
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARTA DOS MOVIMENTOS E ENTIDADES ABAIXO-ASSINADAS DIRIGIDA AO PREFEITO ELEITO EDUARDO PAES 
E AO FUTURO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1 
 
Ao Prefeito Eleito da Cidade do Rio de Janeiro 
Sr. Eduardo Paes 
Ao futuro Secretário Municipal de Meio Ambiente  
Sr. Eduardo Cavaliere  
 
Senhor Prefeito eleito e futuro Secretário,  

O Rio, outrora exemplo e farol do mundo em sustentabilidade, vive grave crise ambiental.   

Por isso, é preciso refletir sobre o papel do órgão ambiental municipal, a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente (SMAC).  

As terríveis consequências da pandemia sobre as atividades humanas, fruto do descaso dos governantes com 
a saúde dos menos favorecidos, soma-se o desleixo com o nosso patrimônio ambiental. Parques urbanos, 
praças, unidades de conservação e demais áreas verdes sofrem com a falta de gestão presente e eficaz. A 
cidade precisa se preparar para o pós-pandemia. 

O município é o que possui a maior rede de proteção ambiental do Brasil: cerca de 50 UCs estão sob a sua 
administração, um mosaico de ecossistemas da Mata Atlântica, entremeados às demais UCs estaduais e 
federais e à malha urbana. (SOS Mata Atlântica, 2017. Unidades de Conservação Municipais da Mata 
Atlântica). Nenhuma cidade deste porte no país possui o acervo natural do Rio. O que fazer com ele? Qual o 
rumo que devemos dar a esse patrimônio? Valorizar, proteger, conservar e recuperar é urgente. 

 
1 Este documento foi elaborado de maneira colaborativa e completamente voluntária. Todas as pessoas envolvidas na sua 
preparação e revisão e que assinam este documento o fizeram de maneira espontânea, como profissionais e como cidadãos 
cariocas, e não receberam qualquer remuneração. As posições vindas de pessoas físicas são baseadas no seu conhecimento 
técnico e científico e não necessariamente expressam a opinião das instituições ou empresas às quais estejam vinculados. 
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As mudanças climáticas que atingem a todos os habitantes do globo já vem cobrando e cobrará ainda mais 
atitudes dos governos de cidades globais como o Rio. A sociedade espera que seu órgão ambiental assuma o 
protagonismo das ações, as oriente ou as execute a tempo de dirimir os impactos danosos das atividades 
humanas oriundas de dentro e de fora do nosso território.  

Entretanto, não bastasse o período pré-grandes eventos, em que nossos brejos, restingas e florestas foram 
atingidas violentamente pelo ímpeto imobiliário, na administração Crivella a cidade viu seu órgão ambiental 
ser desprestigiado, rebaixado e enfraquecido institucionalmente. Foi enxugado ao mínimo. Pior, foi entregue 
a políticos de nenhuma afinidade com o tema meio ambiente.  

A Fundação Parques e Jardins, um dia importante órgão planejador e executor desta cidade, feneceu, 
absorvida pelos interesses eleitoreiros e pela não renovação dos seus quadros técnicos. As nossas áreas verdes 
estão entregues ao abandono, as áreas destinadas às praças invadidas. A arborização, que tantos serviços 
presta à cidade, sobrevive sem cuidados e a manutenção entregue às podas nem sempre criteriosas. 

Não se pode esquecer a inequívoca ligação entre a saúde humana e as áreas verdes urbanas. Ela é comprovada 
cientificamente em inúmeros estudos ao redor do planeta: as áreas verdes oferecem atividades ao ar livre, 
barreiras contra a poluição, diminuem as temperaturas, fornecem espaços de contemplação e aumentam a 
sensação geral de bem-estar físico e psicológico da população. 

O próprio senhor Prefeito eleito, em conferência na organização americana TED em 2012, revelou o seu 
primeiro mandamento como gestor: “A cidade do futuro tem que respeitar a natureza”. E termina este 
mandamento com a frase: “Sempre que você pensa numa cidade, você tem que pensar verde, verde e verde”. 
(Eduardo Paes. The 4 commandments of cities. TED Talks). Concordamos inteiramente. 

O Jardim Zoológico, concedido à administração privada, envolto em denúncias de alienação do patrimônio e 
maus tratos a animais, afastou os técnicos da Fundação Rio Zoo do seu controle e fiscalização do contrato de 
concessão. A cidade vem perdendo assim um ente com enorme potencial de pesquisas em biodiversidade e 
educação ambiental. 

Os Parques Naturais municipais e os estaduais sob a administração municipal estão, em sua maioria, sob gestão 
de profissionais despreparados, incluindo gestores nomeados sem nenhuma capacidade técnica, selecionados 
pela influência política, não pela formação ou experiência. O Parque de Grumari, nosso maior parque, até hoje, 
após 20 anos de sua criação, aguarda a regularização fundiária sair do estágio inicial. Invasões, uso indevido e 
supressão de vegetação são rotina. No Parque de Marapendi, nos anos 1990 símbolo de uma ocupação 
ordenada das margens da lagoa, vive hoje sob a égide de ocupações de condomínios, escolas e clubes, sem 
nenhum instrumento legal que as legitimem. 

