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Com André Ilha como diretor de 
Biodiversidade do Inea, consegui-
mos expandir muito as unidades 
de conservação estaduais, crian-
do novos parques ou ampliando 
os já existentes.

Duplicamos o Parque Estadual 
da Ilha Grande, em 2007, de 6 mil 
para 12 mil ha. E enfrentando a 
especulação imobiliária, criamos 
o Parque Estadual da Costa do 
Sol, na Região dos Lagos. E logo 
depois o Parque da Lagoa do Açu, 
no Norte fluminense, e o Parque 
da Pedra Selada, em Resende e 
Itatiaia, englobando Visconde de 
Mauá. E o Parque do Mendanha, 
numa área preservada da Baixa-

DESMATAMENTO ZERO DA 
MATA ATLÂNTICA

Segundo o monitoramento do 
Inpe (Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais) e do SOS Mata 
Atlântica, o Rio de Janeiro pas-
sou, em dez anos, do maior des-
matador da Mata Atlântica para 
o estado que menos a desmata: 
foram 11 hectares em 2013; o 
equivalente a 11 campos de fu-
tebol. O maior desmatador há 
3 anos, Minas Gerais, alcançou 
8.900 ha de mata nativa conver-
tida em carvão nas siderúrgicas.

Mas termos chegado pratica-
mente ao desmatamento zero 
ainda não nos contempla: que-
remos duplicar a Mata Atlântica 
no estado em 20 anos!

Essa revolução ambiental foi 
alcançada devido às ações re-
pressivas da Cicca prendendo 
criminosos ambientais, des-
truindo fornos de carvão, fiscali-
zando madeireiras; à criação de 
parques estaduais; ao plantio de 
Áreas de Proteção Permanente 
(APPs); ao programa Pagamen-
to por Serviços Ambientais; aos 
Planos Municipais de Restau-
ração da Mata Atlântica – que 
definem áreas prioritárias para 
reflorestamento; e à implanta-
ção de viveiros municipais, que 
iniciamos nas regiões Norte e 
Noroeste. Os projetos de reflo-
restamentos, incluindo a manu-
tenção das mudas por três anos, 
criarão 5.000 empregos verdes.

Preservação do Verde

da Fluminense que servirá para 
lazer seguro para a população.

Com o Fundo da Mata Atlântica, 
investimos pesado em estruturas 
físicas, como sedes, centros de 
visitantes, de pesquisadores, tri-
lhas sinalizadas, lojas temáticas, 
guarda-parques, para atingirmos 
a meta de atrair três milhões de 
visitantes/ano até 2016.

Em oito anos, aumentamos as 
áreas protegidas em 70%. Pas-
samos os parques de 118 mil ha 
para 206 mil ha; as APAs, de 146 
mil para 252 mil ha. E criamos 
60 novas RPPNs (Reservas Par-
ticulares de Patrimônio Natural), 
com área total de 6.120 ha.

Após alcançar praticamente o desmatamento zero no estado,
lançamos a meta, com ações de reflorestamento, para em 20 anos

duplicar a cobertura de Mata Atlântica no Rio de Janeiro.

AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES 
DE CONSERVÇÃO ESTADUAIS

Luiz Morier

Como resultado da Lei do ICMS 
Verde e o Programa de Apoio às 
Unidades de Conservação (PRÓ
-UC) da SEA, as áreas protegidas 
municipais dobraram em quatro 
anos, passando de 101 mil para 
209 mil hectares.

Com o ICMS Verde, aumen-
tou o interesse de prefeitos em 
criar UCs. Garantimos então re-
cursos do Fundo da Mata Atlân-
tica para criar parques munici-
pais, e os técnicos da SEA, sob 
a coordenação da bióloga Alba 

Simon, então superintendente 
de Biodiversidade e Florestas, 
ofereceram apoio, mapeamen-
to, recursos à escolha dos lo-
cais, regularização fundiária e 
demarcação, além de ajudar na 
elaboração de leis municipais e 
na conexão dos Corredores de 
Biodiversidade.

Já chegamos praticamente ao 
desmatamento zero no Rio de 
Janeiro, e com todas essas fren-
tes, queremos dobrar a área de 
Mata Atlântica em 20 anos.

APOIO À CRIAÇÃO DE 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS

Com o ICMS Verde, o Fundo da
Mata Atlântica e o Programa

de Apoio às Unidades de Con-
servação, as áreas municipais
protegidas dobraram em qua-
tro anos, passando de 101 mil 

para 209 mil he
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Com o aumento da demanda por 
mudas, estimulamos produção

 e mais empregos

PLANTIO DE ÁRVORES E PAGAMENTO 
POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

Desenvolvemos, na SEA e no Inea, uma série 
de ações para aumentar as áreas verdes no 
estado e, por tabela, cumprir o Compromis-
so Olímpico do Rio de plantio de 18 milhões 
de mudas para compensar as emissões de 
3,5 milhões de toneladas de carbono previs-
tas durante os Jogos de 2016.

