Plano Municipal De Conservação e Recuperação da Mata Atlântica - PMMA

Durante os anos de 2015 e 2016, o Instituto Estatual de Florestas - IEF, por meio da sua
unidade regional Nordeste e com a parceria do Projeto de Proteção da Mata Atlântica -Promata
II, incentivou a prefeitura de Teófilo Otoni na construção do 1º Plano Municipal de Conservação
e Recuperação da Mata Atlântica – PMMA.

Trata-se de um instrumento de gestão que traz informações consolidadas e organizadas sobre
a situação da Mata Atlântica no município, permitindo ao gestor, por sua vez, um maior
conhecimento sobre o seu território, o que reforça a possibilidade de captação de recursos
para investimentos no desenvolvimento conservação do referido bioma. O PMMA está previsto
na Lei da Mata Atlântica – 11.428/2006.

O PMMA em Teófilo Otoni foi construído em quatro etapas:

- A primeira fase foi a de diagnóstico que objetivou o levantamento junto à população sobre
informações dior
infraestrutura existente como saneamento básico, gestão dos resíduos urbanos e
abastecimento de água. Todas as informações foram registradas, sendo que foram realizadas,
no total, 11 (onze) oficinas com comunidades ruais.

- A segunda fase foi a realização de uma reunião cujo objetivo foi observar, discutir e analisar
os aspectos levantados na primeira fase de diagnósticos.
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- A trcira fase consistu na geração de um planejament apontnd as prordades no que diz
respit à conservação da Mata Atlântc e a construção de cronograma par execo㣧ão das
ações apontdas.

- A quar⁴a fase foi a validação e aprvação do PMMA pelos ators envolvidos e CODEMA.

Durnte as oficnas form seleconados 55 frgments de Mata Atlântc par conservar e
outrs 55 frgments par reco㡰erar, estnd dent destes frgments APPs de ros e
córegos, áeas foradoras de nascents e outrs áeas relevntes par prteção e
mnutenção dos reco㡲sos hídrcs.

Par acessar o 1º Plano Mo㠴cpal de Conservação e Reco㡰eração da Mata Atlântc – PMMA,
clique aqui.
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