Atlântica;

• Experimentação e Incorporação de novas tecnologias de informação e conhecimento no cotidiano,

transformando o cidadão no principal ator na produção, gestão e usufruto dos benefícios ecológicos;

• Efetividade da norma ambiental com base nos princípios de: confiança e transparência, excelência de

serviço, participação e cooperação para ampliar a percepção ambiental de seu cumprimento;

• Contribuição com instituições de ensino e pesquisa no desenvolvimento de competências e habilidades

para a formação de um cidadão capaz de conviver, se comunicar e dialogar num mundo interativo e

interdependente, utilizando tecnologias de informação e educação em atividades colaborativas sobre o

meio ambiente;

• Integração de uma rede de infraestrutura de educomunicação como patrimônio da comunidade, à

inclusão digital das ações locais na cadeia produtiva da Mata Atlântica e informações geográficas;

• A proposta sugere um portal institucional para ampliar o acesso à informação e propiciar meios de

participação na avaliação das políticas municipais que interferem no Bioma Mata Atlântica, primando

pelo fortalecimento do Sistema Municipal de Informação Ambiental, em uma rede que abarca a

validação de dados e informações relevantes, em atenção ao princípio democrático, à defesa da ordem

jurídica e à integração dos diversos atores da sociedade na defesa do meio ambiente ecologicamente

equilibrado.
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A Internet como uma estratégia para impulsionar as campanhas públicas e causas coletivas tem aumentado

substancialmente, principalmente devido à profusão de mídias sociais da Web 2.0. É esta abrangência que

mudou a dinâmica de poder entre governos e cidadãos. Esta onipresença da mídia social criou uma rede

global de comunicação interativa e uma Web socialmente conectada, em que todos os usuários tem a

possibilidade de contribuir com o conteúdo. É notório que a mídia social tem um papel importante a

desempenhar nos avanços da sustentabilidade. As inovações tecnológicas estão fornecendo novas

oportunidades para a geração de conhecimento e utilização de plataformas de mídia, contudo

correspondem aos principais desafios contemporâneos. Plataformas de consciência coletiva para a Inovação

Sustentável são sistemas de TI que usam o "efeito de rede" emergentes, combinando informações abertas

através da mídia social online, com a criação de conhecimento distribuído e dados ambientais reais, para

mobilizar a sociedade. Eles são alimentados nos processos ambientalmente conscientes, de base e práticas

que compartilham o conhecimento, realizam as mudanças nos padrões de produção, estilo de vida e

consumo, e definem os processos democráticos, utilizando a inteligência coletiva, a colaboração e a

comunicação na proteção dos recursos florestais. A tecnologia da informação permitiu novas abordagens

para a governança em que as partes interessadas, em todos os setores e jurisdições, estão engajadas na

construção de consensos no gerenciamento de políticas públicas. Na Mata Atlântica, a interatividade é a

chave para alimentar a matriz com credibilidade, educação, comunicação e relevância.

Não existem dados atualizados sobre a extensão da cobertura florestal e os serviços ecossistêmicos associados a Mata Atlântica em âmbito municipal. O

levantamento dos dados é o passo inicial, necessário para a definição de uma metodologia mais aprofundada na conservação e recomposição do bioma,

que permitirá a atualização das informações sobre a situação da cobertura florestal e dos ecossistemas associados. O levantamento dos dados existentes

e a definição da metodologia a ser adotada é também uma etapa necessária para a delimitação da logística geral de informação. Com vistas a permitir a

organização e a gestão desta, bem como, sua disponibilização para os demais setores, será implementado o Sistema Municipal de Informação Ambiental.

Este sistema atuará em rede com as informações do PMMA, permitindo desta forma a otimização na utilização do conhecimento produzido, tanto sobre

monitoramento, quanto sobre os estudos e avaliações das áreas prioritárias para a conservação da Mata Atlântica.
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O sistema de monitoramento é formado por um conjunto de procedimentos destinados ao

acompanhamento da implementação do plano, de forma a possibilitar a tomada de decisões para correções

de rumos, como também avaliar os resultados e impactos decorrentes. Deve integrar a informação

ambiental com dados e documentos sobre os diferentes aspectos da dinâmica municipal, a ser disposta

pelos diversos órgãos da Administração Municipal e passível de ser acessado pelo setor privado e pela

sociedade civil, subsidiando a tomada de decisões, orientando investimentos, simplificando processos e

dando transparência à gestão do plano. Os indicadores definidos para o monitoramento devem ser

construídos ou selecionados a partir do Sistema Municipal de Informação Ambiental Digital. É necessário

que as informações necessárias cheguem ao usuário de forma oportuna e confiável. É preciso que o

Programa de Informação seja: projetado para um usuário, finalidade ou plano específico; tenha informações

específicas, referidas a um processo particular; seja direcionado, em geral, a uma informação que deve ser

recebida em tempo eficaz; contenha os dados necessários para acompanhar, corrigir ou dar “alarme” sobre

uma ação em andamento com a agilidade da era digital.

O momento atual exige que a sociedade esteja mais determinada para assumir um caráter igualmente
propositivo, para assim, questionar de forma concreta e efetiva a iniciativa dos governos na implementação
de políticas pautadas no binômio sustentabilidade e cidade. Da nossa perspectiva, os esforços para engajar
a população sobre questões ambientais muitas vezes se assemelham a uma série de táticas em busca de
uma estratégia que garante os resultados. A sustentabilidade deixou de ser assunto restrito a intelectuais e
hoje segue amplamente mobilizada na rede virtual. Frente a essa realidade, amplia-se a percepção
ambiental para integrar os diversos atores envolvidos nas políticas públicas municipais que implicam em
produção de conhecimento. Como não poderia deixar de ser, o tema se reflete e se amplifica com a
tecnologia de informação, representando demandas e interesses, como também, possibilitando o acesso ao
conhecimento ambiental local. Para o perfeito gerenciamento do plano, será preciso integração, cooperação
e difusão dos Programas, que propiciará a continuidade das metas estabelecidas no PMMA, como
pressuposto da consolidação do plano, atualizando, monitorando e avaliando constantemente os grupos de
trabalhos e demais ações correlatas.
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Todas as informações relacionadas direta ou indiretamente à situação do meio ambiente podem ser consideradas informação

ambiental. O âmbito das informações ambientais é amplo e inclui desde leis, regulamentos e normas ambientais, estrutura,

funcionamento e responsabilidades de órgãos e gestores atuantes na área, decisões tomadas pelo poder público assim como

planos de desenvolvimento, resultados de pesquisas científicas, documentos de licenciamento ambiental e relatórios e

acompanhamentos.

I. Desenvolvimento de sistema de informação exclusivo e sob medida, direcionado ao PMMA, em rede colaborativa

II. Divulgação de dados e informações ambientais, visando à formação de uma consciência pública comum sobre a qualidade

ambiental

III. Maximizar os resultados do PMMA

IV. Desenvolvimento de ferramentas de acesso à informação

V. Integração de bancos de dados e sistemas de informações entre aqueles que aplicam os Planos.

VI. Fortalecimento do processo de produção, sistematização e análise de estatísticas e indicadores relacionados com as

atribuições do PMMA.

Benefícios Diretos do SMIA:

 Ganho de eficiência e produtividade;

 Redução de custos operacionais e administrativos;

 Menor duplicidade de dados;

 Maior integridade e confiabilidade da informação;

 Maior padronização e otimização do fluxo de informação;

 Maior agilidade e organização;

 Comunicação Educativa;

 Maior estabilidade;

 Maior segurança no acesso à informação;

 Melhor comunicação.
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PROGRAMA DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL DIGITAL VINCULADO DIRETAMENTE A SEMMA

AÇÕES INDICADORES DE AVALIAÇÃO RESULTADOS ESPERADOS

Criar um sistema de informação open data.
- Número de consultas ao sistema
- Indicadores Avaliação

Operacionalização do sistema vinculado ao PMMA

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, PERCEPÇÃO E MOBILIZAÇÃO 
- Número de atores envolvidos
- Prospecção de conhecimento
- Custo e benefício

Crescimento econômico e social com consequente 
melhoria de vida da população.

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

- Número de atores envolvidos
- Prospecção de investimentos
- Custo e benefício

Gestão Compartilhada

PROGRAMA DA ARBORIZAÇÃO URBANA

- Tecnologia empregada
- Custo/benefício
- Impacto ambiental

Sustentabilidade Urbana

PROGRAMA DO CAR - Demanda a ser atendida
- Valoração e Compensação

Informação e desenvolvimento econômico, ambiental, 
político, jurídico e social.

