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Programa de Conservação da  
Mata Atlântica  

 
O Programa de Conservação da Mata Atlântica de 
Paracambi realizou, nas duas fases do projeto, ações 
voltadas para o fortalecimento da preservação e 
recuperação da Mata Atlântica, tendo como base 
metodologia participativa que envolveu diversas esferas 
do poder público e das comunidades. 
 
O Programa teve seis metas: 
 
• Criação de um conselho executivo de acompanha-

mento das ações. Foi preciso identificar e mobilizar os 
atores sociais para que também monitorassem metas 
e recursos aplicados durante a execução do programa. 
O fortalecimento do conselho, ao longo do processo, 
ocorreu com capacitação e visitas de campo. Dessa 
forma, nas reuniões mensais, havia subsídios, força e 
conhecimento para avaliar as ações sob diferentes e 
necessárias perspectivas. 

• Reforma do Horto Municipal Chico Mendes, ampliação 
da produção de mudas nativas, incentivando a coleta 
de sementes na área rural e na unidade de 
conservação municipal. 

• Reflorestamento de 40 hectares de áreas degradadas 
– 20 hectares em Áreas de Proteção Permanente e 20 
hectares na margem da faixa de segurança dos dutos 
da empresa, com produção de hortaliças orgânicas.  

• Incentivo e apoio à criação de Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPN’s), por meio da promoção de 
reuniões expositivas com proprietários rurais sobre 
as práticas que podem ser desenvolvidas nas 
propriedades. O objetivo foi a criação de 10 Unidades 
de Conservação Privadas, fortalecendo e ampliando a 
cobertura vegetal do município, e criando uma rede 
estadual de proprietários de RPPN’s. Dessa forma, 
além de preservar a cobertura vegetal, podem se 
beneficiar de recursos de medidas compensatórias e 
ampliar a base de arrecadação do ICMS verde do 
município. 

• Implantação de hortas orgânica em faixa de dutos da 
empresa. A ação, além de garantir a segurança e 
integridade dos dutos, produz alimentos orgânicos 
destinados para a merenda escolar e creches 
municipais. 

• Fortalecimento do sistema de fiscalização ambiental 
realizado por inspeções semanais em conjunto com a 
Brigada Florestal e a Guarda Municipal. Os objetivos 
desta ação foram impedir a ocupação irregular da 
faixa de dutos, combater queimadas nas áreas que 
estão sendo reflorestadas e o controlar os animais. 
Esta meta foi algo inédito na relação entre um órgão 
ambiental municipal e a Transpetro.  

   
 

 

 
 
Meta transversal – A educação ambiental é uma meta 
transversal fundamental para as diversas ações do 
programa, que possibilita a integração dos três principais 
atores: o governo municipal, a sociedade civil e o setor 
produtivo. 
 
As professoras da rede municipal participaram de 
capacitação para a construção de planos de aula com a 
temática ambiental, o que geralmente não ocorre nas 
aulas da rede pública. 
 
No primeiro ano do projeto mais de 4.300 estudantes e 120 
professoras participaram das diversas atividades no horto 
municipal e na horta orgânica atuando diretamente na 
colheita das hortaliças, no plantio das mudas e nas visitas 
guiadas ao Parque Municipal. 
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