
PUBLICAÇÃO ANUAL NÚMERO 2 • MAIO DE 2016

Cadastro de propriedades rurais cresce no 
bioma, mas ainda enfrenta dificuldades

Código Florestal 
na Mata Atlântica

Licenciamento ambiental 
na mira do Congresso 4

Saneamento Já! 14

UCs municipais da 
Mata Atlântica 18

Lama de Mariana mostra o 
desmonte das leis ambientais 24



SUMÁRIO

PO
LÍ

TI
CA

S 
PÚ

BL
IC

AS
FL

OR
ES

TA
S

M
AR

CI
DA

DE
S

ESPECIAL  4

EDITORIAL  3

COLETÂNEA  22

Crise da água faz São Paulo reagir
contra os impactos do Código Florestal 

Lama de Mariana destruiu
324 hectares de Mata Atlântica 

Um mar de propostas para 2015

O que você faz
pelo meio ambiente?

Lama de Mariana mostra o
desmonte das leis ambientais

Brasil: potência orgânica?

A economia azul

Por que falta água? 

Habitação com água

Quem preserva, ganha

Queremos praias limpas

As UCs Municipais da Mata Atlântica

22

28

34

38

24

30

36

40

26

32

37

42

Licenciamento ambiental 
na mira do Congresso

Avanços e desafios do Código 
Florestal na Mata Atlântica 

O milagre de 15 de outubro

Cercadas de verde

4

8

14

18



FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA2

FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA

Presidente 
Pedro Luiz Barreiros Passos

Vice-Presidência de Mar 
Roberto Luiz Leme Klabin

Vice-Presidência de Comunicação 
Roberto Oliveira de Lima

Vice-Presidência de Finanças 
Morris Safdié

CONSELHOS

Conselho Administrativo  
Beatrice Padovani Ferreira, Clayton Ferreira 
Lino, Fernando Reinach, Gustavo Martinelli, 
José Olympio da Veiga Pereira, José Renato 
Nalini, Luciano Huck, Paulo Nogueira-Neto 
e Sonia Racy

Conselho Fiscal  
Luiz de Moraes, Marco Antonio Fujihara, 
Silvia Ferreira Mac Dowell

DIRETORIAS

Diretoria Executiva e Gestão do Conhecimento 
Marcia Hirota

Diretoria de Políticas Públicas 
Mario Cesar Mantovani

Diretoria Administrativa e Financeira 
Olavo Garrido

Diretoria de Comunicação e Marketing 
Afra Balazina

DEPARTAMENTOS

Administrativo/Financeiro
Vandeilton Bandeira de Souza, Adriana de 
Oliveira, Aislan Silva, Camila Costa, Elaine 
Calixto, Ítalo Sorrilha, Jonas Morais, Maria 
Françoise Silva, Vanessa Correa

Assessoria Política
Lídia Parente*, Rejane Pieratti*

Captação de Recursos
Carlos Abras, Adauto Basílio, Adriana 
Margarido, Lucas Oliveira, Tamiris do Carmo

Comunicação
Anaéli Bastos e Jessica Rampazo

Conhecimento
Marcelo Bolzan

Documentação
Andrea Godoy Herrera

Eventos e Marketing
Joice Veiga e Audrey Borsetto

Filiação
Yuri Menezes

Mobilização
Beloyanis Monteiro

Recursos Humanos
Anderson Almeida

Relacionamento
Luiza Cardenas

Tecnologia da Informação
Kleber Santana

PROGRAMAS/PROJETOS

Áreas Protegidas
Érika Guimarães, Monica Fonseca* 

Costa Atlântica
Camila Keiko Takahashi, Diego Igawa Martinez, 
Leandra Gonçalves*

Exposição Itinerante
Patrícia Ferreti, Ana Lucia Voidella, Tiago Felix

Plano Municipal da Mata Atlântica 
Mariana Gianiaki*, Vivian Castro* 

Rede das Águas
Maria Luiza Ribeiro*, Cesar Pegoraro*, Gustavo 
Veronesi, Marcelo Naufal*, Adriana Bravim*

Restauração Florestal
Rafael Fernandes, Aretha Medina

Voluntariado
Romilda Roncatti

CENTRO DE EXPERIMENTOS FLORESTAIS

Gerente de Restauração Florestal e 
Coordenador do Florestas do Futuro
Rafael Bitante Fernandes

Coordenadora de Restauração Florestal e Clickarvore 
Aretha Medina

Administrativo 
Ana Paula Guido, Joveni Pereira de Jesus

Educação Ambiental 
Kelly de Marchi

Campo e viveiro 
Éder Augusto Marin, Berlânia Maria dos 
Santos, Celso Bueno da Cruz, Fernanda 
Aparecida dos Santos, Joaquim Prates, José 
Zacarias Mariana Roseira, Reginaldo Américo, 
Wilson Fernandes

Técnicos de restauração florestal 
Cícero Homem de Melo Jr., Ismael Alves 
da Rocha, Roberto Cândido

ENDEREÇO E CONTATOS
SEDE

Avenida Paulista, 2073, Conjunto Nacional 
Torre Horsa 1 – 13º andar, cj 1318
01311-300 – São Paulo (SP) 
Tel.: (11) 3262-4088 
info@sosma.org.br

CENTRO DE EXPERIMENTOS FLORESTAIS SOS MATA 

ATLÂNTICA – BRASIL KIRIN 
Rodovia Marechal Rondon, km 118 
13300-970, Porunduva – Itu (SP)

REDE DAS ÁGUAS

Rua Santana, 148 
13300-220, Centro – Itu (SP) 
Tel.: (11) 4022-7895

ONLINE
www.sosma.org.br

facebook.com/SOSMataAtlantica

twitter.com/sosma 

youtube.com/sosmata 

instagram.com/sosmataatlantica

medium.com/sos-mata-atlantica

A Fundação SOS Mata Atlântica é uma ONG 
brasileira que trabalha desde 1986 na proteção 
dessa que é a floresta mais ameaçada do 
país. Atua em 3 frentes – Florestas, Mar e 
Cidades – e realiza diversos projetos nas áreas 
de monitoramento e restauração da Mata 
Atlântica, proteção do mar e da costa, políticas 
públicas e melhorias das leis ambientais, 
educação ambiental, campanhas sobre o 
meio ambiente, apoio a reservas e Unidades 
de Conservação, dentre outros. Todas essas 
ações contribuem para a qualidade de vida, já 
que vivem na Mata Atlântica mais de 72% da 
população brasileira. 

*consultor(a)



FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA 3

Em 2015, começamos a reescrever a história da Mata Atlântica. Reuni-
mos, durante o Viva a Mata, 15 dos 17 secretários de Meio Ambiente dos 
Estados da Mata Atlântica para debater a conservação e recuperação 
do bioma, que resultou na carta “Nova História para a Mata Atlântica”, 

na qual eles se comprometem a ampliar a cobertura florestal nativa e perseguir 
o desmatamento ilegal zero até 2018.

Depois de cinco séculos tratada a ferro e fogo, a pretexto de um desenvolvi-
mento que nem sempre veio, a Mata Atlântica, bioma mais ameaçado do país 
com cerca de 12% restante de sua cobertura original, não comporta mais o 
desmatamento como preço a pagar pela geração de riqueza. 

A boa nova é que a última edição do Atlas dos Remanescentes Florestais da 
Mata Atlântica mostra que 9 dos 17 Estados já se aproximam do desmatamento 
ilegal zero, com menos de 1 km2 de áreas suprimidas. Dados que confirmam que 
estamos no caminho certo no que tange o monitoramento e a conservação, mas 
indicam que é hora de investirmos num novo desafio – a recuperação do bioma. 

A SOS Mata Atlântica tem mostrado que é referência nesse tema. Já plantamos 
mais de 36 milhões de mudas nativas e restauramos mais de 21 mil hectares. 
Entretanto, ainda há muito a ser feito, a começar pelo cumprimento do novo 
Código Florestal, de 2012, que prevê a restauração de cerca de 20 milhões de 
hectares desmatados ilegalmente. A questão é abordada com profundidade na 
matéria de capa dessa edição, em que o jornalista Aldem Bourscheit apresenta 
um levantamento inédito sobre o cadastramento das propriedade rurais do 
bioma, passo fundamental no processo de restauração da mata nativa. 

Outro assunto que merece destaque nessa publicação, em artigo do jornalista 
Tulio Brandão, é o lançamento da campanha “Saneamento Já!”, uma petição 
por água limpa nos rios e praias do Brasil. Dados do último monitoramento 
da qualidade da água realizado pela Fundação mostram como esse é um tema 
urgente ao país. Dos 289 pontos analisados em 183 rios de 11 Estados e Distrito 
Federal, 36,3% apresentam qualidade ruim, 59,2% estão em situação regular e 
apenas 4,5% foram avaliados com qualidade de água boa. 

Completam a edição dois textos inéditos: Adriana Ramos, coordenadora do 
Programa de Política e Direito Socioambiental do Instituto Socioambiental 
(ISA), avalia as ameaças ao Licenciamento Ambiental no Congresso Nacional, 
enquanto o jornalista Reinaldo José Lopes comenta estudo produzido pela 
SOS Mata Atlântica em 2015, que revela um retrato das Unidades de Conser-
vação municipais da Mata Atlântica e os benefícios dessas áreas protegidas 
para as cidades. 

EDITORIAL
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conhecimento

Desde o fim da década de 1980, convencio-
nou-se dizer que o Brasil possui uma das 
legislações mais avançadas do mundo. 
Fosse pela estruturação do Sistema Nacio-

nal do Meio Ambiente (Sisnama), por meio da Lei 
6.938, conhecida como a “Lei da Política Nacional 
de Meio Ambiente”, e pela “Lei da Política Nacional 
de Recursos Hídricos”, o país se destacou por legis-
lações que levaram a sério os pressupostos consa-
grados pela Conferência de Estocolmo e que emba-
sam o conceito de desenvolvimento sustentável.

Um incauto observador que chegue ao Brasil hoje 
com esse registro mental e sobrevoe, por exemplo, 
a bacia do Rio Doce, ficará confuso. Afinal, como 
uma legislação ambiental tão avançada foi inca-
paz de evitar o desastre causado pelo rompimento 
de uma barragem de rejeitos de mineração? Pior 
ainda, como podem as ações de compensação e 
recuperação das áreas ser objeto de um acordo ju-
dicial entre governo e empresas, sem a participa-
ção da sociedade? Essas e outras questões deixam 
claro que não basta ter uma boa Lei, tem que se 
querer respeitá-la e implementá-la.

Desde que a questão ambiental ganhou relevância 
no cenário global, é comum ser tratada como entrave 
ao desenvolvimento econômico. Assim, licenças am-
bientais, salvaguardas, condicionantes e medidas 
compensatórias são encaradas como problemas a se-
rem superados, e não como boas práticas ou normas 
que contribuem com a segurança e a responsabilida-
de socioambiental dos empreendimentos. 

Deriva daí um esforço significativo de setores 
empresariais e tomadores de decisão em reduzir 

Por adriana ramos, 
coordenadora 
do Programa de 
Política e Direito 
Socioambiental 
do Instituto 
Socioambiental 
(ISA) e membro da 
Direção Executiva da 
Associação Brasileira 
de ONGs (ABONG).

Licenciamento 
ambiental na 
mira do Congresso

ou flexibilizar as exigências formais em torno da 
questão ambiental. Ou seja, em vez de cumprir a 
legislação avançada que conseguimos conquistar, 
busca-se “facilitar” o cumprimento dos procedi-
mentos de licenciamento. Seja voluntariamente 
por pressão política, seja involuntariamente por 
falta de estrutura adequada à execução de suas 
atribuições, órgãos ambientais são coniventes com 
a fragilização dos processos de licenciamento.

Como os impactos e riscos ambientais de uma 
obra ou projeto não desaparecem por vontade da 
burocracia, o resultado de um licenciamento mal 
feito pode ser uma tragédia como a de Mariana 
(MG); ou um caos como o que Belo Monte deixou 
na cidade de Altamira (PA). Em ambos os casos, a 
proliferação das ações judiciais em torno dos em-
preendimentos demonstra que um licenciamento 
ambiental frágil aumenta também a insegurança 
jurídica dos investimentos.

Diante de todas as evidências da crise climática 
e ambiental que vivemos e da necessidade de ga-
rantir um desenvolvimento que seja sustentável e 
que assegure bem estar à toda a população, nossos 
esforços deveriam estar focados em aprimorar os 
instrumentos de gestão ambiental como ferramen-
tas de planejamento para regular as necessidades 
econômicas sem comprometer as oportunidades 
das gerações atuais e futuras.1 Mas, como que an-
dando na contramão da história, o debate que está 
posto nas principais instâncias de tomada de deci-
são do país não vai necessariamente nessa direção. 

A revisão da legislação de licenciamento am-
biental está na pauta do Congresso Nacional e do 

1 “O Licenciamento 
Ambiental Brasileiro”; 
Malu Ribeiro e Marcelo 
Naufal, 2015.
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sem que a sociedade local, principal impactada 
pelas obras, tenha qualquer participação ou en-
volvimento na tomada de decisão. Questões bá-
sicas sobre a pertinência e viabilidade da obra, 
que deveriam fazer parte de um debate prévio à 
tomada de decisão política sobre sua constru-
ção, são tratadas como elementos inerentes ao 
empreendimento no processo de licenciamento. 
Assim, assuntos que deveriam ser discutidos em 
outras instâncias são trazidos para dentro do 
procedimento de concessão de licenças, uma vez 
que não há outra oportunidade para a sociedade 
se manifestar e discutir aspectos dos projetos de 
desenvolvimento que dizem respeito a suas vidas 
e seus territórios.

A existência e efetiva implementação da Avaliação 
Ambiental Estratégica poderia reduzir significati-
vamente os conflitos em torno de licenciamentos. 

No que concerne aos procedimentos de licencia-
mento, a maior parte dos projetos se pauta pela 
cobrança por maior agilidade, com foco nos pro-
cessos que levam à emissão das licenças, deixan-
do de lado um aspecto fundamental, mas ainda 
negligenciado no Brasil, que é o acompanhamen-
to das atividades e empreendimentos que foram 
autorizados. O cumprimento pelos empreende-
dores das medidas mitigadoras e compensatórias 
estabelecidas como condicionantes da licença 
ambiental é frágil e pouco fiscalizado no Brasil.

Atualmente, enquanto empreendedores recla-
mam da morosidade nos processos de concessão 
de licenças, as comunidades afetadas pelos pro-
jetos atestam baixo compromisso dos empreen-
dedores com a implementação das condições 
estabelecidas. Um exemplo recente é a usina 
hidrelétrica de Belo Monte, cuja licença de ins-
talação estabeleceu mais de 40 condicionantes a 
serem cumpridas antes do final da obra. O não 
cumprimento de algumas dessas condicionan-
tes, como a realização do saneamento básico da 
cidade de Altamira, impediu a emissão da licen-
ça no prazo esperado.

PROJETOS DE LEI PROBLEMÁTICOS

As propostas em pauta no Congresso não trazem 
sugestões para fortalecer as instituições licencia-
doras no sentido de permitir que eles deem conta 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama). 
O Congresso Nacional discute atualmente a revi-
são da legislação por meio de cinco projetos de 
lei em tramitação na Câmara dos Deputados e um 
no Senado Federal. O Conama está rediscutindo 
a resolução 01/86, que normatiza o licenciamen-
to. Essa atualização se justifica pela necessidade 
de adequar a resolução à lei complementar 140, 
que definiu as competências comuns entre go-
verno federal e estaduais e municipais em maté-
ria ambiental. 

As propostas em discussão na Câmara dos De-
putados são diversas, e várias delas vão além do 
processo de licenciamento em si, abordando a 
necessidade de uma abordagem ambiental já no 
planejamento dos empreendimentos, o que ten-
de a contribuir para solucionar uma boa parte 
dos problemas que existem hoje em dia. 

A proposta mais comum nesse sentido é tornar 
obrigatórias as Avaliações Ambientais Estraté-
gicas (AAEs), que visam abordar os temas am-
bientais nas fases iniciais de planejamento. A 
AAE pode contribuir para que os projetos sejam 
melhores, mais adequados ao contexto socioam-
biental onde serão implementados, reduzindo 
o nível de conflito e permitindo licenciamentos 
mais efetivos e legitimados socialmente.2 Além 
disso, a AAE pode ajudar a articular políticas e 
investimentos que devem ser feitos previamente 
aos empreendimentos e que hoje ficam vincula-
dos às condicionantes do licenciamento ambien-
tal, causando atrasos e impactos indesejáveis.

A existência de instrumentos estratégicos de 
planejamento seria um grande avanço, essencial 
para permitir que o licenciamento individual de 
projetos ganhe maior sentido e agilidade, sem 
abrir mão do cuidado necessário com o território.

Hoje, uma boa parte dos problemas existentes 
em torno do licenciamento tem a ver com a au-
sência deste nível de análise estratégica e da 
inexistência de processos políticos de tomada de 
decisão mais democráticos e transparentes. 

Um exemplo são algumas obras de infraestru-
tura, como hidrelétricas, cuja decisão sobre sua 
construção passam pelos setores tecnocráticos 
dos órgãos públicos, as empresas e os governos, 

2 “Avaliação Rápida de 
Projetos de Lei sobre 
Licenciamento Ambiental 
e Proposições para 
Aprimoramento”. Nilvo 
Silva, 2015.

A EXISTÊNCIA DE 
INSTRUMENTOS 
ESTRATÉGICOS DE 
PLANEJAMENTO 
SERIA UM 
GRANDE AVANÇO, 
ESSENCIAL PARA 
PERMITIR QUE O 
LICENCIAMENTO 
INDIVIDUAL DE 
PROJETOS GANHE 
MAIOR SENTIDO 
E AGILIDADE, 
SEM ABRIR MÃO 
DO CUIDADO 
NECESSÁRIO COM 
O TERRITÓRIO.
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das atribuições previstas nos processos atuais ou 
nas novas propostas, agravando assim um qua-
dro já crítico de baixa capacidade de atendimen-
to das exigências legais por parte das equipes 
técnicas dos órgãos ambientais. 