PROGRAMA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Indicadores de Monitoramento
Valoração Ambiental

Produção de Conhecimento e Fontes de Incentivo Positivo

PROGRAMA DE ECOMORFOLOGIA DA MATA ATLÂNTICA Indicadores Hidroflorestais Pesquisa Científica Aplicada
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PROGRAMA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
FASE DE EXPERIMENTAÇÃO

2013-2016

PMMA



MUDANÇAS CLIMÁTICAS

O Programa busca avaliar a situação bioclimática do Município e promover a governança ambiental por

meio da mitigação e adaptação às Mudanças Climáticas. O Programa estudará as formas de estimular a

ampliação de políticas públicas com a valoração dos serviços ambientais e instrumentos de incentivo-

positivo. O Programa, juntamente com o Conselho Consultivo, propõe a criação de novos mecanismos de

desenvolvimento limpo, a partir do aproveitamento dos potenciais conservacionistas da Mata Atlântica

diagnosticados na Fase de Experimentação.

O Programa foi criado para ampliar as perspectivas da Caracterização Ambiental do Município,

programada para 36 meses, produto final da FASE DE EXPERIMENTAÇÃO do PMMA.

Além de integrar ações ao Programa de Capacitação, Percepção e Mobilização Ambiental, vai trabalhar

na proposta de um Plano Municipal, com direcionamentos e alternativas para as práticas conservacionistas

no Município de Caxias do Sul e cumprimento da norma ambiental.

O Decreto 7.390, de 9 de dezembro de 2010, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima, prevê a incorporação dos

Planos Setoriais de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas ao Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas. O Decreto

determinava que os Planos Setoriais fossem elaborados até 15 de dezembro de 2011. Pelo Decreto 7.643, de 15 de dezembro de

2011, esse prazo foi alterado para 16 de abril de 2012. Entretanto, os gestores públicos, estaduais e municipais, não estão
implementando os planos setoriais porque as diretrizes federais ainda não foram estabelecidas.



As alterações provocadas no planeta resultaram em perda de biodiversidade e mudanças

climáticas que representam as maiores ameaças para a humanidade. A população,

constantemente em crescimento, precisa cada vez mais de um planejamento estratégico e

novas políticas que resultem em desenvolvimento com responsabilidade ambiental,

sustentabilidade, qualidade de vida e integração. Será preciso o envolvimento coletivo na

gestão ambiental da Mata Atlântica, apoiando e participando ativamente dos processos de

conservação e recuperação. Pensando nisso, o PMMA dedicou um Programa exclusivo ao

CLIMA, ampliando a Caracterização Ambiental Municipal para instrumentalizar a gestão

pública, conscientizar a população frente o problema e produzir informações de referência.

Capacitação, Percepção, Mobilização 

Caracterização Bioclimática

Sala Verde Multimídia

CONFERÊNCIA DO CLIMA NA MATA ATLÂNTICA

Acesso às Informações Ambientais do Município

Valoração Ambiental

Ferramentas de Incentivo-Positivo

AÇÕES DO PROGRAMA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS



Planejamento Integrado

Adota um planejamento integrado por meio da Gestão Tripartite, elaborado com base em diagnósticos municipais,

definindo estratégias diferenciadas para o polígono identificado na Fase de Experimentação e estabelecido como

prioritários e de relevante interesse ambiental. A prioridade é a valorização de áreas naturais, florestas e outros

ambientes naturais remanescentes do Bioma Mata Atlântica.

Gestão Compartilhada

Estabelece uma aliança entre os diferentes atores municipais com o apoio do Conselho Consultivo. Restabelece o

equilíbrio entre os usuários e os detentores de biodiversidade. É a valorização do campo e da cidade.

Ciência e Tecnologia

O PMMA dispõe de ferramentas modernas e fundamentais para a tomada de decisões nos processos de gestão

ambiental e, principalmente, para a coleta e processamento de dados. Com o Planejamento de Paisagens

Sustentáveis, áreas prioritárias para a conservação e recuperação, juntamente com aquelas identificadas como de

relevante interesse ambiental, direcionaram a formação de um planejamento específico para conexão destas áreas

e a implantação de projetos florestais para o sequestro de carbono, por meio de incentivo-positivo. Os

equipamentos adquiridos na Fase de Experimentação foram escolhidos para contabilizar o sequestro de carbono

após a caracterização do índice foliar excedente.

Identidade Etnoecológica

O Programa foi estabelecido com base em moderna legislação e em critérios técnicos para a conservação da Mata

Atlântica, de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O objetivo do incentivo-positivo

é a valorização dos serviços ambientais locais, identificados na Caracterização Ambiental do Município.

Sustentabilidade, Matriz Sistêmica e Arranjos

Arranjos sistêmicos e integrados para Gestão Ambiental, garantindo a sustentabilidade econômica do PMMA a

todos os Programas Experimentais.



Ecomorfologia de Áreas Naturais

Unidade de Conservação, Zona de Águas e Áreas Relevante Interesse Ambiental.

Ecomorfologia de Áreas Alteradas

Proposição de Conexão das Áreas Prioritárias para a Produção de Água.

Incentivos Econômicos

Estudos técnicos para posterior regulamentação das diferentes modalidades do incentivo-positivo. 

Mudanças Climáticas

Prevenção, adaptação e mitigação de impactos causados pelas mudanças climáticas - Mapeamento de áreas de vulnerabilidade ambiental; 

Sistema de Alerta e Prevenção de Desastres; Controle e Redução de Emissões; Economia de Baixo Carbono e Energias

Alternativas.

Monitoramento Ambiental

Planejamento da Paisagem; Monitoramento SIG e interligado a Plataforma Digital; Fiscalização Ambiental Integrada.

Percepção e Mobilização Ambiental

Eventos e ações integradas entre os Programa do PMMA, incluindo a participação ativa do Conselho Consultivo e da Sociedade 

Representativa. Oficinas Exposições Interativas; Produção de mídia e materiais educomunicativos; 

Capacitação e Pesquisa Científica

Programa de Ecomorfologia da Mata Atlântica e Avaliação Bioclimática; Congressos e Conferências, Seminários, Workshops, Palestras e 

Debates.

INTEGRAÇÕES

O principal objetivo do Programa é ampliar o conhecimento sobre o tema e contribuir para divulgar as ações e atividades técnico-

científicas. Para atingir esse fim, a Gestão Tripartite deve apostar no formato diferenciado do PMMA em Caxias do Sul, com a integração
sistêmica de todos os Programas na Fase de Experimentação, programada para 36 meses (2013/2016)



As ações do Programa deverão ser focadas na conservação da biodiversidade, nas condições

climáticas e nos remanescentes da Mata Atlântica, segundo orientações operacionais do PMMA.

Considerando as inúmeras funcionalidades das florestas tropicais, em especial para manutenção dos

processos ecológicos (captação de carbono atmosférico), atuando como reguladora do clima e

permitindo a continuidade dos serviços ambientais prestados pelos recursos naturais, o Programa

propõe a adoção de estratégias que objetivem a mitigação das mudanças climáticas locais e a

mobilização social e científica sobre o Clima no bioma Mata Atlântica.

Promoção de pesquisa, desenvolvimento e difusão de tecnologias, processos e práticas orientados a:

a) mitigar a mudança do clima por meio da redução de emissões antrópicas por sumidouros de biodiversidade;

b) reduzir as incertezas nas projeções locais futuras da mudança do clima e de seus impactos; e

c) identificar vulnerabilidades e, a partir desta caracterização, implementar medidas de adaptação adequadas, bem como, 

incentivo-positivo e integração ambiental.



O que envolve:

 Composição de grupos técnicos que atuam no PMMA

 Gestão tripartite, com suporte técnico-científico de alto nível;

 Logística por resultados dos programas que compõem o PMMA junto aos órgãos 

executores, parceiros e demais atores.

Objetivos:

 Dotar o Programa de uma estruturação gerencial plena, garantindo a implementação de 

seus projetos e ações com auxílio do suporte operacional;

 Mecanismos de gerenciamento de políticas públicas e avaliado seu cumprimento;

 Fontes de recursos reconhecidas e exploradas estrategicamente.



A Plataforma Digital será um espaço destinado as informações ambientais produzidas no PMMA, dos programas

instituídos e outras orientações operacionais, atividades educomunicacionais e boas práticas desenvolvidas nas ações de

formação e informação sobre o tema mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável na Mata Atlântica. Seu conteúdo

será coletivo e disponível a comunidade em geral, buscando compartilhar as experiências sobre os programas em

destaque.