Propostas de criação de Unidades de Conservação em áreas de riquíssima biodiversidade e sob intensa pressão 
da expansão urbana, repousam em gabinetes da SMAC, SMU e do Prefeito. É o caso da APA das Serras de 
Inhoaíba, Cantagalo e Santa Efigênia, na AP5, festejada pela sociedade em duas audiências públicas e que 
aguarda a iniciativa dos mandatários para sua criação. Situação semelhante vive a APA do Sertão Carioca, nas 
Vargens de Sernambetiba, com estudo detalhado concluído em 2018; o processo administrativo conta com o 
apoio dos grupos sociais locais e, apesar disso, está parado há cerca de um ano e meio na SMU.   

Acreditamos que a agricultura urbana é um dos pilares de uma nova organização do espaço urbano, 
especialmente na zona oeste. Se estimulada, pode ser um importante aliado na manutenção das áreas 
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permeáveis e verdes, auxiliar na manutenção das zonas limítrofes das florestas e áreas protegidas, gerar 
muitos empregos e renda. Além do mais, auxiliará no abastecimento e na segurança alimentar do município. 
O programa de agricultura desenvolvido pela SMAC está restrito às comunidades carentes, mas deveria 
planejar e incentivar a manutenção e multiplicação da agricultura conservacionista em nossa cidade para 
outras regiões da cidade, em parceria com os setores responsáveis pelo planejamento da SMAC, da nova SPU 
e da SMF.  

A Floresta do Camboatá está sob ataque especulativo de grupos cuja origem é nebulosa. A Prefeitura é autora 
de projeto para construção de um novo autódromo e encaminhou-o à sanção do órgão licenciador estadual. 
Quase 200 mil árvores podem perecer no último remanescente significativo de floresta nativa em uma vasta 
zona cinza da cidade. Bom saber que o prefeito eleito assinou um documento enquanto candidato, por meio 
do qual se comprometeu com o Movimento SOS Floresta do Camboatá a retirar este projeto e buscar outro 
lugar para construir o autódromo 

O órgão ambiental não influi sobre o saneamento, incluindo o controle e gestão dos efluentes e resíduos, 
apesar da SMAC possuir gerências que tratam do assunto. Lagoas e rios estão, TODOS, poluídos.  

A qualidade do ar da cidade é bem monitorada através de uma ampla rede de estações automáticas. 
Entretanto, não há influência desses resultados nas políticas de controle da poluição atmosférica, embora se 
saiba que a principal origem das emissões está no setor de transportes. 

O principal meio de detecção das supressões de vegetação na cidade, o programa Monitor Verde, realizado 
com apoio de imagens de satélites, foi paralisado. Se sabe apenas que desde 2017 foram centenas de hectares 
de áreas alteradas, muitas delas invadidas por loteamentos privados clandestinos, sem chance de recuperação 
imediata. A fiscalização preventiva dos danos ambientais com isso não tem chance de acontecer. 

Sim, a fiscalização ambiental precisa ser mais preventiva e menos reativa aos danos cometidos. Os dados 
oriundos do serviço 1746 deveriam ser estudados de modo a planejar ações e distribuir os recursos humanos 
e materiais pelo território.  As parcas 4 Gerências Regionais da SMAC deveriam ser fortalecidos, ter locais 
adequados de trabalho, se transformando em canais de comunicação direta do cidadão e oferta de serviços. 
Hoje elas se ocupam, basicamente, do acompanhamento das licenças emitidas, a chamada fase pós-licença. 
Seus técnicos, em número reduzido, encontram-se desmotivados. 

A numerosa fauna silvestre resgatada pela Patrulha Ambiental, calculada em mais de 2 mil animais/ano, está 
sendo entregue à supervisão de 2 entes privados, sem a necessária estrutura física e adequação legal exigida. 
Boa parte do atendimento da Patrulha é para atender este tipo de demanda. Cabe à SMAC implantar e manter 
o seu Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS). Espaço adequado já existe, na Fazenda Modelo, um 
próprio municipal, necessitando ser adaptado com reformas para receber os animais resgatados. Boa parte 
dos recursos necessários para seu funcionamento poderá vir de empresas parceiras, doações e convênios com 
universidades que cederão veterinários e residentes.  

A recuperação das nossas florestas sempre foi um símbolo de sucesso e envolvimento social. Mais: foi um 
instrumento de transformação de grupos sociais marginalizados de comunidades carentes através do Mutirão 
Reflorestamento. Depois de 33 anos de trabalho, todo esse esforço vem sendo corroído pela falta recursos 
humanos e financeiros. Muitas das áreas que receberam projetos de recuperação estão abandonadas, à mercê 
dos invasores e dos incêndios recorrentes. Centenas de hectares trabalhados foram perdidos nos últimos anos, 
gerando frustração dos profissionais e desperdício de recursos financeiros escassos. 
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Aliás, sabe-se que os recursos financeiros que advém das malfadadas “medidas compensatórias”, as MC, são 
a principal fonte para os investimentos em recuperação. Os grandes valores de compensação, originados de 
danos provocados por cortes e aterros autorizados em licenças emitidas pela SMAC, são festejados já que 
fornecerão recursos para investimento em novos plantios, do zero. “Medidas Compensatórias” que não são 
acompanhadas a contento, abandonadas após o período estabelecido pela licença.  