A questão da transparência é reconhecidamente 
uma das que merece mais atenção na perspecti-
va de aprimoramento dos processos de licencia-
mento. A demanda por melhor gestão das infor-
mações vem de todos os interessados, inclusive 
empreendedores, e é um pré-requisito básico 
para permitir uma efetiva participação da socie-
dade, outro aspecto fundamental. 

Um dos grandes problemas do processo de licen-
ciamento hoje está justamente na participação, 
uma vez que os mecanismos existentes não têm 
sido suficientes para permitir um diálogo efetivo 
com a sociedade. A ausência de obrigatoriedade 
de retorno dos órgãos ambientais sobre os ques-
tionamentos e preocupações manifestados pela 
sociedade no processo de licenciamento é uma 
lacuna a ser resolvida. As audiências públicas 
precisam ter regulamentos claros, com retorno à 
sociedade, de modo a terem alguma efetividade 
nesse processo. 

Um aspecto de grande importância e bastante 
polêmico em todas as propostas é o que diz res-
peito à manifestação de instituições externas ao 
Sisnama, como Fundação Nacional do Índio (Fu-
nai), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) e Fundação Palmares. A ma-
nifestação dessas instituições cumpre um papel 
fundamental para dimensionar os impactos so-
bre as populações indígenas e quilombolas e so-
bre o patrimônio histórico, artístico e cultural. E 
é preciso garantir que essas instituições tenham 
capacidade e recursos para respostas em tempo 
razoável, garantidos os processos de consulta 
que devem ser realizados. Infelizmente, esse tem 
sido um tópico negligenciado nas discussões, 
apesar de estar relacionado à boa parte dos pro-
blemas mal resolvidos dos licenciamentos. 

Mas o maior risco ao licenciamento ambiental 
vem do projeto de lei 654/2015, do senador Ro-
mero Jucá (PMDB-RR), que estabelece um rito ex-
cepcional de licenciamento ambiental baseado 
na emissão de uma licença única a ser emitida 

em um prazo máximo de oito meses, contados 
entre a solicitação da licença e seu deferimento. 

Nessa proposta, que não prevê a realização de 
audiências públicas, os poderes Executivo (nos 
níveis federal e estadual) poderão definir uma 
lista de obras, entre portos, rodovias, ferrovias, 
aeroportos e hidrelétricas, que poderão se “be-
neficiar” desse rito especial. Ou seja, os mais 
complexos projetos de infraestrutura, que pres-
supõem maior grau de impacto socioambiental, 
estão entre o conjunto que o projeto de lei exime 
da obrigação de fazer uma avaliação consistente.

Se hoje os procedimentos de licenciamento já de-
monstram não serem suficientes para dar conta 
dos impactos sociais e ambientais oriundos dos 
empreendimentos, a aplicação das disposições e 
prazos previstos no projeto do Senado, e a incor-
poração de uma “licença ambiental integrada” 
para substituir a licença prévia de instalação e 
de operação, significa, na prática, a eliminação 
do processo de licenciamento ambiental.

Fragilizar ou praticamente extinguir o licencia-
mento é abrir mão do principal mecanismo de 
gestão ambiental que atua para conciliar o de-
senvolvimento econômico com o uso dos recur-
sos naturais. É uma decisão que diz muito sobre 
o compromisso da sociedade brasileira com o 
desenvolvimento sustentável. 

O Brasil precisa discutir propostas para um li-
cenciamento ambiental mais robusto e eficaz do 
que o que existe hoje, seja no nível federal, seja 
no âmbito dos Estados e municípios, que tam-
bém têm essa atribuição. Precisamos avançar 
no sentido de adotar mecanismos que permitam 
analisar de modo sinérgico e cumulativo os im-
pactos dos projetos, dando oportunidade para 
que as diferentes perspectivas em torno de um 
projeto se manifestem e viabilizando a discussão 
de prevenção e redução de danos e conflitos.

Quanto melhor o licenciamento, menos processos 
judiciais, mais respeito aos direitos das popula-
ções afetadas, menos danos e impactos ambien-
tais e menos conflitos. Um licenciamento ambien-
tal mais adequado dará maior segurança jurídica 
aos investidores e empreendedores engajados nos 
projetos de desenvolvimento para o país.

Os artigos dos autores 
convidados não refletem, 
necessariamente, a 
opinião da Fundação 
SOS Mata Atlântica.

O MAIOR 
RISCO AO 
LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL VEM 
DO PROJETO DE 
LEI 654/2015, 
DO SENADOR 
ROMERO JUCÁ 
(PMDB-RR), QUE 
ESTABELECE 
UM RITO 
EXCEPCIONAL DE 
LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL 
BASEADO NA 
EMISSÃO DE 
UMA LICENÇA 
ÚNICA A SER 
EMITIDA EM UM 
PRAZO MÁXIMO 
DE OITO MESES, 
CONTADOS ENTRE 
A SOLICITAÇÃO 
DA LICENÇA E SEU 
DEFERIMENTO. 
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Avanços e 
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na Mata 

Atlântica 
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Cadastro de propriedades rurais cresce no bioma, mas ainda 
enfrenta dificuldades para alcançar pequenos produtores e 

encaminhar a restauração da mata nativa
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Levantamento conduzido pela Fundação 
SOS Mata Atlântica revela grandes dispa-
ridades na adoção do Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) nos 17 Estados onde o bioma 

está presente, bem como enormes lacunas na 
adesão de pequenos produtores e no desenho de 
estratégias para restauração florestal. Ao mesmo 
tempo, iniciativas para o casamento do CAR com 
outras políticas públicas vêm ganhando terreno 
e podem ajudar a qualificar o uso da terra no 
país, a manter estoques de água e outros servi-
ços ambientais. 

Entre os 17 Estados que abrigam os cerca de 12,5% 
restantes da área original de Mata Atlântica, até 
agora apenas o Rio de Janeiro conseguiu cadastrar 
toda a área produtiva estimada pelo censo agrope-
cuário federal de 2006, conforme o Sistema Nacio-
nal de Cadastro Ambiental Rural (Sicar). Bons nú-
meros também vêm de São Paulo, de Santa Catarina 
e de Minas Gerais, por exemplo. Em termos de área 
cadastrada, os piores índices estão no Rio Grande 
do Sul, Alagoas e Pernambuco, todos com menos de 
20% registrados até março de 2016 no Sicar. 

Segundo o diretor de Biodiversidade e Áreas Prote-
gidas do Instituto Estadual do Ambiente do Rio de 
Janeiro (Inea), Paulo Schiavo, a adesão estadual 
na realidade chega a 85% da área cadastrável esti-
mada, pois ainda não foi possível validar todos os 
registros e emitir o certificado de cadastro aos pro-
prietários dos imóveis. O alto índice é fruto do tra-
balho de equipes contratadas com apoio do Fun-
do Estadual de Recursos Hídricos para apoio ao 
cadastramento no Estado e também de chefes de 
Unidades de Conservação (UCs), que deixaram os 
escritórios para apoiar o CAR de imóveis de dentro 
e na vizinhança dessas áreas protegidas.

“Quanto mais florestas conservadas e recupera-
das, mais água. Daí nosso esforço em realizar o 
CAR no máximo possível de imóveis até o prazo 
legal de 5 de maio de 2016. Mas, não dá para co-
brar adesão total dos proprietários se o sistemas 
de validação do CAR não estão funcionando corre-
tamente”, explica Schiavo. 

O Rio de Janeiro tem cerca de 53 mil pequenas 
propriedades e, conforme o diretor do Inea, há 
uma tendência de redução do número total de 
imóveis em relação ao Censo Agropecuário de 

Por aldem 
bourscheit, 
jornalista e ativista 
em Políticas Públicas 
Socioambientais. 
Especialista em Meio 
Ambiente, Economia 
e Sociedade (Flacso) 
e mestrando em 
Desenvolvimento 
Sustentável – Áreas 
Protegidas (Flacam).

2006, que tem embasado os números do Sicar. 
“Dificuldades econômicas e o avanço da urbani-
zação podem ter suprimido muitas propriedades 
rurais”, aposta o diretor do Inea. 

“Os dados oficiais do Sicar sobre números de 
imóveis rurais em todos os Estados não estão 
batendo com a realidade de campo, ou por pro-
blemas com os sistemas ou pela falta de atuali-
zação do censo agropecuário, o que deveria ter 
sido disparado logo após a aprovação do novo 
Código Florestal”, pondera o diretor de Políticas 
Públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, Má-
rio Mantovani.

Olhando para todo o país, Estados no Sul e Nor-
deste somam as piores taxas de CAR. Não dife-
rente das demais regiões, falta de recursos fi-
nanceiros e humanos figuram entre os principais 
entraves ao cadastramento obrigatório para to-
das as propriedades e posses rurais no Brasil, até 
o início de maio deste ano. No Rio Grande do Sul, 
por exemplo, atrasos normativos e complicações 
legais retardam o registro dos imóveis rurais. 

Cerca de sete em cada dez hectares da área cadas-
trável estimada no país estão inseridos no Sicar. 
Todavia, milhões de pequenas propriedades, que 
pouco somam em área em relação às grandes pro-
priedades, precisam de auxílio concreto e urgen-
te para engrossar os números do CAR.

A maioria dos órgãos ambientais estaduais fir-
mou parcerias com entidades, como a Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) 
e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Se-
nar), além de instituições de ensino e pesquisa, 
para apoio ao cadastramento, especialmente de 
pequenas propriedades.

“Mesmo com medidas como essas, de maneira 
geral o CAR foi feito por quem teve mais acesso 
a recursos, informação e infraestrutura, como 
nos polos produtores de soja. Pequenos proprie-
tários e posseiros carecem, ainda, de assistência 
técnica, e na maioria dos Estados os órgãos am-
bientais sofrem com falta de recursos humanos e 
financeiros”, avalia Eugênio Spengler, presidente 
da Associação Brasileira de Entidades Estaduais 
de Meio Ambiente (Abema) e secretário de Meio 
Ambiente da Bahia. 
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“O CAR é uma realidade nacional, não tem volta, 
mas o poder público não superou as deficiências 
das áreas ambiental e de agricultura para viabili-
zá-lo em massa nas regiões mais pobres até o ven-
cimento do prazo legal. Ainda há setores chorando 
o leite derramado com a aprovação do novo Código 
Florestal, mas o caminho é implantar a legislação. 
Sem isso, podemos ter novo embate nos próximos 
anos e perder ainda mais em proteção florestal”, 
observa Spengler.

Adiar a data limite para cadastramento de imóveis 
parece inevitável, pelo menos até maio de 2018, 
quando começam os bloqueios de financiamentos 
e créditos para quem não aderir ao CAR. “Entre-
tanto, o prazo não pode ser prorrogado de forma 
ampla e generalizada”, defende Mantovani, da 
SOS Mata Atlântica.

“É preciso atenção especial para o que dispõem 
a Lei da Mata Atlântica e a Lei da Agricultura Fa-
miliar (Lei 11.326/2006), que trazem critérios mais 
consistentes para pequenas propriedades. Assim, 
outros imóveis não estariam livres de sanções e 
de cumprir o prazo previsto no Código Florestal e 
seria dado um tratamento diferenciado somente 

para a propriedade de agricultura familiar, com 
base nas leis específicas”, completa o diretor.

Na opinião de Spengler, da Abema, o CAR poderia 
ter avançado mais se grandes linhas de financia-
mento tivessem sido disponibilizadas para os Es-
tados desde a aprovação do novo Código Florestal, 
especialmente para o cadastramento de pequenas 
propriedades, bem como uma estratégia de capa-
citação de associações, cooperativas e prefeituras 
para que se tornassem agentes mais ativos do ca-
dastro. “Também deveria ter havido uma campa-
nha de comunicação. Faltou articulação da apro-
vação da Lei à implantação do CAR”, ressalta. 

Para Mantovani, da SOS Mata Atlântica, debates 
mais intensos nos Estados durante a “reforma” da 
legislação florestal também teriam auxiliado na 
preparação das bases para o cadastro. “A lentidão 
natural dos processos legislativos e o pouco debate 
em nível estadual durante a tramitação da Lei fez 
com que muitos Estados fossem pegos ‘de surpresa’ 
frente à tarefa de implantar a legislação”, pondera. 

Inércias para cadastramento na balança, a maio-
ria dos Estados com Mata Atlântica já exige o ca-

©ALEXANDRE MACEDO/SOS MATA ATLÂNTICA
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dastro ambiental para licenciamentos de desma-
tes, queima controlada, regularização fundiária 
e outras atividades em imóveis rurais, de todos 
os tamanhos. 

Em São Paulo, proprietários e posseiros que estão 
devendo florestas em relação à Lei têm a recom-
posição do verde priorizada em áreas importantes 
para o fornecimento de água. Todavia, a quase to-
talidade dos Estados com parcelas do bioma ainda 
não regulamentou seus Programas de Regulariza-
ção Ambiental (PRAs), outro dos mais relevantes 
instrumentos do novo Código Florestal.

Para Mantovani, essa situação pode ser conver-
tida em oportunidade para que a Sociedade Civil 
Organizada atue junto com Academia e Poder Pú-
blico para a edição de normativas que avancem na 
proteção e recuperação de florestas para além das 
bases estabelecidas na legislação federal. 

“É possível trabalhar a recomposição das matas 
apenas com espécies nativas e direcioná-la para 
apoiar a conservação das águas e da biodiversida-
de, para municípios que mais desmatam o bioma 
e, ainda, proporcionar a formação de corredores 
entre áreas protegidas”, destaca. 

Tais normativas de PRA são fundamentais para 
a recuperação de estimados 25 milhões de hecta-
res de vegetação em todo o país, metade do devi-
do com a legislação florestal anterior, em até 20 
anos. Para tanto, priorizar regiões para a recupe-
ração de florestas é indispensável, pois também 
ajudará na regulação do clima e em outros ser-
viços ambientais com alta importância para po-
pulações humanas e para atividades econômicas, 
como a própria agropecuária.

“O novo Código Florestal, na prática, reduziu 
fortemente a restauração da Mata Atlântica, 
um bioma altamente fragmentado que abriga a 
grande maioria dos brasileiros. A chamada “es-
cadinha”, que vinculou a área a ser recomposta 
ao tamanho dos imóveis rurais, simplesmente 
desobrigou inúmeras propriedades de recupe-
rar enormes Áreas de Preservação Permanente 
e de Reserva Legal. Assim, serviços ambientais 
podem não ser restabelecidos”, conta Rafael Bi-
tante Fernandes, gerente de restauração florestal 
da Fundação SOS Mata Atlântica. 

“COM O ENVOLVIMENTO DIRETO DOS DONOS DOS IMÓVEIS 
RURAIS, UM PÚBLICO QUE FOI INDUZIDO AO LONGO DO TEMPO 
A PERDER O VÍNCULO COM A FLORESTA VAI REAPRENDENDO 
A IMPORTÂNCIA AMBIENTAL E ECONÔMICA DA RESTAURAÇÃO. 
PRECISAMOS MUDAR HÁBITOS E VISÃO SOBRE O POTENCIAL 
DA FLORESTA EM UM PAÍS NO QUAL 70% DAS TERRAS 
PRODUTIVAS SÃO OCUPADAS POR UMA PECUÁRIA DE 
BAIXÍSSIMA EFICIÊNCIA”, RESSALTA FERNANDES. 

Vitrine de experiências sobre conservação e res-
tauração de florestas, de criação e manutenção de 
viveiros e de educação ambiental, os programas 
restauração florestal da SOS Mata Atlântica já 
apoiaram mais de 2.300 iniciativas de reconstitui-
ção de matas nativas em imóveis rurais, especial-
mente no Sudeste. 

“Com o envolvimento direto dos donos dos imó-
veis rurais, um público que foi induzido ao longo 
do tempo a perder o vínculo com a floresta vai 
reaprendendo a importância ambiental e econô-
mica da restauração. Precisamos mudar hábitos 
e visão sobre a importância da floresta em um 
país no qual 70% das terras produtivas são ocu-
padas por uma pecuária de baixíssima eficiên-
cia”, ressalta Fernandes. 

É LEI, MAS TAMBÉM OPORTUNIDADE

Em Santo Antônio do Amparo, no centro sul mi-
neiro, o grupo alemão Neumann vem desde 2003 
produzindo café certificado e restaurando a vege-
tação nativa em uma região onde a Mata Atlântica 
e o Cerrado se encontram. As vendas atendem ao 
mercado interno e internacional, alcançando paí-
ses europeus, além de Japão, México e Canadá. A 
Fazenda da Lagoa abriga mais de 40 nascentes e 
o restauro de florestas, acima do legalmente exigi-
do, ajuda não só a manter a água, mas também a 
reduzir perdas de solo produtivo, a melhorar a po-
linização das plantas, a manter a certificação dos 
produtos e a abrir portas comerciais em um mer-
cado cada vez mais exigente de sustentabilidade.

“Quem não produzir desta maneira encontrará di-
ficuldades crescentes para vender, pois as exigên-
cias estão cada vez maiores. Hoje, os compradores 
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pedem relatórios, vistoriam a fazenda e estão de 
olho na sustentabilidade da produção. Atender à 
Lei é apenas o básico”, conta a gerente de Susten-
tabilidade das Fazendas NGK, Regina Monserrat.

Resíduos da atividade cafeeira são aproveitados 
na restauração florestal, que ainda conta com vi-
veiro próprio e mudas oriundas de outros projetos, 
como o braço de restauração florestal da SOS Mata 
Atlântica, além de apoio técnico da Universidade 
Federal de Lavras (MG). 

