
APRESENTAÇÃO 

A iniciativa Conectividade e gestão participativa para a conservação da 
Floresta Tropical Seca nos Montes de María, localizada no município de 
San Juan de Nepomuceno, em área de influência do Santuário de Fauna e 
Flora Los Colorados, é uma estratégia complementar configurada como 
um mosaico de conservação, composto por um corredor ecológico que 
inclui reservas municipais, áreas de nascentes e fazendas privadas, 
que formam um corredor ecológico para a conservação da floresta 
entre o Santuário e sua área de influência. Abriga um dos ecossistemas mais 
ameaçados da Colômbia.

Resultado da história ambiental do município para a conservação de áreas 
estratégias e da mobilização do interesse dos diferentes atores que participaram e 
apoiaram o processo por meio de alianças públicas e privada, essa iniciativa conta 
atualmente com uma rede de atores ativos nos níveis local, regional, nacional e 
internacional que, por meio de sua participação, permitiram a sustentabilidade do 
processo no território, consolidando-se como um programa de referência para o 
país na governança exercida e nas ações realizadas por meio dos processos sociais.
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DADOS

CONTEXTO 

A iniciativa de promover corredores de conectividade que garantam a 
conservação do ecossistema da Floresta Tropical Seca entre o Santuário 
de Fauna e Flora Los Colorados e as áreas florestadas da região de 
influência está associada à importância da proteção desse ecossistema.

No caso do Santuário, a conservação da Floresta Tropical Seca é 
preocupante, uma vez que a maior área, de apenas 700 hectares, está 
fortemente ameaçada, cercada por uma matriz produtiva e urbana que 

gera um efeito borda, fragmentação e isolamento, 
pressionada pela expansão da fronteira agrícola, 
pecuária e mineração.

Essa situação levou a propor como estratégia para sua 
conservação o estabelecimento de corredores biológicos 
que melhoram a conectividade da área com a região dos 
Montes de María, garantindo a conservação da floresta.
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APOIO TÉCNICO: Fundación Natura

ícones feitos por Freepik e surang em www.flaticon.com

LIÇÕES APRENDIDAS

 ▶ A configuração de um processo sólido como o corredor de conectividade para a 
conservação da Floresta Tropical Seca facilita a articulação permanente de novos 
atores e o investimento de recursos, garantindo aos cooperadores, investidores e 
outros atores a sustentabilidade no momento das ações de conservação

QUEM SE BENEFICIA

A população como um todo, com mais qualidade de vida e contato 
com a natureza, cultura de paz, além da adoção de novos modos 
de produção mais sustentáveis, sem impacto negativo sobre o meio 
ambiente, e opções de ecoturismo que incluem a natureza.

ABORDAGEM 

Do ponto de vista histórico e cultural, a área tem grande 
importância por ser escolhida pelos indígenas Malibú para traduzir 
sua arte em pictografias. Além disso, essa foi uma das regiões mais 
atingidas pela violência, e portanto seu uso e conservação têm papel 
importante nos processos de reconstrução do tecido social local e 
na reparação das populações vítimas do conflito armado.

Destaca-se o papel das fazendas como despensas de alimentos para 
os Montes de María e as cidades de Barranquilla e Cartagena, bem 
como para a segurança alimentar de mais de cem famílias que 
estão ligadas a corredores de conservação associados ao Santuário 
Los Colorados. A área possui também amplo suprimento de água, 
composto por uma rede de córregos que desempenham papel 
fundamental na conectividade física e ecossistêmica.

A governança para a conservação da Floresta Tropical Seca 
em Montes de María, particularmente na área do Santuário 
Los Colorados, foi consolidada por meio de alianças públicas e 
privadas, das quais participam atores locais, regionais, nacionais e 
internacionais, tornando-se referência para o país.

Os recursos para gestão são obtidos por meio da participação em 
chamadas nacionais e internacionais para investimento de recursos 
em meio ambiente, governança e produção sustentável. O apoio do 
governo municipal se dá por meio do desenvolvimento de políticas 
e ações voltadas à recuperação, proteção e conservação ambiental.

RESULTADOS

 ▶ Por meio do processo de conectividade, não apenas a 
recuperação de habitat foi alcançada para espécies de 
fauna ameaçadas, mas também laços de amizade foram 
recuperados, como também práticas sociais como a 
troca de sementes entre vizinhos e amigos.

 ▶ Declaração da Reserva Natural da Sociedade Civil Los 
Titíes de San Juan, de propriedade da Fundação Tití, 
criada para contribuir para a conservação do habitat do 
Tití Cabeciblanco, umas das espécies mais ameaçadas 
da Colômbia. Diversos atores têm se candidatado à 
declaração de novas reservas da sociedade civil, entre as 
quais 14 fazendas em processo e 30 planejadas.

 ▶ Desenvolvimento de programas de ecoturismo no 
município, em que os corredores de conservação 
são uma atração. Do mesmo modo, o fortalecimento 
do tecido social resultante desse processo permitiu 
a construção da paz nos Montes de María, graças 
ao fortalecimento das comunidades em termos de 
capacidades organizacionais e técnicas relacionadas à 
conservação e produção sustentável.

 ▶ Fortalecimento dos conhecimentos locais e ancestrais 
sobre a Floresta Seca, seus valores ambientais e da 
responsabilidade individual e coletiva por sua conservação.

 ▶ Construção de confiança nas diferentes 
escalas e a união de esforços para a gestão 
de recursos que permitam a sustentabilidade 
da iniciativa em longo prazo.

SAIBA MAIS 

http://bit.ly/APL_MontesMaria