TEMAS INTEGRADOS AO PROGRAMA DE 

CAPACITAÇÃO, PERCEPÇÃO E MOBILIZAÇÃO

Água e recursos hídricos

Biodiversidade

Convivência com a Mata Atlântica

Desenvolvimento Sustentável

Energias Renováveis e Mecanismos de Desenvolvimento 

Limpo

Mudanças Climáticas e Ferramentas de Incentivo-Positivo

REED e PSA

 Clima e estratégias bioclimáticas para o Município

 Coleta e análise de dados

 Ambientes Monitorados - SIG

 Caracterização 

 Avaliação bioclimática

 Variáveis humanas

 Variáveis ambientais da Mata Atlântica

 Indicadores Climáticos

ARRANJOS DO PROGRAMA



PROGRAMA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

CARACTERIZAÇÃO BIOCLIMÁTICA

POLIGONAL E COLETA DE DADOS

SALA VERDE MULTÍMIDIA CONFERÊNCIA

DO CLIMA 

NA MATA ATLÂNTICA

SALA VERDE MULTIMÍDIA AVALIAÇÃO BIOCLIMÁTICA

MUNICIPAL

2013-2015 2014 2014/2015 2015 2016

Início das atividades do PMMA 

Coleta de dados, informações e  

polígono georreferencial

Produção de material do 1 

ano do PMMA

EVENTO INTERNACIONAL Produção de material do 

2 ano do PMMA

Caracterização  Ambiental e 

Indicadores Climáticos



PROGRAMA DE ECOMORFOLOGIA HIDROFLORESTAL
FASE DE EXPERIMENTAÇÃO



ECOMORFOLOGIA
HIDROFLORESTAL

Ecomorfologia é o estudo das relações e seus modos de vida.
Hidroflorestal é a interação dos ecossistemas de água e floresta.

Tanto a morfologia e a ecologia são, direta ou indiretamente influenciadas por seu próprio ambiente. A Ecomorfologia é voltada para

mostrar e identificar as diferenças. No entanto, há uma ênfase moderna em ligar os dois aspectos da variação de medir o desempenho

de características, integrando o comportamentos associados e a aptidão dos resultados dos seus relacionamentos.



PROGRAMA DE
ECOMORFOLOGIA HIDROFLORESTAL

DA MATA ATLÂNTICA

Fase de Experimentação

O Programa forma as raízes do PMMA, definindo o rumo ecológico da caracterização ambiental municipal para

alinhar as visões de cada um dos seus ramos. Cada ramo tem um papel fundamental no desenvolvimento e na

implementação de práticas e planejamentos inovadores na gestão pública. Para o PMMA, os princípios e

diretrizes de implementação da Fase de Experimentação abrangem mais do que um conceito ou meios de

gestão ambiental, mas sim, uma integração de saberes ecológicos na busca da eficiência e continuidade dos

serviços ambientais. Alcançar um equilíbrio entre a conservação ambiental, a viabilidade econômica e a

equidade social está no cerne do PMMA. Colocar o mesmo peso em cada objetivo fortalece o compromisso,

assegurando que cada princípio seja maximizado pelas características ecológicas da Mata Atlântica.



CARACTERIZAÇÃO

ECOLÓGICA
PMMA

A Floresta Ombrófila Mista (Floresta com Araucária), apesar de ser considerada
uma das mais importantes e ricas formações florestais naturais do sul do Brasil,
do ponto de vista ambiental e social, suportando ecossistemas complexos e
variáveis, continua sob forte ameaça, devido à ação antrópica dos centros
urbanos não planejados. Dentro deste contexto, a Mata Atlântica tem sido
considerada um dos mais ameaçados biomas do Brasil, enquadrado em estado
crítico e com alta prioridade de conservação em escala global, Hotspot de
Conservação Mundial de Biodiversidade.

Objetivo
Considerando a importância da Caracterização Ecológica no PMMA, pretendeu-
se neste Programa efetuar a caracterização da Mata Atlântica, sobre uma
proposta conceitual “hidroflorestal”, de modo a permitir o caráter científico
integrado aos demais Programas da Fase de Experimentação do PMMA.

Caracterização 

Ecológica 
Hidroflorestal

Pesquisa 
Aplicada

Monitoramento 
e Informação 

SMIA/SIG

Indicadores 
Ecológicos e 

Variáveis

Capacitação, 
Percepção e 
Mobilização 



MAPA 
HIDROFLORESTAL

TEMÁTICO

Mapeamento
Inventário

Identificação
Situação

Programas
Definição

 Zona de Águas do Plano Diretor
 Biodiversidade
 Hidrografia
 Vegetação
 Fitofisionomias do bioma da Mata Atlântica
 Campos de altitude
 Fauna
 Biorregiões da Mata Atlântica no Município
 Panorama geral e conservação da Mata Atlântica no Município
 Panorama geral de recuperação da Mata Atlântica no Município
 Corredores ecológicos - Naturais e Instituídos
 Unidades de Conservação
 Áreas Verdes/Públicas
 Caracterização Ecológica



PROGRAMA DE ECOMORFOLOGIA HIDROFLORESTAL

Mapear e quantificação do nível de degradação ambiental na Zona de Águas; caracterizar e avaliar os
aspectos hidroflorestais do Município, em especial as áreas identificadas como prioritárias ou de
relevante interesse ambiental, com o aporte técnico-científico do planejamento a ser caracterizado na
Fase de Experimentação – 36 meses.

Pretende-se com este estudo:

• Desenvolver critérios hidroflorestais relativos à composição específica, determinantes para a produção de água em termos da sua identidade e 

particularidade;

•Desenvolver metodologias e indicadores para análise da perturbação dos sistemas ecológicos hidroflorestais;

•Proposta de um modelo local de caracterização ecológica do território com utilidade para a gestão pública;

• Aplicação do modelo de Caracterização da Gestão Tripartite



PROGRAMA DE 
ECOMORFOLOGIA

12 12 12

8

4

CARACTERIZAÇÃO MONITORAMENTO AVALIAÇÃO PRODUTO FINAL

1 ANO 2 ANO 3 ANO

HIDROFLORESTAL



AÇÕES

 PLANO DE TRABALHO

 COLETA DE DADOS

 PROCESSAMENTO 

 AVALIAÇÃO (Interna e Externa)

 CARACTERIZAÇÃO

 INFORMAÇÃO

1 ANO 2 ANO 3 ANO

PLANO DE TRABALHO X X X

COLETA DE DADOS X X

CARACTERIZAÇÃO X

CAPACITAÇÃO, 
PERCEPÇÃO E 
MOBILIZAÇÃO

X

DOCUMENTOS LEGAIS,
TÉCNICO-CIENTÍFICOS E 

MAPAS TEMÁTICOS

X

INFORMAÇÃO X X



LOGÍSTICA INTERNA E EXTERNA
Funcionamento das Bases de Apoio do PMMA e Pesquisa Aplicada (Urbano/Rural)
FASE DE EXPERIMENTAÇÃO



• Localização: 

• Funcionamento: Segunda a Sexta. (Finais de Semanas Previamente Indicados)

• Sem atendimento externo (à população). Todos os esclarecimentos, informações e documentos externos do PMMA serão
executados via Secretaria Municipal do Meio Ambiente, por meio do Programa de Informação Ambiental Digital, junto a
base de apoio na SEMMA, no Setor de Projetos e Contratos, pelo telefone (54) 3401-1446, ou ainda, no endereço Av.
Rubem Bento Alves, n. 8308, Bairro Cinquentenário, Caxias do Sul –RS, CEP 95012-500.

• O funcionamento interno da base será das 08.00 as 17.00.

• O trabalho de campo deverá ser realizado das 8.30 as 14.30. (Não haverá saídas em dia de chuva para não danificar os 
equipamentos do projeto. Caso haja necessidade, o trabalho de campo poderá ser executado nos finais de semana para 
não atrasar o cronograma).

Funcionamento da Base de Apoio



Equipamentos permanentes e instalações físicas

 Maquinário/ equipamentos técnicos
 Eletroeletrônicos
 Equipamentos de informática
 Equipamentos audiovisuais
 EPI (Equipamento de Proteção Individual)
 02 Veículos adaptados (logística interna)
 Instalação e instrumentalização da base de apoio

Veículos e Kits de Trabalho de Campo

 01 veículo tracionado para o trabalho de campo e 01micro-ônibus para o suporte operacional na área rural (adaptados)
 07 Kits p/ suporte operacional (c/ ipad, gps, câmera fotográfica, gravador)
 01 equipamento profissional (c/, notebook, câmera fotográfica profissional, equipo vídeo, gravador)
 01 kit equipamentos para área urbana (gps apropriado c/ wi-fi , tomografia verde, medidor de raízes computadorizado)
 Instalação e instrumentalização da base de apoio (3 computadores ,2 notebook, material laboratório, administrativo, campo)
 01 kit Profissional Bio-Science
 Equipamentos para Caracterização Hidroflorestal



A Gestão Tripartite, com o apoio do suporte operacional, deverá analisar detalhadamente, em estrutura analítica de projetos, as

atividades e etapas do PMMA, manutenção e operação da base de apoio, além da gestão completa do plano e a identificação de medidas

a serem seguidas na fase 3 “execução” e ações que envolvam a implantação dos 7 Programas da Fase de Experimentação:

 Estabelecimento de procedimentos e diretrizes ambientais para o plano de trabalho, instalação e operação da base de apoio;

logística interna, externa e gestão do projeto;

 Estabelecimento de mecanismos de controle à serem executados na fiscalização, monitoramento e avaliação com a colaboração dos

parceiros;

 Acompanhamento e execução das metas propostas no Plano de Trabalho, programado pelo período de 36 meses, dentro dos

cronogramas pré-estabelecidos e em termos de procedimentos e resultados;

 Prestação de esclarecimentos sobre o desempenho do cronograma físico-financeiro perante órgãos ambientais e de financiamento;

 Elaboração de relatórios parciais e final, consolidados, de execução e avaliação do PMMA;

 Estabelecimento das interações institucionais necessárias com outros órgãos governamentais federais, estaduais e municipais,

visando desenvolver ações de esclarecimento e para ajustar procedimentos de caráter ambiental e atendimento às metas do PMMA;

 Funcionamento e alimentação da Plataforma Digital, por meio do Programa de Informação Ambiental Digital;

 Manutenção e operação de arquivos e registros atualizados relativos ao diagnóstico e prognóstico, com o acesso ao Cadastro

Ambiental Rural e a identificação de Áreas Prioritárias para Conservação e Recuperação da Mata Atlântica;

 Definição e implantação de ações de educomunicação, mobilização social e capacitação ambiental, potencializadas verticalmente em

todos os programas.



A operacionalização do PMMA se dará com a institucionalização da Gestão Tripartite, por meio da formação do Colegiado de
Coordenação e do Conselho Consultivo, Equipe Multidisciplinar e Suporte Operacional, com a instrumentalização da base de
apoio, voltada à ao gerenciamento das ações, após o repasse de recursos financeiros provenientes do Fundo Municipal do
Meio Ambiente para iniciar as etapas previamente estabelecidas na pg. 18-19 do Roteiro de Implementação (Volume 1). Neste
contexto, então, a Gestão Tripartite organizará os programas em GT’s, procurando garantir que as ações de implantação sejam
desenvolvidas com o pleno atendimento das “especificações/diretrizes metodológicas” de cada Programa indicado pela SEMMA
que, obrigatoriamente, integrarão os contratos firmados e o planejamento estratégico, financeiro e jurídico do PMMA. Qualquer
alteração posterior, deverá ser proposta pelo Colegiado de Coordenação à Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA,
para que, caso necessário, seja encaminhado para aprovação no COMDEMA e aditado no Roteiro de Implementação.



Vistorias, Relatorias e Formulários

• ETAPA1 – VISTORIA DA ÁREA;

• ETAPA2 – CADASTRO ELETRÔNICO PELA EQUIPE QUE 
VISTOREOU O ESTABELECIMENTO/IMÓVEL;

• ETAPA 3 – BASE CARTOGRÁFICA E POLÍGONO;

• ETAPA 4 – CARACTERIZAÇÃO (DIAGNÓSTICO E 
PROGNÓSTICO);

• ETAPA 5 – QUADRO DE ÁREAS E MAPAS TEMÁTICOS;

• ETAPA 6 – RELATORIO E PROCESSAMENTO DE DADOS;

• ETAPA 7 – ANÁLISE DO PMMA PARA 
CARACTERIZAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO;

• ETAPA 8 – EMISSÃO DE DOCUMENTOS PARA 
PUBLICAÇÃO E/OU PLATAFORMA DIGITAL;

Dados informados via internet

 Formulário padrão da SEMMA;

 Mapa digital (polígono);

 Caracterização Ambiental, Sociocultural, Econômica e

Jurídica

 Áudio e mídia;

 PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada;

 Termo de Responsabilidade pelas informações

prestadas;

 TAC – Termo de Ajustamento de Conduta de

execução;

 Indicação dos Remanescentes no Quadrante de

prioridades.



CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

Situação atual do Município, com base nos indicadores econômicos, jurídicos, socioculturais, político-institucionais e ambientais. Diagnostico

do “status quo” (ar, água, vegetação e solo). Com base nos remanescentes florestais, será elaborado o Atlas Municipal para aporte das

metas seguintes a fase de experimentação, por meio de indicadores (básicos e adicionais) de cumprimento da norma ambiental,

apresentando a proposta de recuperação e conservação do bioma Mata Atlântica no Município de Caxias do Sul. Georreferencial e desenho

espacial, com a indicação de alternativas econômicas e relatórios técnico-científicos das macro/micro biorregiões municipais.

HABILIDADES: Conhecer os conceitos básicos do território municipal com enfoque nos remanescentes florestais. Compreender os atuais

impactos antrópicos causados pelo homem em função da expansão econômica-social e da falta de planejamento da gestão pública.

Conhecer a legislação ambiental, as políticas públicas na mata Atlântica e sugerir proposições. Desenvolver uma visão local de

desenvolvimento sustentável, dos problemas urbanos e suas relações com os serviços ambientais no espaço rural. Caracterizar

Ambientalmente o Município frente as ações que interferem direta ou indiretamente no bioma.

Considerando-se a importância de conhecer os parâmetros municipais como histórico de perturbação, área, perímetro, status quo dos

remanescentes, biodiversidade da cadeia produtiva e serviços ambientais locais, contemplou-se na segunda fase do PMMA a

Caracterização Ambiental de Caxias do Sul para identificar o ponto de partida e a visão de futuro no contexto da paisagem que se quer

governar ambientalmente.



Fase de Experimentação – 36 Meses

1 ANO BASE E GESTÃO 
TRIPARTITE

CAPACITAÇÃO, 
PERCEPÇÃO E 
MOBILIZAÇÃO

SEMMA/COMDEMA

TRIPARTITE

CAR

CADASTRAMENTO

ARBORIZAÇÃO 
URBANA

COLETA DE DADOS

INTEGRAÇÃO 
AMBIENTAL

GESTÃO 
COMPARTILHADA

Conselho 
Consultivo

PLANO DE TRABALHO 
PARA O PROGRAMA 

DE ECOMORFOLOGIA 
E MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS

2 ANO
CAPACITAÇÃO, 
PERCEPÇÃO E 
MOBILIZAÇÃO

INFORMAÇÃO 
AMBIENTAL DIGITAL 

PLATAFORMA

CONCLUSÃO DO 
PROGRAMA DE 
ARBORIZAÇÃO 

URBANA

CARACTERIZAÇÃO 
ÁREA URBANA 

COLETA DE DADOS

CARACTERIZAÇÃO 
ÁREA RURAL COLETA 

DE DADOS

CARACTERIZAÇÃO 
ECOLÓGICA E 
BIOCLIMÁTICA

CAR

CONCLUSÃO

3 ANO INFORMAÇÃO 
AMBIENTAL DIGITAL

CAPACITAÇÃO, 
PERCEPÇÃO E 
MOBILIZAÇÃO

INTEGRAÇÃO 
AMBIENTAL

GESTÃO 
COMPARTILHADA

Conselho Consultivo

AVALIAÇÃO 
BIOCLIMÁTICA E 

ECOMORFOLOGICA 
DO BIOMA

AVALIAÇÃO DOS 
DADOS PRODUZIDOS

PRODUTO 
FINAL

CARACTERIZAÇÃO
AMBIENTAL 

ATLAS MUNICIPAL DA 
MATA ATLÂNTICA



DESCRIÇÃO, OBJETIVOS, ESTRATÉGIA E CONCEITUAÇÃO 
Gestão e Administração do Projeto ( Gestão Tripartite). 
Programa de Capacitação, Percepção, Mobilização e Disseminação do PMMA. 
Diretrizes Estratégicas do Polígono no Projeto
EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS
Estabelecimento de parcerias com instituições estratégicas 

Base cartográfica digital e Mapeamento do Uso do Solo
Levantamento georreferenciado dos remanescentes florestais.
Cadastro Ambiental Rural
Arborização Urbana
Programa de Regularização Ambiental
Programa de Ecomorfologia Hidroflorestal
Programa de Mudanças Climáticas
PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES  SEGUINTES
Disponibilização dos recursos  parcelas  2 e 3 
Pagamento dos gastos do projeto e procedimentos específicos 
Remanejamento de Recursos 
Prestação de contas parcial 
Prestação de contas final
Relatório de gastos
Relatório de vistorias
PLANO DE PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES 
Plano de Aquisições  e Procedimentos para aquisições 
Seleção dos suporte operacional (bolsistas) baseada nas qualificações e disponibilidade
Seleção de técnicos da equipe baseada nas qualificações, experiência em políticas públicas ambientais e Mata Atlântica.
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
APROVAÇÃO SEMMA/COMDEMA

PMMA

Arranjos Institucionais
Arranjos Estratégicos

Arranjos Produtivos
Arranjos Operacionais 
Arranjos Financeiros



PMMA

Plano Municipal da Mata Atlântica

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
FASE DE EXPERIMENTAÇÃO

2013/2016



 O Cronograma de Desembolso foi aprovado

por unanimidade pelo COMDEMA, em 16 de

Maio de 2013 será efetuado em três

parcelas anuais, para atendimento das

metas previamente estabelecidas no Roteiro

de Implementação. O Valor aprovado para

a Fase de Experimentação será

primeiramente investido em 7 Programas

Experimentais, sendo que, o Programa de

Informação Ambiental Digital deverá ser

implantando pela SEMMA, e os demais

serão contratados com Instituição Habilitadas

(Ciência e Tecnologia) para o aporte técnico-

científico necessário a Caracterização

Ambiental Municipal.