Enfim, não “compensam” absolutamente nada e não oferecem transparência do uso dos recursos para a 
sociedade. 

O Fundo de Conservação Ambiental (FCA) exige uma intervenção. Os seus recursos, cada vez mais escassos, 
são retirados para fazer jus a outras demandas da municipalidade. A cada ano, seus aportes demonstram 
irrelevância diante dos enormes desafios da gestão ambiental desta cidade. Enfim, os recursos do FCA 
precisam ser administrados, de fato, pela SMAC e seus recursos vinculados às ações previstas na Lei que o 
criou e em uma nova regulamentação específica. 

Os Planos Municipal de Mata Atlântica (PMMA) e o Diretor de Arborização Urbana (PDAU) aguardam sua 
implementação, anos após sua formulação. Hoje estão sob compasso de espera, aguardando a atitude decisiva 
dos gestores em busca da sua implementação definitiva. Ao menos, o Comitê de Acompanhamento do PMMA 
foi implantado com participação social neste ano e aguarda o apoio enfático da SMAC na sua nova gestão. 

A implantação do Programa Municipal de Educação Ambiental (PROMEA) exigirá muitos esforços e a 
integração da sociedade para atingimento dos seus objetivos. O Centro de Educação Ambiental não dispõe de 
servidores em número adequado para a vultosa tarefa. 

A sociedade espera muito da Prefeitura, espera muito da SMAC. Reorganizá-la institucionalmente, fortalecer 
o seu perfil técnico, integrar e fortalecer as suas Fundações e órgãos associados à questão ambiental (Rio 
Águas, Comlurb e GeoRio) é um imperativo.  

A Gestão ambiental plena e integrada de uma cidade complexa como o Rio de Janeiro exige muito trabalho de 
todos os gestores e servidores. Queremos contribuir, trabalhar e ver resultados. Comecemos, para o bem da 
sociedade. 

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2020. 

ASSINAM ESTE DOCUMENTO: 

ABAP – Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas 
ADEFIMPA - Associação de Defesa e Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência dos Municípios de 
Miguel Pereira, Paty do Alferes e Adjacências 
ALMA - Associação de Moradores da Lauro Muller, Ramon Castilla, Xavier Sigaud e Adjacências 
AMAJB - Associação de Moradores do Jardim Botânico 
AMAF - Associação de Moradores e Amigos da Freguesia 
AMAVAG - Associação de Moradores e Amigos de Vargem Grande. 
AMAVIG - Associação de Moradores e Amigos de Vigario Geral.  
ANPEGE - Associação Nacional de Pós-Graduação em Geografia 
ACAMPAR-RJ - Associação dos Criadores de Abelhas Nativas e Exóticas e dos Produtores 
Orgânicos/Agroecológicos 
APG-RJ - Associação Profissional dos Geólogos do Estado do Rio de Janeiro 
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APEDEMA-RJ - Assembleia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente do Estado do RJ. 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO GÁVEA  
Bike Anjo Rio de Janeiro  
CAU/RJ – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro 
Cecilia Polacow Herzog - Coordenadora Pós- Graduação em Paisagismo Ecológico da PUC RIO 
Construção Coletiva O FUTURO QUE QUEREMOS 
ECOFLORA -Instituto Ecoflora de Atividades Ambientais 
ESPELEORIO – Espeleogrupo Rio de Janeiro 
FAMRIO - Federação das Associações de Moradores do Rio 
FÓRUM DE PLANEJAMENTO URBANO RIO 
GAE - Grupo Ação Ecológica  
GEOGRAFIA/UFF - Rita Montezuma  
Grupo PATATIVAS 
IAB RJ – Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento Rio de Janeiro 
ICOMOS-Brasil, Núcleo estadual-RJ 
Instituto CICLOS de Sustentabilidade & Cidadania 
José Antônio Hoyuela Jayo - Consultor UNESCO – IPHAN 
Marco Aurélio Louzada - Biólogo/IFRJ 
Movimento BAIA VIVA 
Movimento SOS FLORESTA DO CAMBOATÁ 
NO MEU QUINTAL TEM UMA LAGOA 
ONG ECOMARAPENDI 
PASTORAL DO MEIO AMBIENTE da Arquidiocese do Rio de Janeiro 
REVIVE Jacarepaguá. 
REDE AMBIENTAL de Jacarepaguá 
REDE CARIOCA de Agricultura Urbana 
SARJ – Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Estado do Rio de Janeiro  
SEAERJ - Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro 
Sônia L. Peixoto, Bióloga, Doutoranda PPGAU/UFF 
Sônia Rabello, Fórum de Planejamento Urbano Rio 
SURE-BR - Society for Urban Ecology - Brasil 
TRILHA TRANSCARIOCA - Associação Movimento Trilha Transcarioca 
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