Os custos para recuperação variam com nível de 
degradação e declividade da terra, necessidade 
ou não de maquinário, qualidade e capacitação 
da mão de obra e tempo de monitoramento, entre 
outros fatores. Na Fazenda da Lagoa, por exem-
plo, têm girado em torno de R$ 4 mil por hectare a 
cada ano, desde início do trabalho de restauração. 
Os custos de restauração caem após os primeiros 
anos de trabalho, com a estabilização das mudas.

Outra experiência bem sucedida vem da Reserva 
Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Gua-
piaçu, onde quase 50 mil mudas nativas já foram 
plantadas para recuperação de Áreas de Preser-
vação Permanente (APPs) e de outras áreas vitais 
para a Bacia do Rio Guapiaçu, região abrigada 
entre os parques Estadual dos Três Picos e Nacio-
nal da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Tudo 
começou na metade dos anos 1990, quando a ri-
queza regional de aves levou ao reconhecimento 
da RPPN, à criação de uma ONG e ao estabeleci-
mento de atividades turísticas e de conservação 
que atraem brasileiros e estrangeiros o ano todo. 

A recomposição florestal incidiu sobre terras e 
banhados degradados por atividades produtivas 
convencionais, aproveitou mão de obra e mudas 
locais e foi beneficiada pela vizinhança com áreas 
preservadas, que forneceram sementes e clima 
adequados ao crescimento das mudas para recom-
por 60 dos 300 hectares da reserva. Os custos para 

reposição florestal foram de aproximadamente R$ 
7,5 mil a R$ 10 mil por ano por hectare. A reserva 
emprega hoje 10 guardas florestais – índice de dar 
inveja a muitos parques nacionais –, sempre aten-
tos à ação de caçadores e palmiteiros.

“Por enquanto não há retorno econômico direto 
com o reflorestamento, é uma ação voluntária, mas 
essa medida ajuda a manter o equilíbrio ecológi-
co e as demais atividades na RPPN, que incluem 
observação de pássaros, pesquisa e educação am-
biental, pousada e trilhas”, diz Nicolas Locke, pre-
sidente da ONG Reserva de Guapiaçu e membro de 
família pioneira naquele município carioca. 

“O reflorestamento precisa acontecer em grande 
escala e com formação de corredores, ainda mais 
em um bioma altamente fragmentado e reduzido 
como a Mata Atlântica. Infelizmente, ainda não te-
mos incentivos econômicos para a restauração de 
florestas”, conclui. 

FALTAM INCENTIVOS 

A não definição de incentivos econômicos para 
o cumprimento da legislação é uma das princi-
pais lacunas na regulamentação do novo Código 
Florestal, uma peça recheada de retrocessos na 
proteção de matas nativas, conforme entidades 
socioambientalistas. 

Sem isso, pode ocorrer a perda de florestas em 
imóveis com excedentes legais de vegetação, por 
exemplo. As regras para o uso de Cotas de Reserva 
Ambiental (CRAs), pelas quais proprietários com 
falta e com excedentes legais de florestas poderão 
trocar títulos como em uma bolsa de valores, não 
haviam sido publicadas até o fechamento desta re-
portagem, em 15 de abril de 2015. Uma Política Na-
cional sobre Pagamento por Serviços Ambientais 
(PSA), que poderia recompensar a recuperação e a 
manutenção de florestas, tramita no Congresso Na-
cional. “Como se recuperará 25 milhões de hectares 
de florestas sem isso? Em áreas muito degradadas, 
será necessário se investir pesado na restauração”, 
ressalta Eugênio Spengler, presidente da Abema.

Para ele, o Brasil perdeu a oportunidade de dis-
cutir incentivos econômicos conjuntamente com 
a reforma da legislação florestal. Desta maneira, 
segundo ele, a Lei aprovada e publicada em 2012 

“O CHAMADO NOVO CÓDIGO FLORESTAL SÓ ATENDE A 
INTERESSES IMEDIATOS DO AGRONEGÓCIO PARA SE AMPLIAR 
FORTEMENTE O USO DA TERRA NOS IMÓVEIS RURAIS EM 
TODAS AS REGIÕES DO PAÍS”
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“premiou quem não cumpriu a legislação, distri-
buindo anistias a multas e a desmatamentos ile-
gais. Para completar, ainda não têm instrumentos 
para sua efetiva implantação. Essa não é uma pau-
ta prioritária no Congresso Nacional”, observa. 

Outra janela está aberta quanto aos passos seguin-
tes ao CAR, que poderia ser associado a outras 
bases públicas de informação para qualificar a 
ocupação do território nacional e direcionar ações 
de conservação e de recuperação da vegetação em 
áreas priorizadas pelo Poder Público, junto a Aca-
demia, Sociedade Civil Organizada e Setor Privado. 

Spengler ressalta que o CAR é um grande diagnóstico 
da situação ambiental dos imóveis rurais que deveria 
ser entregue à sociedade como um indutor e qualifi-
cador de políticas públicas. “Mas ainda não foi traça-
da uma estratégia nacional financeira, tecnológica, 
de mobilização e de construção de parcerias para o 
correto aproveitamento dos dados do cadastro”. 

Já para Alceo Magnanini, membro da comissão 
que elaborou o Código Florestal de 1965, um zo-
neamento ecológico-econômico nacional com 
embasamento técnico real ajudaria em muito na 

definição das áreas com verdadeira aptidão agrí-
cola e na implantação efetiva da nova legislação 
florestal. “Cozinha é cozinha, banheiro é banhei-
ro, assim como existem áreas produtivas e não 
produtivas. Mas o chamado novo Código Florestal 
só atende a interesses imediatos do agronegócio 
para se ampliar fortemente o uso da terra nos imó-
veis rurais em todas as regiões do país”, enfatiza.

Além disso, o engenheiro agrônomo destaca que a 
legislação florestal em voga não observa questões 
sociais, de conservação de solos e da biodiversi-
dade. E no Congresso Nacional, quase 30 proposi-
ções políticas já tentam alterar o novo Código Flo-
restal, principalmente para consolidar ocupações 
em APPs urbanas.

“Problema social, mesmo, é gente morrendo por 
ocupar áreas que não deveriam ser ocupadas. 
Além disso, a legislação florestal reformada per-
mite que lavouras cheguem até a beira dos rios, 
causando assoreamento e prejudicando a circula-
ção da fauna. Logo, essa Lei não traz segurança ju-
rídica alguma, é apenas uma peça burocrática sem 
fundamento técnico. Legalidade não é sinônimo 
de sustentabilidade”, arremata.

Os artigos dos autores 
convidados não refletem, 
necessariamente, a 
opinião da Fundação 
SOS Mata Atlântica.

Estado Área Imóveis %
alagoas 380,932 19,617 18.03
bahia 7,827,472 34,798 26.46
ceará 2,275,646 31,755 28.63
espírito santo 1,135,980 29,989 26.56
goiás 15,800,495 87,550 60.45
mato grosso do sul 12,926,316 13,526 42.7
minas gerais 23,434,154 382,789 70.83
paraíba 902,110 26,178 23.82
paraná 8,844,892 251,089 57.47
pernambuco 1,047,473 46,787 19.28
piauí 3,321,663 24,907 34.94
rio de janeiro 2,483,371 23,157 100
rio grande do norte 1,180,233 31,077 37.02
rio grande do sul 3,920,714 191,702 19.29
santa catarina 4,520,065 224,644 74.56
são paulo 13,216,997 236,363 77.96
sergipe 492,675 12,775 33.23

CAR NOS ESTADOS  
DA MATA ATLÂNTICA
Situação até março de 2016. Dados 
do Sistema Nacional de Cadastro 
Ambiental Rural (Sicar)

©ALEXANDRE MACEDO/SOS MATA ATLÂNTICA
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Por tulio brandão, 
jornalista da área 
de meio ambiente e 
esportes de prancha, 
sócio da consultoria 
Doze+ e autor da 
biografia “Gabriel 
Medina” (Editora 
Primeira Pessoa – 
Sextante). Ganhou dois 
prêmios Esso com 
reportagens sobre 
saneamento. Surfa há 
mais de 30 anos. 

O dia amanheceu quente no Rio de Janei-
ro. Sites de notícia anunciavam recorde 
de calor e praias cheias em plena quinta-
feira, por conta do Dia do Mestre. Entre 

as histórias mais compartilhadas nas redes so-
ciais, estavam o velório do Luiz Carlos Miele e um 
assombroso ataque de tubarão a um leão marinho, 
na Califórnia (EUA).

Parecia um dia como outro qualquer, com seus fa-
tos e fait divers, mas na Praia de São Conrado, ali 
no canto esquerdo, junto à Avenida Niemeyer, onde 
quebram algumas das melhores ondas da cidade, 
um acontecimento extraordinário estava em curso. 

O milagre de
15 de outubro

©FABIO MINDUIM

A história de uma onda perfeita, sua quase-
morte e seus anônimos salvadores 

Naquele 15 de outubro de 2015, a água da mais 
contaminada praia de mar aberto do Rio de Ja-
neiro estava estranhamente própria para banho. 
Limpa, cristalina, sem a estúpida carga de esgoto 
que normalmente escorre pelo seu costão desde a 
Rocinha. Quase um milagre de purificação, um dia 
digno de comemoração, diante do assustador his-
tórico daquele recanto. 

Das 118 análises feitas entre janeiro de 2015 e mar-
ço de 2016 pelo Instituto Estadual do Ambiente 
(Inea), apenas uma, a daquela fatídica quinta, 
estava sinalizada com a cor verde, indicando boa 
qualidade de água.
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– de um lado, o sinuoso costão do Morro Dois Ir-
mãos, serpenteado pela Avenida Niemeyer; de ou-
tro, a imponente Pedra da Gávea, maior bloco de 
rocha à beira-mar do mundo.

A praia é adornada, ainda, por um enorme an-
fiteatro de Mata Atlântica, ponteado pelo Morro 
do Cochrane e pela Pedra Bonita. Ousaria dizer 
que, no tempo de Cabral, a terra, hoje chamada 
de São Conrado por causa da igreja homônima 
construída em 1903 no bairro, oferecia aos aven-
tureiros o mais belo e complexo conjunto natural 
da cidade. Uma floresta que abraça e grandes ro-
chas a proteger incautos. Ainda hoje, cercada de 
prédios e com parte da encosta ocupada, o cená-
rio é exuberante.

A singular configuração geográfica deu de pre-
sente a São Conrado ondas agudas e tubulares, 
que se elevam em pontiagudos picos no canto 
esquerdo da praia, e quebram com contundência 
suficiente para fazer o mais tímido surfista abrir 
um largo sorriso. Alguns dos melhores do mundo, 
como o campeão mundial de 2014 Gabriel Medina 
e o havaiano John John Florence, são fãs declara-
dos da onda. 

A fama do local se espalhou tão rapidamente en-
tre as estrelas do esporte que os organizadores da 
etapa carioca do circuito mundial, que acontece 
anualmente em maio, se viram forçados a tentar 
transferir a prova para lá. Não conseguiram, claro. 

É aí que chegamos ao outro mundo, infernal, o da 
contaminação por esgoto. A histórica ocupação 
desordenada de suas encostas, sem criação de in-
fraestrutura, associada a um dos relevos mais ín-
gremes da cidade, produziu uma bomba de esgoto 
que explode sem tratamento na praia e é difícil de 
ser desativada.

Coisas da vida, no único dia de mar limpo, não ti-
nha onda em São Conrado. O histórico dia 15 deve 
ter passado praticamente despercebido na rotina 
dos surfistas. A trágica regra daquela praia, para 
nós, surfistas, é a antítese do dia 15: águas com 
níveis insuportáveis de contaminação e ondas de 
alta qualidade, desejadas pelos melhores surfistas 
do mundo. Os homens de prancha são obrigados 
a viver entre dois mundos, duas realidades distin-
tas, antagônicas, num só território. 

Num mundo, está a onda e o exuberante cenário 
daquela praia. A orla pequena, de cerca de um 
quilômetro, é cercada por rochas emblemáticas 

DE CIMA PARA 
BAIXO, OS SURFISTAS 
ANDREA LOPES, 
CARLOS BURLE, 
CHARLES SALDANHA 
E FELIPE TOLEDO. 

NAQUELE 15 DE OUTUBRO DE 2015, A ÁGUA DA MAIS 
CONTAMINADA PRAIA DE MAR ABERTO DO RIO DE JANEIRO 
ESTAVA ESTRANHAMENTE PRÓPRIA PARA BANHO. LIMPA, 
CRISTALINA, SEM A ESTÚPIDA CARGA DE ESGOTO QUE 
NORMALMENTE ESCORRE PELO SEU COSTÃO DESDE A ROCINHA. 
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Para piorar, duas obras de saneamento, realizadas 
em meados da última década, empurraram defi-
nitivamente São Conrado num abismo. Numa só 
tacada, instalaram uma ineficiente estação de es-
goto no Canal da Rocinha e abriram um túnel que 
desvia a matéria orgânica para o Costão da Avenida 
Niemeyer. A obra, infame, jogou em frente aos sur-
fistas, diretamente no mar, todo o esgoto do canal.

Dinheiro no ralo, para dizer o mínimo. Dois anos 
depois da inauguração, como mostrou o jornal O 
Globo, a água estava ainda mais contaminada. A 
curva negativa, desde então, só piorou. Em 2007, 
mesmo com a enorme piora dos indicadores, a 
água esteve própria em 19 das 52 semanas anali-
sadas pelo Inea. Já em 2015 e 2016, como já dito, 
o único dia liberado foi o histórico 15 de outubro.

O esgoto, antes filtrado nas línguas negras da areia, 
agora escorre sem pudor pela garganta dos surfis-
tas. São cada vez mais comuns – e isso é assustador 
– os casos de infecções intestinais sérias e outras 
doenças perigosas entre os usuários da praia. 

Tome a mim como exemplo. Tenho histórico de 
hepatite, disenteria bacteriana, micoses e outros 
males contraídos depois de sessões de surfe em 
picos poluídos como São Conrado. Não conhe-
ço um surfista daquela praia que jamais tenha 
sentido na pele o dano causado pela falta de sa-
neamento do bairro. Os projetos comunitários de 
surfe da Rocinha, obrigados a usar a onda conta-
minada como arena, também relatam problemas 
de saúde frequentes com as crianças envolvidas.

Da perspectiva de quem passou a vida na água, 
sentado na prancha de olho no horizonte, a sen-
sação é de que sempre esperaram que os surfistas 
desistissem dessa história maluca de salvar São 
Conrado. Decretariam a morte da onda, à moda do 
ocorrido em alguns cantos da Baía de Guanabara, 
como a Praia de Botafogo.

Mas, graças ao santo que dá nome ao bairro, ou 
a nós mesmos, aconteceu o contrário. Não apenas 
não saímos da água, como forjamos um interes-
sante caldo cultural, fermentado em esgoto, que 
mistura surfistas, locais da Rocinha, moradores 
dos prédios de classe média e alta do bairro e gen-
te que dedica a vida ao meio ambiente.

O primeiro movimento recente da sociedade civil 
em São Conrado partiu dos próprios surfistas e bo-
dyboarders locais, que, indignados com a estúpi-
da carga de esgoto a que eram – e são – expostos 
diariamente, reuniram-se num quiosque na praia 
para discutir meios de protestar contra o proble-
ma. Daquele encontro de 20 pessoas, realizado 
em 2012, surgiu o grupo “Salvemos São Conrado”, 
liderado por engajados como Marcello Farias e Fa-
brini Tapajós. 

O caminho escolhido pelo grupo foi denunciar 
através das redes sociais. Deu certo. A página de 
Facebook “Salvemos São Conrado” alcançou 28 
mil seguidores orgânicos, e há posts que superam 
6 milhões de visualizações e 50 mil compartilha-
mentos. Um bom exemplo é o de um vídeo de mar-
ço de 2016, num dia de ressaca, que mostra ima-
gem de um caldo aterrorizante formado por esgoto 
e lixo flutuante (pets) explodindo contra o costão 
da Avenida Niemeyer. 

O problema, que antes era só de alguns, virou o de 
milhares de pessoas. A praia vem se transforman-
do num símbolo do problema do saneamento da 
costa brasileira. 

O Instituto E, atento às questões ambientais do 
Rio, aproximou-se do drama de São Conrado em 
março de 2014, dando início a uma campanha 
de mobilização sobre o tema. Nina Braga e Duda 
Tedesco, que tocam o trabalho, queriam sensibi-
lizar os administradores públicos a melhorar as 
condições de saneamento das ondas do Rio, espe-
cialmente as de São Conrado, diante do desejo de 
surfistas de levar o Mundial de Surfe para lá. 

O Governo do Estado tinha obras previstas para a 
praia, dentro de um projeto chamado “Sena Limpa”, 
mas o avanço da crise comprometeu o processo.

Em 2015, depois de mais uma tentativa frustrada 
dos organizadores da prova e sem obras prontas, o 

DE CIMA PARA BAIXO, 
JESSÉ MENDES, 
GABRIEL MEDINA, 
PAULO VILHENA E 
JADSON ANDRÉ. 

A DESPOLUIÇÃO, SE ALCANÇADA, SERÁ A MELHOR ONDA 
DA HISTÓRIA DA PRAIA DE SÃO CONRADO. UM CASO 
EMBLEMÁTICO, A SER REPRODUZIDO EM TODO O BRASIL. 
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Instituto E se juntou à ONG Uma Gota no Oceano, 
liderada por Maria Paula Fernandes, à Fundação 
SOS Mata Atlântica, à Salvemos São Conrado e a 
diversas associações de surfe do Rio num esforço 
concentrado para salvar aquela praia. 

Nascia, ali, a “Água Limpa é a Onda”. Em me-
nos de um ano, foram coletadas mais de 15 mil 
assinaturas. O surfista de ondas gigantes Carlos 
Burle estrelou um vídeo sobre a campanha, exi-
bido em diversos meios, inclusive na TV. Surfis-
tas, artistas e celebridades aderiram.

