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ATA	DO	ENCONTRO	BORANDÁ:	GOVERNANÇA	DO	CAMINHO	DA	MATA	ATLÂNTICA	

	

Local:	Parque	Lage,	Parque	Nacional	da	Tijuca		

Endereço:	R.	Jardim	Botânico,	414	-	Jardim	Botânico,	Rio	de	Janeiro,	RJ	

Horário:	09:30-17:30	

	

Programação		

09:30	-	Boas-Vindas	
10:00	-	Apresentação	Geral	
10:30	-	O	Movimento	Borandá,	com	Carol	Lobo	(WWF)	
10:50	-	O	Caminho	da	Mata	Atlântica	-	breve	histórico	do	planejamento	e	implantação,	
com	Ernesto	de	Castro	(ICMBio)	
11:30	 -	 Exemplos	 de	 sistemas	 de	governança	em	 trilhas,	 com	 Kika	 Bradford	 (WWF	 /	
CBME)	
12:00	-	Almoço	
13:15	 -	Governança	no	 CMA	 -	 dinâmicas	 e	 debates	 para	 o	 estabelecimento	
da	governança	
17:30	-	Encerramento	
	

Participantes	

34	participantes	

• 20	sociedade	civil	
• 10	Inea	
• 2	ICMBio	
• 1	SMAC	
• 1	SEA-RJ	

(vide	anexo	1	para	lista	de	participantes)	

	

A	 parte	 da	 manhã	 foi	 dedicada	 a	 um	 alinhamento	 de	 informações,	 que	 incluiu	 a	
apresentação	 da	 Carol	 Lobo	 sobre	 o	 Movimento	 Borandá,	 onde	 ela	 destacou	 os	
objetivos	e	estratégias	do	Movimento,	além	das	campanhas	propostas.	

Ernesto	 de	 Castro,	 então,	 apresentou	 um	 breve	 histórico	 do	 planejamento	 e	
implantação	 do	 Caminho	 da	 Mata	 Atlântica	 (CMA),	 apresentando	 os	 encontros	 e	
oficinas	 já	realizados	pelo	CMA,	o	processo	de	decisão	realizado,	os	atores	envolvidos,	
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bem	 como	 participações	 em	 outros	 eventos.	 Além	 disso,	 apresentou	 os	 traçados	
propostos	por	estado	e	trecho.	

Kika	Bradford	fez	um	alinhamento	geral	sobre	o	que	é	uma	governança,	seus	objetivos	e	
características	gerais.	Depois,	apresentou	 três	modelos	que	estão	sendo	utilizados	em	
trilhas	 nos	 EUA	 e	 os	 três	 modelos	 que	 estão	 sendo	 utilizados	 no	 Caminho	 da	 Mata	
Atlântica.	 Finalizou	 a	 parte	 da	 manhã	 apresentando	 os	 Princípios	 e	 Valores	 do	
Montanhismo	Brasileiro,	que	foram	incorporados	ao	CMA	no	IV	Encontro,	realizado	no	
INEA-RJ,	em	16/03/2016	

A	 parte	 da	 tarde	 foi	 dedicada	 à	 elaboração	 da	 missão	 do	 CMA	 e	 à	 construção	 da	
governança	do	CMA.		

Estabelecimento	da	missão		

Foi	 feita	 uma	 dinâmica	 de	 tempestade	 de	 ideias,	 depois	 quatro	 grupos	 de	 trabalho	
criaram	propostas	para	a	missão	do	CMA.	Depois	de	apresentar	os	resultados,	o	grupo	
inteiro	trabalhou	em	cima	de	uma	das	propostas	e	estabeleceu	o	esboço	da	missão:	

Engajar	 a	 sociedade	 na	 conservação	 e	 recuperação	 da	Mata	 Atlântica	 por	meio	 de	
atividades	ao	ar	 livre	e	da	conexão	de	áreas	naturais	ao	 longo	dos	3.000	km	de	trilha,	
promovendo	o	desenvolvimento	socioeconômico	inclusivo	e	a	valorização	do	patrimônio	
natural	e	cultural.	

A	missão	 ainda	 será	 reavaliada	pelo	 grupo	de	 governança,	 bem	 como	pela	 equipe	de	
comunicação	do	WWF	para	poder	aprimorá-la.		

