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O que é um PMMA
O Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA),
instituído no artigo 38 da Lei da Mata Atlântica (11.428), de dezembro de 2006, é
um instrumento legal que direciona e possibilita que os municípios atuem
proativamente na conservação e recuperação da vegetação nativa da Mata
Atlântica.



Objetivos específicos
➔ Diagnóstico da situação atual dos remanescentes de Salvador
➔ Identificar os principais vetores de desmatamento e ameaças de degradação

da vegetação nativa
➔ Compreensão dos plano de programas elaboradas para adaptação as

mudanças climáticas em Salvador a fim de estabelecer diretrizes de
mitigação

➔ Mapear e incorporar demandas sociais
➔ Determinar áreas prioritárias de conservação e de restauração da

biodiversidade através do aumento da conectividade e da cobertura de
vegetação



Atores envolvidos
GRUPO DE TRABALHO

PREFEITURA

EMBYÁ
(SALVADOR E RJ)

INSTITUIÇÕES 
ACADÊMICAS SOCIEDADE CIVIL



Biomas do Brasil - IBGE

27% DE REMANESCENTES DE 
MATA ATLANTICA (NOS SEUS 
DIFFÉRENTES ESTAGIOS)

7,26% DOS REMANESCENTES 
BEM CONSERVADOS

PROPORCIONALMENTE AO SEU 
TAMANHO A MATA ATLÂNTICA 
DETÉM MAIS BIODIVERSIDADE 
QUE A AMAZONAS (CERCA DE 
20.000 ESPÉCIES, ENTRE 33 E 
36% DAS ESPÉCIES EXISTENTES 
NO BRASIL)

GRANDE QUANTIDADE DE 
ESPÉCIES ENDÊMICAS E 
AMEAÇADAS (PAU BRASIL, 
PALMITO JUÇARA, ARAUCÁRIA 
ETC.)



MapBiomas 3.1

Histórico Cobertura Florestal de Salvador 

Em 2017:
9.649,31 ha

Em 1995: 
12.103,86 ha



1995              43,76% (Áreas verdes no Município)

2007               33,60% (Áreas verdes no Município)

MACHADO & AZEVEDO
(2016)



Mata 
Atlântica  
Salvador

MAPBIOMAS 3.1
(2017)

ÁREA: 
9.649,31 ha



Referencial teórico
➔ Ecologia da paisagem
➔ Antropologia ecológica
➔ Serviços ecossistêmicos 



A ecologia de paisagens é a disciplina que estuda os efeitos dos padrões
espaciais das paisagens sobre os processos ecológicos (TURNER, 1989;
METZGER, 2001);

A paisagem é definida como uma área espacialmente heterogênea
formada por um mosaico composto por elementos da paisagem como
fragmentos ou manchas, matriz e corredores (FORMAN, 1995).

Ecologia da paisagem



Ecologia da paisagem
Os fragmentos: área de habitat para uma 
determinada espécie ou grupo de espécies

A matriz: elemento que permeia os fragmentos e 
geralmente é formada por usos antrópicos. Sua 
composição influencia a conectividade entre as 
manchas

Corredores ecológicos: estruturas lineares que 
conectam manchas de habitat, cuja finalidade é 
favorecer os fluxos biológicos entre dois ou mais 
fragmentos (METZGER, 2001)

Stepping stones
Matriz

Fragmento

Corredores ecologicos



Antropologia ecológica

A antropologia ecológica procura entender as paisagens naturais através do
estudo dos sistemas socioambientais nos quais a cultura é elo de conexão
entre natureza e humanos, A paisagem é um sistemas de fluxos nos quais a
natureza ora influencia os sistemas sociais e ora é transformada pelo homem
(NEVES, 2002)

Ênfase ao valor cultural das paisagens , determinados pelas percepções e
interações com os atores locais



Serviços ecossistêmicos
Os serviços ecossistêmicos são os
benefícios da natureza para as pessoas;

São vitais para o bem-estar humano e para
as atividades econômicas.



Serviços ecossistêmicos
Serviços de Provisão
➔ Alimentos
➔ Matéria Prima
➔ Água
➔ Recursos medicinais



Serviços ecossistêmicos
Serviços de Regulação
➔ Regulação do clima e da qualidade do ar
➔ Sequestro e armazenamento de carbono
➔ Moderação de eventos extremos
➔ Tratamento de efluentes
➔ Prevenção contra erosão e manutenção da 

fertilidade do solo
➔ Polinização
➔ Controle biológico



Serviços ecossistêmicos
Serviços de Suporte
➔ Habitats
➔ Manutenção da diversidade genética



Serviços ecossistêmicos
Serviços Culturais
➔ Recreação e saúde física e mental
➔ Turismo
➔ Contemplação estética e inspiração 

para a cultura
➔ Experiência espiritual e sentido de 

pertencer a algum lugar



Metodologia 
LEVANTAMENTO DE DADOS 

SECUNDÁRIOS
CARTOGRAFIA

DIAGNÓSTICO

MAPA FOFA
(FRAQUEZAS, OPORTUNIDADES, 

FORÇAS E AMEAÇAS)

MÉTRICA DE CONECTIVIDADE 
ECOLÓGICA

(ROAM)



Metodologia 

PLANO DE AÇÃO

INDICAÇÃO DE ÁREAS 
PRIORITÁRIAS PARA 

CONSERVAÇÃO
(VALORES SOCIAIS E 

CULTURAIS)