A entrada da SOS Mata Atlântica ampliou ainda 
mais a potência do grito. A Fundação juntou, na 
campanha, as experiências do programa Mar, 
de conservação do patrimônio natural das zo-
nas costeira e marinha, e do Rede das Águas, 
programa de mobilização e monitoramento da 
qualidade das águas dos rios da Mata Atlântica. 
Entraram no jogo nomes emblemáticos no cená-
rio da conservação, como Marcia Hirota, Mario 
Mantovani, além da Malu Ribeiro, coordenadora 
da Rede das Águas e Diego Martinez, especialis-
ta marinho.

Ao lado das outras entidades, eles decidiram 
ampliar a ideia da campanha “Água Limpa é a 
Onda” para uma outra, a “Saneamento Já”, in-
cluindo outros Estados – além do Rio, já estão 
na rota Santa Catarina, São Paulo e pelo menos 
um estado do Nordeste. A Igreja também aderiu 
à causa – o gancho é perfeito, já que a Campanha 
da Fraternidade deste ano é sobre saneamento. 

A pauta da “Saneamento Já” pelo Brasil foi am-
pliada. A meta é melhorar os índices de trata-
mento em todo o país e revisar o enquadramento 
dos corpos hídricos na Resolução 357 do Conse-
lho Nacional do Meio Ambiente (Conama), de 
modo a excluir a classificação de rios de “clas-
se 4”, que legitima e torna legais os chamados 
“rios mortos” (pelo excesso de carga orgânica).

A campanha avança, mas não esquece São Con-
rado. Aquela praia se transformou num símbolo 
da luta por mais saneamento na orla brasileira. 

O esforço da sociedade civil – organizações de 
meio ambiente, associações de surfe, surfistas lo-
cais, moradores – trouxe os primeiros resultados. 

O holofote sobre São Conrado contribuiu muito 
para que o Governo do Estado seguisse investindo 
em novas obras de saneamento no bairro – insta-
lação de novas bombas elevatórias para captar a 
água contaminada do Canal da Rocinha e de uma 
nova tubulação na Avenida Niemeyer para levá-la 
até o emissário submarino de Ipanema. A Secreta-
ria estadual do Ambiente admite que as interven-
ções não solucionam definitivamente o problema, 
mas aposta numa melhora.

A pressão fez, ainda, com que o Estado criasse um 
comitê de acompanhamento das obras, claro, com 
membros da campanha “Saneamento Já”. Mais 
um pequeno, porém importante passo na luta por 
um ambiente melhor naquela orla.

A despoluição, se alcançada, será a melhor onda da 
história da Praia de São Conrado. Um caso emble-
mático, a ser reproduzido em todo o Brasil. Qual-
quer esforço de mobilização e engajamento vale a 
pena para que, em algum momento, o translúcido 
15 de outubro de 2015 deixe de ser um fenômeno es-
pantoso, extraordinário, para se tornar uma saudá-
vel rotina. Nós merecemos. Engaje-se.

LIXO ESPALHADO 
PELA AREIA INDICA 
A MÁ QUALIDADE DA 
ÁGUA NA PRAIA DE 
SÃO CONRADO. 

Os artigos dos autores 
convidados não refletem, 
necessariamente, a 
opinião da Fundação 
SOS Mata Atlântica.

©MARCELLO FARIAS 



18

CIDADES

FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA

E S P E C I A L

Por reinaldo josé 
lopes, repórter, 
blogueiro e colunista 
da editoria de Ciência 
da Folha de S.Paulo. 
Em 2005, foi o 
primeiro colocado 
do Prêmio de 
Reportagem sobre 
Biodiversidade da 
Mata Atlântica.

Cercadas de verde
Levantamento da Fundação SOS Mata Atlântica revela um 
retrato das UCs municipais da Mata Atlântica e os benefícios 
dessas áreas protegidas para as cidades 

A maioria dos brasileiros provavelmente 
associa a ideia de áreas destinadas à pre-
servação ambiental com imagens de ma-
tas remotas da região Norte, visitadas no 

máximo por um ou outro biólogo, funcionário do 
Ibama ou agente da Polícia Federal. Levantamen-
tos recentes, no entanto, têm revelado uma densa 
malha de Unidades de Conservação (UCs) munici-
pais bem no meio de alguns dos maiores centros 
urbanos do país, em especial nas regiões Sudeste 
e Sul. Ainda não se sabe o tamanho exato dessa 
rede de proteção antes “oculta”, mas os dados pre-
liminares indicam que ela pode ser crucial para os 
esforços de preservação da Mata Atlântica e para 
garantir serviços ambientais sem os quais nenhu-
ma grande cidade é capaz de funcionar direito.

“As UCs municipais respondem por quase meta-
de do número total de unidades existentes hoje 
na Mata Atlântica. E elas estão absolutamente 
invisíveis no sistema, já que a maior parte delas 
não integra o Cadastro Nacional de Unidades de 
Conservação. Ou seja, elas adicionam proteção ao 
bioma e são complementares aos esforços feitos 
pelas esferas federal e estadual”, resume Erika 
Guimarães, coordenadora de áreas protegidas da 
Fundação SOS Mata Atlântica.

Os dados citados por ela vêm de um relatório téc-
nico publicado pela ONG em setembro de 2015 e, 
na verdade, estão até subestimando o possível 
impacto positivo dessas unidades de conservação. 
O biólogo Luiz Paulo Pinto, consultor responsável 
pela pesquisa, conta que o trabalho se intensificou 
desde então, com o acréscimo de mais 66 muni-
cípios e 127 UCs municipais à base de dados que 
já existia. No total, já foram mapeadas 839 Unida-
des de Conservação com esse perfil, abrangendo 
quase 400 municípios e uma área de mais de 2,6 
milhões de hectares na Mata Atlântica e Ecossiste-

mas Associados. Os levantamentos incluem ainda 
18 UCs que protegem ambientes marinhos, perfa-
zendo 131,7 mil hectares.

Só foi possível chegar a esses números graças ao 
proverbial trabalho de formiguinha. Uma vez que 
80% das UCs municipais não estão incluídas no 
cadastro nacional, é preciso ir atrás dos dados ba-
sicamente de prefeitura em prefeitura – e, mesmo 
assim, menos de 30% delas disponibilizam dados 
(em geral, bastante incompletos) sobre áreas de 
conservação do município em seus sites institu-
cionais, por exemplo. “Esse levantamento é como 
um enorme quebra-cabeças”, resume o pesquisa-
dor. É preciso “caçar” informações nas mais va-
riadas fontes, que vão desde a literatura científica 
e normas legais, de um lado, a redes sociais, de 
outro. “Para cobrir todos os municípios, será pre-
ciso uma ampla parceria, envolvendo órgãos como 
a Associação Nacional de Órgãos Municipais de 
Meio Ambiente e outras instituições.”

Segundo Erika, integrar esse conjunto relativa-
mente isolado ao sistema nacional é importante 
para que tais áreas façam parte das estatísticas e 
estratégias sobre conservação ambiental no país. 
“É o que estamos recomendando aos municípios 
com os quais temos contato”, diz ela.

SELVAS DE PEDRA

Quando se examina o conjunto dessas UCs muni-
cipais, um dado que chama a atenção de cara é a 
grande proporção de unidades que estão locali-
zadas no coração de áreas urbanas ou possuem 
características periurbanas, ou seja, na transição 
entre as zonas urbana e rural (65%). As demais fi-
cam na zona rural dos municípios (35%). Por outro 
lado, o tamanho das unidades de conservação mu-
nicipais que ficam na zona rural costuma ser bem 
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maior – cerca de 77% da área total dessas UCs fica 
fora dos limites urbanos, enquanto 23% correspon-
de às que estão próximas ou dentro das cidades.

Embora as UCs municipais estejam presentes em 
quase todos os Estados que possuem áreas de 
Mata Atlântica em seu território, há um predomí-
nio claro de três deles (Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro e Paraná), os quais abrigam quase 70% de 
tais unidades, de acordo com a primeira versão do 
levantamento. O município do Rio de Janeiro res-
ponde, sozinho, por 50 Unidades de Conservação 
municipais, inseridas na malha urbana carioca 
– é o caso do Monumento Natural Municipal dos 
Morros do Pão de Açúcar e Urca, abrangendo qua-
se 100 hectares e protegendo dois dos principais 
cartões-postais do Rio. 

Um fator que pode explicar parcialmente a presen-
ça mais forte dessas áreas protegidas nesses Esta-
dos é a consolidação dos mecanismos como o ICMS 

Ecológico, sistema por meio do qual o repasse de 
parte desse imposto aos municípios é “vitamina-
do” quando a administração local protege áreas 
em seu território. Por outro lado, é possível que se 
trate, em parte, do que os cientistas costumam cha-
mar de viés de amostragem – a participação desses 
Estados parece ter mais peso simplesmente porque 
é mais fácil obter informações sobre eles. 

Nada menos que 94,5% da área total das unida-
des municipais pertence à categoria de Área de 
Proteção Ambiental (APA), o que representa tanto 
oportunidades quanto desafios. As APAs são Uni-
dades de Conservação de uso sustentável, e não de 
proteção integral. Podem incluir tanto terras pú-
blicas quanto privadas (as quais não precisam ser 
desapropriadas) e abrigar atividades produtivas. 
“Sendo assim, quando surgiu o ICMS ecológico, as 
prefeituras viram nas APAs um mecanismo mais 
rápido para dar uma resposta ambiental e econô-
mica para a população”, explica Luiz Paulo Pinto.



20

CIDADES

FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA

E S P E C I A L

O reverso dessa moeda, porém, é que as regras 
menos restritivas acabem contribuindo para que a 
preservação nessas áreas fique apenas no papel. 
O biólogo conta que foi possível obter dados deta-
lhados sobre a cobertura da vegetação em 32 das 
UCs municipais. Nas unidades de uso sustentável, 
como as APAs, a média foi de apenas 42% de co-
bertura vegetal nativa, contra 73% nas unidades 
de proteção integral.

Portanto, defende o pesquisador, é importante 
estabelecer fatores de qualidade rigorosos para o 
funcionamento do ICMS ecológico, bem como sis-
temas de gestão eficientes para tais UCs. Luiz Pau-
lo cita como modelo positivo o chamado Consórcio 
Quiriri, que surgiu como um plano para proteger 
os recursos hídricos de quatro municípios catari-
nenses (Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo 
Alegre e Corupá), com apoio técnico da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina. Parte do plano 
incluía a criação de cinco áreas de proteção mu-

nicipais, todas com milhares de hectares. Uma 
delas, localizada em São Bento do Sul, integra um 
programa de pagamento por serviços ambientais, 
ou seja, um incentivo financeiro aos proprietários 
rurais que protegem suas áreas de floresta e, dessa 
maneira, ajudam a manter os mananciais, usados 
por todos os moradores do município.  

Esse é outro aspecto-chave do levantamento: a 
presença de UCs municipais tem ligação estreita 
com o abastecimento de água das áreas urbanas, 
graças à conhecida capacidade das áreas de flo-
resta de recarregar o lençol freático e purificar a 
água. É o caso de unidades como o Parque Natural 
Municipal Montanhas de Teresópolis, que protege 
nascentes da região serrana do Rio, e o Parque Na-
tural Municipal Goiapaba-açú (ES), que “produz” 
água para os afluentes do rio Fundão, considerado 
estratégico para o abastecimento futuro da Região 
Metropolitana de Vitória. O conforto climático dos 
habitantes de áreas urbanas também aumenta sig-

PARQUE NATURAL 
MUNICIPAL 
MONTANHAS DE 
TERESÓPOLIS.
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nificativamente com a presença de áreas com ve-
getação nativa – a temperatura costuma ser vários 
graus mais baixa em áreas urbanizadas nas vizi-
nhanças de reservas de floresta. 

Erika destaca ainda o fato de que as UCs munici-
pais estão ajudando a proteger variantes da Mata 
Atlântica que não foram privilegiadas pelas áreas 
de conservação federais e estaduais. É o caso da 
floresta estacional semidecidual, típica de regiões 
com estação seca e úmida bem marcadas, na qual 
boa parte das árvores perdem as folhas durante o 
período com poucas chuvas. Cerca de 70% da área 
protegida pelas UCs municipais corresponde a 
esse tipo de floresta.

FACILITANDO A PESQUISA

A proximidade entre centros urbanos e Unidades 
de Conservação é vantajosa também do ponto de 
vista da geração de conhecimento sobre a biodi-
versidade da Mata Atlântica, destaca Luiz Paulo. 
Em parte, isso se dá simplesmente porque, do pon-
to de vista logístico e financeiro, é muito prático 
fazer trabalho de campo nos arredores dos centros 
urbanos. “Além disso, essas áreas estão inseridas 
em um contexto de ambientes modificados ou sob 
forte influência da ação humana, o que abre um 
enorme campo de pesquisas sobre a interface so-
cial, econômica e ambiental”, diz o biólogo.

Para ele, um exemplo de UC que se tornou celeiro 
de conhecimento sobre o bioma é a Reserva Bioló-
gica Municipal Serra do Japi, em Jundiaí (SP). Pró-
xima tanto da região metropolitana de São Paulo 
quanto do aglomerado urbano de Campinas, a 
reserva tem recebido pesquisadores de algumas 
das maiores universidades do país, como a Uni-
camp e a Unesp, há mais de duas décadas, com a 
produção de dezenas de artigos científicos, teses, 
dissertações e outras publicações desvendando a 
biodiversidade da área.

A literatura científica gerada a partir de estudos 
nessas UCs indica que, apesar do contato estreito 
com centros urbanos, elas são capazes de preser-
var boa parte de sua biodiversidade original, inclu-
sive mantendo populações de espécies da fauna e 
flora raras, endêmicas e ameaçadas de extinção. 
Por outro lado, isso não significa que a convivên-
cia esteja isenta de problemas. No caso das UCs de 
menor tamanho e que estão “cercadas de cidade” 
por todos os lados, há o risco de que suas caracte-
rísticas naturais sejam lentamente erodidas com o 
passar do tempo. Parte desse processo, aliás, pode 
nem ser desencadeado diretamente pela ação hu-
mana, mas por espécies exóticas com as quais te-
mos uma convivência mais próxima.

“É um problema muito sério e que não tem recebi-
do a devida atenção. Não seria exagero dizer que 
100% das UCs possuem espécies exóticas invaso-
ras”, afirma o pesquisador. Entre elas, cães e gatos 
domésticos que se aventuram nas áreas preserva-
das são especialmente daninhos, tanto por atacar 
espécies nativas quanto por carregar micro-orga-
nismos causadores de doenças contra os quais ani-
mais da mata podem não ter defesas adequadas.

Por outro lado, essas áreas permitem algo que pa-
rece essencial para o futuro da floresta e da huma-
nidade: a oportunidade de contato e de reconexão 
com a natureza. Um papel importante das UCs mu-
nicipais, em especial daquelas que estão próximas 
aos centros urbanos, é oferecer opções de lazer, de 
educação ambiental e de contato com ambientes 
naturais, uma experiência cada vez mais rara na 
vida da maioria dos brasileiros, já que mais de 
80% da população do país vive, hoje, em áreas 
urbanas. “Ter uma experiência agradável ao visi-
tar uma área natural é uma das formas de ganhar 
apoio social para a manutenção de todas as áreas 
protegidas no país”, avalia Erika.

Para apoiar projetos para implementar novas UCs 
municipais ou consolidar a atuação das que já exis-
tem, a Fundação SOS Mata Atlântica lançou um edi-
tal no valor de R$ 1 milhão neste ano. Cada projeto 
poderá receber entre R$ 10 mil e R$ 30 mil. “Os re-
sultados até agora mostram um cenário muito pro-
missor”, diz Erika. “Recebemos 95 propostas, com 
todos os Estados da Mata Atlântica representados, e 
a maior parte dos projetos foi para consolidar UCs já 
existentes. Desses, 75 foram para a segunda etapa.”

A PRESENÇA DE UCS MUNICIPAIS TEM LIGAÇÃO ESTREITA COM 
O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ÁREAS URBANAS, GRAÇAS 
À CONHECIDA CAPACIDADE DAS ÁREAS DE FLORESTA DE 
RECARREGAR O LENÇOL FREÁTICO E PURIFICAR A ÁGUA.

Os artigos dos autores 
convidados não refletem, 
necessariamente, a 
opinião da Fundação 
SOS Mata Atlântica.
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Aos poucos o Estado de São Paulo vêm 
adotando medidas para contrapor os 
retrocessos praticados na Legislação 
Ambiental Brasileira com o novo Có-

digo Florestal e enfrentar, dentre diversas con-
sequências, a crise da água na região Sudeste. 
Os vetos parciais do Governador Geraldo Alck-
min ao chamado “Código Florestal Paulista”(PL 
219/14), aprovado pela Assembleia Legislativa 
em dezembro passado, após alertas da sociedade 
de que o projeto agravaria ainda mais a crise hí-
drica em São Paulo, ainda não foram apreciados 
pelos deputados paulistas.

O controverso projeto de lei, que dispõe sobre o 
Programa de Regularização Ambiental (PRA), re-
produziria em São Paulo, de maneira repetitiva e 
nada inovadora, as principais falhas e inconstitu-
cionalidades apontadas na Lei Federal, sobretudo 
no que se refere às Áreas de Preservação Permanen-
te (APPs). Essas áreas são essenciais para os ma-
nanciais, rios e nascentes, uma vez que as florestas 
protegem e mantém o ciclo hidrológico, impedem o 
assoreamento de rios e represas e ainda têm o pa-
pel de extrair umidade do ar e levá-la aos aquíferos, 
cumprindo a função de reguladoras climáticas. 

É um enorme equivoco reduzir as faixas de prote-
ção de rios, nascentes e mananciais e desobrigar 
proprietários de terras de recuperá-las, com base 
em critérios científicos e técnicos, para seguir 
parâmetros fiscais que se baseiam no tamanho 
das propriedades rurais e em usos do solo, com o 
objetivo de promover a regularização de ativida-
des, até então irregulares. Uma decisão, inclusi-
ve, muito distante de um modelo de agronegócio 
moderno e sustentável.

