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Experiência  

 
Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica e do Cerrado. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Experiência apresentada no Seminário Ações Locais pela Biodiversidade no Estado 
de São Paulo: Desafios e Perspectivas, que contou com a participação do PMVA. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Contar com importante instrumento de planejamento, que reúne e normatiza 
elementos necessários para proteção, conservação e recuperação da Mata Atlântica 
e do Cerrado, e que permite o acesso do Município aos recursos do Fundo de 
Restauração do Bioma Mata Atlântica. 

  
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Bauru 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2015 - concluído. 
 
 
Descrição 
 
Os Planos Municipais de Mata Atlântica foram previstos no artigo 38 da Lei Federal 
11.428/2006, conhecida como a Lei da Mata Atlântica. 
 
Este artigo condicionou à existência de plano municipal de conservação e 
recuperação da Mata Atlântica, devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de 
Meio Ambiente, o acesso dos municípios aos recursos do Fundo de Restauração do 
Bioma Mata Atlântica para financiamento de projetos que envolvam conservação de 
remanescentes de vegetação nativa, pesquisa científica ou restauração de áreas.  
 
A referida lei permite que os projetos possam beneficiar áreas públicas e privadas, 



podendo ser executados por órgãos públicos, instituições acadêmicas públicas e 
organizações da sociedade civil de interesse público que atuem na conservação, 
restauração ou pesquisa científica do Bioma Mata Atlântica. 
 
Muito embora seja um instrumento de planejamento previsto na Lei da Mata 
Atlântica, o Plano pode e deve ter como objeto também o Bioma Cerrado, 
considerado ponto crítico para a preservação e conservação da biodiversidade 
paulista. 
 
O Cerrado brasileiro encontra-se extremamente fragmentado, ocupando apenas 1% 
da área do estado de São Paulo (já ocupou 14%), sendo que apenas 18% deste 
remanescente é protegido por unidades conservação e reservas legais. 
 
O Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica e do Cerrado 
de Bauru foi assinado em 09 de setembro de 2015, durante as comemorações da 
Semana do Cerrado Paulista. Nesta ocasião, foram assinados dois protocolos para 
a conservação do Bioma Cerrado: um assinado entre o Município de Bauru e a 
Fundação SOS Mata Atlântica, sendo um marco para a proteção do Cerrado no 
estado de São Paulo, por ter incluído o Bioma Cerrado em um Plano de 
Conservação Municipal, e o outro assinado pela Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e a Fundação SOS Mata Atlântica, visando a colaboração 
interinstitucional para a preservação ambiental. 
 

 
Metodologia  
 
- Elaboração do diagnóstico do Município em relação aos Biomas Mata Atlântica e 
Cerrado; 
 
- Proposta de estratégias, metas e ações; 
 
- Formatação de proposta do Plano Municipal; 
 
- Assinatura de convênios; 
 
- Apresentação ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente; 
 
- Planejamento do Fórum para discussão do Plano, com participação popular; 
 
- Realização do Fórum; 
 
- Organização do relatório com adequação e novas propostas. 
 
O Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica e do Cerrado 
de Bauru abrange diversas informações importantes para a proteção, conservação e 
recuperação destes Biomas, como: diagnóstico da situação atual, características e 
dados do Município, legislação municipal de relevância para a Mata Atlântica e para 
o Cerrado, cobertura original da vegetação nativa do Município, recursos hídricos e 
mananciais locais, áreas protegidas, áreas degradadas ou de risco, áreas 
prioritárias para conservação e recuperação e estratégias e ações. O Plano 
encontra-se disponível no link:  
 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/arquivos_site/sec_meioambiente/plano_mata_atlantica.pdf. 
 



 
Desafio(s) 
 
- Organização e cumprimento de cronograma para elaboração do Plano Municipal; 
 
- Realização do Fórum com participação popular. 
 
 
Resultado(s) 
 
Os resultados alcançados pela elaboração do Plano Municipal de Conservação e 
Recuperação da Mata Atlântica e do Cerrado são: (i) estruturação do planejamento 
integrado; (ii) mapeamento de áreas, o que facilita a regularização fundiária, o 
licenciamento e a conservação dos mananciais; (iii) planejamento municipal para o 
enfrentamento dos efeitos adversos das mudanças climáticas; (iv) valorização do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente; (v) parcerias mais sólidas com organismos 
não governamentais, como a Fundação SOS Mata Atlântica, e com órgãos 
estaduais do Sistema Ambiental Paulista; e (vi) viabilização de acesso a recursos 
federais para a proteção do Bioma Mata Atlântica. 
 
Até o presente momento, foram definidas metas, ações, prazos e instituições 
executoras para as seis estratégias propostas. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Bauru (elaboração do Plano Municipal e 
ações de implantação do mesmo, além do planejamento do Fórum de Discussão); 
 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (extensão rural com 
proprietários em áreas prioritárias); 
 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(análise e discussão do Plano, além de participação no planejamento do Fórum com 
participação popular para fins de validação); 
 
Câmara Técnica de Educação Ambiental do Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (planejamento e realização do Fórum de 
Discussão sobre o Plano). 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Bauru 
 
 
Fonte(s) 
 
Apresentação feita no Seminário Ações Locais pela Biodiversidade no Estado de 
São Paulo: Desafios e Perspectivas, realizado em 24 de maio de 2016 na sede da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e sites do Município de Bauru e da 
Fundação SOS Mata Atlântica. 
 
 
Validação da Ficha 



 
Junho de 2016. 
 
 

 
                                                     Assinatura de convênios 

 

 

 

 

 