CORREDORES 
ECOLÓGICOS

NOVAS ÁREAS A SEREM 
PRESERVADAS



Metodologia de diagnóstico 

1.1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

➔ Localização e inserção regional e Microrregional 
➔ Núcleos urbanos existentes no território municipal 
➔ Terras quilombolas, terreiros e de outras comunidades tradicionais 
➔ Terras públicas 
➔ Áreas protegidas dos imóveis rurais - reservas legais e áreas de preservação 
➔ Áreas de Proteção de Recursos Naturais (APRN) 



Metodologia de diagnóstico

1.2. CARACTERIZAÇÃO DOS MEIOS FíSICOS E BIÓTICOS

➔ Recursos hídricos do município 
➔ Unidades de conservação e áreas tombadas como patrimônio natural 
➔ Remanescentes de vegetação nativa da Mata Atlântica  
➔ Fisionomias vegetacionais originais
➔ Áreas de risco e seu estado de conservação ou de degradação 
➔ Áreas verdes urbanas, atrativos turísticos e belezas cênicas 
➔ Árvores nativas relevantes e viveiros existentes no município 
➔ Indicação de áreas definidas como prioritárias para conservação 



Metodologia de diagnóstico

1.3. CARACTERIZAÇÃO SOCIAL DO MEIO NATURAL COM VALOR CULTURAL

➔ Mapeamentos dos terreiros 
➔ Mapeamento social e dos elementos simbólicos da paisagem
➔ Mapeamentos de usos das áreas livres



Metodologia de diagnóstico

1.4. Avaliação dos planos e programas incidentes no município

➔ Plano Diretor municipal
➔ Planos setoriais
➔ Planos de Bacia Hidrográfica
➔ Unidades de conservação Planos de manejo Estudos para criação de unidades de 

conservação, mosaicos e corredores ecológicos
➔ Planos federais ou estaduais com impacto na Mata Atlântica
➔ Programas de educação ambiental
➔ Ações da população



Mata 
Atlântica  
Salvador

SOS MATA ATLÂNTICA
(2008)

ÁREA:  
3.308 ha (2008)

3.019 ha (2013)

*Mapeamento de remanescentes acima 5ha



Mata 
Atlântica  
Salvador

SAVAM

ÁREA: 
5.424,93 ha



SANTOS (2018)

DISSERTAÇÃO: COBERTURA VEGETAL E A TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE NO MEIO INTRAURBANO: UM ESTUDO EM SALVADOR (SANTOS, 2018)

Mata 
Atlântica  
Salvador



Mata 
Atlântica  
Salvador

SALVADOR 500 ANOS



SALVADOR 500 ANOS

Corredor 
Ecológico



Terreiros 
em 
Salvador

SSA (TERREIROS ATÉ 2006)



SISTEMA DE 
ÁREAS DE 
VALOR 
AMBIENTAL E 
CULTURAL 
(SAVAM)



Fluxograma de Atividades

ETAPA II:
ELABORAÇÃO

ETAPA I:
ORGANIZAÇÃO

ETAPA IV:
IMPLEMENTAÇÃO

Início do contrato

Produto 01
– Nomeação oficial do Grupo de 
Trabalho em ato administrativo;
Produto 02
– Relatório da Oficina de 
Capacitação do Grupo de Trabalho;
·Produto 03
– Relatórios e Listas de Presença 
das Oficinas Públicas de 
Mobilização Social;
Produto 04
– Relatório de acessos à Consulta 
Pública on-line de Percepção;
Produto 05
– Programa de trabalho impresso

45 dias 225 dias 270 dias

ETAPA III:
APROVAÇÃO

360 dias

Produto 06
– Diagnóstico da situação atual da 
Mata Atlântica em Salvador;
Produto 07
– Ata da reunião para definição dos 
objetivos específicos do PMMA;
Produto 08
– Atas das reuniões para indicação 
das áreas prioritárias;
Produto 09
– Atas das reuniões para indicação 
das ações prioritárias;
Produto 10
– PMMA sistematizado (preliminar).

Produto 11 – Ata da reunião 
de apresentação prévia do 
PMMA;
Produto 12 – Relatório 
fotográfico, filmagem e Ata da 
Audiência Pública sobre o 
Plano Municipal de 
Conservação e Recuperação da 
Mata Atlântica (PMMA) de 
Salvador.

Produto 13 – Relatório de 
implementação de projetos;
Produto 14 – Relatórios de 
avaliação e monitoramento dos 
projetos em andamento



Inovações potenciais
➔ Anexo gráfico para campanhas de comunicação
➔ Metodologias cruzadas SIG + Mapas sensíveis
➔ Instrumentalização dos Serviços Ambientais
➔ Interfaces com o plano de MA, DS e MC



Inovações potenciais
➔ Cartografia comunicante



Inovações potenciais
➔ Cruzamentos temáticos



Inovações potenciais
➔ Representações sensíveis



Inovações potenciais
➔ Anexo gráfico para 

campanhas de 
comunicação



Inovações potenciais
➔ Anexo gráfico para 

campanhas de 
comunicação



Inovações potenciais
➔ Anexo gráfico para 

campanhas de 
comunicação



Inovações potenciais
➔ Valoração serviços 

ecossistêmicos



Inovações potenciais
➔ Estratégias locais



Inovações potenciais
➔ Ferramentas para ações comunitárias



Plano Municipal da Mata Atlântica
Oficina de consulta pública - Setembro 2019