 O Cronograma segue detalhado e resumido

dos recursos oriundos do Fundo Municipal de

Meio Ambiente.

 O Colegiado de Coordenação, juntamente

com a Equipe Técnica Multidisciplinar e o

Conselho Consultivo formam a Gestão

Tripartite do PMMA.

O Cronograma físico-financeiro está

indicado para a fase de experimentação,

podendo sofrer alterações de acordo com

as necessidades emergentes. A prestação de

contas ocorrerá via estrutura analítica pelo

Colegiado de Coordenação do plano,

juntamente com o departamento indicado

pela instituição habilitada para sua

execução, após o cumprimento das metas

elencadas. A equipe multidisciplinar e o

suporte operacional serão indicadas pelo

Colegiado de Coordenação, de acordo com

o plano de trabalho do 1º Ano. Os

profissionais que integrarem a equipe

multidisciplinar, serão selecionados para

compor a Gestão Tripartite, sob os

indicativos do Colegiado de Coordenação e

do Conselho Consultivo no desenvolvimento

das atividades e cumprimento da política

pública implantada.

Informações



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÍNIMO

FMMA 1 ANO 2 ANO 3 ANO

3.200.000,00 1.400.000,00 1.200.000,00 600.000,00



Descrição do 1º ANO
PARCELA DESCRIÇÃO

(PRODUTO/RESULTADO)

ENTREGA

DO PRODUTO

*DF: Data Final 

(12) meses

VALOR OBSERVAÇÃO

1ª Parcela PRODUTO 1. Implantação da base, formação da Equipe Técnica Multidisciplinar

(1coordenador + 5 bolsistas de desenvolvimento científico) e do suporte operacional (20

bolsistas de iniciação científica + 1 secretário executivo) para 12 meses, formação do

Conselho Consultivo e do Colegiado de Coordenação (8), compra dos equipamentos e

veículos necessários para o início do Cadastro Rural e a Caracterização Ambiental da Área

Urbana. Documento de consolidação do Plano Municipal da Mata Atlântica na segunda fase,

revisão do apêndice com a aprovação expressa do Colegiado de Coordenação do PMMA

de todos os documentos produzidos pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Projeto

Básico), , abordando aspectos descritivos e analíticos do processo de elaboração da proposta

e contendo as estratégias e encaminhamentos sobre o envolvimento de instituições

governamentais e não-governamentais com atuação estadual e federal a gestão

democrática; a educomunicação; a pesquisa-ação participante e principais temas geradores

do Plano de Trabalho proposto pela SEMMA. Implantação do Programa de Capacitação,

Percepção e Mobilização Ambiental e o Programa de Integração Ambiental. Implantação do

Programa do Cadastro Ambiental Rural (400 imóveis). Implantação e do Programa de

Arborização Urbana. Relatório Anual, descritivo e devidamente embasado, de todas as

atividades desenvolvidas no período. Implantação dos Programas de Mudanças Climáticas e

Ecomorfologia, com a definição de metodologia e plano de trabalho, e o início da coleta de

dados. Elaboração do Plano de Trabalho do 2º Ano para aprovação da Secretaria Municipal

do Meio Ambiente. Avaliação e cumprimento das contrapartidas.

DF + 45 dias R$ 1.400.000,00 O investimento do primeiro semestre

corresponde a instalação da base de

apoio; formação e capacitação da

equipe multidisciplinar, do Colegiado de

Coordenação e Conselho Consultivo do

PMMA; capacitação da SEMMA e do

COMDEMA; o início das atividades do

CAR (Cadastro Ambiental Rural) e o

diagnóstico e prognóstico da

Arborização Urbana. O segundo

semestre corresponde a continuação do

Programa de Arborização Urbana e do

Programa do Cadastro Ambiental Rural.

Implantação do programa de Mudanças

Climáticas e Ecomorfologia. Integração

Ambiental e Operacionalização dos

Programas com o apoio do Conselho

Consultivo.



Descrição do 2º ANO
2ª Parcela

2014/2015

PRODUTO 2. Formação da Equipe Técnica Multidisciplinar (1

coordenador + 5 bolsistas de desenvolvimento científico) e do

suporte operacional (20 bolsistas de iniciação científica + 1

secretário executivo) para 12 meses. Finalização e entrega de

documentos de acordo com o Anexo I do Programa do Cadastro

Ambiental Rural – CAR. Finalização do Programa de Arborização

Urbana. Documento de consolidação do Programa de Capacitação

Percepção e Mobilização Ambiental no segundo ano, abordando

aspectos descritivos e analíticos da sua implantação. Relatório

Anual, descritivo e devidamente embasado, de todas as atividades

desenvolvidas no período de acordo com o Anexo I.. Levantamento

de informações e ações consolidadas do Programa de Mudanças

Climáticas e Ecomorfologia Hidroflorestal. Elaboração do Plano de

Trabalho do 3º Ano para aprovação da Secretaria Municipal do

Meio Ambiente. Avaliação e cumprimento das contrapartidas.

Prestação de Contas Parcial. Publicações.

DF + 90 dias R$ 

1.200.000,00.

O investimento do terceiro

semestre corresponde a

instrumentalização da

plataforma digital para

funcionamento do sistema

municipal de informação

ambiental do PMMA, com o

início das atividades do

Programa de Informação

Ambiental Digital para

disposição do Cadastro, mapas

e documentos junto à SEMMA,

conclusão do Programa de

Arborização Urbana; e quarto

semestre à conclusão do CAR

(Cadastro Ambiental Rural) e

do Diagnóstico da Área

Urbana e Rural. Plano de

Trabalho do Programa de

Mudanças Climáticas,

Ecomorfologia, Integração

Ambiental e Capacitação,

Percepção e Mobilização

atendidos



Descrição do 3º ANO
3ª Parcela

2015/2016

12 meses

Após a 

prestação de 

contas e 

entrega do 

produto 2, 

com a 

assinatura do 

convênio do 

3º Ano

PRODUTO 3. Formação e contratação da Equipe e do suporte

operacional (bolsistas de iniciação científica) para 12 meses.

Operacionalização da plataforma digital e funcionamento do

projeto piloto de Sistema Municipal de Informação Ambiental do

PMMA. Entrega do Atlas Ambiental Municipal, conforme roteiro

de implementação do Anexo I, com a Caracterização Ambiental

do Município de acordo com as diretrizes metodológicas da

Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Entrega Conclusão e

Avaliação do Programa de Capacitação, Percepção e

Mobilização Ambiental. Entrega do relatório de conclusão,

devidamente aprovado pelo Conselho Consultivo e o Colegiado

de Coordenação do PMMA, para encaminhamento e aprovação

da prestação de contas total e relatório final do Conselho

Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA.

Finalização e Avaliação dos 7 Programas do PMMA para

constituir a base de dados.

DF + 120 

dias

R$ 

600.000,00

O investimento do quinto

semestre será a

caracterização final dos

serviços ambientais prestados

pelos remanescentes do

bioma Mata Atlântica no

município; e sexto semestre à

Indicação planos, programas,

legislações, políticas e

avaliações da Fase de

Experimentação.



Objetivos e Resultados

Objetivos

 Implantação da Fase de Experimentação

 Programa de Integração Ambiental Municipal

 Programa de Arborização Urbana

 Programa de Capacitação, Percepção e Mobilização

 Programa do Cadastro Ambiental Rural

 Programa de Mudanças Climáticas

 Programa de Ecomorfologia Hidroflorestal

 Programa de Informação Ambiental Digital – junto à SEMMA

Resultados

 Caracterização Ambiental Municipal

Habilidades desenvolvidas

 Sensibilização, Integração, Capacitação, Mobilização, Instrumentalização e Cooperação

 SIG/SMIA/PSA/MATA ATLÂNTICA/POLÍTICAS PÚBLICAS/GOVERNANÇA AMBIENTAL



PROGRAMAS DO PMMA

12 12 12 12 12

1

3

5

7

9

11

ARBORIZAÇÃO CAPACITAÇÃO CAR INTEGRAÇÃO INFORMAÇÃO CLIMA ECOMORFOLOGIA
DA MATA

ATLÂNTICA

FASE DE EXPERIMENTAÇÃO - 36 MESES – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA

ANO 1 ANO 2 ANO 3



36 Meses – 2013/2016

1.400.000,00

1.200.000,00

600.000,00

FMMA

PRODUTO1 PRODUTO2 PRODUTO3

*OBS: Os valores anuais repassados

poderão ser acrescidos de COI. (Custo

Operacional Imediato). O valor total

do PMMA da Fase de Experimentação

(36 meses) R$ 3.200.000,00 poderão

ser divididos para execução dos

Programas indicados de acordo com o

Presidente do COMDEMA.