Os impactos negativos do Código Florestal, apro-
vado em 2012, já estão sendo comprovados por 
meio do aumento do desmatamento nas florestas 

Crise da água faz São Paulo reagir 
contra os impactos do Código Florestal 

Amazônica e na Mata Atlântica, anunciados re-
centemente pelo Imazon e pela SOS Mata Atlân-
tica, esse segundo com base nos dados do Atlas 
de Remanescentes Florestais da Mata Atlântica. 
O aumento no desmatamento resultou na dimi-
nuição das chuvas nas regiões de mananciais, no 
assoreamento de reservatórios e rios e no agra-
vamento da escassez de água na região Sudeste. 

Outra questão é que a pretensa regularização de 
áreas desmatadas em regiões de mananciais, pró-
ximas às grandes cidades e regiões metropolita-
nas, pode criar uma espécie de reserva de merca-
do com novas fronteiras para o setor imobiliário, 
substituindo rapidamente áreas rurais por zonas 
de expansão urbana. Essa troca drástica de usos 
do solo dificultará ainda mais a conservação e a 
proteção dos reservatórios e mananciais.  

Estudo da SOS Mata Atlântica divulgado em ou-
tubro de 2014 constatou que a cobertura florestal 
nativa na bacia hidrográfica e nos mananciais 
que compõem o Sistema Cantareira, centro da 
crise no abastecimento de água na região me-
tropolitana de São Paulo, está muito abaixo dos 
níveis ideais e deve ser recuperada. Restam ape-
nas 488 km2 (21,5%) de vegetação nativa na bacia 
hidrográfica e nos 2.270 km2 do conjunto de seis 
represas que formam o sistema. Portanto, não 

OUTRA QUESTÃO É QUE A PRETENSA REGULARIZAÇÃO 
DE ÁREAS DESMATADAS EM REGIÕES DE MANANCIAIS, 
PRÓXIMAS ÀS GRANDES CIDADES E REGIÕES 
METROPOLITANAS, PODE CRIAR UMA ESPÉCIE DE RESERVA 
DE MERCADO COM NOVAS FRONTEIRAS PARA O SETOR 
IMOBILIÁRIO, SUBSTITUINDO RAPIDAMENTE ÁREAS RURAIS 
POR ZONAS DE EXPANSÃO URBANA. 

Por pedro 
luiz passos, 
presidente da 
Fundação SOS 
Mata Atlântica.
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restam dúvidas de que o desmatamento da Mata 
Atlântica tem relação direta com a escassez da 
água na região sudeste. Menos proteção florestal 
significa também menos água. 

Diante dessas ameaças e da necessidade de mini-
mizar os impactos decorrentes do afrouxamento 
das leis ambientais, o Estado de São Paulo está con-
centrando esforços em um amplo programa de re-
cuperação florestal para os mananciais das bacias 
hidrográficas do Sistemas Cantareira e Alto Tietê. 

Queremos um grande pacto por água e florestas 
que envolva Estados, Municípios, sociedade ci-
vil, iniciativa privada, produtores rurais e orga-
nismos de bacia, na indicação de áreas prioritá-
rias para restauração florestal voltadas a água, 
em quantidade e qualidade. De forma ainda tí-
mida, São Paulo dá início a recuperação florestal 
em seus mananciais, quase secos. Mas, é preciso 
que o Poder Legislativo também se envolva, ouça 
a sociedade e a ciência e reconheça o descom-
passo entre as votações ocorridas e as reais ne-
cessidades para enfrentamento de eventos cli-
máticos e das demandas por água, nas cidades e 
no campo. Além disso, se faz necessário também 
definir instrumentos de apoio e incentivo à con-

servação, como o Pagamento por Serviços Am-
bientais (PSA) – tema desvalorizado no projeto 
aprovado pelos deputados paulistas. 

Um texto legal que estabelece critérios para um 
programa de regularização ambiental, com base 
no modulo fiscal e no tamanho das proprieda-
des, sem considerar os biomas brasileiros e a 
dinâmica dos rios e mananciais que formam as 
bacias hidrográficas, não pode ser considerado 
um Código Florestal, e sim, quando muito, um 
Código Rural ou de produção agropecuária.

Importante lembrar que o novo Código Florestal 
é objeto de Ação Direta de Inconstitucionalida-
de, movida pelo Ministério Público Federal, em 
três questões que ainda estão sendo julgadas e 
que, por pressão da sociedade, foram vetadas 
pelo Governador de São Paulo na regulamenta-
ção paulista. Dessa forma, o Estado de São Pau-
lo, que sempre foi referência no país no que se 
refere a inovações e tecnologia na área ambien-
tal, começa a reagir, ainda que timidamente, 
contra as distorções da lei federal, plantando 
árvores nas áreas de manancial, em metragens 
e proporções maiores que as estabelecidas no 
novo Código Florestal. 

conhecimento

FLORESTAS SÃO 
FUNDAMENTAIS 
PARA PROTEÇÃO DE 
MANANCIAIS, COMO 
A REPRESA BILLINGS. 

©PAULO PINTO/FOTOS PUBLICAS (20/03/2014)
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mantovani, diretor 
de Políticas Públicas 
da Fundação SOS 
Mata Atlântica, e 
malu ribeiro, 
coordenadora da 
Rede das Águas da 
organização.

minério da Samarco, pertencente às gigantes do 
setor Vale e BHP Billiton – pode ser considerada o 
estopim de uma bomba relógio instalada no país. 

A Agência Nacional de Águas (ANA) tem cadastra-
das 520 barragens de rejeitos em regiões de cabe-
ceira de grandes rios e bacias hidrográficas. Destas, 
264 são de rejeitos de minério e 256 de atividades 
industriais. Ao todo, o Brasil tem cadastrados 13.529 
reservatórios, que são licenciados individualmente, 
de acordo com a demanda de cada empresa e setor. 
Portanto, não é feito um estudo estratégico do im-
pacto cumulativo desses reservatórios e das ativida-
des, tampouco da capacidade de suporte das bacias 
hidrográficas, da região ou dos biomas. 

A lama de rejeitos de minério que cobre 
o rio Doce e o mar no norte do Espírito 
Santo, com seu rastro de degradação 
e impactos, reflete as trágicas conse-

quências do desmonte gradativo da legislação 
ambiental brasileira e da sua não aplicação. 
Processo esse que teve início com a alteração do 
Código Florestal e se estende por diversas inicia-
tivas que fragilizam a proteção ambiental, como 
projetos de lei que tramitam no Congresso Na-
cional sobre o licenciamento ambiental e o novo 
Código da Mineração. 

A tragédia anunciada de Mariana – que teve iní-
cio com o rompimento da barragem de rejeitos de 

Lama de Mariana mostra o
desmonte das leis ambientais

Publicado em 26 de novembro de 2015 no UOL

LAMA CHEGA À FOZ 
DO RIO DOCE, EM 
LINHARES (ES). 

©FRED LOUREIRO/SECOM ES (25/11/2015)
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conhecimento

Minas Gerais, estado popularmente chamado de 
caixa d’água do país por reunir as nascentes e 
rios formadores de grandes bacias hidrográficas 
que abastecem cerca 70% da população brasilei-
ra, tem cadastradas 361 barragens de rejeitos. A 
concentração de atividades econômicas de alto 
impacto e potencial risco em uma região tão es-
tratégica para prover o país de água já evidencia 
a fragilidade e o despreparo dos órgãos públicos 
em planejar de forma equilibrada e integrada o 
uso e a conservação dos recursos naturais. 

Danos ambientais decorrentes de problemas 
com atividades minerárias instaladas em Minas 
Gerais já resultaram em acidentes com impactos 
em bacias interestaduais, afetando a água e os 
ecossistemas que servem milhares de pessoas. 
Em 29 de março de 2003, o rompimento de uma 
barragem na cabeceira do rio Pombas, afluente 
do Paraíba do Sul, impactou toda a bacia e che-
gou ao mar no Rio de Janeiro. 

Para evitar novos danos com a mesma empresa, 
em 2009, em decisão polêmica, mas conjunta com 
órgãos ambientais dos Estados de Minas Gerais 
e do Rio de Janeiro, a ANA permitiu a liberação 
gradual de rejeitos sem tratamento no rio Pomba, 
afluente do Paraíba do Sul. Por cinco anos, até 
agosto do ano passado, os rios Pomba, Muriaé e 
Paraíba do Sul foram utilizados para diluir os po-
luentes gradativamente. Com isto, esses rios aca-
baram recebendo cerca de 1,4 bilhão de litros de 
lignina, rejeito da celulose com grande concentra-
ção de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), 
tornando a água imprópria para consumo.

Para os órgãos ambientais e de controle foi me-
lhor aceitar o rio Pomba como receptor tempo-
rário desses rejeitos industriais, de característica 
orgânica, do que correr o risco de um novo desas-
tre semelhante ao ocorrido em 2003. Os Estados 
arcaram com o monitoramento da água ao longo 
do período de diluição e, assim, essa remediação 
foi considerada pelas autoridades um caso de su-
cesso para evitar acidente grave. 

Utilizar rios para diluir esgoto, por não termos 
tratamento adequado, é uma prática recorren-
te no país, uma vez que o saneamento básico 
é responsabilidade do poder público e este por 
sua vez não prioriza o serviço ambiental. Agora, 

utilizar a água já escassa dos rios para diluir re-
jeitos porque mineradoras não têm recursos para 
trata-los já é demais. 

Embora as barragens de rejeitos venham sendo 
monitoradas e as empresas busquem aperfeiçoar 
técnicas e padrão de gestão, em virtude da pres-
são social decorrente de acidentes de grandes 
proporções, aqui no Brasil fica cada vez mais 
evidente a não aplicação da Lei, o desmonte dos 
órgãos de fiscalização e controle e as continua-
das anistias para devedores de multas por danos 
ambientais, com custos cada vez maiores para 
remediação de danos que poderiam ser evitados. 

A lama do rio Doce precisa nos ajudar a denun-
ciar e a repudiar a passividade do governo brasi-
leiro e sua incapacidade de reagir, pronta e efe-
tivamente, no sentido de defender a sociedade e 
zelar pelos patrimônios da nação. 

Apesar da gravidade do dano e da incapacidade 
institucional do poder público para agir de for-
ma preventiva na sua competência de licenciar 
atividades econômicas que lhe interessam mo-
mentaneamente, temos que somar esforços para 
recuperar o ambiente degradado, a bacia do rio 
Doce e para agir firmemente para conter a pres-
são do setor minerário junto ao Congresso Nacio-
nal. Atualmente, as mineradoras buscam fragi-
lizar o Código de Mineração e o licenciamento 
ambiental justamente para agilizar e facilitar 
essas atividades. 

Chega de impunidade. Precisamos usar o licen-
ciamento ambiental como instrumento ágil e efi-
ciente de planejamento integrado e estratégico, e 
não tornar o sistema refém da pressão econômi-
ca, de lobbys e incapaz de dar segurança à socie-
dade. É necessário o engajamento de todos para 
o aprimoramento das políticas ambientais.

A LAMA DO RIO DOCE PRECISA NOS AJUDAR A DENUNCIAR 
E A REPUDIAR A PASSIVIDADE DO GOVERNO BRASILEIRO E 
SUA INCAPACIDADE DE REAGIR, PRONTA E EFETIVAMENTE, 
NO SENTIDO DE DEFENDER A SOCIEDADE E ZELAR PELOS 
PATRIMÔNIOS DA NAÇÃO. 



26

POLÍTICAS PÚBLICAS

FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA

C O L E T Â N E A

Por mario 
mantovani, diretor 
de Políticas Públicas 
da Fundação SOS 
Mata Atlântica.

uma pequena cidade do interior paulista, como 
Salesópolis ou Pirapora do Bom Jesus.

O curioso é que essa é uma área de proteção e re-
cuperação de mananciais da represa Billings, que 
neste ano passou a ser vista como alternativa para 
aliviar a crise da água que atinge São Paulo. Estão 
ali treze nascentes que abastecem a já tão fragi-
lizada e poluída represa. A questão é até quando 
continuaremos com esse modelo de construção de 
moradias a qualquer custo?

TEMOS TODOS OS MANANCIAIS DA REGIÃO METROPOLITANA 
DE SÃO PAULO FRÁGEIS OU AMEAÇADOS, LONGE DE SEREM 
PRIORIDADE NA AGENDA DOS NOSSOS GOVERNANTES. 

Passados 40 anos das primeiras iniciativas 
de organização da ocupação do solo no 
Estado de São Paulo, continuamos a con-
viver com um modelo de habitação que 

não contempla a proteção e a recuperação de áreas 
verdes e de mananciais como de interesse social. 

Criada na década de 70, a Lei dos Mananciais (Lei 
1172/76), rigorosa e bastante restritiva, foi siste-
maticamente ignorada pelos municípios, o que 
resultou na ocupação desordenada de regiões de 
mananciais que deveriam ser preservadas para a 
garantia da prestação de serviços ambientais es-
senciais à população, como o abastecimento de 
água. Nos dias de hoje, e apesar da crise da água, a 
história se repete. Como resultado, temos todos os 
mananciais da região metropolitana de São Paulo 
frágeis ou ameaçados, longe de serem prioridade 
na agenda dos nossos governantes. 

A Constituição brasileira define que o uso e a ocu-
pação do solo são competências dos municípios. 
Assim, os Estados, que têm uma legislação ambien-
tal que pressupõe o ordenamento mais restritivo, 
não fiscaliza esses locais, por esta ser uma atribui-
ção das prefeituras, que por sua vez tão pouco de-
monstram interesse, capacidade técnica e estrutura 
para fazer essa gestão do território como deveriam. 
Temos, então, as conhecidas “terras de ninguém”, 
desvalorizadas do ponto de vista imobiliário e ig-
noradas sob o aspecto de sua relevância ambiental. 

Dada a situação, coube a sociedade, por iniciati-
vas independentes, a defesa desses mananciais, 
a exemplo do movimento que tem se mobilizado 
pela criação do Parque dos Búfalos, uma das úl-
timas áreas verdes, com 994 mil m2, na Cidade 
Ademar, extremo sul de São Paulo, escolhida pela 
Prefeitura, Governo Estadual e Federal para cons-
trução de um conjunto habitacional do programa 
Minha Casa Minha Vida. Ao custo de R$ 380 mi-
lhões, o projeto prevê a construção de 193 torres, 
com 3860 apartamentos e capacidade para cerca 
de 15 mil moradores. Tamanho equivalente ao de 

Habitação com água
Publicado em 27 de março de 2015 na Folha de S.Paulo

A depender da Justiça, parece que essa história 
começa a ser reescrita. No dia 19 de fevereiro, o 
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) concedeu 
liminar mantendo a área do Parque dos Búfalos 
preservada, sem construções, sob alegação dos 
impactos ambientais do projeto. A Prefeitura ain-
da pode recorrer da decisão. 

Porém, na contramão do que espera a sociedade, 
surge o decreto nº 55.955, assinado pelo prefeito 
Fernando Haddad (PT), em 27 de fevereiro, que li-
bera a construção de escolas, quadras esportivas, 
creches e postos de saúde em áreas protegidas, 
como unidades de proteção integral, parques e 
Áreas de Preservação Permanente. 

Garantir a preservação permanente e a integrida-
de das áreas protegidas é dever dos Governantes e, 
principalmente, é a nossa garantia de água, saúde 
e bem-estar. Precisamos de moradias e de equi-
pamentos sociais que venham a ser implantados 
em harmonia, equilíbrio e respeito ao ambiente e 
à legislação. Mananciais são áreas de interesse e 
função social essenciais. 
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Publicado em 15 de dezembro de 2015 no Blog do Planeta/ Época 

Lama de Mariana destruiu 
324 hectares de Mata Atlântica

Passadas algumas semanas do rompimen-
to da barragem de rejeitos da minerado-
ra Samarco – pertencente à Vale e à BHP 
Billiton – ainda estamos longe de dimen-

sionar as reais consequências dessa tragédia. Os 
impactos humanos e sociais são imensuráveis, 
mas para alguns outros aspectos começamos a en-
contrar as primeiras respostas, como o quanto de 
vegetação nativa da Mata Atlântica foi destruída 
diretamente pela lama. 

Uma análise de imagens de satélite do antes (25 de 
setembro) e depois (12 de novembro) mostra que a 
lama de rejeitos impactou uma área de 1.775 hec-
tares (ha), ou 17 km2, em cinco municípios minei-
ros – Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz 
do Escalvado e Ponte Nova. A maior parte dessas 
áreas já eram alteradas por pasto, agricultura ou 
ocupação humana. Mas a lama atingiu também 
importantes trechos de vegetação nativa, des-
truindo pelo menos 324 ha de Mata Atlântica. Em 
Mariana, foram 236 ha de remanescentes florestais 
e 85 ha de vegetação natural (porte arbóreo com 
menor grau de conservação existente nas margens 
dos rios). Outros 3 ha de vegetação natural foram 
destruídos em Barra Longa. 

A região analisada corresponde à área a partir 
da barragem de Bento Rodrigues, onde ocorreu 
o rompimento, até a represa da Usina Candonga 
(UHE Risoleta Neves), no município de Rio Doce. 
Isto porque a usina absorveu o impacto da onda de 
lama que afetou a área do entorno dos rios. Após a 
represa, o impacto foi no leito do rio, na qualida-
de da água e no deslocamento de sedimentos, não 
havendo remoção de vegetação nas margens dos 
rios, ou ao menos na escala do estudo, que consi-
derou áreas com no mínimo 1 ha. 