Sistema	de	governança	

No	 debate	 para	 o	 estabelecimento	 do	 sistema	 de	 governança	 foram	 apresentados	
alguns	modelos	possíveis.	Os	participantes	destacaram	que	o	sistema	de	governança	do	
CMA	deve:		

• Dar	 uma	 identidade	 para	 o	 CMA	 como	 uma	 trilha	 de	 longo	 percurso,	 criando	
uma	unidade	na	comunicação	ao	longo	dos	seus	3000	km	

• Considerar	e	manter	o	máximo	possível	a	identidade,	cultura	e	tradições	de	cada	
local,	trecho	e	grupo	

• Trabalhar	 de	 forma	 sinérgica	 de	 forma	 que	 os	 grupos	 locais	 tenham	 orgulho,	
vontade	e	se	beneficiem	de	serem	parte	do	CMA	

• Fortalecer	os	relacionamentos	entre	toda	a	cadeira	e	atores	envolvidos	e	entre	
os	setores	público	e	privado	

• Empoderar	 a	 sociedade	 civil	 no	 processo	 decisório,	 promovendo	 um	 maior	
engajamento	com	o	CMA	

Os	 participantes	 trabalharam	 em	 cima	 do	 sistema	 de	 governança	 ideal	 do	 CMA,	
estabelecendo	a	seguinte	estrutura	macro:	
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Os	grupos	regionais	foram	pensados	–	com	a	ressalva	de	que	precisarão	passar	por	uma	
maior	 estruturação,	 com	 contatos	 e	 engajamento	 de	 entidades	 e	 atores	 que	 não	
estavam	presentes	na	reunião:	

	

Comitê	Regional	–	Rio	Grande	do	Sul*	/	Santa	Catarina	

• Federação	de	Montanhismo	de	Santa	Catarina	(Femesc)		
• Federação	Gaúcha	de	Montanhismo	
• FATMA		
• Secretarias	de	turismo,	meio	ambiente	
• CR-09	
• Caipora	
• Assepavi	
• Abeta	irá	indicar	pontos	focais	

	

	*OBS	 –	 considerando	 que	 no	 RS	 a	 proposta	 do	 CMA	 é	 iniciar	 no	 Parque	 Nacional	
Aparados	da	Serra,	na	fronteira	com	SC,	os	participantes	consideraram	mais	apropriado	
criar	uma	regional	em	conjunto	para	os	dois	estados	nesse	momento.		

Ao	 mesmo	 tempo,	 os	 participantes	 consideraram	 que	 por	 enquanto	 não	 há	 a	
necessidade	 de	 envolver	 os	 órgãos	 estaduais	 de	meio	 ambiente	 do	 RS,	 considerando	

Coordenação	
Geral	

Comitês	
Regionais	

Grupos	Locais	
• Grupos	locais	(podendo	ultrapassar	barreiras	estaduais)	
• Populações	tradicionais	
• UC	

• Federações	de	montanhismo	estaduais	
• Órgãos	estaduais	
• Mosaicos	de	UC	
• Coordenações	regionais	(CRs)	-	ICMBio	
	

• ICMBio	
• CBME	
• Abeta		
• WWF	
	

• Representantes	de	cada	foco	regional	
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que	 trata-se	 apenas	 de	 um	 parque	 nacional,	 porém	 será	 importante	 articular	 com	
outros	órgãos	municipais	e	estaduais,	como	de	turismo.	

	

Comitê	Regional	-	Paraná	

• Federação	Paranaense	de	Montanhismo	(Fepam)	
• IAP	
• ICMBio	
• Ongs	
• Abeta	irá	indicar	pontos	focais	

	

Comitê	Regional	–	São	Paulo	

• Federação	de	Montanhismo	de	São	Paulo	(Femesp)	
• Fundação	Florestal	
• Mosaico	Lagamar	
• Ongs	
• Abeta	

	

Comitê	Regional	–	Rio	de	Janeiro	

• Federação	de	Esportes	de	Montanha	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro	(Femerj)	
• INEA	–	Instituto	Estadual	do	Ambiente	
• Mosaico	Carioca	
• Mosaico	Central	Fluminense	
• Mosaico	Bocaina	
• CR-8	

	

Foi	definida	a	Comissão	Executiva	Provisória	da	coordenação	geral	do	CMA:		

• Coordenação	geral	-	Carol	Lobo	
• Apoio	à	coordenação	geral	-	Kika	Bradford	e	Fernando	Sousa	
• Manejo	 e	 sinalização	 -	 Ernesto	 Viveiros	 de	 Castro,	 Marcos	 Loureiro,	 Betina	

Carminatti,	e	Marcio	Beranger	
• Traçado	e	mapeamento	-	Ernesto	Viveiros	de	Castro	e	Marcos	Loureiro	
• Acesso	-	Delson	de	Queiroz	e	Kika	Bradford	
• Relações	institucionais	-	Carol	Lobo,	Kika	Bradford,	Ernesto	Viveiros	de	Castro	e	

Marcio	Beranger	
• Comunicação	-	Ivo	Leonardo	Schmitz	
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• Captação	-	Carol	Lobo	e	Rosimar	Neves	
• Empreendedorismo	(cadeia	produtiva)	-	Daniela	Faria	e	Thiago	Mourão	

	

Sinalização	

Finalizando	 o	 dia,	 Kika	 Bradford	 fez	 uma	 breve	 apresentação	 sobre	 modelos	 de	
sinalização	 em	 trilhas	 de	 longo	 percurso,	 incluindo	 exemplos	 nos	 EUA,	 Europa,	
Argentina	e	as	opções	que	estão	sendo	implementadas	no	Caminho	da	Mata	Atlântica	e	
outros	lugares	no	Brasil.				