Conclusão

 O Roteiro de Implementação elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente apresenta os

principais resultados que serão alcançados através da implantação de um Sistema de Indicadores,

principalmente, na amortização das transformações durante o processo de execução. O PMMA de

Caxias do Sul inova com uma matriz sistêmica e integrada, através da composição Tripartite da gestão

e sistemática na escolha dos programas experimentais. O Volume 1 e 2 descrevem as dificuldades de

planejamento, relaciona os custos/benefícios, além indicar diretrizes e metodologias de aplicação,

monitoramento e avaliação por meio de indicadores, cronograma físico-financeiro para a fase de

experimentação-36 meses, com o aporte das orientações operacionais do PMMA.

 Com os apontamentos descritos se viabiliza os resultados positivos do Plano no Município de Caxias do

Sul, tornando a governança ambiental efetiva na conservação e recuperação dos remanescentes da

Mata Atlântica, e consequentemente, sendo uma referência no cumprimento das normas ambientais. O

PMMA foi criado como forma de responder a uma série de demandas no território municipal, que

foram se tornando evidentes na prática da gestão pública; seja o reflexo da fragilidade dos

ecossistemas diante da ação antrópica, a falta de planejamento e, consequentemente, do crescimento

desordenado dos centros urbanos, o aumento dos processos erosivos e das fontes contaminantes, ao

lado da instabilidade política e da vulnerabilidade social. Além disso, o estabelecimento de critérios

para destinação de bens difusos e coletivos, visando o uso adequado de áreas públicas, a existência

de espaços estratégicos de remanescentes florestais protegidos e a integração colaborativa dos atores

municipais, se configuram desafios concretos para à consolidação do PMMA no Município.



PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA 
RESUMO GERAL  DO ROTEIRO DE IMPLEMENTAÇÃO

FASE DE EXPERIMENTAÇÃO – 2013/2016



O desenvolvimento da economia caxiense ao longo das últimas décadas pode ser considerado o principal fator de expansão da cidade. O culto ao trabalho e a
vocação empreendedora trazida pelos imigrantes deu origem a uma indústria de transformação muito diversificada, um comércio competitivo e uma
prestação de serviços cada vez mais qualificada. O município de Caxias do Sul está situado dentro do bioma da Mata Atlântica, com vegetação predominante
de floresta ombrófila mista, conhecida como mata de araucária, fortalecendo a riqueza etnoecológica da nossa da cidade.

POLUIÇÃO
Um dos problemas decorrente do desenvolvimento emergente e não planejado é a poluição. Apesar da proteção legal à Mata Atlântica, o desmatamento e a
descaracterização de áreas de preservação permanente continuam ocorrendo na região de Caxias do Sul, comprometendo os serviços ambientais prestados
pela cadeia produtiva da sociobiodiversidade. A poluição dos mananciais decorrentes de agrotóxicos, esgotos domésticos e efluentes industriais se
intensificam com a perda hidroflorestal. Os índices de poluição atmosférica são atualmente desconhecidos, como também os serviços climáticos prestados
pelos remanescentes. Também têm sido verificados nos últimos anos vários deslizamentos de terra e alagamentos causados, respectivamente, pela ocupação
inadequada de encostas com cobertura frágil de solo, e pela impermeabilização do terreno e urbanização mal planejada em áreas naturalmente propensas a
enxurradas. Às vezes representando ameaças graves à vida da população. A Prefeitura, tem feito grandes investimentos em programas ambientais, contudo
surge a necessidade de elaborar um instrumento com mecanismos que permitem a gestão ambiental integrada das áreas que envolvam o bioma
constitucionalmente protegido.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bioma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_Atl%C3%A2ntica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_ombr%C3%B3fila_mista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Araucaria_angustifolia




ZONA DE INTERESSE

AMBIENTAL – ZIAM - Plano Diretor



A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA), promoveu no dia 18 de
dezembro de 2012, o lançamento do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de Caxias do
Sul. O documento reúne e normatiza os elementos necessários à proteção, recuperação e uso sustentável da Mata
Atlântica, instituído pelo Decreto Municipal 16.054 de 2012.

O Conteúdo do PMMA foi elaborado pelo quadro operacional da SEMMA, juntamente com colaboradores externos,
sendo aprovado por unanimidade pelo COMDEMA. O PMMA representa um importante marco na condução de como
se pretende ordenar as questões ambientais no futuro.

O Plano - O Plano da Mata Atlântica é um programa desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), por
meio do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, que implementa o Subprograma Projetos
Demonstrativos - PDA, desde 1995. O objetivo é promover aprendizagens sobre a viabilidade de novos modelos de
preservação, conservação e utilização racional dos recursos naturais da Amazônia e da Mata Atlântica, visando a
melhoria da qualidade de vida das populações locais. O PDA propõe essa melhoria por meio do incentivo a
experimentação de tecnologias sustentáveis, do fortalecimento social e do gerenciamento de ações que conciliem o
manejo eficiente com o desenvolvimento econômico e social.

Entretanto, para dar continuidade no cumprimento das etapas propostas, fez-se necessário que o Fundo Municipal de
Meio Ambiente (FMMA) direcionasse recursos para validar o Roteiro Metodológico e o Cronograma de Desembolso,
para os próximos 36 meses. Um dos objetivos mais importantes da segunda fase é a realização de 7 Programas que
resultarão no produto final da Fase de Experimentação: a Caracterização Ambiental do Município.



AÇÕES PREVISTAS PARA O PMMA

14 OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Art. 2º - I a XIV do Decreto Municipal 16.054/2012)
Fase 1 – Aprovação do PMMA  

 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ZONA URBANA
• Diagnóstico e Mapeamento
• Proteção dos Remanescentes e Manutenção das Áreas Públicas
• Implantação do Sistema Municipal de Unidades de Conservação
• Direcionamento das medidas compensatórias no plano de ação do PMMA
• Criação de um Laboratório Itinerante
• Elaboração e Execução de um Plano Estratégico para Arborização Urbana

 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
• Identificação das Nascentes e olhos d’água
• Diagnóstico e Restauração de APP’s e áreas de relevante interesse
• Avaliação e Instrumentos Econômicos para Conservação

 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS E CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL)
• Diagnóstico e prognóstico das propriedades Rurais
• Adequação Ambiental

O Plano Municipal de Conservação e
Recuperação da Mata Atlântica de Caxias do
Sul (PMMA – Plano Municipal da Mata
Atlântica), elaborado pela Secretaria
Municipal do Meio Ambiente, tem por
objetivo construir um instrumento norteador
das diretrizes ambientais para a gestão
municipal, visando integrar projetos e ações
em consonância com as leis e códigos
ambientais vigentes, especialmente a Lei da
Mata Atlântica, nº 11.428/2006, e o Novo
Código Florestal (Lei12.651/12).



7

INDICADORES

O Plano Municipal da Mata Atlântica - PMMA é um dos instrumentos de
planejamento e gestão que o Município adotou para promover o
cumprimento da norma ambiental. Dessa forma, deve seguir os princípios e
diretrizes do Novo Código Federal (Lei 12.651/12 com as devidas alterações
da MP-571, convertida na Lei 12.727/12), Decreto que institui o Sistema de
Cadastro Ambiental Rural (7.830/2012), Lei da Mata Atlântica
(11.428/2006), assistido pelo Decreto Municipal que institui o PMMA em
Caxias do Sul (Nº 16.054/2012), e demais planos correlatos.

O Plano Municipal de Mata Atlântica tem objetivo e foco perfeitamente
definidos. Não é, portanto, um plano municipal de meio ambiente, que
envolve muitos outros aspectos, além da Mata Atlântica. O PMMA, ao
tratar especificamente da questão da vegetação nativa de Mata Atlântica,
deve ser entendido como parte integrante do planejamento ambiental do
Município e, necessariamente, integrar-se aos demais planos setoriais,
observadas as determinações gerais contidas em outros documentos.
Convém lembrar que o Plano Municipal da Mata Atlântica - PMMA deve
guardar estreita articulação com os outros instrumentos de planejamento e
gestão que o Município pode usar para promover o seu desenvolvimento
sustentável. Nenhum deles, isoladamente, será capaz de resolver todas as
questões.