O levantamento é da Fundação SOS Mata Atlânti-
ca, em parceria com o Instituto Nacional de Pes-

FLORESTAS
C O L E T Â N E A

©FRED LOUREIRO/SECOM ES (13/11/2015)
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quisas Espaciais (INPE) e a empresa de geotecno-
logia Arcplan. A análise teve como base o “Atlas 
dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica”, 
desenvolvido anualmente por essas organizações, 
com patrocínio do Bradesco Cartões, e que utiliza 
a tecnologia de sensoriamento remoto e geopro-
cessamento para monitorar remanescentes acima 
de 3 ha. Neste estudo, para termos um exame mais 
detalhado, avaliamos fragmentos de vegetação 
nativa e áreas naturais acima de 1 ha. Confira o re-
latório completo em https://goo.gl/sCGZU3. 

O rompimento da barragem afetou um total de 
679 km de rios, sendo 114 km entre a barragem 
até a usina de Candonga – 12 km do Rio Doce, 28 
km do Rio Carmo, 69 km do Rio Gualaxo do Nor-
te, 3 km do córrego Santarém e 2 km do afluente 
do córrego Santarém –, área analisada pelo estu-
do, e mais 564 km do rio Doce desde a usina até a 
sua foz, em Linhares, no Espírito Santos. 

Para além da vegetação que desapareceu e as 
áreas que foram encobertas pela lama, nos preo-
cupa todo o desequilíbrio ambiental derivado 
dessa tragédia. A biodiversidade regional, os 
recursos naturais e os serviços ambientais de 
toda essa região estão comprometidos, um dano 
incalculável para o bioma Mata Atlântica, nosso 
Patrimônio Nacional. 

Por fim, esse rastro de degradação reflete também as 
trágicas consequências do desmonte gradativo da 
legislação ambiental brasileira e da sua não aplica-
ção. Precisamos, portanto, mobilizar governos e so-
ciedade a empregar esforços para o aprimoramento 
das políticas ambientais, a proteção das florestas 
nativas, a recuperação dos ambientes degradados 
e o aperfeiçoamento de mecanismos de controle de 
atividades empresariais com grandes impactos ao 
meio ambiente. É urgente e uma ação preventiva 
para evitar que mais tragédias aconteçam.

Por marcia hirota, 
diretora executiva da 
Fundação SOS Mata 
Atlântica.

LAMA DE REJEITOS IMPACTOU 17 KM2 
EM CINCO MUNICÍPIOS MINEIROS 

NOS PREOCUPA TODO O DESEQUILÍBRIO AMBIENTAL DERIVADO 
DESSA TRAGÉDIA. A BIODIVERSIDADE REGIONAL, OS RECURSOS 
NATURAIS E OS SERVIÇOS AMBIENTAIS DE TODA ESSA REGIÃO 
ESTÃO COMPROMETIDOS, UM DANO INCALCULÁVEL PARA O 
BIOMA MATA ATLÂNTICA, NOSSO PATRIMÔNIO NACIONAL. 
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Publicado em 30 de julho de 2015 no Blog do Planeta/Época

Brasil: potência orgânica?

Quando pensamos nos benefícios do ali-
mento orgânico logo nos vem à cabeça os 
aspectos relacionados à saúde humana, 
pelo simples fato de evitarmos o con-

sumo de agrotóxicos. No entanto, as virtudes vão 
além, sendo a produção orgânica aliada direta da 
própria conservação da natureza.

Alimentos orgânicos são produzidos por meio de téc-
nicas específicas, buscando otimizar recursos natu-
rais e socioeconômicos, objetivar a sustentabilidade 
econômica e ecológica e minimizar o uso de energias 
não-renováveis, sem empregar materiais sintéticos, 
organismos modificados geneticamente ou radia-
ções ionizantes. O objetivo final dos orgânicos é a 
saúde da população, mas também a manutenção do 
equilíbrio do planeta, já que essa é uma técnica que 
preserva nossos solos, águas e biodiversidade. 

Outro benefício está no próprio processo de certifi-
cação dessa produção. Para ser certificado, o pro-
prietário de terra necessita, antes de mais nada, 

seguir a legislação ambiental, o que inclui, por 
exemplo, ter a Reserva Legal e proteger as Áreas de 
Proteção Ambiental (APPs). Pode parecer absurdo 
listarmos esse item como vantagem, mas sabemos 
que a realidade do agronegócio ainda está longe 
do cumprimento da lei. Inclusive, este é um dos 
motivos que encarece o produto orgânico e limita 
muitos pequenos proprietários de terra a investi-
rem nesse tipo de produção. 

Soluções e opções existem. Em Sorocaba, no interior 
de São Paulo, um coletivo da sociedade civil, com o 
apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
e parceria da Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar), criou o Grupo de Articulação Regional da 
Feira de Orgânicos de Sorocaba (Garfos) para a rea-
lização de uma feira de “transição agroecológica”, 
justamente para incentivar a produção de orgânicos 
de Piedade, município vizinho. Muitos produtores 
em Piedade, que é um dos principais abastecedores 
da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais 
de São Paulo (CEAGESP), começavam a trocar os in-
sumos químicos pela agricultura orgânica, mas sem 
os recursos para realizar a certificação. Com a feira, 
que acontece em um parque de Sorocaba todos os 
sábados, esses proprietários encontraram um local 
para comercializar diretamente sua produção e, as-
sim, levantar os recursos para se certificarem. Para 
completar, a iniciativa trabalha ainda em todas as 
etapas, desde o apoio ao produtor convencional 
que quer realizar a transição, o suporte ao pequeno 
produtor que encontra resistência para a mudança, 
a valorização da agricultura familiar e o estímulo ao 
consumo de produtos saudáveis. 

Tal experiência aponta também o importante papel 
do consumidor como incentivador da produção or-
gânica. Não que a responsabilidade seja apenas de 
quem consome, mas gerar demanda é sim uma saída 
bastante eficiente para se estimular novas relações 
de produção, consumo e modelos de negócio. Um 
exemplo bastante inovador, e inspirador, é o Instituo 
Chão, recentemente inaugurado no bairro da Vila 
Madalena, em São Paulo, definido pelos fundadores 

Por marcia hirota, 
diretora executiva da 
Fundação SOS Mata 
Atlântica, e marcos 
palmeira, ator e 
produtor orgânico.

©ARNALDO ALVES/ANPr (18/04/2015)
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como “um espaço de convivência e economia social 
para experimentação de novas formas de relação”. 

Na feira da associação sem fins lucrativos, que 
funciona de terça a domingo, os alimentos orgâ-
nicos são vendidos pelo preço do produtor, sem 
margem de lucro. Além do hortifruti, há ainda um 
café e mercearia. O preço chama atenção e já tem 
gerado procura, mas o mais interessante é a expe-
riência socioeconômica e solidária, que elimina 
do preço final os custos operacionais do ponto de 
venda e convida os frequentadores-consumidores 
a colaborarem espontaneamente com doações 
para cobrir tais despesas, expostas com transpa-
rência num quadro negro. Vale a visita! 

rie de fatores que constituem o cenário ideal para 
que o Brasil se mantenha na liderança do consu-
mo mundial de defensivos agrícolas. Sem contar 
que estamos falando em commodities, não em ali-
mentos para a população. 

O uso desses produtos é tamanho que o país já 
ultrapassou, em 2009, a marca de 1 milhão de to-
neladas de defensivos por ano, de acordo com o 
estudo “Agrotóxicos no Brasil: um guia para ação 
em defesa da vida”, de 2011. Segundo a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
nos últimos 40 anos o uso de defensivos agrícolas 
subiu 700%, frente ao aumento de 78% da área 
plantada no Brasil. Números que não devem ser 
comemorados e evidenciam o excesso de agrotó-
xico aplicado em nossas plantações. 

Em abril deste ano, o Instituto Nacional do Câncer 
(Inca), órgão ligado ao Ministério da Saúde, divul-
gou nota de posicionamento em que pede a redu-
ção da utilização de agrotóxicos no país, alegando 
que as atuais práticas de uso de produtos químicos 
sintéticos na produção de alimentos oferecem risco 
à saúde, tanto das populações que estão expostas 
aos defensivos nas regiões de produção agrícola, 
como também de quem consome o produto final, 
em casa. Para se ter uma ideia do imbróglio, dos 50 
produtos mais utilizados na agricultura brasileira, 
22 são proibidos na União Europeia.

Além dos problemas para a saúde, os agrotóxicos 
representam uma grave ameaça para o meio am-
biente, principalmente para os recursos hídricos. 
A utilização dos defensivos agrícolas é a segunda 
maior causa de contaminação dos rios, ficando 
atrás apenas do esgoto doméstico. Por estas e ou-
tras é que a produção sustentável, como o cultivo 
orgânico, continua sendo um grande desafio para 
o setor agrícola.

A sociedade precisa se organizar e pressionar o 
governo para que reveja sua política de incentivo 
à produção de agrotóxicos, evite a liberação de 
substâncias que já são proibidas em outros países 
e invista na redução progressiva desses produtos. 
Afinal, ainda sonhamos que um dia viveremos num 
mundo sustentável, em que a agroecologia se mul-
tiplique e o Brasil se torne o maior celeiro de pro-
dutos orgânicos do mundo. É possível alimentar a 
humanidade com alimentos orgânicos!

O PAÍS JÁ ULTRAPASSOU, EM 2009, A MARCA DE 1 MILHÃO  
DE TONELADAS DE DEFENSIVOS POR ANO, DE ACORDO 
COM O ESTUDO “AGROTÓXICOS NO BRASIL: UM GUIA PARA 
AÇÃO EM DEFESA DA VIDA”, DE 2011. SEGUNDO A EMBRAPA, 
NOS ÚLTIMOS 40 ANOS O USO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 
SUBIU 700%, FRENTE AO AUMENTO DE 78% DA ÁREA 
PLANTADA NO BRASIL.

Agora, já que são tantos os benefícios da produção 
orgânica, porque o Brasil investe tão pouco nessa 
modalidade e continua a bater recordes no consu-
mo de defensivos agrícolas? O motivo está no nos-
so modelo de agricultura pautada na monocultura 
e na produção de commodities. Esta é uma base 
importante para a balança comercial brasileira, 
tanto que durante a última década o país cresceu 
amparado na comercialização de alguns produtos 
primários, como a soja, o milho e o algodão. Mas 
é também um modelo econômico bastante ques-
tionável e que começa a dar sinais de enfraqueci-
mento, com o recuo da cotação desses produtos no 
mercado internacional. 

Quando se planta e produz numa escala grandiosa 
e com uma diversidade baixa, ainda por cima em 
áreas sem a presença adequada de florestas, na-
turalmente ocorrerá o empobrecimento do solo, 
o descontrole natural de pragas, a diminuição da 
população de polinizadores, como as abelhas, a 
desproteção dos recursos hídricos e mais uma sé-
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Publicado em 22 de setembro de 2015 no Valor Econômico

Quem preserva, ganha

Com o objetivo de valorizar e aumentar o in-
teresse de proprietários de terra pela cria-
ção de Reservas Particulares do Patrimô-
nio Natural, as RPPNs, tramita na Câmara 

dos Deputados do Congresso Nacional o Projeto de 
Lei 1548/15, de autoria do deputado Sarney Filho 
(PV-MA), que dispõe sobre a criação, gestão e ma-
nejo dessas reservas. 

O projeto de lei sobre as reservas particulares é re-
sultado de uma construção coletiva, que por mais 
de um ano reuniu especialistas, representantes do 
governo, de ONGs, técnicos e estudiosos para de-
baterem um texto que reafirmasse a importância 
das RPPNs e servisse como ferramenta de incenti-
vo à criação de novas áreas protegidas. 

Este novo instrumento vem corrigir uma distorção 
contida na legislação atual que integrou, de maneira 
equivocada, a categoria RPPN ao Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação (SNUC) como unida-
des de Uso Sustentável, quando na verdade, devido 
a um veto presidencial, as atividades permitidas nas 
RPPNs as tipificam como de Proteção Integral.

Hoje, apesar de todos os serviços prestados, o 
único estímulo financeiro ao proprietário de uma 
RPPN é a isenção de Imposto Territorial Rural 
(ITR) sobre a parcela da propriedade destinada à 
criação da reserva. 

Neste sentido, o projeto de lei apresenta avan-
ços, como possibilitar novas atividades produ-

Por marcia hirota, 
diretora executiva da 
Fundação SOS Mata 
Atlântica, e mônica 
fonseca, consultora 
da organização. 

RPPN PEDRO 
DANTAS, NO 
MUNICÍPIO DE LAGOA 
DOS GATOS (PE).

©SAVE BRASIL



33

conhecimento

FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA

tivas dentro das reservas – coleta de sementes, 
instalação de viveiros e comercialização de mu-
das nativas, por exemplo – ações que podem 
ser lucrativas, gerar negócios e contribuir para 
o desenvolvimento regional e a restauração flo-
restal. Outros benefícios são: isenção total do 
ITR quando a área de RPPN representar mais de 
30% de sua área total; créditos agrícolas com ta-
xas e juros menores, bem como limites e prazos 
maiores que os praticados no mercado; dedução 
no Imposto de Renda (IR) de todas as despesas 
efetuadas com a criação, instalação e manuten-
ção da reserva; prioridade ao proprietário da 
reserva na obtenção de empréstimos, financia-
mentos e nos programas de Pagamentos por Ser-
viços Ambientais (PSA). Portanto, sem perder 
seu principal objetivo – que é a conservação –, o 
novo formato pensado para as RPPNs traz novos 
elementos capazes de atrair os proprietários de 
terra do país.

Desde que começaram a ser legalmente reconhe-
cidas no Brasil, alcançamos a incrível marca de 
1.400 RPPNs criadas, a despeito dos poucos incen-
tivos efetivos. A extensão dessas reservas varia de 
menos de 1 até mais de 30 mil hectares (ha). Todas 
elas juntas somam aproximadamente 750 mil ha 
de áreas protegidas por proprietários privados. 

Na Mata Atlântica, elas são mais de 900 e preser-
vam aproximadamente 200 mil ha, sendo 90 mil 
ha distribuídos por 163 reservas criadas ou finan-
ciadas por empresas e outros 110 mil ha em 737 re-
servas instituídas por proprietários engajados com 
a conservação. Importante lembrar cerca de 80% 
dos remanescentes florestais da Mata Atlântica es-
tão em áreas privadas, daí a fundamental impor-
tância das RPPNs para a preservação do bioma. 

A razão que motiva esses proprietários a desti-
narem uma parcela de suas propriedades para a 
conservação varia bastante. Vai desde o amor à 
terra até o reconhecimento da importância deste 
patrimônio na proteção da biodiversidade, solos, 
mananciais de água, na contribuição à estabilida-
de climática, entre outros benefícios. 

Alguns Estados já estabelecerem legislação pró-
pria de RPPN, apresentando também modelos de 
incentivos econômicos que merecem ser divulga-
dos e replicados.

O Rio de Janeiro, por exemplo, destina uma par-
cela dos recursos de compensação ambiental para 
projetos em RPPNs que possuam atributos rele-
vantes, como espécies e ambientes ameaçados. 
O município de Varre-Sai, no noroeste do Estado, 
aprovou legislação que determina o repasse de 
60% do valor recebido do ICMS Verde aos proprie-
tários de RPPNs.

No Espírito Santo, um projeto de Pagamento por 
Serviços Ambientais (PSA), chamado Programa 
Reflorestar, recompensa financeiramente proprie-
tários rurais que mantenham uma parcela de suas 
terras com cobertura florestal adequada a garantir 
disponibilidade de água, conservação do solo e 
biodiversidade. 

Já no Estado de São Paulo, o PSA para as reservas 
privadas foi instituído em 2013 com o objetivo de 
incentivar e fomentar a proteção da biodiversida-
de em terras privadas e também possibilitando 
aos proprietários retorno financeiro pelos serviços 
prestados com a conservação de suas terras. 

Em Minas Gerais, o Programa Bolsa Verde tem o 
objetivo de premiar produtores rurais mediante 
Pagamento por Serviços Ambientais para que con-
servem, preservem ou recuperem a cobertura ve-
getal nativa em área de Reserva Legal (RL), RPPN 
ou Áreas de Preservação Permanente (APPs). 

Os exemplos acima são alguns dos mecanismos 
existentes para incentivar a criação de novas 
RPPNs, mas que hoje, por serem iniciativas re-
gionais, alcançam um número muito reduzido 
de proprietários. Precisamos, assim, de arcabou-
ços legais mais robustos, lacunas que devem ser 
preenchidas por projetos de lei, como o PL 792/07, 
que trata do Pagamento por Serviços Ambien-
tais, em tramitação no Congresso Nacional desde 
2007, e agora pelo PL 1548/15, que dispõe sobre as 
RPPNs. Essa é uma das agendas que integram po-
sitivamente os interesses de ambientalistas e pro-
dutores rurais. 

Com esses projetos, pretende-se que as necessida-
des e anseios dos proprietários interessados em 
conservação sejam realmente atendidos e seus es-
forços valorizados, já que as reservas acabam por 
beneficiar a todos, sobretudo aos próprios proprie-
tário que mantém a floresta preservada. 

HOJE, APESAR 
DE TODOS 
OS SERVIÇOS 
PRESTADOS, O 
ÚNICO ESTÍMULO 
FINANCEIRO AO 
PROPRIETÁRIO 
DE UMA RPPN 
É A ISENÇÃO 
DE IMPOSTO 
TERRITORIAL 
RURAL (ITR) 
SOBRE A PARCELA 
DA PROPRIEDADE 
DESTINADA À 
CRIAÇÃO DA 
RESERVA. 
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MAIOR PARTE 
DO PETRÓLEO 
PRODUZIDO NO 
PAÍS VEM DE 
PLATAFORMAS NO 
LITORAL. 

©GERALDO FALCÃO/AGÊNCIA PETROBRÁS (21/04/16) 
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Publicado em 18 de fevereiro de 2015 no jornal O Estado de São Paulo

O novo ano começou com um cenário de 
continuidade de governo no Poder Exe-
cutivo e com mudanças significativas no 
Congresso Nacional. Quase 40% dos de-

putados estão no seu primeiro mandato. Já os sena-
dores de primeira viagem chegam a 20% dos eleitos.