Ernesto	Viveiros	de	Castro	liderou	um	debate	inicial	sobre	a	padronização	da	sinalização	
no	Caminho	da	Mata	Atlântica	e	ficou	acordado:	

• Será	utilizada	uma	seta	

• A	seta	deverá	ser	de	fácil	aplicação	e	confecção	

• Terá	duas	cores	

Considerando	 a	 ampla	 utilização	 de	 setas	 em	 trilhas,	 os	 participantes	 destacaram	 a	
necessidade	 de	 se	 criar	 um	 modelo	 que	 seja	 específico	 do	 CMA,	 promovendo	 a	
identidade	 e	 a	 conexão	 dos	 trechos	 com	 o	 CMA.	 Nesse	 sentido,	 ficou	 acordado	 que	
devem	 ser	 encaminhadas	 sugestões	 de	 setas	 para	 e-mail	 do	 Ernesto	 –	
ernesto.castro@icmbio.gov.br	até	28/07/2017.	

Dentre	os	modelos	enviados,	a	comissão	irá	escolheremos	um	número	limitado	(3-5)	e	
será	feita	uma	votação	no	facebook.		

Deve	 ser	 analisado	 se	 será	 feita	 uma	 ou	 duas	 votações.	 No	 caso	 de	 duas	 votações,	
primeiro	se	votaria	no	formato	da	seta	e	depois	nas	cores.		

	

Outros	encaminhamentos	

• Será	 necessário	 reforçar	 os	 pontos	 focais	 dos	 estados	 e	 contatar	 as	 entidades	
que	não	estavam	presentes.		

• Será	preciso	flexibilidade	para	ajustar	o	sistema	de	governança	na	medida	que	o	
tempo	for	passando	

• Kika	Bradford	irá	compartilhar	o	link	do	drive	com	os	participantes	da	Comissão	
Provisória	e	pontos	focais	dos	estados	

• Será	 feita	 uma	 compilação	 de	 documentos	 de	 referência	 para	 facilitar	 o	 uso	
pelos	participantes	
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ANEXO	1	–	LISTA	DE	PRESENÇA	

	

Andrei	Veiga	 INEA	-	RPPN	
Betina	Carminatti	da	Silveira	 FGM	
Carlos	Vinicius	de	Laia	 INEA	-	Parque	Estadual	da	Pedra	Branca	
Carol	Lobo	 WWF	
Cesar	Americo	Yano	 Ecotrip	Costa	verde	
Chico	Schnoor	 Instituto	Moleque	Mateiro	
Dani	Faria	 Fepam	
Daniel	Arlota	 Clube	Excursionista	Light	
Delson	de	Queiroz	 FEMERJ	-	CBME	-	MTT	
Ernesto	V.	de	Castro	

	

ICMBio	-	PNT	
Ivan	Pedro	Rodermel	Fischer	 Assepavi	
Kika	Bradford	 WWF	-	CBME	-	MTT	

	Léo	-		Ivo	Leonardo	Schmitz	 Assepavi	
Leo	Rodolfo	Schmitz	 AJM	e	FEMESC	
Luiz	Pimenta	 Instituto	Caipora	
Manoela	Alves	 Inea	-	Parque	Estadual	dos	Três	Picos	
Manuela	Tambellini	 Inea	
Marcelo	Barros	de	Andrade	 Mona	Pão	de	Açúcar	e	Mosaico	Carioca	
Márcio	Beranger	 INEA	
Marcos	Antonio	da	Costa	
Loureiro	

SEA	
Octacilio	Junior	 Inea	-	Parque	Estadual	dos	Três	Picos	
Saulo	André	Facchinello	 Grupo	Cachorro	do	Mato	
Tais	Sandri	Avila	 AJM	e	FEMESC	
Taísa	Carolina	Carvalho	
Parente	

Inea	-	Parque	Estadual	dos	Três	Picos	
Tercius	Barradas	 INEA	-	PEIG	
Thiago	Mourao	 ABETA	
Vinicius	Viegas	 ACTA	-	Associação	Carioca	de	Turismo	de	

Aventura	Rosimar	Neves	 CEB	

	Renan	Zanatta	 INEA	-	Parque	Estadual	da	Pedra	Branca	
Fernando	Sousa	 Grupo	Cataratas	
Plinio	Jr.	 ICMBio	-	PNT	
Vanessa	C.	Teixeira	 INEA	-	Parque	Estadual	da	Pedra	Branca	
Vinicius	C.	Araujo	 Femerj	-	CNM	
Juliana	Colussi	 	
	