Planejar, portanto, não deve resumir-se a propor soluções para problemas atuais. O processo de planejamento deve ter a realidade atual como ponto de

partida, ou situação de saída, e uma visão de futuro como ponto de chegada. A visão de futuro representa uma nova abordagem, desejada e viável,

consideradas as condições locais, a conjuntura existente, os recursos disponíveis, as oportunidades de desenvolvimento e os riscos a serem enfrentados. Assim,

é fundamental que se defina claramente a Caracterização Ambiental do Município, para o início das transformações e a visão de futuro, como o cenário a ser

alcançado ou, em outras palavras, o objetivo para o processo de desenvolvimento a ser obtido em um prazo previamente determinado no PMMA (2013/2016).

1ª fase - 2012

Elaboração/Aprovação

Decreto Municipal 

Nº 16.054 de 2012

2ª fase 2013-2016

Experimentação – 36 meses

Caracterização Ambiental

(Urbano/Rural)

CAR – Cadastro Ambiental Rural

7 Programas

Indicação de Áreas Prioritárias 
(Urbano e Rural)

3ª fase

Efetiva Recuperação e Conservação dos
Remanescentes Florestais do Bioma Mata
Atlântica

Sistema Municipal de Informação
Ambiental

Sistema Municipal de Unidades de
Conservação

Programa de Regularização Ambiental e
Cota de Reserva Ambiental (CRA)



ESTRUTURA DE GESTÃO DO PMMA
PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAXIAS 
DO SUL

SECRETARIA 
MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE

COMDEMA

Colegiado de 
Coordenação

Conselho 
Consultivo

GT’s

PMMA
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PMMA

GT’S

SEMMA

CONDEMA
COLEGIADO DE 

COORDENAÇÃO

PMMA

Conselho 
Consultivo



GERENCIAMENTO DO PMMA

Fase de Experimentação – 36 Meses

• Colegiado de Coordenação do PMMA

• Conselho Consultivo

• Equipe Multidisciplinar

Inicialmente foram identificadas três áreas chaves para a implementação do PMMA e a
criação de Grupos de Trabalho (GT): fortalecimento institucional, técnico científico e
informação. Esses GTs serão compostos por profissionais capacitados nos temas dos Grupos e
indicados pelas instituições signatárias do Plano. Estes e outros GT’s que venham a ser
criados pelo Colegiado de Coordenação do PMMA poderão ter caráter temporário.

GT’s

• Colegiado de Coordenação

• Equipe Técnica Multidisciplinar

• Conselho Consultivo

• CONDEMA

• SEMMA

SEMMA

CONDEMA

COLEGIADO 
DE 

COORDENAÇÃO

DO PMMA

GT’s

Conselho 
Consultivo

Colegiado de 
Coordenação 

DO PMMA
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A logística de gerenciamento do PMMA será executada pelo Colegiado de Coordenação, através da institucionalização dos GT’S, com apoio do Conselho 
Consultivo.



LOGÍSTICA DO PMMA – GERENCIAMENTO DE METAS
PLANO DE AÇÃO

GT DE FORTALECIMENTO– ARRANJO INSTITUCIONAL

1.1 Investigação

1.2 Normatização

1.3 Aprovação de Metas, Resultados, Relatórios Finais dos GT’s, Contas, para Submissão ao 
Colegiado de Coordenação do PMMA, e Posterior Aprovação do Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente

* PREFERENCIALMENTE MEMBROS DO Colegiado de Coordenação 

GT DE OPERACIONALIZAÇÃO – ARRANJO TÉCNICO-CIENTÍFICO

2.1 Diagnóstico e Prognóstico – Caracterização Ambiental Municipal

2.2 Conservação e Recuperação

2.3 Capacitação e apoio ao Conselho Consultivo e Colegiado de Coordenação

* EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

GT DE INFORMAÇÃO – ARRANJO EDUCOMUNICACIONAL

3.1 Sistema Municipal de Informação Ambiental Digital - PMMA

3.2 Plataforma Digital - Acesso a Informação (dados abertos)

3.3 Atlas Municipal

* EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR 

GT 
OPERACIONALIZAÇÃO

ARRANJO 

TÉCNICO-CIENTÍFICO

GT

INFORMAÇÃO

ARRANJO

EDUCOMUNICACIONAL

GT            
FORTALECIMENTO

ARRANJO 
INSTITUCIONAL
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ORIENTAÇÕES OPERACIONAIS 
PARA AS AÇÕES DO PMMA

1. Justiça
Ambiental

2. Manejo Eficiente
e Equitativo do uso
da natureza

ÁREA 
CENTRAL 3.Valorar e 

Conservar a 
biodiversidade e os 
serviços ambientais

4. Licenciamento 
Ambiental

ÁREA 
TEMÁTICA

Qual a diferença entre áreas centrais e áreas temáticas?
Áreas Centrais • Trabalho central do PMMA para a visão de mundo. 
Áreas Temáticas • Enfoque a um nicho que o PMMA pode fazer a diferença.



AS ÁREAS DO PMMA 
A situação  O que está acontecendo.

A justificativa Porque somos indicados a trabalhar com isso?
O enfoque Como vamos trabalhar?

Os resultados  O que esperamos alcançar?
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1. JUSTIÇA AMBIENTAL

A justificativa - Para apoiar as políticas correlacionadas e 
identificar conflitos e riscos ambientais

O enfoque - Sistematizar e socializar informações 
disponíveis 

Os resultados - Diagnóstico de Conflitos e Riscos 
Ambientais (Mapa de Conflitos)

2. MANEJO EFICIENTE E EQUITATIVO 

DO USO DA NATUREZA

A situação - A natureza apoia o crescimento e o progresso das sociedades 
humanas.  Uma governança inequitativa dos recursos naturais gera práticas 

insustentáveis e atividades ilegais que ameaçam a biodiversidade e a 
segurança humana. 

A justificativa – Mais de 100 resoluções que vinculam 
diretamente a conservação à justiça e a equidade. 

O Enfoque – Reunir e apoderar os atores apropriados. Estandarizar os 
princípios e diretrizes através de metodologias confiáveis. Preparar e difundir 

produtos e conhecimentos para apoiar o processo de decisão.

Os Resultados – Ferramentas e conhecimentos para uma melhor tomada de decisões 
para a biodiversidade. Política e Governança para a conservação e recuperação, que 

reconheçam e respeitem os direitos e deveres constitucionais. Cumprimento da 

Norma Ambiental.
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3. VALORAR E CONSERVAR A BIODIVERSIDADE

A situação - A biodiversidade segue em crise.

A justificativa - Inúmeros tratados, resoluções e 
dispositivos legais. Contribui a muitos dos objetivos 

do PMMA. 

Os resultados - Ferramentas e conhecimentos para a 
conservação e recuperação da Mata Atlântica. Apoio para a 

conservação através da valoração da natureza

4. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A situação – Conflitos legais, técnico-científicos e 
injustiças ambientais na proteção da Mata Atlântica

A justificativa – Deficiência de recursos físicos, falta de treinamento dos 
que atuam na área, demora na análise dos pedidos de licenciamento 

pela ausência de dados confiáveis, conflitos de competência e falta de 
flexibilidade e fundamentação no caráter decisório.

O enfoque – Incentivos às atividades de conservação 
e recuperação do bioma Mata Atlântica. Suporte 

técnico-científico.

Os resultados – Integração de dados e digitalização das informações 
compiladas para facilitar o Licenciamento Ambiental, em âmbito 

municipal, inclusive possibilitando o acesso a diagnósticos e 
prognósticos, dispostos no atlas municipal e na caracterização 

ambiental



O propósito do Roteiro Metodológico é orientar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Caxias do Sul, por meio do

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, quanto aos procedimentos de Implementação do Plano Municipal da

Mata Atlântica e respectiva Fase de Experimentação – 36 Meses, que inclui a Avaliação do PMMA por Indicadores de

Cumprimento da Norma Ambiental, a Caracterização Ambiental por Avaliação Ecológica Rápida – AER para compor o

Atlas Ambiental da Mata Atlântica de Caxias do Sul, e Monitoramento Geográfico do Polígono Municipal, abrangendo

aproximadamente 68.800 ha de remanescentes florestais, consolidando Arranjos Produtivos Locais (APL) na cadeia da

sociobiodiversidade e a mobilização de todos os atores envolvidos no Planejamento Municipal do Bioma Mata Atlântica.



FASE DE EXPERIMENTAÇÃO   2013-2016



A fase de experimentação terá como base os Indicadores de Cumprimento da Norma Ambiental e sua gestão se dará através do Colegiado de Coordenação do PMMA, com apoio da Equipe 
Multidisciplinar e amparo do Conselho Consultivo, em conjunto com a Administração Municipal, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente.