As promessas de mudanças inspiram e mobilizam, 
mas também provocam desconfiança em setores 
da sociedade civil que estão acostumados com a 
baixa atuação do governo no que se refere às de-
mandas socioambientais.

O destaque é o descaso com um dos biomas mais 
ameaçados no Brasil, a zona costeira e marinha. No 
País, essa área estende-se da foz do Rio Oiapoque 
à foz do Rio Chuí e dos limites dos municípios da 
faixa costeira, a oeste, até as 200 milhas náuticas, 
totalizando aproximadamente 3,5 milhões de qui-

Um mar de propostas para 2015
lômetros quadrados. Com um enorme patrimônio 
natural que inclui diversos ecossistemas e berçários 
de vida marinha, essa é uma das áreas mais ricas 
em biodiversidade, porém uma das menos protegi-
das e mais críticas em termos de degradação.

Cerca de um quarto da população brasileira vive 
na zona costeira, representando um contingente 
de aproximadamente 42 milhões de habitantes. 
Tanto os estuários como a orla são áreas de forte 
atrativo para atividades produtivas, que aceleram 
a expansão urbana irregular e todos os problemas 
dela decorrentes, como o lançamento de esgotos e 
efluentes industriais. Estes últimos afetam direta-
mente todas as outras atividades realizadas na re-
gião costeira, como a agricultura, o turismo, o lazer, 
a pesca, a aquicultura e a atividade portuária. Os 
investimentos insuficientes em saneamento bási-
co, tratamento de esgotos e de efluentes industriais 

Por pedro luiz 
passos, presidente 
da Fundação SOS 
Mata Atlântica, e 
roberto klabin, 
vice-presidente da 
Fundação para a área 
de Mar.
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acabam causando ao País prejuízos de bilhões de 
reais, além de enormes riscos para a saúde pública.

Toda essa região se tem tornado cada vez mais 
importante no cenário nacional dados a expansão 
portuária e o aumento da exploração de petróleo. 
A grande maioria (90%) do petróleo produzido no 
Brasil vem de campos offshore, ou seja, platafor-
mas exploratórias no litoral brasileiro.

Para além disso, a atividade pesqueira no Brasil 
tem incontestável importância social, como prove-
dora de proteína animal e também como geradora 
de estimados 800 mil empregos, mobilizando um 
contingente de cerca de 4 milhões de pessoas dire-
ta ou indiretamente ligadas à atividade.

As questões ambientais não podem mais ficar à 
margem. Meio ambiente precisa ser um eixo im-
portante nas políticas públicas, para dar um passo 
a frente em relação às demais nações emergentes. 
Não à toa, o Congresso Nacional tem uma grande 
responsabilidade nos próximos anos.

Visando a contribuir e alterar o cenário atual, a 
Fundação SOS Mata Atlântica preparou, antes 
das eleições de 2014, algumas propostas que são 
fundamentais para que o Brasil possa começar a 
desenvolver-se de frente para o mar. E uma delas, 
em especial, depende da atuação de parlamenta-
res comprometidos com o tema.

Desde dezembro de 2013 tramita pela Câmara dos 
Deputados o Projeto de Lei n.º 6.969/13, que institui a 
Política Nacional para a Conservação e o Uso Susten-
tável do Bioma Marinho (PNCMar). Ao longo de 2014 
esse processo não avançou, mas espera-se que neste 
ano de 2015 lhe sejam dadas as devidas celeridade e 
prioridade. Afinal, toda a extensão territorial costeira 
e marinha ainda carece de um marco regulatório.

A construção desse instrumento de política pú-
blica, moderno e inovador, representa um grande 
avanço para as ações de conservação marinha no 
Brasil. É também uma oportunidade para o País 
discutir como compatibilizar os usos econômicos, 
sociais e ambientais dos oceanos de forma partici-
pativa e democrática.

A construção coletiva realizada até o momento 
contou com a participação de cientistas, parla-

A ATIVIDADE PESQUEIRA NO BRASIL TEM INCONTESTÁVEL 
IMPORTÂNCIA SOCIAL, COMO PROVEDORA DE PROTEÍNA 
ANIMAL E TAMBÉM COMO GERADORA DE ESTIMADOS 
800 MIL EMPREGOS.

mentares, profissionais e especialistas no tema, 
e assegurou que a lei proposta não fosse baseada 
apenas em princípios de conservação ambiental, 
mas apresentasse ferramentas inovadoras, como o 
planejamento espacial marinho, que considera as 
aptidões naturais das regiões e busca compatibi-
lizar os diversos usos do mar. O projeto de lei traz 
ainda instrumentos que incentivam o uso de ativi-
dades não extrativas, como o turismo, por meio de 
subsídios - que até então o governo brasileiro ofe-
rece, principalmente, para atividades extrativas, 
como exploração de petróleo e pesca industrial.

O desafio não é pequeno, é do tamanho da nos-
sa zona costeira. Para garantir que esse processo 
seja democrático é fundamental que o debate seja 
transparente, com base na melhor informação 
científica disponível e inclua o diálogo com o setor 
produtivo, não apenas com o setor extrativo, mas 
também com aqueles que geram emprego e renda 
com conservação marinha.

Hoje existem investimentos, projetos, ideias, pes-
soas comprometidas e experientes. Mas enquanto 
a gestão do território marinho não fizer parte do 
planejamento estratégico do País, será como remar 
contra a maré, além de ficar cada vez mais difícil 
avançar com as propostas positivas. O Congresso 
brasileiro pode ser o palco principal para debates 
de alto nível, com especialistas de diversos lugares 
do Brasil, com representantes da pesca industrial e 
artesanal, com os setores de turismo, de óleo e gás e 
com os setores governamentais engajados no tema.

Se o novo Congresso estiver disposto ao diálogo 
com a sociedade civil, não lhe faltarão propostas 
para melhorar a governança da zona costeira e 
marinha. É necessário ter vontade política para 
olhar para essa parte do Brasil, que vem sendo há 
anos abandonada do ponto de vista ambiental. 
Pela importância das águas costeiras e do oceano 
para a saúde, a segurança, a alimentação e o lazer 
da população brasileira, é fundamental que o Le-
gislativo se comprometa com essa agenda.
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Infelizmente, não nos faltam evidências de que 
o Brasil segue na contramão. Uma prova foi a 
recente rejeição na Comissão de Agricultura da 
Câmara dos Deputados do PL 6.969/2013, de au-
toria deputado Sarney Filho (PV-MA), que ins-
titui a Política Nacional para a Conservação e 
o Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro 
(PNCMar), que vem tramitando na Câmara dos 
Deputados desde dezembro de 2013.

Conhecida como “Lei do Mar”, seu texto busca 
integrar diversos setores (governo, sociedade ci-
vil e cientistas) na difícil tarefa de propor meca-
nismos que possam promover o uso e conserva-
ção da biodiversidade.

Mais de 100 especialistas contribuíram para a 
construção do texto da lei, o que garantiu que 
o documento não se baseasse apenas em princí-
pios de conservação, mas que trouxesse também 
ferramentas inovadoras, como o planejamento 
espacial marinho, que considera as aptidões na-
turais das regiões e busca compatibilizar os di-
versos usos, inclusive econômico, do mar. 

O texto traz instrumentos que têm sido testados 
em diversos países. No Brasil, não houve sequer 
espaço para o debate. Embora houvesse um re-
querimento de audiência pública do deputado 
Evair de Melo (PV-ES) para que o PL fosse discu-
tido antes da votação do relatório, o presidente 
da Comissão, deputado Irajá Abreu (PSD-TO), 
vinculado à bancada ruralista, decidiu não in-
cluir o requerimento na pauta.

Está mais do que na hora daqueles que insistem 
em antagonizar ambientalismo e desenvolvi-
mento encontrarem uma forma de conciliar seus 
interesses e impulsionar um Brasil de frente para 
o mar. Afinal, para promover uma efetiva gover-
nança costeira e marinha, é necessário romper 
o paradigma de que a preservação da natureza 
impede o crescimento econômico.

Publicado em 7 de julho de 2015 no jornal O Globo

A “economia azul” é um conceito incipien-
te e ainda não claramente definido, mas 
oferece uma visão do mar e costa como 
uma nova fonte de crescimento econômi-

co, criação de emprego e de investimento. 

Pensando a curto prazo, isso pode simplesmen-
te significar o início de uma intensificada fase da 
atividade econômica convencional. No entanto, 
uma interpretação mais expansiva e inovadora 
enxerga na “economia azul” uma oportunidade 
onde se busca o equilíbrio entre um investimento 
responsável em um oceano sustentável. Um ce-
nário de “win-win”, no qual o setor privado é um 
catalisador para o desenvolvimento econômico e 
à proteção ambiental. 

A economia azul
Por roberto klabin, 
vice-presidente da 
Fundação SOS Mata 
Atlântica para a área 
de Mar.

LITORAIS E OCEANOS ESTÃO ENTRE OS ECOSSISTEMAS 
MAIS FRÁGEIS DO MUNDO, MAS TAMBÉM SERVEM COMO 
ATIVOS NATURAIS QUE PODEM ESTIMULAR O CRESCIMENTO 
E CONSTRUIR ECONOMIAS. ADMINISTRAR COM SUCESSO 
ECONÔMICO OS RECURSOS VIVOS REQUER UM ARCABOUÇO 
ROBUSTO PARA PROTEGER O BEM PÚBLICO (...). 

Litorais e oceanos estão entre os ecossistemas 
mais frágeis do mundo, mas também servem como 
ativos naturais que podem estimular o crescimen-
to e construir economias. Administrar com suces-
so econômico os recursos vivos requer um arca-
bouço robusto para proteger o bem público e que 
também inclua o reconhecimento da importância 
do investimento sustentável do setor privado. 

Em busca de compatibilizar as atividades, os go-
vernos de todo o mundo estão estabelecendo 
práticas de gestão costeira que levem em conta 
os pontos de vista do setor privado, assegurando 
práticas sustentáveis integradas às necessidades 
de conservação. 
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Publicado em 23 de dezembro de 2015 no jornal O Globo

Muita gente já está na contagem regres-
siva para as férias na praia, destino 
certo para boa parte dos brasileiros 
no verão. O Brasil, com algumas das 

praias que figuram entre as mais bonitas e famo-
sas do mundo, recebe ainda nessa época do ano 
milhares de turistas estrangeiros interessados nas 
belezas naturais e nas altas temperaturas do nos-
so litoral. Esse êxodo rumo ao mar aquece também 
a economia das cidades praianas, movimentando 
setor hoteleiro, comércio e um mercado de ativi-
dades recreativas, sejam elas de lazer ou esporte. 
Para se ter uma ideia do potencial, apenas o mer-
cado do surf gera cerca de R$ 2 bilhões ao ano, se-
gundo o Instituto Brasileiro de Surf (IBRASURF). 

Agora, o que a maioria dos banhistas esquece no 
momento que está curtindo uma praia são dos ris-
cos à saúde devido às más condições da água e da 
falta de saneamento – um problema bastante sério 
e uma triste realidade no país. 

Na cidade do Rio de Janeiro, os índices de sanea-
mento têm melhorado nos últimos anos. Em 2009, 
apenas 68% das residências cariocas contavam 
com rede de esgoto, número que saltou para 81% 
em 2013. Os dados são do Ranking do Saneamento 
publicado em 2015 pelo Instituto Trata Brasil. Entre-
tanto, o levantamento aponta também que, apesar 
do aumento da rede de coleta, o nível do tratamento 
continua comprometido, uma vez que a maior parte 
do que é captado é lançado sem tratamento no mar 
por emissários submarinos. Para completar, a uni-
versalização do serviço não é uma realidade para 
uma grande parcela da população, sobretudo aos 
moradores das favelas, que não contam com coleta, 
tratamento e destinação correta de esgotos.

Um exemplo emblemático é a praia de São Conra-
do, considerada uma das melhores para a prática 
do surf, mas que sofre com os dejetos que são lan-
çados diretamente no oceano, inclusive das comu-
nidades da Rocinha e do Vidigal. Algumas épocas 
do ano, é possível observar ali cenas do esgoto 

Queremos praias limpas
literalmente escorrendo pelo costão rochoso em 
direção ao mar, sem contar o despejo que aconte-
ce diretamente nas areias e que abre uma “língua 
negra” até a água.

Os perigos à saúde são tamanhos que, em maio 
deste ano, pudemos assistir ao constrangimento 
da etapa brasileira do campeonato mundial de 
surf – a única do calendário do tour da elite na 
América do Sul – ser transferida de São Conrado 
para a Barra da Tijuca para não colocar os surfistas 
em risco de contrair doenças pelo contato com a 
água contaminada. Micoses, dermatites, conjunti-
vite, gastroenterites e até hepatite são algumas das 
patologias associadas à poluição dessas águas. 
Apesar desse cuidado, alguns surfistas acabaram 
ficando doentes, pois a praia para onde o campeo-
nato foi transferido, na Barra da Tijuca, também 
apresenta índices alarmantes de poluição. 

Por isto, São Conrado se tornou também o ponto 
de partida de uma campanha pela melhoria nas 
condições de saneamento e qualidade da água 
das praias cariocas, iniciativa que posteriormen-
te será estendida para outras cidades litorâneas. 
Motivados por essa causa, diversos movimentos 
e instituições criaram o abaixo-assinado “Sanea-
mento Já: Água Limpa é a Onda”, que já conta com 
o apoio de personalidades e esportistas da cena 
do surf no Brasil, como os atletas Gabriel Medina, 
Filipe Toledo, Fabio Gouveia e Carlos Burle, den-
tre outros. A proposta é pressionar as autoridades 
para que invistam na universalização do sanea-
mento e na recuperação da qualidade da água dos 
nossos rios e praias. 

A falta de saneamento não pode continuar a afe-
tar a saúde das pessoas e causar prejuízos eco-
nômicos, sociais e ambientais. Soluções existem 
e é fundamental que o saneamento seja assumi-
do como prioridade na agenda governamental, 
executado com transparência e participação da 
sociedade. Vamos aproveitar o verão, mas com 
consciência e segurança. 

Por marcia hirota, 
diretora-executiva da 
Fundação SOS Mata 
Atlântica, maria 
paula fernandes, 
diretora-executiva 
e fundadora da 
ONG Uma Gota no 
Oceano, e nina 
almeida braga, 
diretora-executiva do 
Instituto-E. 
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Apesar das aparências, São Paulo também é 
Mata Atlântica e existe uma espécie que se 
esforça para proteger o seu habitat. A Caro-
lina Tarrio e a Cecília Lotufo são dois ótimos 

exemplos dessa espécie conhecida como ‘Boa Praça’. 
Juntas ao seu bando, contribuem com a manutenção 
das praças das regiões da Lapa e Pinheiros. Elas são 
facilmente encontradas no último domingo do mês 
em algum piquenique comunitário. Descobertas há 
6 anos, as duas mamães-corujas mostraram muita 
criatividade na hora de cuidar da sua prole”. 

O texto que começa esse artigo abre também o 
novo episódio da série “Espécies da Mata Atlânti-
ca”, campanha da Fundação SOS Mata Atlântica 
que narra histórias reais de cidadãos que se mobi-
lizam, cada um à sua maneira, em favor da preser-
vação do meio ambiente e da Mata Atlântica.

No vídeo, conhecemos a história da Carolina e da 
Cecília, idealizadoras do Movimento Boa Praça, 
que promove piqueniques comunitários, a ocupa-
ção e revitalização dos espaços públicos, e é defi-
nido por elas como uma iniciativa de pessoas que 
querem viver em uma cidade mais humana. 

A proposta é a seguinte: todo último domingo do 
mês, o movimento organiza um piquenique em 
uma praça. Assim, os vizinhos se conhecem e con-
versam sobre o que desejam para o bairro e a cida-
de, fazendo da praça o local ideal para um encontro 
de debate, lazer e inclusão. E todos assumem um 
compromisso: encerrar o dia com a praça melhor 
do que quando começou, ou seja, cada um, com 
suas habilidades, contribui um pouco com a revita-
lização do espaço, que pode ser uma coleta de lixo, 
pintura, instalação de equipamentos e reparos ou 
um mutirão de plantio, entre outras ações. 

No vídeo da campanha, que vocês podem confe-
rir aqui, a Carolina conta como é possível fazer 

O que você faz 
pelo meio ambiente?

Publicado em 5 de outubro de 2015 no site da SOS Mata Atlântica

Por marcia hirota, 
diretora-executiva 
da Fundação SOS 
Mata Atlântica, 
e fernando 
meirelles, cineasta 
e ambientalista.

C O L E T Â N E A

coisas e transformar realidades, mesmo sem mui-
tos recursos. “Muitas vezes bastam duas, três, 
quatro pessoas com vontade de mudar e come-
çar fazendo. Não quero deixar isto para os meus 
filhos fazerem. Se eu quero que eles vivam num 
lugar melhor eu preciso agir agora. Não é pro fu-
turo, é pra já”. E a Cecília completa: “A gente quer 
atuar no sentido de transformar não só a praça, 
mas transformar também o próprio cidadão na 
relação dele com o mundo”. 

©TATERKA
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O caso inspirador do Boa Praça faz a gente refletir 
como existem inúmeras formas simples de fazer a 
diferença e de contribuir com a preservação e re-
cuperação do meio ambiente, principalmente se 
pensarmos naquele local onde vivemos e que pode 
ser mais sadio. É aquela velha história que esta-
mos acostumados a ouvir, e também a repetir, de 
que não basta ficar sentado no sofá esperando que 

o mundo se transforme num lugar melhor, o que 
a gente precisa é agir, propor, empreender e par-
ticipar dessa mudança. Afinal, não dá mais para 
assistir à destruição da biodiversidade e da natu-
reza seguir em frente, mesmo que ainda nem todos 
tenham se dado conta do que está acontecendo.