Dos 18 milhões de mudas, 15,5 milhões 
serão de espécies de Mata Atlântica e 2,5 
milhões, de seringueiras. Até o momento, 
já foram plantadas 6 milhões de árvores. Só 
para a construção do Comperj, em Itaboraí, 
a Petrobras terá que plantar 7 milhões de 
árvore ao longo dos rios Macacu e Caceribu.

A demanda por mudas estimula a cadeia 
produtiva, gera empregos para coletores de 
sementes e plantadores de árvores, atrai a 
iniciativa privada e oferece oportunidades 
aos proprietários de terras.

Inauguramos, em 2013 o Contador de Ár-
vores – um painel eletrônico, no Jardim Bo-
tânico, para a população acompanhar com 
transparência esse plantio.

Criamos, por decreto, o Pagamento por 
Serviços Ambientais (PSA), para retribuir 
as iniciativas prestadas por agricultores 
que restaurem com vegetação nativa suas 
matas ciliares.

A Mata Atlântica regula o ciclo hidrológi-
co e a qualidade da água dos rios, reduzindo 
enchentes, erosão de solos e assoreamento 
dos rios. As florestas também conservam a 
biodiversidade.

Os recursos do PSA vêm do Fundo Esta-
dual de Recursos Hídricos. No Município de 
Rio Claro, por exemplo, cada proprietário 
que planta recebe, por mês, R$ 60 por ha 
preservado. Várias regiões do estado adota-
ram esse modelo. Aumentamos a renda dos 
agricultores que protegem nascentes e inte-
gram corredores florestais.

Com ações para aumentar área 
verde, buscamos plantio de 

18 milhões de mudas
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Divulgamos a lista de animais 
em perigo de extinção e envol-
vemos a sociedade na preserva-
ção. A campanha Espécies Ame-
açadas – Abrace essas Dez! teve 
o objetivo de massificar políticas 
de proteção à biodiversidade.

A lista da SEA incluiu a ave ja-
cutinga, o formigueiro-do-litoral, 
o boto-cinza, o cágado-do-paraí-
ba, o lagarto-branco-da-praia, o 
mico-leão-dourado, o muriqui, a 
preguiça-de-coleira, o surubim-
do-paraíba e o tatu-canastra. 

Além de perfil no Facebook e 
recebimento de denúncias pela 
Cicca e pelo Programa Linha 
Verde, a campanha distribuiu 
folders e cartazes em escolas, 
rodoviárias, delegacias, uni-
dades do Corpo de Bombeiros, 
prefeituras – e veiculou spots 
publicitários em emissoras de 
rádio e tevê. O material infor-
mava onde viviam essas espé-
cies, suas cadeias alimentares 
e quais as ameaças. E listava as 

medidas para defender cada uma.
SEA e Inea criaram parques 

estaduais para proteger o muri-
qui, como o da Pedra Selada, e o 
formigueiro-do-litoral, como o 
parque da Costa do Sol. Empreen-

Ao lançarmos a campanha Espécies Ameaçadas – Abrace essas Dez!
e promover ações de educação ambiental com estudantes, reforçamos

políticas de proteção à biodiversidade

DEFESA DA FAUNA FLUMINENSE

dimentos que ameaçavam essas 
espécies foram vedados. Outros 
tiveram condicionantes de recur-
sos em pesquisa para proteger o 
boto-cinza (com o grupo Maqua, 
da Uerj) ou o surubim-do-paraíba.

Fotos: Acervo Inea
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NAS ONDAS DO AMBIENTE

Temos parceria histórica com as rádios comuni-
tárias pela democratização dos meios de comu-
nicação. Para estimular a educação ambiental, 
criamos, em 2007, na SEA, o Programa Nas On-
das do Ambiente, para atender 183 escolas públi-
cas estaduais contempladas com equipamentos 
de rádio pelo Ministério da Educação.

Após boa experiência com 366 professores, 
estudantes e comunicadores comunitários, em 
oficinas de técnicas radiofônicas, o programa – 
sob a liderança da bióloga Lara Moutinho, então 
superintendente de Educação Ambiental – trans-
formou-se em educomunicação socioambiental, 
abrangendo os 92 municípios do Rio de Janeiro.

As transmissões geram debate nas escolas, 
como o reflorestamento de encostas, lixões, re-
ciclagem, saneamento e dragagem de rios. O Nas 
Ondas do Ambiente é uma parceria entre a SEA, 
a Secretaria de Educação, a Uerj e o Viva Rio. E 
permite ainda tornar alunos e professores trans-
missores de ideias, não apenas receptores de có-
digos e mensagens do poder econômico.

Fruto de parceria histórica com 
rádios comunitárias, 

promovemos programas de 
educação ambiental em escolas 

nos 92 municípios do Rio

Acervo Inea

Rogério Santana

Uma campanha
da cidadania
para tirar

as leis
do papel
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