Os projetos a serem desenvolvidos são: 
(i) Aprovação do Roteiro de Implementação do PMMA;
(ii) Projeto analítico da Fase 2 – Experimentação do PMMA;
(iii) Caracterização Ambiental do Município;
(iv) Indicadores de Cumprimento da Norma; 
Implementação, Monitoramento e Avaliação do PMMA;
(v) Plataforma Digital – Sistema Municipal de Informação 
Ambiental Digital do PMMA;
(vi) Atlas Ambiental Municipal;
(vii) Produto final Caracterização Ambiental do Município;
(viii) Cadastro Ambiental Rural Integral.

CAR

100%

CRA/PRA

PLATAFORMA 
DIGITAL

SMIA/SIG

OPEN 
DATA

ATLAS 
MUNICIPAL

CARACTERIZAÇÃO

AMBIENTAL

VERSÃO  
ONLINE

DESTAQUE DA FASE DE EXPERIMENTAÇÃO



CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

O roteiro fornece uma abordagem geral, com informações para uma ampla variedade de usos na política
pública municipal. O objetivo principal da caracterização ambiental é reduzir a incerteza das informações
acerca do meio ambiente, de acordo com a situação atual (status quo), através de uma combinação de
amostragem e desenvolvimento de método científico-analítico, com a produção de mapas temáticos,
dados estatísticos e relatórios técnicos-científicos dos resultados alcançados, quais serão agrupados no
Atlas Municipal de Caxias do Sul, disponibilizados em versão eletrônica, com a implantação de 7
Programas Experimentais

• Localização e inserção regional e microrregional
• Núcleos urbanos existentes no território municipal
• Estrutura fundiária e utilização da terra no Município
• CAR - Áreas Protegidas - Reservas legais e Áreas de Preservação Permanente 
 Cadastro da CRA
 Caracterização do Meio Físico
 Recursos hídricos do Município
 Unidades de Conservação e áreas tombadas como Patrimônio Natural
 Remanescentes de vegetação nativa de Mata Atlântica
 Fisionomias vegetacionais originais
 Áreas de risco e conflitos de conservação ou de degradação
 Áreas verdes urbanas, atrativos turísticos e belezas cênicas
 Árvores nativas relevantes e exemplares patrimonializados na Arborização Urbana
 Indicação de áreas definidas como prioritárias para conservação
 Indicação dos principais vetores de desmatamento ou degradação
 Estudo técnico-científico do corredor ecológico para conexão de áreas prioritárias
 Diagnóstico e Prognóstico (Ambiental, Sociocultural, Econômico, Jurídico e Político-institucional)



Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal

CAR - Cadastro Ambiental Rural

CRA - Cota de Reserva Ambiental

PRA – Programa de Regularização Ambiental

Decreto 7.830/2012 – Sistema de Implementação do CAR e normas de caráter geral ao PRA

Diretrizes do CAR-PRA

Recuperação e conservação das áreas de preservação permanente – APP

Lei 11.428/2006 – Lei da Mata Atlântica

Regime Jurídico do Bioma Mata Atlântica

Decreto 6.660/2008 – Regulamenta a Lei da Mata Atlântica

Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica

Decreto Municipal 16.054/2012 – Institui o PMMA no Município de Caxias do Sul Objetivos Específicos – Art. 2º
Plano Diretor do Município de Caxias do Sul

LC Nº 140/2011 - Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da CF/88

Sistema Municipal de Informação Ambiental

INDICADORES DE CUMPRIMENTO DA NORMA AMBIENTAL 



META ETAPA TRIMESTRE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Gerenciamento do 

projeto

(Implementação, 

monitoramento e 

avaliação)

Implementação/gerenciamento da fase de experimentação x x x x x x x x x x x x

Captação de Recursos/Planejamento Estratégico x x x x x x x x x x x x

Monitoramento x x x x x x x x x

Avaliação x x x x x x x

Implantação da Base de 

apoio e Equipe 

Multidisciplinar

Implantação e funcionamento da base de apoio x x x x x x x x x x x x

Equipe multidisciplinar
Colegiado de Coordenação

Conselho Consultivo

x x x x x x x x x x x x

Diagnóstico e 

Prognóstico

(Situação Atual)

Cadastro Ambiental Rural x x x x x x x

Mapeamento Cartográfico Digitalizado e Georreferenciamento  Geotécnico x x x x x x x x x

Cadastro dos Serviços Ambientais x x x x x x x x x

Mapa de Conflitos/Riscos 
Apoio - Plano Diretor

x x x

Proposta de Zoneamento Ecológico incidente no PMMA x x x

Compilação/Atualização/Minutas/Planos Legislação Ambiental Municipal incidente no PMMA x x x x x

Arborização Urbana (Diagnostico e Alternativas) x x x x x X

Corredor Ecológico 
(Estudo, Normatização, Consulta Pública)

x x x x

Diagnóstico e Prognóstico Municipal x x x x x x x x x x

Atualização/Indicação das 14 Metas
art 2º Decreto 16.054/2012

x

Mobilização Social, 

Capacitação Ambiental 

e Percepção Local

Capacitação do COMDEMA x x x x

Capacitação da Equipe Multidisciplinar, Colegiado de Coordenação e o Conselho Consultivo do PMMA x x x x

Capacitação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA x x x

Mobilização Social dos Atores envolvidos diretamente com o PMMA x x x x x x x x

Audiências e consultas públicas em parceria com o Conselho Consultivo para avaliação/cumprimento do PMMA x x x x x x x x

Ações de Mobilização Social e Percepção Local do PMMA nas Macrozonas Rurais x x x x x x

Ações de Mobilização e Capacitação para órgãos públicos municipais, estaduais ou federais acerca do PMMA x x x

Publicação

Educomunicação
Material de apoio x x x x x x x x

Atlas Municipal x

Indicadores de cumprimento da norma ambiental art. 2º Decreto 16.054/2012 x

Instrumentalização, 

Monitoramento e 

Atualização da 

Plataforma Digital

Instrumentalização x x

Funcionamento x x x x x x x x x

Atualização da Plataforma Digital x x x x x x x x x



ORÇAMENTO REDUZIDO - 36 MESES (2013/2016)

FMMA

1º ANO 2º ANO 3º ANO

R$ 1.400.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 600.000,00

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO: R$ 3.200.000,00

(Três milhões duzentos mil reais)

Obs1: Obs1: todo recurso financeiro não utilizado na meta previamente estabelecida, conforme detalhamento orçamentário, poderá ser convertido em publicação Objetivo
A511/Resultado 125 (Volume 1) ou, retornar ao FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, por decisão expressa do Presidente do COMDEMA.

Obs2: (1º ANO) o investimento do primeiro semestre corresponde a instalação da base de apoio; formação e capacitação da equipe multidisciplinar, do Colegiado de Coordenação e
Conselho Consultivo do PMMA; capacitação da SEMMA e do COMDEMA; e segundo trimestre o início das atividades do CAR (Cadastro Ambiental Rural), diagnóstico e prognóstico da
Arborização Urbana, Metodologia e Plano de Trabalho do Programa de Mudanças Climáticas, Plano de Trabalho e Coleta de Dados do Programa de Ecomorfologia. Avaliação e
Atualização do Projeto Básico produzido pela SEMMA.

Obs3: (2º ANO) o investimento do terceiro semestre corresponde a instrumentalização da plataforma digital para funcionamento do sistema municipal de informação ambiental
digital do PMMA e disposição do Cadastro, mapas e documentos junto à SEMMA, conclusão do Programa de Arborização Urbana; quarto semestre à conclusão do CAR (Cadastro
Ambiental Rural) e do Diagnóstico da Área Urbana e Rural; Coleta de Dados para os Programas de Mudanças Climáticas e Ecomorfologia.

Obs4: (3º ANO) o investimento do quinto semestre será a apresentação/avaliação dos serviços ambientais prestados pelos remanescentes do bioma Mata Atlântica no município; e
sexto semestre a Caracterização Ambiental do Município (Atlas Ambiental Municipal). Conclusão dos 7 Programas com seus respectivos materiais produzidos e dispostos na
Plataforma.

VALOR TOTAL DO FMMA

R$ 3.200.000,00
(TRÊS MILHÕES E DUZENTOS MIL REAIS)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL 
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – SEMMA

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – COMDEMA

PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA - PMMA
Caracterização Ambiental do Município

Fase de Experimentação
36 MESES

2013 - 2016



PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA 

Fase de Experimentação 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Caxias do Sul – SEMMA  
  

Av. Ruben Bento Alves, 8308, Caxias do Sul – RS. Telefone: (54) 3901.1445.  Website: www.caxias.rs.gov.br   E-mail: semma@caxias.rs.gov.br  
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