Nós acreditamos que cada um pode fazer algo, in-
dividual ou coletivamente, seja da forma que for. A 
sociedade civil organizada, formada por ONGs como 
a SOS Mata Atlântica e muitas outras organizações e 
iniciativas que desenvolvem atividades sem fins lu-
crativos nas diferentes áreas, faz parte de um movi-
mento que sempre buscou contribuir nos processos 
de mudança para um Brasil melhor. Há vários bons 
exemplos e conquistas, mas ainda há muito por fazer 
para a construção de um futuro mais sustentável. 

O trabalho de instituições profissionalizadas, que 
conta com um corpo técnico e recursos para desen-
volver atividades, continua sendo fundamental, 
assim como também são as ações que você desen-
volve. Todos ganham se somarmos esforços para 
defender e valorizar o meio ambiente, seja o que 
restou das nossas grandes florestas, como a Mata 
Atlântica, ou revitalizar aquele parque ou área ver-
de próximos da nossa casa, que podem até parecer 
pequenos, mas que também são fundamentais para 
o bem estar e qualidade de vida na nossa cidade. 

Você já parou para pensar como seria sua vida, sua 
rua e sua cidade se vivesse num local onde cuidar 
do meio ambiente fosse uma prioridade? Melhor: 
além de imaginar, você já faz algo para promover 
essa mudança? 

Se você já luta pelo meio ambiente, cuidando de 
uma parque, monitoramento a qualidade da água 
de um rio, participando de algum mutirão, sendo 
voluntário em alguma ação ou até mesmo com 
atitudes mais simples como economizando água 
e o consumo de energia, você já faz parte desse 
movimento. Então, que tal fazer como a Carolina 
e a Cecília e dividir a sua história com a gente? 
Certamente sua história pode tocar pessoas que 
se identificarão com você e, assim, engajar ainda 
mais gente para essa causa. 

Acesse www.gpsmataatlantica.org.br e compar-
tilhe o que você já faz pelo meio ambiente e pela 
Mata Atlântica. Sua causa é a nossa!

CECÍLIA LOTUFO, UMA 
DAS CRIADORAS DO 
MOVIMENTO BOA 
PRAÇA. 
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É fato que o Brasil tem a maior reserva de 
água doce do mundo. Cerca de 12% da 
água doce super�cial do planeta corre 
em nossos rios e bacias. Temos ainda 

grandes reservas de águas subterrâneas e chuvas 
abundantes em 90% do nosso território. Entre-
tanto, em meio a maior crise hídrica da história 
do país, �ca a pergunta: por que falta água no su-
deste do Brasil? 

O primeiro ponto é entendermos como esse ce-
nário de abundância serviu para a construção do 
mito de que a água seria um recurso inesgotável. 
Ao longo da história do país, que é ligada a explo-
ração dos recursos naturais, fomos aprendendo 
com os erros e com alguns esforços voltados a re-
cuperar o que perdemos. O mais conhecido deles 
�ca no Rio de Janeiro e data de 1861, quando o 
Imperador D. Pedro II ordenou um plano de re�o-

Por que falta água? 

Publicado em 22 de março de 2015 no jornal O Globo 

restamento da Floresta da Tijuca como solução ao 
enfrentamento de uma grave seca. 

As �orestas são grandes produtoras de água e pro-
tetoras de todo o ciclo hidrológico, por isso, fun-
damentais para a garantia de água, em quantida-
de e qualidade. A vegetação, sobretudo as matas 
ciliares, aquelas que protegem as margens de rios 
e mananciais, evita a perda de umidade do solo, a 
erosão e o assoreamento, abastece as nascentes e 
ainda mantém a umidade do ar, lançando vapor 
na atmosfera e favorecendo o retorno da água em 
forma de chuva. 

Para avaliar a situação da vegetação nas princi-
pais bacias hidrográ�cas da região Sudeste, como 
a do Rio Guandu, a SOS Mata Atlântica realizou 
um estudo que apontou a relação direta entre o 
desmatamento, a oferta de água e a presença de 

Por MALU RIBEIRO, 
coordenadora da 
Rede das Águas da 
Fundação SOS Mata 
Atlântica. 

AS FLORESTAS 
SÃO GRANDES 
PRODUTORAS 
DE ÁGUA E 
PROTETORAS DE 
TODO O CICLO 
HIDROLÓGICO, 
POR ISSO, 
FUNDAMENTAIS 
PARA A GARANTIA 
DE ÁGUA, EM 
QUANTIDADE E 
QUALIDADE. 

©PREFEITURA DE SALTO (27/11/2014)
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remanescentes florestais nas áreas de drenagem 
dos sistemas de abastecimento. 

Das bacias analisadas, a do Rio Guandu, principal 
fonte de água para o Estado do Rio de Janeiro, é 
a que se encontra em melhor situação, apesar 
de ainda estar longe do ideal. Dos 4.723 km2 que 
a compõe, 62,2% (2.939 km2) contém cobertura 
florestal natural acima de 1 hectare. Os bons ín-
dices devem-se às áreas protegidas e unidades de 
conservação públicas e privadas existentes nessa 
região, já que quase 70% do que está preservado 
está nessas áreas. 

Tão importante quanto conservar e recuperar 
esses recursos naturais é evitar a pior forma de 
desperdício de água, a poluição. O potencial de 
contribuição dos nossos rios ao abastecimento 
público, incluindo aqueles que cortam as cidades, 
é tamanho que podemos afirmar que não haveria 
crise se houvesse mais cuidado com essas águas e 
boa gestão. No entanto, continuamos a tratar nos-
sos rios como esgotos a céu aberto, a exemplo do 
que acontece com importantes rios do Rio de Ja-

neiro, como o Carioca, um dos mais poluídos, mas 
que já foi fonte de água potável para a cidade. 

Cito aqui outro estudo da SOS Mata Atlântica, di-
vulgado há poucos dias, e que registrou, no inter-
valo de apenas um ano, um aumento da poluição 
e uma piora na qualidade da água dos rios pesqui-
sados no Rio de Janeiro. Dos 15 pontos em que a 
coleta foi realizada, somente 5 apresentaram quali-
dade regular e os outros 10 pontos registraram qua-
lidade ruim. Em 2014, 9 pontos tinham qualidade 
regular e 6 ruim. Nenhum dos pontos analisados 
apresentou qualidade boa ou ótima. Esses indica-
dores revelam a precária condição ambiental dos 
rios urbanos monitorados e reforçam a necessida-
de de investimentos em saneamento básico. 

Para enfrentar a crise da água e melhorar a quali-
dade de vida é essencial recuperar nossas florestas 
e rios com investimentos e avanços nos índices de 
tratamento de esgoto, gestão dos resíduos sólidos, 
fiscalização e recuperação das áreas de preserva-
ção permanente urbanas e rurais. O desafio é ur-
gente e de todos.

O POTENCIAL DE 
CONTRIBUIÇÃO 
DOS NOSSOS 
RIOS AO 
ABASTECIMENTO 
PÚBLICO, 
INCLUINDO 
AQUELES QUE 
CORTAM AS 
CIDADES, É 
TAMANHO 
QUE PODEMOS 
AFIRMAR QUE 
NÃO HAVERIA 
CRISE SE 
HOUVESSE MAIS 
CUIDADO COM 
ESSAS ÁGUAS E 
BOA GESTÃO. 

©LUIZ AUGUSTO DAIDONE/PREFEITURA DE VARGEM (12/09/2014)
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A descentralização das estratégias de con-
servação e sustentabilidade é fundamen-
tal para se enfrentar os grandes desafios 
do desenvolvimento na Mata Atlântica e 

no país. A Mata Atlântica possui mais de 145 mi-
lhões de habitantes em 3.429 municípios, sendo 
que 72% (2.481) possuem a totalidade dos seus 
territórios inseridos no bioma. Nesse contexto, as 
Unidades de Conservação (UCs) municipais podem 
ter um papel muito importante para a contribuição 
da proteção à biodiversidade e no provimento de 
serviços ambientais essenciais para a sociedade. 

Mesmo fazendo parte do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC), as Unidades 
de Conservação municipais ainda são pouco inse-
ridas nos planos, estatísticas e nas estratégias de 
conservação no país. Portanto, o entendimento da 
situação dessa rede de proteção, baseada na go-
vernança local, é essencial para tirá-las da invisi-
bilidade e contribuir para um sistema de proteção 
da biodiversidade mais integrado entre as diferen-
tes esferas político-administrativas.

A Fundação SOS Mata Atlântica realizou levanta-
mento inédito que avaliou a situação das UCs mu-
nicipais da Mata Atlântica, incluindo aquelas inse-
ridas em seus ecossistemas associados (restingas 
e manguezais) e na Zona Marinha. Nesta primeira 
fase dos trabalhos, foram avaliados 367 municí-
pios do bioma. Isso representa 11% da totalida-
de dos municípios nos domínios do bioma Mata 
Atlântica. Foram registradas 730 UCs municipais, 
totalizando 2,37 milhões de hectares (sem consi-
derar as eventuais sobreposições de unidades), 
sendo 715 unidades no continente (2,29 milhões de 
hectares) e 15 unidades marinhas (80,9 mil hecta-
res). Das 12 categorias previstas no SNUC, somente 
Floresta Municipal, Reserva Extrativista e Reserva 
de Fauna não estão representadas na rede de UCs 
municipais identificadas até o momento. 

As UCs Municipais 
da Mata Atlântica

Publicado em 29 de outubro de 2015 no portal O ECO

Por marcia hirota, 
diretora-executiva 
da Fundação SOS 
Mata Atlântica, e 
luiz paulo pinto, 
biólogo e consultor  
da organização. 

Há um equilíbrio entre o número de UCs do grupo 
de proteção integral (49,3%) e as de uso susten-
tável (50,7%). Entretanto, as de uso sustentável 
predominam em termos de área, representando 
95,7% da área total registrada em UCs munici-
pais. Parque Natural e Área de Proteção Ambien-
tal são as categorias mais adotadas pelos mu-
nicípios, representando 82% (586) do número e 
96,6% (2,21 milhões de hectares) da área total das 
unidades registradas. 

MESMO FAZENDO PARTE DO SISTEMA NACIONAL DE 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (SNUC), AS UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS AINDA SÃO POUCO INSERIDAS 
NOS PLANOS, ESTATÍSTICAS E NAS ESTRATÉGIAS DE 
CONSERVAÇÃO NO PAÍS.

A maioria das UCs municipais estão localizadas 
no ambiente urbano e periurbano – 71% e 10% 
das unidades respectivamente. Parque Natural 
Municipal é a principal categoria de manejo ado-
tada pelos municípios nesse tipo de ambiente. A 
maioria (81%) das unidades de conservação mu-
nicipais, portanto, estão sob a influência dos cen-
tros urbanos e mais próximas das pessoas, o que 
proporciona grandes desafios para o manejo des-
sas áreas. Esse é um fator muito importante para a 
Mata Atlântica devido ao alto grau de urbanização 
no bioma. As UCs municipais urbanas e periur-
banas, registradas nessa iniciativa, estão inseri-
das em diversos municípios que somam mais de 
32 milhões de habitantes. Se bem integradas com 
as áreas verdes, como praças e parques urbanos, 
essas UCs podem ter um papel importante para 
provimento de serviços ambientais importantes 
para a sustentabilidade das cidades e melhoria do 
bem-estar da população. 
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Mesmo em menor número, as UCs municipais no 
ambiente rural representam a maior cobertura 
territorial (81% da área total das UCs municipais), 
complementando as redes de proteção estaduais e 
federal na proteção da biodiversidade.

São múltiplos os fatores que motivam os municí-
pios a criarem as UCs municipais. Os principais 
são: proteção da paisagem natural; promoção de 
lazer, recreação e turismo; educação ambiental; 
ampliação do conhecimento científico e a prote-
ção de recursos hídricos para abastecimento das 
cidades. Algumas UCs foram criadas inclusive com 
o objetivo principal de garantir o abastecimento de 
água para a sede municipal. Com a crise hídrica se 
agravando em algumas regiões do país e a maior 
cobrança da população por espaços “verdes” para 
lazer e recreação próximo aos centros urbanos, é 
possível que cresça a oportunidade de criação de 
UCs municipais nos próximos anos.

Os resultados preliminares dessa iniciativa mos-
tram um número substancialmente superior de 
UCs cobrindo a Mata Atlântica e ecossistemas 
associados, o que caracteriza maior capilaridade 
dessa rede de proteção no território. Porém, para 
avaliar a área total em UCs municipais e a qualida-
de da proteção proporcionada por essa rede ainda 
serão necessárias novas investigações. 

Como a maioria das UCs são Áreas de Proteção 
Ambiental (APAs), é provável que as áreas já 
tenham perdido parte da vegetação nativa, con-
forme mostram alguns estudos realizados nos 
últimos anos, sem mencionar o grau de pertur-
bações, como a presença de espécies exóticas em 
praticamente todas unidades. De qualquer ma-
neira, estabelecendo-se fatores de qualidade ri-
gorosos no ICMS Ecológico, associados ao mane-
jo eficiente dessas UCs, e garantindo governança 
e gestão mais adequadas, mais de 2 milhões de 

PARQUE DA CIDADE É 
UMA UC MUNICIPAL 
LOCALIZADA NO 
BAIRRO DA GÁVEA, 
NO RIO DE JANEIRO. 

©TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL (01/03/2015) 
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hectares nas APAs e outras unidades podem ser 
muito importantes para a conservação da biodi-
versidade nesses territórios. 

A implementação do ICMS Ecológico, principal-
mente no Paraná e em Minas Gerais, e os grandes 
eventos, como as duas grandes Conferências das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvol-
vimento, em 1992 (ECO-92) e 2012 (Rio+20), pare-
cem ter influenciado uma onda de criação de UCs 
municipais. O ICMS Ecológico merece um local de 
destaque no panorama nacional e na Mata Atlân-
tica. Atualmente, esse mecanismo é realidade em 
10 Estados da Mata Atlântica e envolve o repasse 
de milhões de reais por ano para os municípios 
que abrigam UCs e/ou outros critérios ambientais. 
O aperfeiçoamento desse mecanismo econômico, 
aliado aos planos de conservação e desenvolvi-
mento municipais, pode ser um grande aliado 
para a proteção da biodiversidade. 

Os resultados do estudo mostram também que é 
preciso avançar muito no planejamento e partici-
pação da sociedade na gestão das UCs Municipais. 
Considerando as unidades que disponibilizam 
informações sobre planejamento (271), verifica-se 
que somente 40% (108) possuem plano de manejo 
ou algum tipo de zoneamento. Não foram avalia-
dos o grau de implementação desses planos ou 
indicadores de qualidade de gestão, o que será 
conduzido num segundo momento. Os dados são 
similares quanto a presença de conselhos nas UCs 
municipais. Considerando 238 unidades com tais 
informações, somente 39,5% possuem conselho 
formalmente estabelecido. 

O universo de atores e instituições atuando na 
criação e implementação de UCs municipais ain-
da é pouco conhecido, mas algumas iniciativas 
identificadas podem servir de estímulo e referên-
cia para o fortalecimento da rede local de prote-
ção da biodiversidade. São elas: os Planos Mu-
nicipais de Conservação e Recuperação da Mata 
Atlântica (PMMA); os Sistemas Municipais de 
Unidades de Conservação (SMUC); o Programa 
de Apoio às Unidades de Conservação Munici-
pais (ProUC) no Rio de Janeiro; e a Rede Nacional 
de Unidades de Conservação Urbanas (Renuurb). 
Um caso exemplar é a elaboração dos Planos Mu-
nicipais da Mata Atlântica de alguns municípios 
do Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. O pro-

cesso de construção dos planos proporcionou a 
criação de sete Unidades de Conservação mu-
nicipais, totalizando cerca de 20 mil hectares, 
além de apontar outras áreas para proteção da 
biodiversidade. A parceria entre as equipes dos 
PMMAs e do ProUC da Secretaria de Estado do 
Ambiente (SEA-RJ) foi fundamental para viabili-
zar toda estratégia.

É importante destacar que somente 181 das 730 
UCs municipais identificadas nessa iniciativa 
estão registradas no Cadastro Nacional de Uni-
dades de Conservação (CNUC), o que representa 
25% das unidades levantadas. Há também uma 
deficiência de informações fornecidas diretamen-
te pelas prefeituras. Poucas (28%) disponibilizam 
algum tipo de informação sobre as UCs munici-
pais nos websites institucionais. Será, portanto, 
necessário um grande esforço para as prefeituras 
cadastrarem mais de 500 UCs no CNUC, além de 
tornar mais transparente e eficiente o acesso às 
informações básicas sobre essas unidades para 
uma agenda de país. 

OS RESULTADOS DO ESTUDO MOSTRAM TAMBÉM QUE É 
PRECISO AVANÇAR MUITO NO PLANEJAMENTO E PARTICIPAÇÃO 
DA SOCIEDADE NA GESTÃO DAS UCS MUNICIPAIS. 
CONSIDERANDO AS UNIDADES QUE DISPONIBILIZAM 
INFORMAÇÕES SOBRE PLANEJAMENTO (271), VERIFICA-SE QUE 
SOMENTE 40% (108) POSSUEM PLANO DE MANEJO OU ALGUM 
TIPO DE ZONEAMENTO.

Essa análise deverá ser tratada como um passo 
inicial na montagem de uma base de informações 
sobre UCs municipais da Mata Atlântica. As infor-
mações obtidas até o momento foram importantes 
para dimensionar as dificuldades e lacunas, sua 
representatividade, formas de gestão e as oportuni-
dades para fortalecimento desse importante meca-
nismo de conservação da biodiversidade. É neces-
sário ampliar, cada vez mais, o conhecimento sobre 
essa rede de proteção, para que as UCs municipais 
possam efetivamente fazer parte da estratégia de 
proteção da biodiversidade da Mata Atlântica e, ao 
mesmo, possa contribuir para proporcionar maior 
qualidade de vida à população. 






