
 

 

SEMINÁRIO 
MATA ATLÂNTICA EM PÉ: FISCALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 

Brasília, 4 de dezembro de 2018 | Auditório do CNMP 
 

 

HORÁRIO 

 

ATIVIDADE 

8h Credenciamento 

8h30 Solenidade de Abertura 

8h45 
Dificuldades e desafios na efetividade da Operação Nacional Mata Atlântica em 
Pé: exposição de 5 minutos de um representante de cada Estado da Federação.  

10h 
Alexandre Gaio – MPPR – Exposição: “A especialidade da Lei da Mata Atlântica 
e a impossibilidade de consolidação de áreas desmatadas a partir de 26 de 
setembro de 1990”. 

10h15 
Marcos Reis Rosa – ArcPlan – Exposição: “A viabilidade de análise dos rema-
nescentes de vegetação do bioma Mata Atlântica por estágio sucessional a par-
tir do ano de 1990”. 

10h30 
Manoel Messias Santos – IBGE – Exposição: “O mapa do IBGE, a abrangência 
da aplicação da Lei Mata Atlântica e a sua interpretação em face dos antropis-
mos e fragmentação da vegetação”. 

10h45 

Daniele Pivoto Pinto – IBAMA – Exposição: “A espacialização das Autorizações 
Florestais e suas diferentes modalidades (corte espécies isoladas, raso, mate-
rial lenhoso, manejo) em confronto com a evolução histórica do uso do solo e 
dos estágios sucessionais”. 

11h Debate 

11h30 Intervalo para almoço 

13h30 
Apresentação de problemática: “As hipóteses de prisão em flagrante e a res-
ponsabilidade penal nas infrações contra a Mata Atlântica”. Facilitador Paulo 
Locatelli – MPSC. 

13h40 Debate 



 

 

 

HORÁRIO 

 

ATIVIDADE 

14h10 
Apresentação de problemática: “A aplicação dos tipos administrativos das infra-
ções ambientais, as hipóteses de embargo e de apreensões”. Facilitadora Rita 
Pulner – IBAMA. 

14h45 
Apresentação de problemática: “A recuperação ambiental das áreas desmata-
das de Mata Atlântica: aspectos técnicos”. Facilitador Roberto Varjabedian – 
MPSP. 

14h55 Debate 

15h25 
Apresentação de problemática: “A valoração dos danos ambientais em desma-
tamentos do bioma Mata Atlântica”. Facilitador Luciano Loubet – MPMS. 

15h35 Debate 

16h05 Intervalo para coffe break 

16h30 
Apresentação de problemática: “A delimitação das possíveis compensações 
ambientais além da recuperação in loco das áreas desmatadas no bioma Mata 
Atlântica”. Facilitadora Cristina Seixas – MPBA. 

16h40 Debate 

17h10 
Elaboração do planejamento para II Operação Nacional Mata Atlântica em Pé 
(2019). 

17h30 Encerramento 

 


